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ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΘΟΥΚΡΙΤΟΣ XXI ΝΙΚΑΡΕΤΗ

(Ό Θεόκριτος όρθιος άναγινώσκει οπ,ιστολήν- ή Νικαρέτη καθημένη εργάζεται). 
Θούκριτος (άναγινώσκων συμπτύσει την έπιστολήν). Αυτός ό 

Χαρίων ! . . . πάντοτε χωρίς οβολόν ! . . . Όποια βδέλλα! . . Καί 
διά τό παραμικρόν σοί ζητεί χρήματα ! . . . Νικαρέτη, τί δεικνύει 
δ γνώμων;

Νικαρέτη. Δύο πόδας.
Θούκριτος. Μετ’ολίγον ό Χαρίων έρχεται μ*νά  >.· · ΙΙρωτομάχου. 
Νικαρέτη. , *Α  I . . .
Θούκριτος. Κα'ι πώς ε'χει ή καρδία, ώ Νικαρέτη ; κορυβαντιώ ; 
Νικαρέτη (μειδιώσα). ΤΑ! . . . ΤΑ ! · · ■ Παρατηρεί τον σφιγμον. 
Θούκριτος ίήσύχως παρατηρών τόν σφιγμόν της)

Τόμο; ΙΑ’, II και 12 ’Ιούλιος και Αύγουστος 1888. 55
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Ναι, εΐνε αρκούντως ήσυχος. Έξ άλλου άληθές εΐνε δτι ύπάρχουν 
διάφοροι ήσυχίαι. Κα’ι ή θάλασσα προ της τρικυμίας εΐνε γαλήνιος .. 
’Ίδωμεν ολίγον. Πρωτόμαχος ό ζΔυσανίου, Χολαργεύς, άφ’ ού σέ 
ένυμφεύθη διά την προίκα. ...

Νιχαρετη. ’Έλεγεν δτι μέ ήγάπα ...
Θούχριτος. Κατά συνήθειαν τοΰτο λέγεται. Ημέραν τινά τόν κα- 

τέλαβεν δρεξις νά γίνγ) ελεύθερος . . .
Νικαρέτη. Ούχί’ τόν κατέλαβε ζηλοτυπία . . .
Θούχριτος (μετά πρ^ότητος). ’Έστω, ζηλοτυπία. Έπί τή προφά- 

σει ταύτν) σέ κατηγόρησεν εις τόν άρχοντα ώς άπιστον κα'ι εύρε 
καί μάρτυρας διά νά σέ κατηγορήσωσι. . . .

Νιχαρέτη. Διά νά μ.έ συκοφαντήσωσι. ...
Θούχριτος Διά νά σέ συκοφαντήσωσι ...
Νιχαρέτη. Νίκαρχος ό μάρτυς μέ έξεδικήθη διά τάς αρνήσεις μου.
Θούκ^ιτος (μετά φλέγματος). Καί όί θεοί άρέσκονται εις τήν έκ- 

δίκησιν. . . . Καί τον Πρωτόμαχον τόν σύζυγόν σου, είτε ήρέσκετο 
εις αύτήν, είτε όχι, τόν ωφέλησε- διότι διέφυγε, χωρίς νά καταρασθή 
ώς ό Θησεύς, οΰτε νά χύση αίμα ώς ό Εύφίλητος. . . . ’Αλλά πρα
κτικότερος άμφοτέρων. . . μετεχειρίσθη τόν νόμον καί σέάπέπεμψε. . . 
χωρίς νά σοί έπιστρέψη τήν προίκα. ...

Νιχαρέτη. Ό άτιμος ! . . .
Θούχριτος (μετά πραότητος). Βεβαίως δέν έπραξε καλώς καί’Α

ριστείδης ό Δίκαιος, ούδέ ήδύνατο κάν τοιοΰτόν τι νά διανοηθή. 
Άλλά τέλος πάντων χάρις εις τήν εύκολίαν, ήν έ'χομεν τών διαζυ
γίων, τοιαΰτα συμβαίνουν καθ’ έκάστην (παραπειστικώς- έξετάζων 
αύτήν καί όμιλών μόνος) καί τό έλάχιστον ήτο ή άπώλεια τής προι- 
κός. ...

Νιχαρέτη (σκεπάζουσα τό πρόσωπον της μέ τάς χεΐρας). Τι μέ 
ύπενθυμίζεις ! ' 1

Θούχριτος . . . Διότι Σόλων ό νομοθέτης μας, ό ένδοξου μνήμης, 
έπί τοιούτων πραγμάτων δέν ήστεΐζετο" καί είς τάς άποπεμφθείσας 
ενεκεν άπιστίας γυναίκας παρεσκεύασε ζωήν έξευτελεστικωτέραν τοΰ 
θανάτου....

Νιχαρέτη. ’Ώ, ’Αφροδίτη !
Θούχριτος. . . . Καί τοιαύτην, ώστε άντ’ αύτής προετίμησας νά έγ- 

καταλείψγς τούς πατρφους θεούς καί τάφους, καταφεύγουσα είς τά 
Μέγαρα.

Νιχαρέτη. Καί έκεϊ συναντήσας έμέ, πολίτιδα έλευθέραν, έξ «υ- 
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γένους αίματος, πωλοΰσαν ταινίας είς δημοσίαν όδόν ... ωκτειρας 
τήν δυστυχίαν μου, ιιέ πεοιέθαλψες είς τόν οίκόν σου . . . καί μέ 
κατέστησες σύντροφόν σου. ...

Θούχριτος. Καί σήμερον έγώ σέ επαναφέρω εις τάς ’Αθήνας ...
Νιχαρέτη. "Οπου κεΐνται οί τάφοι τών πατέρων μου. ...
Θούχριτος (σκοπίμως άποτελειώνων τήν φράσιν). Καί ό Πρωτό- 

μαχος, δ πρώτος σύζυγός σου, ζή)- μετ’ολίγον θά έλθφ. Πώς έχει ή 
καρδία, Νικαρέτη ; ,

Νιχαρέτη. Άλλ’ άκουσον αύτήν!'. . .
Θούχριτος (θέτων τήν χεΐρα έπί τής καρδίας της). Ναί . . . είνε 

έ'τι ήσυχος.
Νιχαρέτη (μετά-φωνής οικείου παραπόνου). Θούκριτε!
Θούχριτος. Αί';
Νιχαρέτη. Διατί αύται αί έρωτήσεις ; Θά προετίμων νά μή τόν 

έπανίδω αύτόν- έσκέφθης παραδόξως- νομίζεις δτι θά ήμην άξία σοΰ, 
έάν ή παρουσία αύτοΰ ήθελε μέ διαταράξη ; τήνήμέραν έκείνην, καθ’ 
ήν ή άγαθότης σου μοί ήνοιξε νέαν ζωήν, έφάνης είς έμέ ομοιος 
πρός θεόν ! τήν ήμέραν έκείνην ή καρδία μου ήτο ίδική σου . . . Είπέ 
μοι, Θούκριτε, δέν σοί τό άπέδειξα ;

Θούχριτος (συγκεκινημένος). Ώ, κατά τοΰτο ή θεά άς σέ έ'χν] ύπό 
τήν σκέπην της ! . . .

Νιχαρέτη (εύαρέστως καί μετά φιλοφροσύνης). Καί ήθελες έκ- 
πλαγή, διότι ή εύσπλαγχνία σου μέ κατέστησεν ύπερήφανον ;’Ώ, ή α
γάπη μας ήθελεν είναι τόσον άδύνατος ώστε, προκαλοΰσα τό μέλ
λον, θά έφοβεΐτο νά άτενίση τό παρελθόν; . . . έάν έ'τρεμον έπανα- 
βλέπουσα τόν Πρωτόμαχον, έάν σέ παρεκάλουν νά μή μέ έκθέσφς είς 
κίνδυνον ... ή ύπερηφάνειά σου θά ήτο εύχαριστημένη ;

Θούχριτος. Καί έμελέτων τήν ρητορικήν άπό τόν ’Ισοκράτη! (έναγ- 
καλιζόμενος αύτήν). Ναί, ναί, σέ πιστεύω, ψυχή μου . . .

ΣΚΗΝΗ ΔΕΪΤΕΡΑ
ΥΠΗΡΕΤΗΣ καί 01 ΑΝΩ

'Υπηρέτης ,άναγγέλλων άπό τοΰ κατωφλιού τής αιθούσης). Πρω- 
τόμαχος ό Χολαργεύς.

Θούχριτος. Αύτός . . . 'Ύπαγε νά καλλώπισες ...
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Νιχαρεζη (μειδιώσα φεύγει). Σοί φαίνεται δτι είμαι ήσυχος ; (εισ

έρχεται εις την αίθουσαν της αριστερά).
Θονχριΐος (παρακολουθών αυτήν δια τοΰ βλέμ,ματος καί έπανα- 

λαμβάνων τάς λέξεις της). «Θά προετίμων ra μή zor επαζΐάω /» 
(μειδιών). ΤΑ ! ό Θούζριτος γνωρίζει τί πράττει . . . (Πρός τόν ύπη- 
ρέτην)· Εΐσάγαγε αύτούς. . . έρχομ,αι.άμέσως. . . (Εισέρχεται είς τά 
δώματά του δεξι^’ ό ύπηρέτης εισάγει αύτούς ζα'ι απέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΠΡΠΤΟΜΑΧΟΣ ζα'ι XΑΡΙΩΝ (εισέρχονται ό[Λΐλοϋντες).

Λαριωζ. ’Άκουσον- δταν ό “Αδωνις άπέθανεν, οΐ ζάτοιζοι τοΰ "Α- 
δου έκεϊ κάτω τόν ηρώτησαν ποια ήσαν τά ώραιότερα πράγμ.ατα,τά 
όποια είχεν αφήσει έδώ έπάνω ; Άπήντησε· τόν 'Ήλιον, τήν Σελή
νην, τα χειμωνικά ζαι τά μ.ήλα.Έγώ θά προσέθετον ζα'ι τήν γυναϊκά 
μου, ήτις με χπχτΧ ! Μεγάλως έσφαλες νά διαζευχθής τήν ίδικήν 
σου. Ποτέ δέν ήμην τόσον εύτυχής είμή άφ’ ής ημέρας ή Σωστράτη, 
ή συζυγος μου, άπεφάσισε νά μέ άπατίΖ. Πρό τούτου ή οικία μου 
ώμοίαζε μέ τόν "Αδην- καθ’ έχάστην ειχον διαπληκτισμούς. ’Ήδη 
κατέστη ή νήσος τών Μακάρων’ δταν επιστρέφω οίχαδε ή σύζυγός 
μου μεγάλως μέ έπιμελεΐταΐ’ μέ ετοιμάζει τά νοστιμότερα φαγητά, 
μέ καταφιλεϊ καί έ'χει δι’ έμέ δλας τάς τρυφερότητας. Ποΰ θά ήμην 
καλλίτερα ;'Υπόθες πρός στιγμήν δτι τήν ειχον άποβάλει τής οικίας’ 
θά τήν έπεθύμουν ήδη κα'ι θά ήμην άτυχέστερος τοΰ Ταντάλου. 
Τούτο θα αποδείξω αυριον εις τον λόγον, δν θά αύτοσχεδιάσω ε’ις τό 
δικαστήριον εις τήν διά τήν σύζυγον τοΰ Νιζίδου δίκην. Φαντάζο
μαι αύτόν’ θά ϊδης όποιος λόγος θά εινε (άγορεύων). Ώ ά'νδρες ’Α
θηναίοι, σοφός νόμος, ό τοΰ Σόλωνος ήμών, ό έπιτρέπων είς τόν άν- 
δρα νά διαζευχθή τήν σύζυγον άν δέν τήν φονεύση συλλαμβάνων αύ
τήν έπ’ αύτοφώρφ μοιχευομένην’ έάν δμως, διαζευχθείς αύτήν,έπιθυ- 
μήση νά λάβη αύτήν πάλιν, νά στιγματίζηται ώς άτιμος. Ούτω άς 
προσεξωσι καλώς οί συζυγοι, άν κάλλιον δέν είνε είς αύτούς νά κλείωσι 
τόν ένα οφθαλμόν . . , ένίοτε δέ κα'ι τούς δύο (έπαναλαμβάνει μετά 
κωμικής εύγλωττίας, έξαπτόμενος), καί τούς δύο ! . . .

ΝΙΚΑΡΕΤΗ Η Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΛΩΩΝ 497ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ·
ΘΟΧΚΡΙΤΟΣ κα'ι 0.1 ΑΝΑ

Θούχριζοζ (εισερχόμενος). *Ω  ! δ Χαρίων ρητορεύει ...
Xaployr (μετά σοβαρότητος). Αύριον θά αύτοσχεδιάσω λόγον έν 

τώ δικαστηρίφ. Σοί προσάγω τόν Ποωτόμαχον ...
Θοΰχριζος (χαιρετών). ’Ώ ! Πρωτόμαχε . . .
Πρωτόμαχος (ομοίως). Θούκριτε ...
Χαρίων. Καί έρχομαι νά σέ παραλάβω. 'Οποία εύτυχία ή είς ’Α

θήνας έπιστροφή σου ! Λήγει ή προθεσμία τών τόκων τοΰ. παλαιοΰ 
καί νέου δανείου, καί δ τοκογλύφος δέν θέλει νά τά άνανεώση. . . . 
άνευ έγγυήσεως.

Θούχριζος. Πολύ καλά, έρχομαι.
Χαρίων. Έάν δέν έλθης άμέσως άπόλωλα !
Θού^μιτος. ’Έρχομαι άμέσως. Δέν μοί ύπολείπεται καιρός ΐνα σέ 

εύχαριστήσω, Πρωτόμαχε, διότι ήλθες. ’Έλαβες χθές τήν έπιστολήν 
μου ; (δ ΙΊρωτόμαχος νεύειύτι τήν έλαβε)’ μετά τήν άναχώρησίν μου 
δέν ειχον λάβη ούδεμίαν εΐδησιν περί σοΰ , . .

Πρώτόμαγοε;. Καί σύ πρό τόσου κάιροΰ δέν έδειξες σημεία ζωής. . .
Θούχρίζος. Συμβάντα τής ζωής ! περιήλθον τήν Άχαίαν, τήν ’Αρ

γολίδα, τάς νήσους καί τήν ’Ιωνίαν . . . Θαυμαστή ή τής Άθηνάς 
πόλις I έντεΰθεν μεταξύ ήμών άγωνιζόμεθα καθ’ έκάστην είς τήν 
.Πνύκα ΐνα τήν έξευτελίσωμεν. "Οσον άπομακρυνόμεθα αύτής τοσοΰ
τον μανθάνομεν νά τήν άγαπώμεν. Δέν λυποΰμαι διά τό ταξείδιΟν’ 
έπανήλθον μέ γνώσεις περισσοτέρας’ μέ δράμά τι πλειότερον . . . μέ 
σύντροφον ...

Πρωζόμαχος (διακόπτων). ’Έλαβες σύζυγον ;
Θοϋχρι,ζος. Κα'ι φθάνει έπικαίρως, διότι λαμβάνω τήν εύχαρίστη- 

σιν νά σοί παρουσιάσω αύτήν . . . τήν ένυμφεύθην είς τά Μέγαρα 
δπου ήτο παρά τίνι θείω αύτής . . . Όλον τό Αίγαΐον δέν έχει μαρ
γαρίτην έφάμιλλον αύτής.

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΝΙΚΑΡΕΤΗ καί Ο I A Ν Ω

Θούχρίζος (έξακολουθεΐ δμιλών, ένώ ή Νικαρετη εισέρχεται λαμ- 
πρώς ένδεδυμένη κλίνουσα τήν κεφαλήν μετά τρόπου μετριόφρ.ονος
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άμα καί άλαζόνος). ’Εμπρός, έμπρός, Νικαρέτη . - . Σοί παρουσιάζω 
τον Πρωτόμαχον τόν Λυσανίου, Χολαργέα ...

Πρωτόμαχος. Χαρίεσσα Νικαρέ . . . (Νέαιρα ! !. . .) (παοατηοών 
αυτήν έκπλήσσεται, 'η δέ Χέξις του μένει εις το στόμα).

Θούκριτος (τελειώνων τήν παρουσίασιν). . . . Φίλτατον μεταξύ 
τών φίλων μου, ειλικρινή καί έναρετώτατον μεταξύ των Έρεχθειδών.

Νικαρέτη (μετά χάριτος). Οί ξένοι θεοί, άς σέ διαφυλάξωσιν, ω 
Πρωτόμαχε! Φίλος του Θουκρίτου, ή φιλία του είνε τό καλλίτερου 
έγκώμιον διά σέ. Ώς εύ παρέστης εις την οικίαν του Θουκρίτου.

Θούκριτος (προς τόν Πρωτόμαχον ιδιαιτέρως). Σοί φαίνεται ωραία;
Πρωτόμαχος. Ά! ... ναί! . . . (παρατηρών αυτήν πάντοτε εκ

στατικός προσπαθεί νά φαίνηται χαρίεις). Ή χρυσή ’Αφροδίτη τη 
έδωκε τόν κεστόν της ...

Θούκριτος. Καί ή Πηνελόπη την αρετήν της (ομίλων μετά του 
Πρωτομάχου). Νικαρέτη ! Νικήτρια, αρετή ! Είνε άνταξία του ονό
ματος !

Νικαρέτη (μετριοφρόνως κλίνουσα την κεφαλήν). Θούκριτε !
Πρωτόμαχος (καθ’ έαυτόν). Ταλαίπωρε Θούκριτε !
Θούκριτος (άπαντών προς την Νικαρέτην). ”Ω, άφες νά τά εΐπω ! 

‘Η ευλογία τών θεών μετά σου είσήλθεν εις τόν οικόν μου !
Πρωτόμαχος (πάντοτε έκπεπληγμένος). Ή Νεαιρα έδώ ....
Θούκριτος (τη Νικαρέτη). Άφίνω σέ νά δεχθής τόν ξενιζόμενον. . . 

ένω έγώ συνοδεύω δι’ όλίγας στιγμάς τόν Χαρίωνα . . . ('Ο Χαρίων 
διαρκούσης τής σκηνής ταύτης βηματίζει χειρονομών χαμηλή τη 
φωνή ώς άπομνημονεύων τόν λόγον).

Νικαρέτη (ανήσυχος). Πώς . . . αναχωρείς, Θούκριτε ;
Θούκριτος. Θά λείψω μίαν στιγμήν . . . επιστρέφω αμέσως . . . 

(προς τόν ΙΙρωτόμαχον). Σύ μείνε, είσαι ό ξένος μας’. ■
Πρωτόμαχος (κατ’ ιδίαν προς τόν Θούκριτον, βιαίως και ζωη- 

ρώς). Καί πώς την έγνώρισες ;
Θούκριτος. Άς σοί τό διηγηθγ (προς την Νικαρέτην). ’Επιστρέφω 

αμέσως. Δείξον αύτφ την νέαν μας οικίαν . . . καί διηγήθητι πώς ό 
Ζευς μάς ήνωσε . . . Σέ ακολουθώ, ώ Χαρίων (αναχωρεί μετ’ αυτού" 
δ Χαρίων άναχωρών εξακολουθεί την μιμητικήν του, ό Θούκριτος πλη
σίον του κατωφλιού σταματιγ, στρέφεται έκ νέου προς την Νικαρέ- 
την, ευμενής δέ καί μειδιών προσφωνεί αυτήν). Νικαρέτη ! (Ή Νι- 
καρέτη προστρέχει προς αυτόν καί τόν φιλεΐ- ό Θούκριτος αναχω
ρεί έκ νέου, ειτα σταματ^ καί την προσφωνεί έκ νέου). ’Ακόμη! . . .

(Ή Νικαρέτη επιστρέφει πάλιν προς αυτόν καί τόν φιλεΐ έκ νέου). 
Πρωτόμαχος (προς τόν Θούκριτον άναχωροΰντα). Πάντοτε ούτω ; 
Θούκριτος (μετ’ απολύτου ηρεμίας). Πάντοτε! ... (’Εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
ΝΕΑΙΡΑ καί Π Ρ Ω Τ Ο Μ A X Ο Σ

('Ο Πρωτόμαχος βηματίζει ζωηρώς καί σπασμωδικώς, ή Νέαιρα, Οέλουσα νά 
φαίνηται σοβαρά, κάθηται καί κεντόΐ έργόχειρόν τι- παρατεταμένη σιωπή. Ή 
Νέαιρα αποφασίζει πρώτη νά διακόψη τήν σιωπήν χωρίς οί οφθαλμοί .της νά άπο- 
σπασθώσι τοϋ εργόχειρου).

Νικαρέτη. Καί οΰτω, . . . ούδέν καλόν, ώ Πρωτόμαχε, έχεις νά 
μάς διηγηθής ; . . . Τί νέον μάς φέρεις έκ τής πόλεως ; Ή Γλυκέρα 
δίδει πάντοτε συναναστροφάς ;

Πρωτόμαχος (ίστάμενος καί δμιλών ψυχρώς). Πάντοτε . . . (Περί- 
πατεϊ έκ νέου).

Νικαρέτη (μετά τινα διακοπήν προσπαθούσα όπως ή συνδιάλε- 
ξις έπαναληφθνί). Θά εινε ώραΐα τά προσεχή Παναθήναια ; (Δια
κοπή). Τό πιστεύεις ; . . .

Πρωτόμαχος (ώς άνω). Πιστεύω ! . . . (Διακοπή).
Νικαρέτη. Θά έχωμεν νέας κωμφδίας πολλάς ;
Πρωτόμαχος. Πολλάς ! . . .
Νικαρέτη. ’Ίσως καί ό Μένανδρος θά συναγωνισθη ;
Πρωτόμαχος. ’Ίσως ! . . .
Νικαρέτη (μειδιώσα υψώνει τήν κεφαλήν έκ τής εργασίας). Ά, 

ά! εις τό Τροφώνιον άντρον μοί ειπον ότι ή ήχώ έπαναλαμβάνει 
πάντοτε ουτω ...

Πρωτόμαχος (εΐρωνικώς). Καί εις έμέ έν αύτώ μάντις μοί έχρησμο- 
δότησεν ότι εις τήν οικίαν τού Θουκρίτου ήθελον εύρει (πλησιάζων εις 
τό ούς αυτής μετά φωνής χαμηλής, αλλά παλλούσης),τήν Νέαιραν !..

Νικαρέτη (λίαν ήσύχως, άφελώς μειδιώσα καί εξακολουθούσα τήν 
εργασίαν της). Τούτο άς σέ πείση ότι δέν πρέπει νά δίδγς πίστιν εις 
τάς μαντείας. Ό μάντις εκείνος σοί έκλεψε τά χρήματα.

Πρωτόμαχος. Τουναντίον μοί φαίνεται . . . διότι οί οφθαλμοί μου 
εινε καλοί. Άρνήθητι ότι τούτο δέν είνε αληθές . . . (μετά παλλο- 
μένης φωνής), .Νέαιρα ! ! . . .

. Νικαρέτη. Τάνάπαλιν μοί φαίνεται. . . . διότι τό ύπάρχον καί μό
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νον εινε το αληθές. Ειμι ή Νικαρέτη καί σύ ονειρεύεσαι. Τά φύλλα 
μαραίνονται και τα φθινοπωρινά όνειρα εινε απατηλά.

Πρωτόμαχος. Καί άν δέν εινε ; . . .
Νικαρέτη. Τότε ...
Πρωτόμαχος (λίαν ζωηρώς). Δηλαδη ;... (έπανακτών τήν ηρεμίαν), 

δέν ήξεύρω ...
Νικαρέτη (λίαν ήσυχος). Έγώ όμως ήζεύρω ...
Πρωτόμαχος. Τί ;
Νικαρέτη. "Οτι αγαθός δαίμων την πρωίαν μέ ένθυμήθη . . . διότι 

σήμερον μοι επετράπη νά άνακουφίσω τήν συνείδησίν σου, καί νά 
σοί άναγγείλω οτι ή Νέαιρα σέ έσυγχώοησε ...

Πρωτόμαχος (ζωηρώς). Σύ; ! . . . (ειρωνικώς καί έπανακτών τήν 
ηρεμίαν), δέν έγνώριζον ότι εις σέ εναπόκειται νά μ.έ συγχώρησης.

Νικαρέτη (άφίνουσα τήν εργασίαν υψώνει τήν κεφαλήν). Άλλά είς 
έμέ προφανώς ! Κόρην ούσαν μέ άφήρπασας έκ τής φαιδράς δμηγύ- 
ρεως τών φίλων, έκ τής άγάπης τών οικείων μου, έκ τής πατρικής 
οικίας, εις ην εζων, περιβαλλόμενη ύπό σεβασμού καί μ.έρίμνης. Σέ 
προετίμησα άπό νέους σπουδαιότερους σοΰ καί κατά τήν ικανότητα 
και την περιουσίαν. Ηλπιζον έκ τοΰ έρωτός σου χαοάς μ,άλλον ευ
φρόσυνους και ημέρας ήρεμους. Ταΰτα πάντα διήρκεσαν μίαν κα'ι μό
νην σελήνήν . . . και εις ανταμοιβήν τούτων μέ άπέπεμψας, έλεεινή 
υβρις πρός κόρην τών Αθηνών.

Πρωτόμαχος (ειρωνικώς). Ελεεινή . . . οΰχί τόσον, άφ’ οΰ παρη- 
γορήθης.

Νικαρέτη {μ-πα,^τωοα. άμέσως). Δέν οφείλω τοΰτο είς σέ, άφ’οΰ οί 
πολυευσπλαγχνοι θεοί μέ άπέστειλαν τόν παρήγορον.

Πρωτόμαχος (ώς άνω). Καλοί άνθρωποι . . . αύτοί οί θεοί.
Νικαρέτη (μετά εΰπροσηγόρου ζωηρότητος έργαζομένη). Τολμάς 

νά όμιλής δι’ αΰτούς ; έχουν καλλιτέραν τών άνθρώπων καρδίαν έν- 
θυμου την δυστυχή Αριάδνην ! . . . μ.ετά τόσους όρκους έρωτος, άφ’ 
οΰ καί μητέρα τήν κατέστησεν ό σύζυγος αύτής Θησεύς,δέν ήσχύνθη 
νά την έγκαταλείψη έπί έρήμ.ου ακτής. Καί δέν ήδύνατο νά κατη- 
γορήση αύτήν ώς πράξασαν οΰτε σκεφθεϊσαν κακώς ! . . . Καί τί 
θά έγίνετο έάν ό καλός θεός. Διόνυσος δέν ηΰσπλαγχνίζετο παραλα
βών αΰτήν οίκοι όπου κατέστησεν αΰτόν πατέρα ώραίων καί ρωμα
λέων τέκνων.

Πρωτόμαχος (έκ πείσματος προσπαθών καί αύτός νά φανή εΰπρο- . 
σήγορος). Βεβαίως . . . βεβαίως . . . σέ συμφέρει νά διηγηθής ουτω 
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τήν ιστορίαν. Φαίνεται όμως ότι τινές βεβαιούσιν ότι ή Άριάδνή 
τόσον εΰκόλως δέν παρηγορήθη (παρατηρών αΰτήν καί προφέρων δια- 
-κεκομμένώς), όπως αί ΑΛΛαι. . . καί ότι αί κόραι τής νήσου, δπως 
ένθαρούνωσϊν αΰτήν, ήναγκάσθησαν νά τή δειζωσι πλαστας τοΰ Θη· 
σέως έπιστολάς· καί όταν δέν ήδυνήθησαν πλέον νά τή άποκρύψωσι 
τήν αλήθειαν, ή δυστυχής έκ λύπης διά τήν έγκατάλειψιν . . . άπηγ- 
χονίσθη (μετά δυνάμεως)’ αύτός μάλιστα ήτο αληθής έρως!. . . καί 
άί’ αητό δ Θησεύς μεταμεληθείς έκλαυσεν αυτήν . . .

Νικαρέτη (ειρωνικώς). Μετά τόν θάνατόν της.. . αί;
Πρωτόμαχος (δυνατότερα χωρίς νά προσέζή εις την διακοπήν). 

Καί οποίαν νεκρικήν πομπήν τή έκαμε ! . . . καί δι’ έζόόων του ! καί 
πόσους δέν τή άνήγειρεν ανδριάντας! καί ποσάκις κατ’ έτος ύπέρ 
αΰτής δέν έθυσίασε! ! . . .

Νικαρέτη (ειρωνικώς). Καίσύ εννοείται τά αύτά θά έπραττες.Άλλά 
βλέπεις δέν ειχον πολλήν δρεξιν νά άπαγχονισθώ . . . Νοώ οτι θά 
μοί ηΰγνωμ.όνεις, θά μοί άνήγειοες ανδριάντας. . . αλλά τι θελεις; ... 
ήσθανόαην ότι ήμην νέα καί μοι έφαίνετο ότι τήν ζωήν, ήν ειχεν 
ορίσει ή Λάχεσις δέν είχον είσέτι άπολαύση.

Πρωτόμαχος (ειρωνικώς καί ώργισμ-ένος διά τήν άταραξίαν της). 
Τοΰλάχιστον . . . άποκαλύπτεσαι τώρα ...

Νικαρέτη. Ά, ναί ! δ Θούκριτος είνε τόσον καλός ! . . . άλλά σύ 
δμιλεΐς μέ τινα τόνον . . . Έγώ, ή οποία έπρεπε νά ήμην ώργισμένη 
κατά σοΰ δέν είμαι . . . ένώ σύ . . .

Πρωτόμαχος (αηί·μμ£>ν τούς όδόντας). Έγώ . . . σιωπώ . . . ΐνα 
μή ένθυμοϋμαι ...

Νικαρέτη (μετανοούσα μέν, άλλ’ ύπερηφάνως ύψώνουσα τήν κεφα
λήν). Τί ;

Πρωτόμαχος έμμένών πλέον εις τόν τρόπον, καθ’ δν ώμίλει, 
μετά θυμού δυσκόλως κατευναζομένου).Ζητώ άπό σέ νά μάθω τί έκα
μες τά δώρα, τά όποια κρυφίως έλάμβανες παρά τοΰ Νικάρχου ! . . . 
Τούτο βεβαίως δέν λησμονεΐται . . . αισχρά !

Νικαρέτη (έγειρομένη βιαίως άπαντά ύπερηφάνως). Ά, μά τάς δύο 
θεάς ! λησμονείς ποΰ είσαι, καί ότι δέν σέβεσαι τήν Νικαρέτην . . .Ό 
Θούκριτος δέν είνε έδώ . . . επίτρεψαν μοι νά αναχωρήσω (μεταβαίνει 
είς τά δωμάτιά της).

Πρωτόμαχος. Νέαιρα ! . . . οΰχί . . . ουχί . .. . άκουσον πρώτον.
Νικαρέτη (μεθ’ύπερηφανείας έπί τού κατωφλιού). Η Νεαιρα απ'-
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θανε ! και ούδέν έ'χει νά σοί άπαντήση, δπερ δύναταί νά ένδιαφέρη 
τήν Νικαρέτην ! . . . (’Εξέρχεται). -

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
ΠΡΩΤΟΜΑΧΟΣ μόνος, είτα & Ο Υ Κ Ρ IT Ο Σ

Πρωζόμαχος (ακολουθών αύτήν δπως τη δμιλήση). Νέαιρα ! . . . 
(Ή Νέαιρα κλείει την θύραν ένώπιόν του). Ά! άναίσχυντος έρωτό- 
τροπος . . . Καί ό Θούκριτος έχει αύτήν ώς θησαυρόν! Ά, ά, ά ! . . . 
(Γελά νευρικώς έκ θυμού. Ό Θούκριτος εισέρχεται φέρων μεθ’ έαυτοΰ 
μικρόν καλάθιον, δπερ θέτει έπί τής τραπέζης).

Θούχρίζος. Είσαι εύθυμος . . . Μόνος ; . . . Καί ή.Νικαρέτη ; . . .
Πρωζόμαχος. Άπεσύρθη πρό ολίγου.
Θούχρίζος (κατά μέρος). Ά ! . . . ά! . .... Ά, θά υπήγε νά έτοι- 

μασθή . . . Καί πώς σοί έφάνη ;
Πρωζόμαχος (μειδιών μετά ειρωνείας καταστελλομένης). Είσαι 

εύχαριστημένος ;
Θούχρίζος. Μά τόν Δία ! βεβαίως είμαι ! . . .
Πρωζόμαχος. ’Εγώ, παραδείγματος χάριν, δέν ήμην τόσον . . . 

δταν ήμην . . . (διακόπτει τόν λόγον, νομίζων δτι θά κατάπληξη), 
σύζυγός της ...

Θούχρίζος (μετά τελείας αδιαφορίας). Ά ! . . . τό ήξευρα. 
Πρωζόμαχος (ήλιθίως παρατηρών). ΙΙώς ! . . . τό ήξευρες ; . . . 
Θούχρίζος. Τί διάβολο !
Πρωζόμαχος. Καί σύ ; . . .
Θούχρίζος (ήρέμως καί φυσικώς). Τί το παράξενον ; . . . Καθ’έκά- 

στην αί κόραι τών ’Αθηνών μεταβαίνουσιν άπό τόν ένα εις -τόν άλ
λον σύζυγον, διαδοχικώς δι’ έκχωρήσεως μεταξύ ζώντων, η δικαιώ- 
ματι όρφανίας ή άλλως πως’ καί άπεδείχθη δτι ούτε οΐ πρώτοι σύ
ζυγοι άπέθανον, ούτε οί δεύτεροι εύρέθησαν χειρότεροι.

Πρωζόμαχος. ’Ώ! ώς πρός τούτο ναί: . . . (πικρώς)' άλλ’ υπάρ
χουν (βραδέως προφέρων τάς λέξεις), σύζυγοι καί σύζυγοι ...

Θούχρίζος (λίαν ήσύχως, φυσικότατα). Έπίτρεψόν μοι . . . Δέν 
θά την έγνώρισες καλά . . . δέν θά εύρες τόν σφιγμόν της.. Δέν είνε 
τόσον εύκολον νά εύρη τις τόν σφιγμόν γυναικός. Καί αύτός ό Με
νέλαος, άν είχεν εύρη τόν της Ελένης, ό Τρωϊκός πόλεμος δέν ήθελε 
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γίνει. Παρατήρησον δέ πώς ό Μενέλαος, καιτοι τοσαΰτα ύπέφερεν έξ 
αύτής, ήτο εύχαριστημένος νά τήν λάβγ έκ νέου . . .

Πρωζόμαχος. Καί διά τοΰτο ήξιώθη νά ύβρισθή ύπό τοΰ Εύριπί- 
δου ...

Θούχρίζος. Σέ βεβαιώ δτι είνε μαργαρίτης . . . Εύτύχημα εινε δτι 
τήν άφήκες είς έμέ . . . (τοΰ σφίγγει τήν χεΐρα). Σέ εύχαριστώ!

Πρωζόμαχος (μειδιών καί προσπαθών νά δείζγ) αδιαφορίαν). *Α  ! 
πρός θεοΰ . . . μεταξύ φίλων . . , άν είνε τοΰτο μόνον ...

Θούχρίζος. ’Οφείλω είς αύτήν τάς ήδυτέρας χαράς,' άς άπήλαυσα 
είς τήν ζωήν μου.

Πρωζόμαχος (ζωηρώς καί έσπευσμένως). Χαράς ; οποίας ; 
Θούχρίζος (μετά μεγάλης ειρωνείας). Παντός είδους ! 
Πρωζόμαχος. Ά!
Θούχρίζος. Σοί λέγω δτι δέν τήν έγνώρισες ! . . . Έπί πόσον συνέ- 

ζησες μετ’ αύτής ;
Πρωζόμαχος. ’Οκτώ μήνας—καί ήσαν αρκετοί.
Θούχρίζος. Έγώ έν έτος—καί μοί φαίνεται δτι ακόμη είμαι είς 

τήν αρχήν. Καθ’ έκάστην άνακαλύπτω έν αύτη νέαν άξίαν, ήτις μοί 
παρέχει νέας τέρψεις,. . .

Πρωζόμαχος (ζωηρώς καί μετά σπουδής). Τέρψεις ; . . όποιας;. . . 
Θούχρίζος. Τέρψεις . . , παντός είδους.
Πρωζόμαχος. Ά !
Θούχρίζος. Σοί έπαναλέγω δτι δέν τήν έγνώρισες 1 ... Βλέπεις 

τό δαγκασμένον τοΰτο κυδώνιον ; (λαμβάνει αύτό έκ τραπέζης). Είνε 
τό ενθύμημα τής 
πώς οί μικροί της 
των ! Ούτω αύτά ένετυπώθησαν 
ήμών . . . (δάκνων 
γλυκύ. . . 
γλυκύ.

Πρωζόμαχος (άποτόμως άπωθών αύτό). Εύχαριστώ!
Θούχρίζος. Μεταξύ'τών έπιγείων άγαθών δέν ήδύνασο νά μοί προσ 

φέργς ώρκιότερον !—Οί θεοί νά σέ ανταμείψουν ...
Πρωζόμαχο,ς. Καί οί θεοί 

Σοί διηγήθησαν δτι ήναγκάσθην 
θά έδιδον δΓ αύτήν , . .

Θούχρίζος (προλαμβάνων). Όλον τό αίμα. Άλλ’ άν ήγάπας αΜ 
τήν, έπίτρεψόν μοι νά σοί είπω, έ'πρεπε νά τήν κρατήσης,

. ' /

τούτο κυδώνιον
πρώτης ήμών ημέρας . . . Παρατήρησον έπ’ αύτοΰ 

όδόντες μετά τών ίδικών μου, άφήκαν τά ίχνη 
ύπό τοΰ έ'ρωτος είς τάς καρδίας 

ι τό κυδώνιον). Είνε νόστιμον . . . καί μάλιστα 
. (πλησιάζει αύτό είς τό στόμα του), δοκίμασον πόσον είνε

σοί διηγήθησαν διατί την άπέπεμψα ; 
.νά διαζευχθώ αύτην, έγώ ό όποιος
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Πρωτόμαχος. Τί;
Θούκριτος. Διότι αί θωπεϊαί της θά σέ άπεζημίουν δίς διά τάς 

απιστίας της. Εις τάς Αθήνας υπάρχουν τόσοι σύζυγοι ευχαριστη
μένοι εις τό είδος τούτο τής συζυγικής ευδαιμονίας . . Καϊ αυτός ό 

' Χαρίων ! ’Αλλά, έπίτρεψόν μοι, τούτο δέν είνε περίστασις ...
Πρωτόμαχος. ΤΑ ! όχι ! ! . . . Καί έγνώριζες . . . τά δώρα, άτινα ό 

Νίκαρχος άπέστειλεν εις αυτήν κρυφίως ;
Θούκριτος. Ά ! ναί!! . . . Γνωρίζω, γνωρίζω . . . Μοί τό ειπεν 

αυτός ό ίδιος!
Πρωτόμαχος (λίαν ζωηρώς). Αυτός ! . . σοί ειπεν ; . . . Τί σοί 

ειπεν ;
. Θούκριτος. "Οτι έπέστρεψεν αυτά εις τόν απεσταλμένου, δστις 

διά δευτέραν φοράν τής τά είχε φέρη καί ήθελε νά τόν δείργ διά 
τών υπηρετριών της.

Πρωτόμαχος (μετ’ έκπλήξεως),.’Καί τότε;
Θούκριτος. Τότε . . . όταν έκατηγόρεις αυτήν, επίμονος αυτή 

προύτ.ίμησε τήν αποπομπήν μάλλον ή νά κατέλθγ εις άπολογίαν και 
ζητήσή τήν τής υπολήψεώς της ελεημοσύνην.

Πρωτόμαχος (έκθαμβϋς). Λοιπόν . . . ήτο τιμία ; . . .
Θούκριτος. "Αν ήτο ; . . .
Πρωτόμαχος (ζωηρώς). Τότε καί έγώ τήν έθεώρουν τοιαύτην ! . .
Θούκριτος. ’Αλήθειαν λέγεις ; . . . τούτο εινε έξαίσιο.ν (παύσις). 

Καί πολύ έκλαυσε διά τήν αποπομπήν ! Πολύ σέ ήγάπα !
Πρωτόμαχος (ώσεί έλπίζων). Καί ; . . .
Θούκριτος. Καί τώρα άγαπ<^ έμέ. (Ό Πρωτόμαχος μένει τβτα» 

ραγμένος).
Πρωτόμαχος. Τήν ένυμφεύθης ;
Θούκριτος (άναστενάζων). Είθε! . . . ό νόμος είνε αδυσώπητος . . 

απαγορεύεται ή είσοδος έν τοΐς ναοϊς καί δ γάμος εις τήν άποπεμ- 
φθεϊσαν ένεκα μοιχείας. Ό νυμφευόμενος αυτήν ’Αθηναίος ύποπίπτει 
εις τάς αύτάς τού νυμ.φευομένόυ ξένην ποινάς, καί ή γυνή πωλεί
ται’ διά τούτο ήλλαξε τό όνομά της. ,'Η Νικαρέτη σήμερον θεωρεί
ται σύζυγός μου, έγώ δέ σύζυγος αυτής’ καί ώς νά ήμεθα τοιούτοί, 
ζώμ εν ευτυχείς. ■ ■ '

Πρωτόμαχος. Ά! ναί ! . . .
Θούκριτος. Αΐ μεγάλαι μυΐαι δέν βομβίζουν εις τόν οικόν μου. 

Είσαι ό μόνος ’Αθηναίος, δν άφησα νά είσέλθ-ρς ενταύθα,.’Αλλά σύ ει- 
■σαι αβλαβής . . . καί, τούτο εινε άλλο πράγμα.
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Πρωτόμαχος. ’Εγώ . . . αβλαβής;
Θούκριτος. Δέν ήσο σύζυγός της ; διά, σέ προνοεΐ ό νόμος. Τήν 

άπέπεμψας ένεκα μοιχείας . . . καί άν σέ συνελάμβανον δμιλούντα 
πάλιν μετ’ αυτής περί έρωτος ήθελες· ύποπέση εις ποινήν ατιμίας 
καί εις τά επακόλουθά της. Διο οί σύζυγοι, άν καί τά διαζύγια είνε 
εύκολα, πριν ζητήσωσιν αυτά τό σκέπτονται . . . Δέν δύνασαι νά θί- 
ξγς ούτε τόν δάκτυλον αύτής . . . οθεν δι’ έμέ δέν λογίζεσαι ώς ar- 
θρωπος, αλλά ώς φίλος καί ξενιζόμενος! ’Ώ, ναί . .. (σφίγγει τήν 
χεΐρα αυτού, ό δέ, Πρωτόμαχος μορφάζει). Ή Νικαρέτη όμως άρ- 
γοπορεϊ . . . (Φωνάζει δυνατά). Νικαρέτη ! . . . (Ή Νικαρέτη φαί
νεται, εις τήν θύραν.δι’ής άπήλθε).

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
ΝΙΚΑΡΕΤΗ καί ΟΙ ΑΝΩ

4

Θούκριτος. Πώς ; ούτω αφίνεις τόν ξενιζόμενον μας ;
Νικαρέτη. Με,τέβην νά επιτηρήσω τάς ύπηρετρίας. Δέν ήσο ...
Θούκριτος (νεύων καί μειδιών). 'Όλα τά εϊπομεν.
Νικαρέτη. 7Α . . .
Θούκριτος. Ούδέν κοινόν μεταξύ σας . . . Αυτός δέν λογίζεται. . . 

Δύνασθε κάλλιστα νά όμιλήσητε . . . Μάντευσον περί τίνος ώμιλή- 
σαμέν ...

Νικαρέτη. Περί τίνος; .
Θούκριτος. Νά τό καλόν, τό όποιον μοί έκαμε καί διά τήν έξαί- 

ρετον ιδέαν, ήν έλαβε νά σέ άφήσγ όπως γίνγς ίδΐκή μου. (Πρός 
τόν Πρωτόμαχον). Ίδέ πόσον είνε ώράία. . . . Νικαρέτη!. .... 
Έλθέ . . . (ποός τόν Πρωτόμαχον).’ μέ τήν άδειάν σου; (φιλεΐ τήν 
Νικαρέτην).

Πρωτόμαχος (μετά βεβιασμένης αδιαφορίας). ’Ώ! . . . κάμε. . . 
καί άν πρέπγ ...

Θούκριτος. Ούχί, ούχί, μείνε’ πρός σέ δέν έχομεν μυστικά. Δέν 
είνε περίπτωσις. Δέν εινε , αληθές, Νικαρέτη ^ Ιάν δέ χρεωστώμεν 
εις αυτόν τήν ευτυχίαν μας, έχει τό δικαίωμα νά γίνιρ μάρτυς αύ
τής. ... ' ,

Νικαρέτη. Βεβαίως.
Θούκριτος. Καί νά ίδγ ίδίοις όφθαλμοΐς, ότι γνωρίζομεν νά έκτι- 
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μώμεν την αξίαν τής ευεργεσίας του. ’Οφείλομεν τήν γλυκεΐαν ταύ
την ικανοποιησιν εις την καρδίαν του. Δέν σοί φαίνεται J . .
, Νικαρέτη. Βεβαιότατα.

Πρωτόμαχος (βεβιασμένως).· Ευχαριστώ.
Θούκριτος. Τοσοΰτον μ,άλλον σήμερον . . . Τί ήμ,έρα εΐνε σήμερον, 

Νικαρέτη ;
Νικαρέτη. Άγομεν την εορτήν τών Άλφων . . . τό ήμισυ τών 

Αθηνών εύρίσκεται εις τάς έξοχάς.
Θούκριτος. Η αγαπητή σου έορτή. Κα'ι δέν μοί εΐχ_ες είπή τίποτε" 

Ιδέ, ώ Πρωτομαχε, την φιλάρεσκον ! ήθελε νά ΐδτ) άν ό Θούκριτος 
της θά τό ένεθυμεϊτο.

Νικαρέτη. Δέν εινε άληθές !
Θούκριτος. Εις τόν Θούκριτον ταΰτα δέν γίνονται (ένφ δμιλεΐ λαμ

βάνει το μικρόν κάλάθιον, τό ανοίγει και εκβάλλει, περιδέραιον έκ 
χρυσοΰ καί έκ μαργαριτών).

Νικαρέτη. Ω! ώραΐον . . . έζαίσιον ! . . . καλέ μου Θούκριτε ! . . . 
(τόν έναγκαλίζεται) "

Θούκριτος (δεικνυών εις τόν Πρωτόμαχον τό περιδέραιον). Πώς 
σοι φαίνεται, ώ Πρωτόμαχε; οποία φιλοκαλία !

Πρωτόμαχος. (μετά βεβιασμένου μειδιάματος). Ώραιότατον !
Θούκριτος (προς τον Πρωτόμαχον, έρωτικώς παρατηρών τήν Νι- 

καρετην). Ας ίδωμεν πώς προσαρμόζεται είς τόν χιονώδη έκεϊνον 
λαιμόν; (μειδιών δεικνύει είς τήν Νικαρέτην δτι θέλει αύτός ό ίδιος 
νά τό κρεμάση είς τόν λαιμόν της).

Νικαρέτη (φιλαρεσκως δεχομένη τοΰτο). Πολύ κακά μέ συνειθί- 
ζεις, Θούκριτε! . . . Αύτά εινε δαπάναι άφρονες. Είπέ του, ώ Πρω
τόμαχε, δτι αύτά δέν πρέπει νά γίνωνται.

Θούκριτος (πρός τόν Πρωτόμαχον). Είς έμέ μή είπης ούδέν . . . 
δήλα δή . . . Είπέ είς αύτήν δτι είς τήν εορτήν τοΰ καλοΰ ,θεοΰ Διο
νύσου είς αύτήν ήδη ανήκει νά τήν τιμήσ·ρ· καί ώς καλή κόρη τών 
’Αθηνών γνωρίζει πώς περιποιούνται τούς ξενιζόμενους. Νικαρέτη... 
άς ύπάγωμεν. Απλώς καί ώς έτυχε δέν σέ ήγάπησαν αί Μοΰσαι.Ού
δέν μάς είπες έπί τής λύρας ...

Νικαρέτη (σκιαμαχούσα). Ούχί, σήμερον δέν έχω δρεξιν.
Θονα^ιτοζ·. Ελα δά! γνωρίζεις καλώς δτι δέν άρνέΐται είς τόν 

ξενιζόμενον τό μειδίαμα τών Πιερίδων (πρός τόν Πρωτόμαχον). "Αν 
ήξευρες πόσον έτελειοποιήθη ! έμπρός, Νικαρέτη .. . άς άκούσω- 
μεν...
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Νικαρέτη. Δέν έχω δρεξιν . . . ούκ οιδα τί έχω ...
Θούκριτος (παρακαλών καί θέτων μετ’ έπιμονή^ την λύραν εις τας 

χεϊοάζ της). Μίαν μόνην . . ..άλλά βραχεΐαν. . .
Νικαρέτη. ’Αλλά βραχεΐαν . . . (λαμβάνει την λύραν απο τας χεΐ- 

ρας τοΰ Θουκρίτου καί μετά τινα άνάκρουσιν τής λύρας αρχεται 
τής άπαγγελίας. Ή ηθοποιός δέον νά μή άπαγγείλη άπλώς τους στί
χους, άλλά νά τοϊς δώση χροιάν δραματικήν).

Κάτωχρος καί μοναχή, τήν κόμην λυτήν
Μάτην ή ’Αριάδνη,.έπ'ι βραχώδους ακτής
Θρηνούσα, φωνάζει δνομα ποθητόν,
Εις κύματ’ αφρώδης πνίγεται ή φωνή.

Οί ένδακρύς της, άλλ’ ωραίοι οφθαλμοί,
Μακρόθεν άφανισθέντα όρώσιν ιστόν,
«Ούδέν φευ! ύπάρχει, ούδέ πλέον θεοί»
Καϊ δ βλάσφημος λόγος ’ς τόν πόντον επνίγη. .

Κληματοφόρος θεός διερχόμενος,
«Τί κλαίεις ;» τή λέγει, «τί τόσον θρηνείς ;
»Άν χάριν άλλης σ’ έγκατέλιπον νύμφης
«Μυρίας έγώ διά σέ άπαρνοΰμαι».

Έγείρου, ύπάρχουσιν εϊσέθ’ ήδοναί,
Οί γλυκείς ενόσω οφθαλμοί σου λάμπουν, 
Καϊ έπϊ τής μορφής σου θάλλει τό έαρ. 
Έγείρου, υπάρχουν θεοί, τε καϊ άνθη.

ΘΟΥΚΡΙΤΟΣ
(τω Γίρωτομάχφ κωμικώς χαμηλή τ ή φωνή).

Ά ! δ θεός θά είμαι έγώ.

ΝΙΚΑΡΕΤΗ (εξακολουθούσα).
/'

Αύτή^δέ ή γλυκείαίκαϊ τερπνή φωνή,
Τό άλγος καταπραΰνει τής ψυχής της,
·'Υψοί τήν κεφαλήν, τά δάκρυα παύουν,
Οί γλυκείς οφθαλμοί έν δακρύοις γελούν.
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’Εγείρεται καί πίπτει έπ'ι τοΰ στήθους
Τοϋ προσφωνοϋντος αυτήν καλλίστου θεοΰ,
Ύπ’ απίστου συζύγου, άποβληθεΐσα
Ή ’Αριάδνη, ερα αθανάτου θεοΰ.
(Τούς τελευταίους δύο στίχους απαγγέλλει όρθια, στρέφουσα 

τά βλέμματά της πρός τόν Πρωτόμαχον).
Θούκριτος (έναγκαλιζόμενος αύτήν μετά ψυχικής διαχύσεως). Θη

σαυρέ μου . . . ψυχή της έμής ψυχής . . . (τφ Πρωτομάχφ). Μοϊ 
επιτρέπεις . . . (Φιλεϊ την Νικαρέτην δ Πρωτόμαχος στρέφει την 
κεφαλήν μετ’ όργής- δ Θούκριτος άφίνων την Νικαρέτην πλησιά
ζει τόν Πρωτόμαχον). Όποια φωνή ! . . . όποια αισθήματα. Αί σει
ρήνες κάθηνται έπί τής γλώσσης αύτής!. . . Δέν αξίζει νά προπίω- 
μεν κατά τό γεύμα είς ύγιείαν της ; ’Ώ ! ναί’ είς τήν έορτήν τών 
Αλφών δοκιμάζεται δ νέος οίνος, άλλά . . . έχω καί παλαιόν ! θέ

λεις πίη έξ αύτοΰ τοΰ οίνου, δν έφερον έκ τής Θάσου- θά ύπάγω δ 
ίδιος νά τούς φέρω" θέλεις τόν δοκιμάσει! (’Απέρχεται). Ναί ! σήμε
ρον είς τιμήν τής θεάς ή έορτή πρέπει νά είνε πλήρης . . . έλειπες σύ 
μόνον (απερχόμενος σταματφ πλησίον τής Νιπαρέτης κα'ι δεικνύει 
αυτή τόν Πρωτόμαχον). Νικαρέτη . . . συλλογίσου πόσα όφείλομεν 
εις αύτόν . . . τήν ήμέραν ταύτην είς αύτόν όφείλομεν (τήν φιλεϊ έκ 
νέου ένφ επαναλαμβάνει τφ Πρωτομάχφ). Μοί επιτρέπεις ! ,. . . (τή 
Νικαρέτη). Τά φιλήματά σου είνε γλυκύτερα τοΰ νέκταρος . . . (τφ 
Πρωτομάχφ). Κατέρχομαι ήδη είς τό υπόγειον . . . (τή Νικαρέτη 
παρατηρών τόν Πρωτόμαχον μετά λύπης). Ό δυστυχής! . . . και 
δι’ αύτόν ολίγον νέκταρ.ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ

ΠΡΩΤΟΜΑΧΟΣ καί Ν I Κ Α Ρ Ε Τ Η

Νικαρέτη (όρθια παρατηρούσα έαυτήν είς καθρέπτην.μετά φιλα- 
ρεσκείας καί τακτοποιούσα τό περιδέραιον. Μετά τήν άναχώρησιν 
τοΰ Θουκρίτου δ Πρωτόμαχος τρέχει πρός αύτήν μετά τεθλιμμέ
νης φωνής καί ικετεύων).

Πρωτόμαχος. Καί νομίζεις OTt δύναμαι νά ύποφέρω τήν βάσανον 
ταύτην; '

Νικαρέτη (μετά’φιλίας). Ποιαν ;
Πρωτόμαχος (ίκετεύων περίλυπος μετά φωνής διακοπτομένής). 

Ούχί! . . . . ούχί . . . . μή δμίλει οΰτω. Άνέγνων είς τήν ψυχήν
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σου. Δέν είσαι δποία πρό ολίγου έφαίνεσο μετ’ αύτοΰ. Ό Θούκριτος 
μοι είπε . . . μοί είπε τά πάντα . . .· Συγχώρησόν με, Νέαιρα, συγ- 
χώρησόν με ! ! . . .

Νικαρέτη (μετ’ αδιαφορίας). Σέ συνεχώρησα ήδη . . . Δέν σοί τό 
είπον; . f

Πρωτόμαχος (ώς άνω). Ούχί, ούχί! δέν ζητώ τοιαύτην συγχώ- 
ρησιν. Έάν έγνώριζες ποσάκις κατηράσθην τήν στιγμήν τυφλού θυ
μού! ποσάκις σέ έζήτησα είς τό δνειρόν μου! . . . άλλ’ είχες φύ
γει .. . καί σήμερον σέ ανευρίσκω ώραιοτέραν ώς έκ τής βασκανίας 
τής τύχης.

Νικαρέτη (παρατηρούσα έαυτήν είς τόν καθρέπτην). ’Αλλά δέν εί
μαι δυστυχής ...

Πρωτόμαχος (ώς άνω). Μή τό είπης οΰτω . . . μέ αύτόν τόν τό
νον ! μή μού δμιλής οΰτω . . . βλέπεις έκεϊ κάτω τόν ήλιον πώς 
καταδύει είς τήν θάλασσαν καί χρυσίζει τήν κορυφήν τής Άκροπό- 
λεως ; . . ποσάκις κατά τήν αύτήν ώραν είς τόν οίκίσκον μας έκεϊ 
είς ΙΙειραιά, ένηγκαλισμένοι, παρετηροΰμεν αύτόν βυθιζόμενον ε’ις τά 
κύματα ένφ ή αΰρα μάς έφερε τήν εύωδίαν τών κήπων καί τόν μα- 
κρυνόν θόρυβον τών ’Αθηνών ! Έκεϊ εύρίσκεται ή μικρά μονήρης οι
κία περίλυπος, κατηφής, άνευ σοΰ- είς μάτην τάάλση στέλλουν αύτή 
το άρωμα- τό μειδίαμά σου δέν τήν εύφραίνει ; Έκεϊ, έκεϊ μεταξύ 
τής χλόης εύρίσκετα,ι δ μικρός βωμός τών Χαρίτων, πρός δν μετα- 
βαίνομεν τήν πρωίαν . . . ,

Νικαρέτη. Παλαιαί ίστορίαι ! παλαιαί ίστορίαι! ,. , . (μετά παΰ- 
σιν ώσεί ένθυμουμένη διαμιάς τι). Καί . . . εύρίσκεται πάντοτε έκεϊ 
εις τήν δενδοοστοιχίαν δ θάμνος τών ύακίνθων ;

Πρωτόμαχος (περίλυπος, ένθαρρυνθεϊς δμως). Πάντοτε . . . δπου 
μεταβαίνομεν ...

Νικαρέτη (διακόπτουσα είσέτι). Καί τό άγαλμα τοΰ συμπλέγμα
τος τών Χαρίτων, τό δποϊον είχε τήν ρϊνα κεκομμένην ; . . .

Πρωτόμαχος (δυσανασχετών) . . . τήν έχει είσέτι . . . δπου με
ταβαίνομεν.

Νικαρέτη (γελώσα). Ά ! πόσον ήτο γελοϊον ! έφαίνετο δ Σωκρά
της φορών ένδύματα κορασιού ... ’

Πρωτόμαχος (ίκετευτικώς). Πρός θεών! . . . μή γελφς! . . . άν 
είνε αληθές οτι ήμέραν τινά μέ ήγάπησας . . .

Νικαρέτη (σοβαρά ώσεί έπανερχομένη είς τήν δμιλίαν). ’Ώ ! ναί... 
τοΰτο μάλιστα! καί πολύ! ...

Τύμας ΙΑ’, II καί 12 — ’Ιούλιος καί Αύγουστος 1888. «4
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Πρωτόμαχος. Βλέπεις . . . εινε αδύνατον έκεΐ νά μή αισθάνεσαι 
φωνήν τινα ...

Νικαρέτη (σοβαρώς χαριεντιζόμενη θέτει τήν χεΐροε αυτής έπ'ι τής 
καρδίας δπως άκούση). Ιΐοΰ ; . . . έδώ■· .... Ά ! . . . οΰδέν αι
σθάνομαι

■ Πρωτόμαχος. Νέαιρα!
Νικαρέτη. Δέν σ’ έπρόδωσα διά τον Νίκαρχον!
Πρωτόμαχος. Ούχί, ούχί. Ό Θούκριτος τά πάντα μοι διηγήθη, 

τά πάντα γνωρίζω ...
Νικαρέτη. Ό Θούκριτος έψεύσθη. Ό Νίκαρχος πράγματι ήτο έρα- 

στής μου . . . καί άν σέ συνεχώρησα έ'πραξα τοΰτο, διότι και έγώ 
ειχον ήμέραν τινά ανάγκην συγχωρήσεως . . . καί δέν έ'λαβον αυτήν. 
Σέ έπρόδωσα μετά του Νικάρχου’ βλέπεις λοιπόν ότι και άν τό έπε- · 
θύμούν (παρατηρούσα αυτόν μετά μαγευτικών οφθαλμών), δέν θά ή- 
δύνασο νά τό λησμονήσγς τελείως ! . . . Σύ αυτός τό είπες . . .

Πρωτόμαχος. Θεοί ! . . . (καταβεβλημένος άπό έσωτερικήν πάλην, 
μεμαγευμένος άπό τό προσηλωμένον έπ’ αυτού βλέμμα τής Νικαρέ- 
της πλησιάζει αυτήν καί μετά παύσιν στρέφει πρός αυτήν τόν λό
γον μετά δισταγμού καί χαμηλής φωνής). Και άν . . .

Νικαρέτη (παρατηρών αυτόν μετά βλέμματος βασκάνου). Καί άν...
; · · · .
Πρωτόμαχος (ύποτακτικώς παρατηρών αυτήν καί άπλήστως,μετά 

φωνής χαμηλής καί βραδείας, διστάζων). Καί . . . έάν έγώ . . . 
έλησμόνουν τόν Νίκαρχον;. . .

Νικαρέτη (έν έρεθισμφ μειδιώσα). Δέν θά ήδύνασο νά λησμονήσης 
τόν Θούκριτον.

Πρωτόμαχος (έπιμένών μετ’ έπιθυμίας έτι μάλλον ύπεκκαιομένης 
έκ τής άντιστάσεως). Καί έάν . . . έλησμόνουν τόν Θούκριτον ;

Νικαρέτη (μειδιώσα). Αυτός καί ό ’Άρχων ήθελον άναλάβν) νά σοί 
τόν ΰπενθυμίσωσι.

Πρωτόμαχος (μετ’ αΰξανούσης ύπεροψίας). Καί έάν . . . διά νά 
σέ έχω . . . πάλιν . . . μίαν μόνην ώραν περιεφρόνουν καί τόν Θού- 
κριτον καί τόν νόμον, καί αυτόν τόν άρχοντα καί τά πάντα ;

ικαρέτη ΤΑ! . . . (μετά θριαμβευτικής άναφωνήσεως, μεταβάλ,- 
λουσα δέ επί τό σπουδαιότερου καί τήν φωνήν καί τό βλέμμα) τότε 
ήθελον εΐ,πή ότι δ άνήρ είνε ουτιδανός, διότι έν καιρφ δέν γνωρίζει 
τά τιμωρή, καλώς, ό’πως καί έν καιρφ δέν γνωρίζει νά συγχωρή κα
λώς. Καί έν τούτοις οΰδέν χειρότερον δι’ ημάς τάς γυναίκας τών ήμι- 

ΝΙΚΑΡΕΤΗ Η Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΑΩΩΝ 511

μέτρων’ ήμεϊς αί γυναίκες άγαπώμεν καί έκείνους, οϊτινες μάς τιμω- 
ρούσιν αρκεί μόνον νά εχωσιν ούτοι μέγα τι, ώραίόν τι καί αυτή ή τι
μωρία τουλάχιστον νά έχη τι τό φανταστικόν. Μέ ένόμισες πταί- 
σασαν’ ήδύνασο νά μέ φονεύσ·ρς. . . τούτο μέν ήτο δίκαιον καί τρομε
ρόν ένώπίον τών ανθρώπων, έγώ δέ θά άπέθνησκον άγαπωσά σε’ δέν 
τό έπραξας. Ήδύνασο νά μέ συγχωρήσης· τούτο μέν θά ήτο υψηλόν 
ένώπιον τών θεών’ έγώ δέ θά σέ ήγάπων ζώσα’ δέν τό έπραξες. ΓΙε- 
ριωρίσθης νά μέ ταπεινώσης πρώτον ϊνα μέ έπιθυμήσης κατόπιν ! Καί 
διά ποιαν βασκανίαν δυστυχημάτων μοί δμιλεΐς ; Έάν ειχον κατα
βληθώ ύπό τής δυστυχίας τής διαζεύξεως ήθελες έπαρθή. Επειδή 
έπανέστην, έξήγέρθην,μέ εύρίσκεις είσέτι ώραίαν καί ΰπερήφανον, έρω- 
τιδεύς τις σέ κατέλαβεν. ’Απηξίους νά μέ είχες, έάν σκιά μόνον ύπο- 
ψίας έ'πιπτεν έπ’ έμού’ σήμερον διά νά μέ έχγ)^ θά έδέχεσο καί τό έν- 
θύμημα δέκα έρώτων ! . .. Τόση άγαθότης μετά τόσην αυστηρότη
τα!; ή αΰστηρότης σου ήτο μικρά ... ή δέ άγαθότης σου έ'ρχεται 
πολύ άργά!

Πρωτόμαχος (παρατηρεί τήν Νικαρέτην ίκετευτικώς μεμαγευμέ
νος, υποδουλωθείς έξ ολοκλήρου ύπό τής λάμψεως τού θυμού τού 
βλέμματός της, τού εξημμένου προσώπου ώραιοτάτου έν τφ θυμφ 
της). Νέαιρα ! . . .

Νικαρέτη (πλήρης θυμού καί ώραιότητος). ΤΑ, τώρα μέ ατενίζεις; 
Δέν είνε αληθές ότι οί οφθαλμοί άκτινοβολοΰσι καί ότι σοί φαίνομαι- 
ώραία έν τή οργή μου ; Δέν είνε αληθές ότι, άν καί ένοχος,είμαι αξία 
τής αγάπης σου, ότι καί αυτή ή ’Αφροδίτη ήπίστησε πρός τον σύζυ 
γόν της, καί έν τούτοις κάθηται μεταξύ τών Έπουρανίων ;. . . Άτέ- 
νισόν με ! . . . άτένισόν με! ... (τόν παρατηρεί μετά σπινθηροβο- 
λούντων οφθαλμών ύπό τήν έπήρειαν τών οποίων ό Πρωτόμαχος πί
πτει γονυκλινής).

Πρωτόμαχος. Νέαιρα! . . .
Νικαρέτη (ώς άνω) ’Έχεις μόνον οφθαλμούς; σοί φαίνεται τόσον 

τρομερόν άν τόσον ώραία ήρεσα εις τόν Νίκαρχον ;
Πρωτόμαχος (γονυκλινής τετυφλωμένος έκ τού πάθους, προσπα- 

θών νά τήν περιβάλν) διά τών χειρών του). Καί άν σοί έλεγον ότι καί 
οΰτω σέ λατρεύω ; . . .

Νικαρέτη. ~Α !
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ΣΚΗΝΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΘΟΥΚΡΙΤΟΣ, ΧΑΡΙΩΝ καί ΟΙ ΑΝΩ

Θούκριτος (έπ'ι τοΰ κατωφλιού πάρατηρών καί παρεμβαίνων μετά 
τής μεγαλητέρας ψυχραιμίας καί ησυχίας). Θά έλεγον. . . δτι τοΰτο 
δέν είνε ορθόν.

Πρωτόμαχος (έγειρόμενος). Θούκριτε !
Θούκριτος (προχωρών μετά ψυχραιμίας). Ίδε, τοΰτο δέν εΐνε.έπι- 

τετραμμένον. (Τω Χαρίωνι). Σημείωσον τοΰτο. (Ή Νικαρέτη έναγ- 
Χαλίζεται αΰτόν κλίνουσα τό πρόσωπον της έπϊ τών ώμων του). Ευ
χαριστώ, Νικαρέτη. Εΐσαι ευχαριστημένη ; δυνάμεθα τώρα νά έπι- 
ατρέψωμεν είς την έξοχήν.

Πρωτόμαχος (έκστατικός). Θούκριτε I
Θούκριτος (κρατών πάντοτε ένηγκαλισμένην τήν Νικαρέτην καί 

δμιλών πρός τόν Πρωτόμαχον μετά ψυχραιμίας). Σιώπα, εΐσαι α
ναιδής, "Ο,τι σέ δέν ευχαριστεί έπιθυμεϊς νά ευχάριστή έμέ ; μέ 
τήν διαφοράν οτι έγώ είμαι έντός τοΰ νόμου και σύ έκτος. Τοσούτω 
μάλλον καθ’ δσον ό πρός τόν Νίκαρχον έρως εΐνε πράγματι μΰθος ώς 
σοί έλεγον.

Πρωτόμαχος. Καί ; . . .
Θούκριτος. Ναί, μΰθος . . . καί ένφ σύ έδέχεσο αΰτήν πρό ολίγου 

άτιμον, έγώ, ώς βλέπεις, είμαι ανώτερος σου, δεχόμενος αΰτήν τι- 
μίαν. Χαρίων, δύνασαι νά μαρτύρησες περί τούτων άπάντων.

Χαρίων. Βεβαίως . . . άφες με . . . χάριν αντί χάριτος ...
Θούκριτος. Θά μετμβώμεν όμοΰ είς τόν άρχοντα. Έάν προηγηθης 

έμοΰ ...
Χαρίων (πλησιάζων τόν Πρωτόμαχον). Γυνή άπιστος διαζευ- 

χθεϊσα.. . σύζυγος συλληφθείς ένφ άποπειράτο νά τήν έπανακτήση... 
δεινόν τό πράγμα . . . ποινή ατιμίας ! ώραΐον τό συμβάν ! . ... βοη
θούν τόν λόγον μου. (Πορεύεται δπως αναχώρηση).
, Πρωτόμαχος (έξησθενημένος στηρίζεται έπί κίονος, παρατηρών χα
μαί). Θεοί !

Νικαρέτη (έγείρουσα τήν κεφαλήν πρός τόν Πρωτόμαχον εΰπρο- 
σηγόρως) Οΰχί, Χαρίων, στήθι. (Ό Χαρίων ΐσταται). Πρωτόμαχε! 
(Ό Πρωτόμαχος τήν παρατηρεί). Οΰδέ οί θεοί έπιτρέπουσι τό πε- 
πρωμένον. Μετά τήν υβριν διαζευχθεΐς με, καίτοι άθψαν έπανέλαβες 
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αΰτήν νά μή ζητήσης έκ νέου, καίτοι πταίσασαν. Σ’έσυγχώρησα τό 
πρώτον, σέ συγχωρώ τό δεύτερον , . .. διότι ή γυνή, δταν συγχωρή 
πράττει τοΰτο κάλλιον τοΰ άνδρός. Δέν σοί ανταποδίδω τήν ατι
μίαν, ήν έπ’έμοΰ έρριψες. Οΰτε δ Χαρίων οΰτε δ Θούκριτος θά σέ ένά- 
ξουν ένώπιόν τοΰ ’Άρχοντας. Νοείται δτι δημοσίως θά άνακαλέσης 
τήν κατηγορίαν . . . ‘Ορκίζεσαι τοΰτο ...

Πρωτόμαχος. Τό ορκίζομαι . . . κα'ι'τότε; (μετ’ έκφράσεως έλπίδος 
προχωρών πρός αΰτήν). '

Θούκριτος (μετά ψυχραιμίας, παρεμβαίνων μεταξύ αΰτών καί 
σφίγγων τόν βραχίονα τής Νικαρέτης). Τότε σέ νυμφεύομαι τακτι- 
κώς . . . διότι, μά τόν Δία, ήξιώθην τοΰτο! . , . (Πρός τόν Πρωτό
μαχον). Μά τόν Πλούτωνα! Σέ προσεκάλεσα διά τοΰτο . . . (ένφ 
δμιλεΐ θωπεύει τήν Νικαρέτην). Δέν έχει ουτω, Νικαρέτη ;

Πρωτόμαχος. (έκστατικός). Τί ! . . .
Θούκριτος. (πρός τόν Πρωτόμαχον κρατών τήν Νικαρέτην ένηγ- 

καλισμένην). Νοείς καλώς ό’τι δ άνήρ δ άπωθών γυνα,ΐκα, έστω καί ό 
δυσειδέστερος, δ άνοητότερος,πληγώνων αΰτήν είς τήν έπαρσίν της, 
άφίνει αύτή τήν έπιθυμίαν τής έκδικήσεως ... Τό μίσος αΰτοΰ έν 
τοιαύτή περιπτώσει είνε απιστία. Μέ ήνώχλεις.’Ήδη, δτε τήν έ ξεδί- 
κησες . . . καί δτε σέ εΐδε τόσον άκαμπτον νά δεχθής . . . καί έτι 
χειρότερον . . . σύ κατέστης δλως ασήμαντος ... Σέ εΰχαριστώ j 
Δέν έχει ουτω, ώ Νικαρέτη.

Νικαρέτη (ένηγκαλισμένη πάντοτε αΰτόν μετά διαχύσεως). ’Ώ, 
νάί, ναί. . . Μά τήν Άφροδίτην. . . Σέ εΰχαριστώ, Θούκριτε! . . . 
Θά σέ αγαπήσω έτι περισσότερον. . . !

Θούκριτος (τελειώνων τήν φράσιν). Διότι, μετά τήν κατά τής 
έπάρσεώε σου υβριν, ήδη νυμφευόμενος σέ έξαλείφω τήν κατά τής 
τιμής υβριν. ‘Η σημερινή εορτή σου θά εΐνε ώραία καί εύθυμος (άν- 
ταποδίδων τό. φίλημα καί στρεφόμενο; πρός τόν Πρωτόμαχον) Έπί- 
τρεψόν μοι. Τά φιλήματά σου είνε γλυκύτερα τεΰ νέκταρός . . . (πο- 
ρευόμενος αύτός καί ή Νικαρέτη ένηγκαλισμίνοι πρός τήν αί’θουσάν 
της πρός τά αριστερά). Δι’ αΰτόν ό οίνος τής Θάσου . . . καί ή έορτή 
τών Άλφων . . . ό δυστυχής ! . . . ολίγον νέκταρ καί δι’ αύτόν (στρε
φόμενος πρός τόν Πρωτόμαχον απερχόμενον). Έλθέ, Πρωτόμαχε. . . 
(Εξέρχονται ένηγκαλισμένοι).

. Χαρίων. (πλησιάζει τόν Πρωτόμαχον μένοντα έκθαμβον, άπαγ- 
γέλλων δέ δπισθεν τών ώμων των μετά σπουδαιότητος καί έμφρό- 
νως). Σοφός ήτο δ νόμος ούτος τοΰ Σόλωνος . . . ούτω πριν διαζευ-
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χθήτε τάς συζύγους σας ’Αθηναίοι . . . δέον νά συλλογισθήτε . . , 
άπαξ ...

Πρωτόμαχος (μαινόμενος στρέφων καί έφορμών κατ’ αυτού). 
Παΰσον ...

Χαρίων (φεύγων καί στρεφόμενος έκ νέου). Καί δίς ! . . . (φεύγει 
ζαταδιωκόμενος άπό τόν Πρωτόμαχον και μόλις πατεϊ τό κατώφλιον 
στρέφει πάλιν, συνοδεύων την δμιλίαν του διά της χειρός). Καί δίς!..

Γ. I. Λουρούτης.
(έκ τής ’ιταλικής)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΚΟΥΡΟΥΤΣΕΣΜΕ

ΗΤΟΙ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΚΡΗΝΩΝ, ΤΑΦΩΝ ΚΛΠ1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

• Αρχιερατικά! έκλογαΐ, μεταθέσεις, πρρ@ι@ασμ.ο! κτλ.

Προβαίνωνήδη εις τήν αναγραφήν τών έν ταϊς δυσ'ιν έκκλησίάις του 
ήμετέρου προαστείου του άγιου Δημητρίου του Μυροβλήτου καί τού 
άγ. ένδοξου Προφήτου Προδρ. καί Βαπτ. Ίωάννου γενομένων χειρο- 
τονιών, εκλογών τιτουλαρίων έπισζόπων, προβιβασμών καί μεταθέ
σεων μητροπολιτών, τών έν τφ κλίματι του οικουμενικού πατριαρχι
κού θρόνου, οφείλω νά σημειώσω χάριν τών άκριβολογούντων ότι αί 
χρονολογίαι καί πάν τό άφορών εις τά αναγραφόμενα πρόσωπα μετά 
μεγίστης ακρίβειας παρατίθενται καί έπί πηγών άναμφηρίστων. Έν 
τή άναγραφή τών αρχιερατικών τούτων πράξεων, δι’ ών πολλών προ
σώπων αί βιογραφίαι συμπληρούνται, έτέρων τό πρώτον άκριβούνται, 
έσχον έκτος τού κώδικος τού ήμετέρου ναού οδηγούς καί τούς άρμο- 
δίους πατριαρχικούς κώδικας, ούς άδείςο τής άγιωτάτης Συνόδου 
καί τού μακαρίτου Πατρεάρχου ’Ιωακείμ τού Δ' άνεδίφησα.

1 Συνέχεια- ί'δε σελ. 472.
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; Άρχομαι άπό τού ναού τού άγ, Δημητρίου τού Μυροβλήτου.
ί α) Έπί πατριαρχίας Γερασίμου τού άπό Δέρζων, οί ένδημοΰντες

αρχιερείς συνέρχονται έν τί? ναφ τού άγιου Δημητρίου καί έκλέγου- 
σιν αρχιεπίσκοπον Μήίου καί ΚιμώΙου τόν όσιώτατον αρχιμανδρί
την κυρ Διονύσιον άντί τού τό ζήν έκμετρήσαντος άρχιερέως Γρηγο- 
ρίου. ‘Η έκλογή έγένετο τόν Σεπτέμβριον τού 1795.

β) Έπί Νεοφύτου τού άπό Μαρωνείας, κατά Ιούνιον τού 1801 
άποθανόντος τού Μονεμβασίας ’Ιγνατίου ό πρφην μέγας
πρωτοσύγκελλος Αμβρόσιος. Επειδή όμως σκάνδαλα άνεφύησαν καί 
ταραχαί μεταξύ τών παρευρεθέντων τότε έν Κων/πόλει προκρίτων 
τής έπαρχίας καί Πελοποννησίων, προείλετο ούτος παραιτήσασθαι ο’ι- 
ζείοι βουλήσει. Άντ’ αυτού δέ έξελέγη μετά δύο ήμέρας ο δευτε- 
ρεύων τού πρώην πατριάρχου Γερασίμου Χρύσανθος. 1

γ) Τής άγιωτάτης μητροπόλεως Πρεσπών καί Λυχνιδών άπροστα- 
' τεύτου μεινάσης,άτε τού άρχιεράτεύοντος Κυπριανόν οίκειοθελή δόν- 

τος παραίτησιν, συνελθόντες οί αρχιερείς έν τφ ναφ τού άγιου Δη
μητρίου έξελέξαντο τόν όσιώτατον έν ίερομονάχοις κύρ Κα.Ι.Ιίνιχον, 
τεθέντων συνυποψήφιων τού Γερασίμου καί’Ανθίμου. Ήέκλογή έγέ
νετο τφ σεπτεμβρίφ τού 1801 έπί Καλλινίκου τού άπό Νίκαιας, 
έπινεμήσεως πέμπτης2. »

δ) Άποθανόντος τού ’Εφέσου Μαχαρίου^ έκλέγεται έν τφ αύτφ 
ναφ ψήφοις κανονικαϊς δ Λαρίσης Διονύσιος (δ Καλλιάρχης), τφ 
1803 κατά σεπτέμβριον έπινεμήσεως έβδομης4.

1 Ουτος άπέθανε μετά τίνος διακόνου εν τω δεσμωτηρίω τής Τριπολιτσας τφ 
1821 κατά σεπτέμβριον (Τρικούπη Ίστορ. Έλλ. έπαναστ. τ. Β', σελ 87). ΠΙν 
έφορος τής ’Εταιρείας συν τω Χριστιανουπόλεως Γερμανω, Παλαιών Πατρών 
Γερμανω κλ. ("Ορα ' Υπομνημ.'Ελλην. έπαναστ. Γερμανού, σ. 6).

2 Ούτος ήν έκ Καλλιπόλεως, καί εις τήν σχολήν'τής πόλεως ταύτης μετεζο- 
μίσθη μετά θάνατον ή βιβλιοθήκη αύτοΰ, ήτις τοσρύτφ μάλλον πολύτιμος, όσον

. περιέχει καί πολλά τεύχη Βησσαρίωνος τοΰ Μάκρη, τοΰ πολλοΰ τούτου Ίωαννί-
του διδασκάλου. (’Όρα τά ύπ’ εμοΰ δημοσιευθεντα εν /Ζαρι-ασσω τοΰ έτους τούτου 
σελ. 64 κ. έ. ΓΙρβλ. περί τούτου καί τά εν σελ. 88 τοΰ «Περί τής αυτοκέφαλου 

r αρχιεπισκοπής τής Πρώτης ‘Ιουστινιανής» φυλλαδίου τοΰ Μ. Δήμιτσα.
’ 3 ΓΗν πρώην ’Άρτης, εϊτα Δέρκων (ΓΙρβλ. Περιγραφ. ’Άρτης ύπδ τοΰ ’Άρτης

Σεραφείμ). Άνάγνωθι καί τά παρά Μαθοί (ΛΓ. Κ. σ. 162). 'Όρα καί πανομοιότ.
? ύπογραφής έν Πίν. 5).

* Γνωστόν τό τέλος τοΰ αοιδίμου τούτου ιεράρχου απαγχονιοθέντος συν τω Νι
κομήδειας Άθανασίω καί ΆγχιάΛου Εύγενίω. Ό αοίδιμος Οικονόμος έν τω 
ναώ τής Όδησσοΰ έξεφώνησε λόγον περί τών τριών τούτων τής ’Εκκλησίας ιε
ρομαρτύρων, δημοσιευθέντα έν Βερολίνω τω 1831 συν άλλοις έκφωνηθεϊσιν έν



516 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ε) Τοΰ Λαρίσης πρρβιβασθέντος είς τήν μητρόπολιν ’Εφέσου γίνε
ται μετάθεσις τοϋ Ίκονίου ΡαφαηΑ είς τόν θρόνον της Λαρίσης έν 
τφ ήμετέρφ ναώ. ("Ορα κατωτέρω έκλογήν ά) τοϋ άγιου Ίωάννου).

ς·) Ίκονίου διορίζεται ό πανυσιώτατος καί έλλογιμώτατος μέγας 
αρχιδιάκονος τίς άγιας τοϋ Χριστού Μεγάλης Έκκϋ.ησίας, έν δέ ίε- 
ρομονάχοις κϋρ ΚύριΑΛος κατά σεπτέμβρίον τοϋ 1803.

ζ) «Τίς άγιωτάτης μητροπόλεώς Φιλαδέλφειας απροστάτευτου 
διαμεινάσης,άτε δη τοϋ έν αύτη άρχιερατεύοντος κϋρ’Ιακώβου παραί- 
τήσιν οίκειοθελί και άβίαστον ποιησαμένου τίς έπαρχίας ταύτης 
δι’ένύπογράφου αύτοΰ καί ένσφραγίστου γράμματός,ώς άντικρύ κατε
στραμμένη φαίνεται,ήμεΐς οΐ ένδημοϋντες αρχιερείς προτροπή καί άδείγ 
τοϋ παναγιωτάτου καί σεβασμιωτάτου ημών αύθέντου καί δεσπότου 
τοϋ οικουμενικού πατριάρχου κυρίου κυρίου Καλλινίκου, συνελθόντες 
έν τφ κατά τόν Κουρούτζεσμε ίερω ναφ τοϋ άγιου ένδοξου μεγαλο- 
μάρτυρος Δημητρίου τοϋ Μυροβλήτου, καϊ ψήφους κανονικής προβα- 
λόμενοι είς εΰρεσιν καϊ έκλογήν άξιου ' καί άρμοδίου προσώπου τοΰ 
άναδεξομένου την αρχιερατικήν προστασίαν καί ποιμαντορικήν ρά
βδον τίς- άγιωτάτης ταύτης [Ζητροπόλεφς, έθέμεθα πρώτον, μέν τόν 
πανοσιολογιότατον διδάσκαλον καί αρχιμανδρίτην κϋρ Δωρόθεον,δεύ
τερον τόν Νεόφυτον καί τρίτον τόν Καλλίνικον, ών τά“ ονόματα κα- 
τεστρώθη έν τφ ίερφ τίς Μ. τοΰ Χριστού Έκκλησίας κώδικι». Ή 
εκλογή αΰτη Δωροθέου τοϋ Πρω'ίου καϊ ό προβιβασμός είς Φιλαδέλ 
φειαν έγένετο τφ Νοεμβρίφ τοϋ 1805.

η) ’Επίσης τόν Ιανουάριον τοϋ 1806 διορίζεται ό πρώην Γάνου 
καϊ Χώρας Λ'ύρι.ώόος.Δρύστραςί αντί τοϋ παραιτησαμένου Γρηγορίου.

θ) Άντϊ τοΰ άποθανόντος ΑανιηΑ εκλέγεται Τυρνόβου ό όσιώτατος 
έν ίερομονάχοϊς πρωτοσύγκελλος Μακάριος, τφ αύτφ μηνΐ καί έτει. 

τφ αύτφ ναφ. ' Ο αοίδιμος ήν«παιδείμ καί αρετή κεκοσμημενος' συνετέλεσεν ε’ις 
τήν έδραίωσιν τοΰ εν Κυδωνίαις Ελληνικού Σχολείου', αύτός ύπερησπίσθη τό τε 
σχολεΐον καί Βενιαμίν τόν Λέσβιον τον έν τή 'Ιερά Συνόδω ώς καζόφρονα κατη- 
γορηθέντα. (Οίκον. Σωζόμ. Φιλολογ. σελ. 377). "Ορα πανομοιότυπου υπογραφής 
αύτοΰ όντος Λαρίσης έν Πίν. 8.

1 Τόν ιεράρχην τοϋτον εύρίσκω έν Όδησσφ τφ 1817, δπου συνοδευόμενος ύπό 
ιερέων καί διακόνων, περιβαλόμενος καί μανδύαν καί έπιτραχήλιον καί ώμοιρόριον 
καί κορώναν εκαμεν ευλογητόν, καί έτέλεσε τόν αγιασμόν έπϊ τή ένάρξει τών 
έργασιών τοϋ σχολείου τής αυτόθι έλληνικής κοινότητος (Λογ. '£ρμ. 1817 σ. 
605· ένθα ταΰτα γράφει ό Κούμας πρός τόν: Οικονομάν είς Σμύρνην). Παρήν έπί-- 
σης έν ταΐς έξετάσεσι κατά τόν αΰγουστον του 1818 γενομέναις (Λογ. Έρμ. 
1818 σ. 583).
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ι) Κατ’ άπρίλιον τοϋ 1806, άντϊ τοΰ άπολυθέντος ’Ιγνατίου έκ
λέγεται Ναύπακτού καί ’Άρτης ό μέγας αρχιδιάκονος τοϋ οικουμε
νικού θρόνου Πορφΰριος.

ια) Έπί πατριάρχου Κυρίλλου ό Φιλαδέλφειας ζ/ωρό#«ος προβιβά- 
ζεται είς τήν μητρόπολιν Άδριανουπόλεως τόν ΐούνιον τοΰ 1813- 

ιβ) Φιλαδέλφειας άντϊ τοϋ προβιβασθέντος καί μετατεθέντος είς 
Αδριανούπολιν Λωροθέου διορίζεται ό άγιος Άγχιάλου κϋρ Γαβριή.ί, 
καί Άγχιάλου.

ιγ) ό πρώην Φιλιππουπόλεως Ευγένιος'.
ιδ) Έλασσώνος έκλέγεται αντί τοϋ κϋρ Πορφυρίου προβιβασθέν- 

τος είς τόν θρόνον της άγιωτάτης μητροπόλεώς Ναύπακτού και 
’Άρτης ό θεοφιλέστατος επίσκοπος Ίερομηοίου . ΣαμουηΛ κατά τον 
ΐούνιον τοϋ 1813.
Αί έν τω παρεκκΑησίω τον άγιον Λημητρίου, τω ναΐσκο) άηία δη 

άγιου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου γενόμεναι έκ.Ιογαί, μεταθέσεις 
κΛ. είναι αυται·
α) Άρχαιοτέραν σύνοδον αρχιερέων έν τφ ναφ τούτφ ευρίσκω την 

έπϊ Παϊσίου πατριάρχου γενομένην, καϊ ταύτην έν τφ.πατριαρχικφ 
κώδικι τφ περιέχοντι τά άπό τοϋ 1730-1760 ύπομνήματα, Τό υπό
μνημα φέρει χρονολογίαν α’ Ιουλίου τοϋ ορψνα' (1751), συνετάχθη 
δέ έπί τίς εκλογής τοϋ: αρχιεπισκόπου Ρέοντος καί Πραστοΰ όσιω- 
τάτου έν ίερομονάχοις κϋρ Νεκταρίου αντί του είς τάς ούρανίους μο- 
νάς μεταστάντος Παρθενίου^.

β) ’Εν έτέρω κώδικι απαντώ τόδε τό ύπόμνημα έπι Σαμουήλ τοϋ 
άπό Δέρκων (24 μαίου 1762-1768) γενόμενον έν τφ ναώ τοϋ άγιου 
Ιωάννου, δπερ δ’ έπί λέξει έχει ώδε’

«Έπειδή έν τή άγιωτάτη μητροπόλει Κυζίκου εύρίσκονται καί 
τελοϋσι μέν ύπ’ αύτήν χωρία τινά, άνεπίσκεπτα δέ μένουσιν άρχιε- 
ρατικης προστασίας διά τό πόρρωθεν καϊ μεμακρυσμένα είναι τίς 
μητροπόλεώς ταύτης καί μή δόνασθαι τόν κατά τόπον άρχιερέα 
άπέρχεσθαι έκεϊσε είς έπίσκεψιν τών χριστιανών, 1 ού ένεκα έδέησεν 
άποκατασταθηναι έπιστάτην τινά έν αύτοΐς άρχιερατική άξίγ τετι-

1 Ούτος διορίζεται τφ 1813 Άγχιάλου. ‘Έπί Κυρίλλου τοΰ 1813 σκέψις 
εγένετο καί τό επί τούτω ύπόμνημα κατεστρώθη περί αποκαταστασεως αύτοΰ 
είς ΜήΟυμναν, άλλ’ έγένετο είτα Άγχιάλου. Κατά Παρανίκαν (Σχεδιασμ. σ. 
45) έδίδαξεν έν Φιλιππουπόλει κατά το 1807, δπερ αγνοώ.

2 "Ορα έν τέλει παράρτημα, ένθα ή σειρά τών έπισκόπων, Ρέοντος καί Πρα
στοΰ, καί σιγίλλιον περί μονής έν τή έπαρχίμ ταύτγ.
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λημένον έν τφ έπισχεπτεσθαι άρχιερατιζώς τούς έζεϊσε χριστιανούς, 
τούτο'ΐ) χοέριν συνοδιζώς προβληθείσν)ς τής ύποθέσεως ταύτης, άπε- 
φάνθη χειροτονηθήναι αρχιερέα έπ’ ονόμοετι τής πάλαι ποτέ έν τη 
μητροπόλει ταύτη διαπρεψάσης έπισζαπης Λαμψάκων' καί δη συν- 
ελθόντες έν τφ ναφ τοΰ άγίου Ίωάννου προτροπή ζαι άδείρρ τοΰ πα- 

. ναγιωτάτου καί .... κυρίου Σαμουήλ και ψήφους κανονικάς προ- 
βαλόμενοι .... προεκρίθη πρώτον μέν ό οσιότατος έν ΐερομονάχοις 
ζΰρ Γρήγορες .... Έν έτει 1164 ίνδικτ. ιβ’.

γ) Έν τφ αΰτφ κώδικι βλέπω τούς ένδημοΰντας αρχιερείς συνερ
χόμενους έν τφ αύτφ ναφ ζά'ι έζλέγοντας τον όσιώτατον έν ίερο- 
μονάχοις κΰρ Δωρόθεον μητροπολίτην Τραπεζοΰντος αντί τοΰ θα- 
νόντος Άνανίου. Ή έκλογή έγένετο την ιζ' αΰγούστου 1764.

δ) Έπί πατριάρχου Σωφρονίου τοΰ άπο Ιεροσολύμων, τοΰ ’Ικό
νιου Λι-οτυσΙου άποθανόντος έκλεγεται μητροπολίτης τής έπαρχίας’ 
ταύτης έν τφ ναφ τοΰ άγίου Ίωάννου κατά ίούλιον τοΰ 1780 δ 
αρχιμανδρίτης τών πατριαρχείων Ραφαή.Ι.

ε) Ρέοντος καί Πραστοΰ, αντί τοΰ παραιτησαμένου Μακαρίου δ 
δσιώτατος έν ΐερομονάχοις κΰρ ’Ιωσήφ.

7) Θεσσαλονίκης, αντί τοΰ παραιτησαμένου Λαμασκηνοϋ δ θεο
φιλέστατος έπίσκοπος Ίερισσοΰ καί ‘Αγίου ’Όρους ’Ιάκωβος, έπίσης 
κατά ίούλιον τοΰ 178θί.

ζ) Σάμου καί Ικαρίας, άντ'ι τοΰ άποθανόντος ’Λκακΐου διωρίσθη 
δ ιερομόναχος Γαβριή.Ι κατ’ αύγουστον τοΰ 1780.

η) ’Αντί τοΰ έκπεπτωκότος τής έπαρχίας αύτοΰ ΓΙισιδίας1 2 3 Βενε- 
όίκτου, δ ιερομόναχος ΚύριΙ.ύος.

1 Ό Δαμασκηνός ήν ές’Αργυρόκαστρου υιός ’Ελευθερίου τινός, μαθητεύσας
πρώτον εν τή γενετείρμ αύτοΰ καί έν Ίωαννίνοις, μετέβη εις ’Άθω ένθα μαθημά
των ύψηλοτέρων ηκροάσατο έν τή Άθωνιάδι. ’Εγένετο πρωτοσύγκέλλος τοΰ πα- 
τριαρχου, εΐτα Μελενίκου καί είτα, Θεσσαλονίκης, παραιτησάμενος δέ έπανέκαμ- 
ψεν είς τό Άγιώνυμον όρος, δπου συνετέλεσε τά μέγιστα είς τήν αυξησιν τής 
παιδείας. (Όρα τά έν ΛΓαρκασσω _τ. Α'. σ. 861 περί τούτου, και τά εν τω 
ύπό κ. Μ. Γεδεών σ. 226). . . . Είτα έρχεται Θεσσαλονίκης ό Γεράσιμος, καί 
ειταώ ’Ιωσήφ, ού τό πανομοιότυπου δρα ύπ’ άριθ. 1.

3 Πισιδία. Αυτή ή ορθή γραφή (Ήρωο. έκδ. Lentz τ. Α'. σ. 289 καί καί Β’ 
451, καί Εΰσ. 570 «Π;σιδία : F ή παράδοσις;?.

θ') Άμασείας, αντί τοΰ άποθανόντος Λι,ονυσίου εκλέγεται δ ιερο
μόναχος Παίσιος κατά σεπτέμβριον τοΰ 1780.
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ι) Άδριανουπόλεως, άντί τοΰ Νικηφόρου τδ ζήν έζμετρήσαντος, 

δ δσιώτατος ιερομόναχος ΚαΙ.Ιίνικος^.
ια) Βάρνης, άντί τοΰ άποθανόντος Νεοφύτου δ ΦιΙοθεος.
ιβ) Σοφίας, άντί τοΰ άποθανόντος Ίερεμίου δ δσιολογιώτατος 

Θεοφάνης. -
ιγ) Έν σελ. 81 τοΰ ύπ’ άριθ. 348 Π. Κ. εν φ καί άλλα υπο

μνήματα ευρίσκω ζαι το παρά πόδας υπόμνημα περί έζλογής τοΰ 
έν τφ κλίματι *τοΰ  πατριαρχικού θρόνου ’Αλεξάνδρειάς έπισκόπου 
Θηβαίδος.

«"Ωςπερ πολλάζις, ουτω καί ήδη δ άγιώτατος πατριαρχικός,άπο- 
στολικός καί οικουμενικός θρόνος έ'γνω χεΐρα όρέξαι δεομένφ βοή
θειας τφ άγιωτάτω πατριαρχικώ καί άποστολικφ θρόνφ τής ’Αλε
ξανδρείας καί άντιλαβέσθαι αύτοΰ είς τήν προκειμένην χρείαν. Καί 
δή ήμείς οΐ ένδημοΰντες άρχιερεΐς, προτροπή καί άδειοι τού πανα- 
γιωτάτου καί . . . κυρίου Γαβριήλ2, κατά τήν άξίωσιν τού μακα-

1 Όρα τά έν προηγ. σημ. Είναι ό μετά ταΰτα πατριάρχης. Περί τοΰ Νικη
φόρου δέ σημειούσθω ένταΰθα οτι ην Σμυρναΐος, έδιδαξεν έν τή οίκίμ τοΰ ποστελ- 
νίκου ’Αλεξάνδρου Υψηλάντου, καί τω 1773 έξελέγη Άδριανουπόλεως (Ύψηλ. 
Τά μετά τήν 'Άλωσιν σ. 512, 519, 618).

2 Γαβριήλ Δ', δ άπό Παλαιών Πατρών πατριάρχης, Σμυρναϊος, ήν πρώην 
σύγκελλος τοΰ αοιδίμου Σμύρνης Νεοφύτου, είτα έπίσκοπος Μοσχονησίων, είτα 
Ίωαννίνων, καί μετέπειτα τω 1771 οτε οί έν Πελοποννήσω άρχιερεΐς ένεκα τής 
τών ’Αλβανών εισβολής καΐέφυγον είς Ζάκυνθον (Σάθα, Τουρκοκρ/Ελλ. σ. 399), 
μετετέθη εις τήν Παλαιών Πατρών μητρόπολιν, διαδεξάμενος τόν ΙΙαφθενιον. 
’Επατρίάρχησεν άπό τοΰ όκτωβρίου 1780 — 29 ίουλίου 1785, δτε πρός Κύριον απε- 
δήμησεν. ’Ετάφη έν τω ναώ τών Ταξιαρχών τοΰ Μεγάλου Ρεύματος. ’Εν τώ 
άνωθι σημειουμένω μοι πατριαρ ’/ικώ κώδικι εΰρηνται κατησφαλισμένα, ή τε 
προσκλητηριος επιστολή τών άγιων συνοδικών καί ή τών»εύγενεστάτων αρχόντων 
πρός τόν νέον πατριάρχην, άμα δέ καί «Περιγραφή τοΰ τρόπου τής πατριαρχίας, 
τοΰ πανάγιωτατου καί σεβασμιωτάτου ημών ,αύθέντου καί δεσπότου, τοΰ οικου
μενικού πατριάρχου, συντεθεϊσα καί καταστρωθεισα τή έπιταγη τής Α. Πανα- 
γιότητος». Ό μακαρίτης Σοφοκλής Οικονόμου (έν Φιλ. Σωζομ. σ, 417) σημειοΰ- 
ται τόν θάνατον αύτοΰ ώς τή 29 ΐουΝίου γενόμενον, ώς και έν τφ'ΕλληνικωΛείικφ 
Ιστορίας καί Γεωγραφίας, έν λέξει ΚωνσταντιτονποΛις (χωρίον ’Λρκαούτκιοϊ) 
28 ΐουΝίου. Παρά Μαθα έν τή Β' έκδόσει ούοέν λέγεται, τό δέ περίεργον οτι καί 
περί τά έτη σφάλλεται’ διόρθου^ δέ τό τριετή είς πενταετή. "Ας προσθέσω εν
ταύθα ότι καί ό μετά τον Γαβριήλ πατριαρχήσας ΙΙροποπιος ό από Σμύρνης, 
ούχί από τοΰ 1784 έπατριάρχησεν, ώς έσφαλμένως φέρεται πάλιν παρά Μαθή, 
άλλ’ άπό τοΰ αΰγούστου τοΰ 1735, ώς καί άλλοτε έσημειωσάμην έν Έβδο- 
μάδος φύλλφ 89. Τούτου πανομοιότυπου έχω έν τώ προσηρτημένω πίναζι 
άρ. 9.
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ριωτάτου και άγιωτάτου πατριάρχου Άλεξοενδρείας κυρ κυρ Γερα
σίμου, συνελθόντες έν τφ πάνσεπτο) ναφ τοΰ άγίου Ίωάννου κατά 
τόν Κουρούτσεσμε, και ψήφους κανονικάς προβαλόμ,ενοι εις εύρεσιν 
καί έκλογήν άξιου προσώπου τοΰ προχειρισθησομένου εις αρχιερατι
κόν αξίωμα άνευ ποιμνίου έπί ψιλφ όνόματι τής πάλαι ποτέ δια-? 
λαμψάσης ύπό τφ είρημένω πατριαρχικφ τής ’Αλεξάνδρειάς θρόνφ 
άγιωτάτης μητροπόλεως Θηβαίδος, νυν δέ μηδέ ίχνος έχούσης,πρώ
τον μέν έθέμεθα τόν όσιώτατον αρχιμανδρίτην του θρόνου έκείνου 
κυρ Μελέτιον, δεύτερον τόν Παίσιον, καί τρίτον τόν Νικηφόρον, ων 
τά ονόματα κατεστρώθη εν τφ ίερφ κώδικι τής Μ. τοΰ Χριστού 
’Εκκλησίας είς διηνεκή ασφάλειαν έν ετει σωτηρίφ 1786 έπινεμή
σεως α', αύγουστον».

ιδ) ’Επίσης έν τφ αύτω ναφ κατ’ Αύγουστον τφ αύτφ έτει αντί 
τοΰ άποθανόντος Μογλενών ΆγαθαγγέΛου εκλέγεται.ό οσιότατος’ 
έν ίερομονάχοις κΰρ Γερμανός.

ιε) Τή θερμή αιτήσει ,τοΰ άγιου Σμύρνης ΓρηγορίοιΓ} ’Ερυθρών 
επίσκοπος τιτουλάριος διορίζεται ό δσιώτατος εφημέριος τής έν 
Σμύρνη εκκλησίας κΰρ Μεόντιος.

ΐς-) ’Επίσης γίνεται έκλογή έπί τφ προχειρισθήναι «πάλαι ποτέ 
διαλαμψάσης επισκοπής Μαιονίας1 2 τής υποκείμενης τής πάλαι ποτέ 
μητροπόλεως Λυδίας, ήδη δέ μηδέ ίχνος έχουσών καί χειροτονηθή- 
ναι αρχιερέα, τή αιτήσει τοΰ θεοφιλέστατου αρχιεπισκόπου Φανα
ριού κΰρ Μαναριού,, ό δσιώτατος έν ίερομονάχοις κΰρ Σε

1 Τοΰ μετέπειτα πατριαρχήσαντος, τοΰ Ε'.
2 Μαιοτία ή Λυδία άπό Μαίονος ποταμού τοΰ περί τήν Άχαιΐδα ρέοντος ή 

άπό Μαίονος τοΰ οίκιστοΰ (Ήρωδ. τ. Α'. σ. 296 έκδ. Lentz).
3 Ούτος τόν ιούνιον τοΰ 1801 έξελέγη Λακεδαιμόνιας, αντί τοΰ εις Νίκαιαν 

μετατεθέντος Δανιήλ.
, 1 Ουτος συνοδικός ών κατά τό 1818 υπογράφει εις τό περί τής Σχολής τής

ραφείμ, τεθέντων συνυποψήφιων τών όσιωτάτων Παρθενίου καί ’Αγα
πίου. Ή έκλογή έγενετο έπί Γερασίμου, τοΰ άπό Δέρκων, τφ 1796.

ιζ) ’Επί τοΰ αύτοΰ πατριάρχου τόν αύγουστον τοΰ αύτοΰ έ'τους 
έκλέγεται, γνώμη άαί αιτήσει τοΰ κυριάρχου άγιου Ήρακλείας, επί
σκοπος έπί ψιλφ όνόματι τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης επισκοπής 
Θεοδωρουπόλεως, ό αρχιμανδρίτης κΰρ Χρύσανθος^.·

ιη) ’Επειδή ο αρχιεπίσκοπος Σίφνου κΰρ ’Ιωσήφ άπεβίωσεν, άδεια 
τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου (α’ πατριαρχία αύτοΰ) τόν μάϊον τοΰ 1797 
έκλέγεται Σίφνου ό έν ίερομονάχοις δσιώτατος κΰρ ΚαΛΜνιχος^.
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ιθ) Έπί πατριάρχου Νεοφύτου τοΰ άπό Μαρωνείας, τής άγιωτά
της άρχιεπισκοπής ’’Ανδρου άπροστατεύτου διαμεινάσης άτε τοΰίν 
αύτή άρχιερατεύοντος κΰρ ζ/ιοζυσίου τό ζήν έκμετρήσαντος, έξελέγη 
άναδεξάμενος τήν ποιμαντικήν ράβδον τής άρχιεπισκοπής ταύτης δ 
δσιώτατος έν ίερομονάχοις Παγχράτιος iv έτει σωτηρίω 1799 κατ’ 

αύγουστον έπινεμήσεως β'1.
κ) Έν τώ ήμετέρω ναφ του άγιου Ίωάννου έγένοντο έπίσης καί 

αί κανονικαί ψήφοι έκλογής Μηθύμνης τοΰ πανοσιωτάτου έν ίερομο- 
νάχοις κΰρ Παναρέτου, πρώην αρχιδιακόνου τής μητροπόλεως ’Εφέ
σου κατά μάϊον τοΰ 1801, άτε τοΰ τέως μητροπολίτου κΰρ Λιονυ- 

, σΐου κρίμασιν οΐς οιδε Κύριος περιπεσόντος εις δεινοτάτην ηλιθιό
τητα νοΰ, καί μή δυνηθέντος θεραπευθήναι, καί οίκειοθελώς τήν 

παραίτησιν αύτοΰ δόντος2.
κα) ’Αντί τοΰ Σβορνικίου Γερασίμου οίκειοθελώς παραιτησαμένου 

έκλέγεται δ θεοφιλέστατος έπίσκοπος Κρατόβου κυρ Ίωαννίχιος τφ 
μαίω τοΰ 1804 έπινεμήσεως έβδομης3.

Άνδρου σιγίλλιον (Λογ. Έρμ. 1818 σ. 603). ’Επίσης καί κατά Ιανουάριον του 
1821 απαντώ αύτόν συνοδικόν έν άλλοις έγγράφοις. "Ορα έν Πιν. ύπογραφήν ■ 
αύτοΰ ύπ’ άρ. 2.1 Περί πατριάρχου Νεοφύτου δρα Παράρτημα Β'. Περί δέ του Παγκρατίου 
έπισημειούσθω ότι αποθνήσκει τή 30 αύγούστου τοϋ 1810, καί διαδέχεται αυτόν 
ό μέγας αρχιδιάκονος Διονύσιος. ’Επί τοϋ Παγκρατίου έγένετο τό περί τής έρει- 
πωμένης ήδη μονής τής 'Αγίας Ειρήνης σιγίλλιον πατριαρχοΰντος τό β' Γρη
γορίου τοϋ άπό Σμύρνης, δπερ έδήμοσίευσα έν τω Παρνασσω τ. σ. 297.

2 Σημειωτέον δτι έν τώ πατριαρχικφ κώδικι κατακεχωρισμένον υπάρχει υπό
μνημα άπρακτήσαν, καθ’ β δ Πανάρετος έξελέγη Σμύρνης τόν μάϊον τοΰ 1813, 
Μηθύμνης δέ ό πρώην Φιλιππουπόλεως Ευγένιος. (Όρα κατωτέρω εκλογήν μδ'). 
Ό Πανάρετος ήν Κύπριος, έγένετο δέ τής έν. Μηθύμνη σχολής θεμελιωτής καί 
συνίστωρ, ώς άναφέρεται έν σ. 159 τής Λεσβιάδος τοΰ Σ. ’Αναγνώστου, βέβαιοί 
δέ καί ό κ. Γεδεών· έν τοίς Χρονιχοϊς τής Π.’Ακαδημίας» (σ. 230 έν σημ.) έπα-

. νορθών τήν χρονολογίαν τής συστάσεως τής σχολής καί άναφέρων τήν σύστα- 
σιν είς τό 1813 έκ σίγιλλίου.'Η Μεγάλη ’Εκκλησία πρός ζωάρκειαν τοΰ παθόντος ιεράρχου Διονυσίου, «δσ- 
τις, ώς φέρεται έν τφ ύπομνήματι, έπολιτεύσατο άξίως κατά τό αρχιερατικόν 
επάγγελμα» ώρίσατο 1250 γρόσια έτησίως νά δίδωνται ύπό τοΰ διαδόχου αύτοΰ 
Παναρέτου. Τό υπόμνημα δημοσιεύομεν εν παραρτήματι ύπό τό στοιχείον Γ. Ή1 
παραίτησις αύτοΰ είνε έν τφ πατριαρχ. κώδικι σεσημασμένη τή λ’ ’Ιουλίου.

3 Ούτος τφ μαίω τοϋ 1794 ιερομόναχος ών κατά θερμήν αιτησιν τοΰ πανιερω- 
τάτου μητροπολίτου Βόσνης κΰρ Παϊσίου «μή έξικανοΰντος περιέρχεσθαι δλην 
τήν έπαρχίαν αύτοΰ πρός έπίσκεψιν τοΰ λογικοΰ ποιμνίου του, έξελέγη έπίσκοπος 
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κβ) Άντϊ του τό ζήν έκμετρήσαντος κΰρ Αμβροσίου, έκλέγετα^ 
Αίγίνης καί "Υδρας ό όσιόλογιώτατος δευτερέύων τής Μ. Εκκλη
σίας ιερομόναχος κυρ Γεράσιμος. 'Η έκλογή έγένετο τφ 1813 κατά 
σεπτέμβρίον^.

κγ) Βιζύης διορίζεται ό όσιολογιώτατος πρωτοσύγκελλος τής άγιω
τάτης μητροπόλεώς ’Εφέσου Λ'ίό^υτοζ·, τοΰ τέως άρχιερατεύοντος 
ζ/αηή.ό άποθανόντος, λόγφ βοήθειας, ώς σημειουται έν τφ κώδικι 
τοΰ ήμετέρου ναοΰ, έχορηγήσατο τη ήμετέρφ έκκλησίφ γρόσια πέντε 
πρόςτοϊς είκοσι.

κδ) Αιτήσει τοΰ έν τφ πατριαρχική κλίματι τής Αντιόχειας χρι- 
στωνύμου πληρώματος,άδείφ δέ τοΰ οικουμενικού πατριάοχου Κυρι.Ι- 
Λου, συνήλθαν έν τφ ϊερφ ναφ τοΰ τίμιου Προδρόμου ·οί άγιοι συνο
δικοί καί άνέδειξαν πατριάρχην ’Αντιόχειας τόν Άρκαδιουπόλεως 
Σεραφείμ. Τό ύπόμνημα τής έκλογής ταύτης γενομένης τφ αύγού- 
στφ τοΰ 1813 κατησφαλισμένον έν τη σελ. 343 τοΰ ύπ’ άρ. 349 
H. Κ-. έδημοσιεύθη έν τη «’Εκκλησιαστική Άληθείφ τόμ. β’, σελ. 
295. Ούτος δ’ έδωρήσατο τή έκκλησία τοΰ άγιου Δημητρίου γρόσ. 
εκατόν.

. κε) Άντϊ τοΰ άποθανόντος Σωφρονίου, ’Αγκυρας εκλέγεται ό δ- 
σιώτατος έν ϊερομονάχοις πρωτοσύγκελλος κΰρ Μεθόδιος κατά Ιού
νιον τοΰ 1814, προσενεγκών τφ έκκλησιαστικφ ταμείφ γρ. έκατόν.

κς·) «Τής· άγιωτάτης άρχιεπισκοπής Άκώβων^ άπροστατεύτου 

τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης επισκοπής Κρατόβου, τών κανονικών . ψήφων τε- 
θεισών εν τώ κατά τό Μέγα Ρεΰμα ναώ τών Ταξιαρχών.

,1 Μετά τόν θάνατον τοϋ ’Αμβροσίου έπι τή νέφ εκλογή προήχθη ή τέως αρ
χιεπισκοπή Αίγίνης, "Υδρας και Πόρου είς μητρόπολιν. Τοΰτο πρός γνώσιν τών 
περί τοιαύτας ζητήσεις ασχολούμενων.

2 Περί Άκώβων σημειωτέα τάδε, άτινα εύρον έν πατριαρχική κώδικι :
«Άκώβων καϊ Ζαρνάτα κατά τήν ΙΙελοπόννησον, έπειδή έν στερήσει ύπήρ- 

χον πνευματικού ποιμένος, αιτήσει τών ευσεβών καϊ ορθοδόξων κατοίκων, έκρίθη 
εύλογον συνοδική κοινή διαγνώσει άποκατασταθήναι γνήσιον ποιμένα καϊ τιμη- 
θήναι τφ τής αρχιεπισκοπής όνόματι». Ταΰτα έπϊ τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ 
άπό Νικομήδειας (β’ πατριαρχίας), δτε έξελέγη τόν μάρτ,ιον τοΰ 1754, ΐνδικτ. 
η', πρώτος αρχιεπίσκοπος ό έν ϊερομονάχοις κΰρ Νεόφυτος».

’Εκτός τούτου έν Λαγκαδίοις φαίνεται δτι ύπήρχε κατά τό 1800 σχολεΐον τών 
ελληνικών γραμμάτων, καθά διαβεβαιούμεθα ύπό τοΰ ’Ιωσήφ Ζαφειροπούλου ίε- 
ρομονάχου, δστις αυτοβιογραφίαν σχεδόν γράφων έν φυλλαδίφ δημοσιευθέντι ύπό 
τοΰ άνεψιοϋ αύτοΰ Θεοδώρου («Οί αρχιερείς καϊ προύχοντες έντός τής ένΤριπόλει 
φυλακής έν έτει 1821») καϊ ένταΰθα έκδεδομενω τφ 1852, λέγει τάδε: «Έγεν- 
«νήθην τω 1785, υπήρξα μαθητής καϊ ακόλουθος τοΰ τότε ελληνοδιδασκάλου 

ΠΕΡΙ ΚΟΥΡΟΥΤΣΕΣΜΕ 523
διαμεινάσης, άτε τοΰ άρχιερατεύοντος κΰρ ΣιΛβ^στρου άποθανόντος, 
έκλέγεται ό όσιολογιώτατος διδάσκαλος κΰρ Λαηη.1 ■χ.χ'τά. Ιούνιον 
τοΰ 1814». Ό Άκώβων ούτος είναι ό τφ 1816 (δεκεμβρίφ έπινεμή- 
σεως η'} γενόμενος Τριπόλεως και Άμυκλών άντϊ τοϋ παντεΛεΐ καθαι- 
ρέσει ϋποβίηθίντος και άμετακΛήτως άπεΛαθίντος Λιονυσίου·», "Ορα 
κατωτέρω έκλογήν μ). Ούτος, άγωτάτη προνοίφ τοΰ άοιδίμου έν 
πατριάρχαις Κυρίλλου, ένώπιον αύτοΰ τε καί τής άγιωτάτης Συνό
δου, δίδωσι περί της έπιστασίας καί διδασκαλίας τής σχολής Άκώ- 
βων τήν έξής δμολογίαν, ήν παρατίθημι άντιγράψας έκ τοΰ αύτογρά- 
φου πρωτοτύπου προσκεκολλημένου έν τφ πατριαρχικφ κώδικι.

^Υποσχετικόν. ΚΥΡΙΛΛΟΣ Πατριάρχης επιβεβαιοϊ.

»Διά τοΰ παρόντος μοι ένυπογράφου δμολογώ ένώπιον τοΰ πανα- 
γιωτάτου καί πανσεβάστου μοι δεσπότου τοΰ οΐκουμενικοΰ πατριάρ
χου κυρίου κυρίου. Κυρίλλου καί τής περί τήν Αύτοΰ σεβασμιωτά- 
την παναγιότητα θείας καϊ ίεράς δμηγύρεως καί συνόδου, ό’τι, έπειδή 
έν τή εύλογηθείση μοι έπαρχία χριστιανοί γράψαντες διά κοινής ανα
φοράς πρός τήν Εκκλησίαν έξητήσαντο τήν άποκατάστασιν μου, ού 
μόνον τής θεοφιλούς αύτών έπισκέψεως καί πνευματικής διοικήσεως 
ενεκεν, άλλά τό πλέον πρός συντήρησιν τής έκεΐ σχολής τών έλληνι- 
κών μαθημάτων, ήτις φυτεία άνεδείχθη έμή καί έπιμελείας ήξίωται 
παρ’ έμοΰ τής δυνατής έφ’ ίκανοΰ καιροΰ διαστήματι, ύπισχνοΰμαι 
και ήδη μετά τήν έλέω Θεοΰ καί ποονοίφ έκκλησιαστική άποκατά- 
στασίν μου φροντίζειν τά δυνατά ύπέρ αύτής τής σχολής μου, καί 
παραδιδόναι ίν αν τη καθώς και πρότερον, καί επιμεΛεϊσθαι τής 
προόδου τών φιλομαθών έπαρχιωτών μου, καί έργον έχειν τήν συν- 
τήρησιν και καλλιέργειαν αυτής, διακρατών άπαράβατον καί τήν 
πρός αύτούς έκεϊ ών, καί τήν πρός τήν ’Εκκλησίαν ένταΰθα παραγε- 
νόμενος άμεσον καί βεβαίαν ύπόσχεσίν μου."Οθεν εις ένδειξιν δίδωμι 
πρός τήν ’Εκκλησίαν καϊ τό παρόν ύποσχετικόν μου ένυπόγραφον, τή

«τής κωμοπόλεως ήμών (Λαγκαδιών) Διαμαντή Άνδβέου, τόν όποιον συνώδευσα 
«κατά τό έτος 1814 εις Κωνσταντινούπολή, δπου χειροτονηθείς άρχιερεύς Άκώ- 
«βων μετωνομάσθη Δανιήλ. Μετά τήν είς Πελοπόννησον κάθοδον ήμών έχειρο- 
«τονήθην ύπ’ αύτοΰ ίεροδιάκονος καί διέμενον πάντοτε παρ’ αύτώ ώς μητροπο- 
«λίτη Τριπόλεως όνομασθέντι. Κατά τό 1821 έφυλακίσθη έν Τριπόλει μετά τών 
»άλλων|άρχιερέων καϊ τή 11 ’Οκτωβρίου 1831 απεβίωσε». Λαμπρότατου ση
μείωμα, ω περ χαίρω έντυχών, διότι άριστα ήδη δ βίος τοΰ διδασκάλου τούτου, 
περϊ οδ ούδείς λόγος ύπ’ ούδενός έγένετο. έγνώσθη καί διεσαφήθη.
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έπιβεβαιώσει τής Αΰτοΰ σεβοισμιωτάτης παναγιότητος κοιτησφαλι- , 
σμένον.

»α(ύΐό ίουλίου η.
- »Ό Άκώθων ΔΑΝΙΗΛ.»

ζζ) Αιτήσει τοΰ άγίου Εφέσου κΰρ Διονυσίου, έξελέγη επίσκοπος 
ττίς πάλαι διοελαμψάσης έπϊσκοπής’Ελαίοις, τής ύποκειμένης αΰτφ, ό 
πρωτοσύγκέλλος αΰτοΰ Παίσιος κατά touvtov τοΰ 1814. Ό άγιος 
Εφέσου έπ'ι τή χειροτονείς του ύφ’ έαυτόν επισκόπου έδωκεν ώς βοή
θειαν τή έκκλησίφ τοΰ άγίου Δημητρίου γρόσια εκατόν'.

κη) Άποθανόντος τοΰ ΓΙισιδίας Άιονυσίου, οί ένδημοΰντες άρχιε- 
ρεΐς «έν τώ πανσέπτφ πατριαρχικφ ναω του κατά τόν Κουρούτσεσμε 
άγίου Ίωάννου» συνελθόντες έξελέξαντο Πισιδίας τόν ριέγαν πρωτο- 
σύγκελλον τής Μ. ’Εκκλησίας κυρ Ευγένιον κατά ίούλιον τοΰ 1814. 
Κα'ι ούτος . έπ'ι τή χειροτονίς αΰτοΰ προσήνεγκε γρόσια Εκατόν2.

κθ) Άντί τοΰ Φερσάλων Παρθενίου παραιτησαμένου διά τό βαθύ 
γήρας, έν τώ αΰτφ πατριαρχικφ ναφ του ΓΙρ. Προδρόμου έξελέγη ό 
θεοφιλέστατος έπίσκοπος Άριστείας δαμασκηνός, προσενεγκών τώ 
Εκκλησιαστική ταμείφ γρ. πεντήκοντα.

λ') Άντί του μεσημβρίας Γρηγορίου παραιτησαμένου, Εκλέγεται, 
δ θεοφιλέστατος έπίσκοπος Μελιτινής κΰρ Ίωσή^ί,

1 'Ο άγιος Εφέσου είχε καί έτερον επίσκοπον κατά τήν εποχήν ταύτην τδν 
Κρήνης Ιγνάτιον, ον εύρίσκω παριστάμενον τώ 1814 σύν τω Σμύρνης Άνθίμφ 
επι τή εναρξει τών μαθημάτων τοΰ φιλολογικού. έν Σμύρνη γυμνασίου, δτε έξε- 
φώνησεν δ αοίδιμος Οικονόμος τδν περ: Παίδων αγωγής λόγον αύτοΰ, δημοσιευ- 
Θεντα τω 1871 εν τοϊς Φιλολογικούς Σωξομένοις ("Ορα καί Λογ. 'Ερμ. 1817 
σ. 112). . .

2 Εινε δ μετά τον μαρτυρικόν θάνατον Γρηγορίου τοΰ Ε’ τά πατριαρχικά 
σκήπτρα αναλαβών, ού δρα .τδ πανομοιότυπον τής ύπογραφής έν Πίν. άριθμ. 6.

3 Ο Ιωσηφ ούτος ην ιερομόναχος καί διδάσκαλος τής έν Μεγάλφ Ρεύματι 
τοΰ Βοσπόρου σχολής. Έπί τής β' πατριαρχίας τοΰ αοιδίμου Γρηγορίου, κατ’ 
αυγουστον τοϋ 1806, κατά θερμάς όεη'σεις και παρακλήσεις των εκεί κατοί
κων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανόν, προεχειρίσθη έν τω πατριαρ/ικώ ναφ 
επί τώ αποκατασταθήναι προεστώτα έν τή ιεροί έκκλησή τών Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών τοΰ έλληνικωτάτου, πλήν δυστυχώ: πρδ μηνών πυρ! καταστραφέντος, 
προαστείου. 'Ο Ιωσήφ ούτος εινε δ έν τή τής Άνδρου μονογραφία του κυρίου 
Α. Μηλιαράκη άναφερόμενος δτι διωρίσθη τή 7 Ιουνίου 1813 διδάσκαλος τής 
ελληνικής σχολής καί Επιστάτης τής νέας οικοδομής τοΰ σχολείου Άνδρου, άλλά 
κρύφα καί δΓ άγνωστους αιτίας,, μετ’ όλίγας ημέρας περαιωθείς εις Χίον έπανέ- 

λα) Άντί τοΰ Οΰζίτζης μητροπολίτου Άνθιμου δόντος παραίτη
σή,προχειρίζεται δ δσιώτατος έν ΐερομονάχοις )Λρ δανιή2 τόν Οκτώ
βριον τοΰ 1814.

λβ) Άντί τοΰ Διδυμότειχού Με2ετίου άποθανόντος, προβιβάζεται 
δ Δεβρών "Άνθιμος.

λγ) Δεβρών δέ διορίζεται δ σύγκελλος τής τοϋ Χριστοΰ Μεγάλης 
Έκκλησίας κΰρ δοσίθεος.

’ λδ’) ’Επειδή ή άγιωτάτη Επισκοπή Μεθώνης, ή τφ θρόνφ τής ά- 
γιωτάτης μητροπόλεως Παλαιών Πατρών ύποκειμένη, σχολάζει έφ’ 
ίκανοΰ αρχιερατικής προστασίας, άτε τοΰ έν αυτή άρχιερατεύοντος 
κΰρ Μελετίου διά. τό βαθύ γήρας κα'ι τό παρειμένον τοΰ σώματος είς 
ασθένειαν νοός καί ληθαργίαν καταντήσαντος άκραν, ήμεΐς... άδείρι 
τοΰ . . . συνελθόντες . . ,,έξελεξάμεθα τόν δσιώτατον αρχιμανδρίτην 
τής άγιωτάτης μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως κΰρ Γρηγόριον τω 
Ίουλίφ τοΰ 1815 \

λε') Τοΰ Νεοκαισαρείας Μελετίου μετατεθέντος είς τόν τής Και
σαρείας θρόνον, έκλέγεται Νεοκαισαρείας δ πανοσιώτατος έν ίερομο- 
νάχοις κΰρ Κΰρι22ος.

Τοΰ Κορυτζάς ’Ιωάσαφ άποθανόντος, διορίζεται Κορυτζάς δ 
θεοφιλέστατος έπίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κΰρ Μελέτιος κατά Ιού
νιον τοΰ 1806.

καμψεν ε’ις Κωνσταντινούπολή, ένθα μετά έτος έξελέγη μητροπολίτης Μεσημ
βρίας (Πρβλ. καί τά έν Παρνασσώ τ. Θ', σ. 290 ύπ’ έμοΰ γεγραμμένα).
Έν τω ύπομνήματι τής χειροτονιας αύτοΰ ώς επισκόπου Μελιτινής ύπογρά- 

φεται δ Κυζίκου Μακάριος, εχων καί τάς γνώμας τών πανιερωτάτων σεβασμίων 
γερόντων συναδέλφων αρχιερέων, τοΰ άγιου.Καισαρείας κΰρ Φιλοθέου, τοϋ άγίου 
’Ηράκλειας κϋρ Μελετίου, τοϋ Νικομήδειας κΰρ ’Αθανασίου, τοϋ Νίκαιας κΰρ Δα
νιήλ, τσΰ Χαλκηδόνος κϋρ Ίερεμίου, τοΰ Δέρκων κΰρ Γρηγορίου, τοΰ Θεσσαλονίκης 
κΰρ Γερασίμου καί τοΰ άγίου Προύσης κΰρ Άνθιμου.
Ό Άγκύρας ’ Ιωαννίκιος έχων τάς γνώμας τών πανιερωτάτων άγιων αρχιε

ρέων, τοΰ τε άγίου Βερροίας κΰρ Χρύσανθού, τοΰ άγίου Φιλαδέλφειας κΰρ Δωρο
θέου καί τοΰ άγίου Προϊλάβου κΰρ Παρθενίου.

1 Ό Μεθώνης Γρηγο'ριος έπολέμησε γενναίως έν τή τοΰ ήμετέρου έθνους έξε- 
γέρσει τοΰ 1821. Ούτος ήν δ πρωταγωνιστήσας έν τή πολιορκία τής Μεθώνης 
καί τής Πύλου, ήτις παρεδόθη αύτφ διά συνθήκης τή 7 αύγόυστου 1821, ής τδ 
κείμενον δημοσιεύεται έν τώ Β'. τόμφ τής 'Ιστορ. τοΰ Τρικούπη σ. 364 καί 6Γ 
πρβλ. χαι Γερμανόν 'Υπομνήμ. τής έλλ. έπαν. σ. 58. Πρδ τοΰ Γρηγορίου ήν δ 
Μελέτιος, καί πρδ τούτου φαίνεται δ *Ανθιμος τω 1784, πρδς δν Γρηγόριος δ Ε’, 
αρχιδιάκονος ών έτι έκ Σμύρνης έγραφεν.’Όρα σ. 519 τοΰ Β'τόμου τών κατά τδν 
αοίδιμον πατριάρχην Γρηγόριον

Τόμος ΙΑ', II καί 18. ’Ιούλιος και Αύγουστος 1888. 58
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λζ') Τοΰ Βιζύης Νεοφύτου άποθανόντος, Βιζύης εκλέγεται ό δσιώ
τατος έν ίερομονάχοις'κΰρ Ιερεμίας 1 κατ’ αύγουστον τοϋ 1816.

λη') Τοϋ Σηλυβρίας ΚαΓΙίνΙκου παραιτησαμένου οίκειοθελώς, εκ
λέγεται δ πρώην Σταγών Παίσιος. ("Ορα τά έν 53 σημειώσει).

λθ') Τοΰ Πόσνας κα'ι Σεραγίου Καϋινίκου. άποθανόντος, διορίζε
ται άντ’ αΰτοΰ δ μέγας πρωτοσύγκελλος τής Μ. ’Εκκλησίας Βενια
μίν κατά’Οκτώβριον τοϋ 1816. Οΰτος έπ'ι διετίαν προσήνεγκεν άνά 
πεντήκοντα γρόσια.

μ'). Της εις μητρόπολιν ήδη τιμηθείσης παροικίας διά πατριαρχι- 
κοϋ καϊ συνοδικού τόμου ύπό τφ όνόματι Τριπολιτζάς και Άμυκλών, 
έκλέγεται μητροπολίτης δ προεστώς τής έν ‘Υψωμαθείοις ίεράς έκ
κλησίας τοϋ άγίου Μηνά δσιώτατος έν, ΐερομονάχοις κϋρ 
Ή έκλογή τόν μάϊον τοϋ 1817 έγένετο.

■μα) Τοΰ Καισαρείας Μείετίου άποθανόντος, είς τήν κενωθεΐσαν 
ταύτην μητρόπολιν μετατίθεται ό άγιος Νίκαιας Ίωαννΐκιος.

μβ') Νίκαιας γίνεται δ Τορνόβου Μακάριος.
μγ') Τορνόβου, δ Προύσης Ίωαννικιος.^Όρν. υπογραφήν έν πίν. 7). 
μδ') Προύσης, δ Μηθύμνης Πανάρετος (περί οΰ ϊδε άνωτέρω, κ'). 
με') Μηθύμνης, δ Φιλίππων καί Δράμας Παρθένιος.
μς·') Δράμας, δ Βάρνης Αρΰο-αζάοζ·.
μζ') Βάρνης, δ πανοσιώτατος έν ΐερομονάχοις κΰρ Ζαχαρίας. Αί 

μεταθέσεις αύται πάσαι κατά ίούνιον τοϋ 1817.

1 "Ορα πανομοιότυπου ύπογραφής έν πίν. άριθ. 3.
2 "Ορα περί τοϋ Διονυσίου τά έν κζ' γεγραμμένα μοι. Αί δέ ’Α/ιύκάαι, νΰν 

ΣκΛαβοχώριον, ονομα δπερ καί παρά τω Φρανδζή άπήντησα (σελ. 200 έκδ. 
Βόνν) ού μακράν τής Σπάρτης. Καί Άμ,νκΛα, Άμ,υκΛ,αι, ώς rA6a, *Α6αι  (π. 
Φωκική) παρ’ Ηρωδιανω έκδ. Leutz τ, Α'. σ. 308 καϊ 318). Άμύκλαι π. Λα-, 
κωνική τών έκατδν πόλεων, ήν Άμύκλας ό Λακεδαίμονος υιός έκτισεν (Πρβλ. 
περϊ τούτου καϊ Παυσαν. Βιβλ. Γ', 1, 3. ένθα πόΛ,ισμα καλείται. ΙΙαρά ΠοΛυ- 
ώω (Βιβλ. Ε') λέγεται « . . τόπος τής Λακωνικής χώρας καΑΛιδενύρότατας καϊ 
καΛΛικαρπότατος. Έπιφανέστατον ιερόν τοϋ Άμ-υκάαιο·»’Απόλλωνος ύπήρχε, 
περϊ ου καϊ παρ’ Έλλησι καϊ παρά Λατίνοις γίγνεται πολύς λόγος. "Ορα καϊ 
'Ραγκαβή 'Ζστορ. ’Αρχαίας ΚαΛΛιτεχτ. σ. 166, 167; 171. Ώφελιμώτερον 
το έργον τοΰ σοφοΰ κ. 'Ραγκαβή θά ήτο, έάν είχε κατάλογον πΛ·ήρη, ΐνα δ σχών 
τήν τύχην νά τό διέλθη, άνευρίσκη προχείρως τό ζητούμενον.

”Ας επιπροσθώ ότι αί ΆμνκΛαΐδες, είδος ύποδήματος πολυτελούς Λακωνικού, 
έκ τού τόπου τήν κλήσιν έλαβον. Συνίστημι τω μέλλοντι νά γράψη περί Λακω
νικής, νά λάβη ύπό σπουδαίαν ό'ψιν τά Miscellanea Laconica τοΰ J. Meursi, έκ- 
δοθέντα εν Άμ,στελδάμ τώ 1661, ένθα πολλαϊ σημειώσεις άποθησαυρίζονται 
πολύτιμοι περϊ τών έν τή Λακωνική πόλεων κλ.
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μη') . Κατ’ αύγουστον τοϋ 1817 δ άρχιμανδρίτης ’Ιωακείμ έκλέ- 

γέται άρχιερεΰς τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης μητροπόλεως Κελη- 
ζίνης.

μθ') ’Αντί τοϋ πρδ ολίγου άρχιερατεύσαντος Φιλίππων κα'ι Δρά
μας Νρυσάνΰου, νόσφ χαλεπωτάτη περιπεσόντος, καί πρό τοϋ άπελ- 
θεΐν είς τήν θεόθεν λαχοϋσαν αΰτφ επαρχίαν πρός Κύριον έκδημή- 
σαντος, έκλέγεται δ άρχιμανδρίτης Νικόδημος.

ί ) Τής μητροπόλεως Τιβεριουπόλεως άπροστατεύτου μεινάσης,άτε 
τοΰ έν αύτή άρχιερατεύοντος κΰρ Άνανίου τό ζήν έκμετρήσαντος, 
έκλέγεται κατ’ αύγουστον τοϋ 1818 δ μέγας αρχιδιάκονος κϋρ Γρη
γόριος.

να ) Τελευταίαν εύρίσκω έκλογήν έν τφ ναφ τοϋ Τιμίου Προδρό
μου, τοΰ δσιωτάτου έν ΐερομονάχοις αρχιμανδρίτου κϋρ Φιλοθέου, τοϋ 
έκ τοϋ κατά τήν Πάτμον ίεροΰ μοναστηριού τοϋ άγίου Ίωάννου τοΰ 
Θεολόγου, έκλεγέντος έπι.σκόπου τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης μη
τροπόλεως Νεαπόλεως κατ’ αύγουστον τοΰ 1818.

Έν τφ ήμετέοφ κώδικι εύρίσκω καϊ ετέρας χειροτονιας έν ταϊς έκ- 
κλησίαις τοΰ χωρίου ήμών έπιτελουμένας, ώς τοΰ άγίου Άμασείας 
κϋρ Νεοφύτου κατά τό 1810, δστις «έδωκε χάριν είς τήν έκκλησίαν 
τοϋ άγίουζΔημητρίόυ διά τοϋ άγίου Νεοκαισαρείας κϋρ Μελετίου, διά 
τό έπϊ τή έκκλησία ταύτη χειροτονηθήναι τήν αΰτοΰ πανιερότητα, 
γρόσια πεντήκοντα». Τοϋ άγίου Άγαθουπόλεως (Διονυσίου;) κατά 
τδ 1814 χορηγήσαντος τφ ταμείφ γρόσια πεντήκοντα. Κατά δέ τον 
σεπτέμβριον τοϋ 1819 τόν άγιον Κεστενδηλίου χορηγοϋντα όγδοή- 
κοντα γρόσια. ,

Έν έτέρφ πατριαρχικφ κώδικι άπαντώ οτι, άδείορ τοΰ παναγιω- 
τάτου κΰρ Άγαθαγγέλου, ένθέρμφ δέ παρακλήσει τών έν τή ένορί^ 
τοΰ άγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου χριστιανών, έχειροτονήθη άρ- 
χιερεύς κανονικώς τής έπϊ ψιλφ όνόματι πάλαι ποτέ διαλαμψάσης 
έπισκοπής Σελεύκειας κατά νοέμβριον τοΰ 1826 ό δσιώτατος αρχι
μανδρίτης και προεστώς τής ίεράς ήμών ,έκκλησίας κΰρ Κωνστάντιος.

ΙΊάσαι αύται αί άναγραφόμεναι έκλογαί, μεταθέσεις, προβιβασμοί, 
άς έξ αΰθεν τικών κειμένων περισυνέλεξα, φρονώ δτι μέγα έπιχέουσι 
φώς έπϊ τοϋ βίου τών άνδρών έκείνων, οϊτινες μέλλουσι νά καταλά- 
βωσιν, εί μή κατέλαβον έτι σελίδας τινάς έν τή νεωτέρρι καϊ νεω· 
τάτη Ιστορία τής Εκκλησίας και. τοϋ ’Έθνους.
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ΚΕΦ ΑΧΑΙΟΝ Δ'.

Χέναι Κοινότητες, Κρήναι, Τάφοι.

; Μετά τά περί της έλληνικής κοινότατος είρημένα άνάγκη καί περί 
τών συνοίκων έθνών βραχέα τινά σημειώσασθαι.

‘Η τών Αρμενίων κοινότης ούσα ή όλιγοπληθεστέρα αριθμεί τεσ- 
ράκοντα μόλις οικογένειας, έν αίς καί τινας τοΰ καθολικού δόγμα
τος· διατηρεί καί έκκλησίαν λαμπράν τοΰ ΑΓαυμοϋ,κα'ι σχολεία ανά
λογα της δυνάμεως τών εγχωρίων, οις δμως επέρχονται αρωγοί 
σπουδαίοι οί έν Μεγάλφ Ρεύματι και Βεβεκίφ, οΐτινες και έκκλησιά- 
ζον.ται έν τώ νοιφ τοΰ χωρίου ήμών, ώς στερούμενοι έκεϊ έκκλησίας. 
Της έκκλησίας ταύτης ή οικοδομή χρονολογείται άπο πεντηκον
ταετίας.

Ή ιουδαϊκή αριθμούσα περί τάς πεντηκοντα οικογένειας, έν αίς 
καί έμπορικάς, συντηρεί συναγωγήν καί σχολήν τών θηλέων καλώς 
κατηρτισμένην'.

·4 Έπί τέλους ή τών ’Οθωμανών έ'χει δζαμίον, οπερ κατά τον χαφήζ 
Χουσείν έφένδη ήγειρεν ό τεσκερεδζί Όσμάν έφένδης, ού ό τάφος 
ά'γνωστος. Την παρά το δζαμίον ύπάρχουσαν μικράν σχολήν έκτισεν 
ό άγάς τοΰ ^ιΐίάΐΐι ΰααδετ’Αχμέτ άγάς, δ ένταφιασθείς έν τώ κατά 
τδ Ίβραχήμ άγά τσαΐρι τοΰ Σκουτάρεως (Χρυσουπόλεως) κειμένω 
δζαμίφ. Έπί τοΰ τάφου ευρηται χρονολογία της Έγείρας 1066 
(==1655). Ή μήτηρ αύτοΰ ωκοδομήσατο τό σχολεΐον τοΰ Τσεγγέλ- 
κιοϊ έπϊ' τής άσιατικής παραλίας καί έθεμέλίωσε τό/ιψΛτέρ (διά τον 
Χατϊπ} τοΰ έν Κάτιργα λιμάν δζαμίου τοΰ Σινάν πασσά. Ό αυτός 
’Αχμέτ άγάς έχορήγησε καί διά τά κηροστάσια τοΰ δζαμίου τοΰ 
Κουρούτσεσμε. .

Έν τφ συγγραμματίφ τοΰ οθωμανοΰ ΈβΛίά Τσε,Ιεμπί (έκδ. άρχ. 
τοΰ 1259, σελ. 428) μνημονεύεται, πλήν τοΰ δζαμίου, καϊ λουτρών, 
ϊ'σως δ νΰν σωζόμενος, ένδεκα δέ οίκίαι ’Ιουδαίων, έκτος τοΰ άρμε- 
νικοΰ καί ρωμαϊκού (ρούμ) μαχαλέ, καϊ διακόσια έργαστήρια και 
αμπελώνες καί κήποι.

Ύπό τήν σχολήν ύπάρχει βρύσις, φέρουσα τήν τουρκικήν χρονολο
γίαν τοΰ 1092, ήτοι πρό 214 έτών. Ταύτην ξηοανθεΐσαν έπεσκεύα- 
σεν έπϊ τής βεζιρείας τοΰ ’Αχμέτ πασσά υίοΰ τοΰ Κιοπρουλή Μεχμέτ 
πασσά ή άδελφή αύτοΰ, διατάξασα καϊ νέαν μετοχέτευσΐν ύδατος. 
Παρά τή κρήνη ταύτν) δ βεζίρης Ίβραχήμ. πασάς κατεσκεύκσεν έτέ-
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ραν κατά τό 1141 (=1728 αυγουστον), τουτέστι δύο έ'τη πρό.τοΰ 
θανάτου αύτοΰ.

Έτέρα υπάρχει κρήνη ύπό τάς ύπωρείας τοΰ βουνοΰ, έφ’ ού οί άρ- 
μενικοϊ τάφοι, έπϊ τοΰ χειμάρρου’ έκτος δέ ταύτης κα'ι ή δεξαμενή 
τοΰ άπέναντι τής έκκλησίας άνδηρου, ήτις έγένετο κατά τό 1820 
τόν ΐούνιον, ώς ήδυνήθην νά έξαγάγώ έκ τοΰδε τοΰ έπιγράμματος, 
οπερ ήν έπικεχρισμένον, καί δπερ κατά πιστήν άντίγραφήν εχει ώδε,

«Κρήνη μέν ήδε Σκαρλάτου Βοεβόδα Καλλίμαχου1 
πρόκειται πάσι τοΐς πόταις.
Φλογμδν δέ δίψηςέκ ταύτης δσοι σβέσαν , 
εΰχεσθαι αύτώ κα'ι γονεϋσι ...

μωκ' ίουνίω ...»
Έγένετο έπισκευή τής κρήνης ταύτης κατά τό 1870, ώς δήλον 

έκ τών γεγραμμένων έπ'ι ετέρας πλακάς’ «είς δόξαν τοΰ άγιου.Δη
μητρίου. Ή κρήνη αύτη έγένετο πρώτον ε’ις τά 1820 ύπό τοΰ μα
καρίτου ήγεμόνος Σκαρλάτου Καλλιμάχου, έπειτα δέ ,εΐς τά 1870 
ηύξήθη ή δεξαμενή αύτής συνδρομή τών φιλοκάλων» ’ άλλ’ ήδη αύτη 
είναι ξηρά.

Παραπλεύρως τί) δεξαμενή ταύτγι έπϊ τοΰ αύτοΰ άνδήρου ευρηται 
έτέρα άνήκουσα τή άρμενική κοινότητι, καί έφ’ ής άρμενιστϊ έπιγέ- 
γραπται ταΰτα, άτινα μετέφρασέ μοι γνώστης τής γλώσσης ταύτης. 
«Άνηγέρθη αύτη ή βρύσις ύπό τής κυρίας Ναζλοΰ κα'ι τοΰ συζύγου 
αύτής Ίωβάτζ ΙΙαπαζιάν Πέτρου καϊ τοΰ υίοΰ αύτών Μιγγιρδίτς,

1 Περϊ τής τών Καλλιμαχών ,περιδόξου οικογένειας μέτιθι Σκαρλάτου Κών- 
ατανζινοήπολιν, τόμ. Β'. σελ. 110 έν σημειώσει. 'Ο Σκαρλάτος δις ηγεμόνευσε 
τής Μολδαυΐας τφ 1806 καί τω 1812, τώ δέ 1821 αμφοτέρων τών ήγεμονιών, 
ώς λέγει δ Σκαρλάτος. Σημειωτέου ένταΰθα ότι ένεκα τών πολλών ευεργεσιών 
πρδς τήν ήμετέραν χώραν καϊ τήν έκκλησίαν τής οικογένειας ταύτης, καϊ ΐδίγ. 
τοΰ ’Αλεξάνδρου Καλλιμάχη, έπ’όνόματι τοΰ πάτρωνος αύτοΰ άγιου ’Αλεξάν
δρου, κατά τά παραδεδομένα, τετίμηται και τδ εν τώ δεξ'ώ χορφ παρεκκλησιον 
τοΰ ήμετέρου ναοΰ, έν ώ ευρηται καί τδ κοινοτάφιον τής κλεινής ταύτης οικογέ
νειας και αύτοΰ ύπδ. μάρμαρον, εφ’ ου επιτύμβιον επίγραμμα εποίησε κατα το 
1820 δ αοίδιμος διδάσκαλος Λογάδης. Έπϊ ’Αλεξάνδρου τοΰ Καλλιμάχη έπεβρα- 
βεύθη κατά τδ 1798 χρυσόβουλλον αύθεντικδν τή έν Μεγάλφ Ρεύματι ελληνική 
σχολή, ήτις ύφίσταται άπδ τοΰ 1769, καθά ευρον έν κώδικι παλαιώ, δι’ ού προ- 
αιρετικώς διακόσια γρόσια χαρίζονται ένιαυσίως αύτή, ποσδν δπερ κα! δ προκά- 
το/ος αύτοΰ ήγεμών Σοΰδζος είχε προικοδοτήσει. Τδ χρυσόβουλλον τοΰτο εδημο- 
σίευσεν δ κ. Μ, Παρανίκας, έν Έλλ. Φιλ. Συλλ. τόμ. ΙΓ1’ άλλ’ ούχί καί έτερα 
περί τής αύτής σχολής, ήτις γίνεται άντικείμενον καϊ άλλων προγενεστέρων και 
μεταγενεστέρων ήγεμονικών καί πατριαρχικών έγγράφων, περί ών άλλοτε.
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τών ένδοξοτάτων, ήγέρθη δέ ή βρύσις προς μνήμην αυτών τφ 1780, 
έν Κουρούτσέσμε». Ή κρήνη αυτή χάρις είς την έπιμέλειαν τών 
συνοίκων ήμών άφθονεΐ κατά το μάλλον ζαΓήττ,ον υδατος. '

Τ ά (ρ ο ι.

'Οδηγόν έ'χοντες Σζαρλάτον τόν Βυζάντιον καί τά επιτύμβια, ών 
τά πλεϊστα εξίτηλα έγένοντο, άναφέρομεν ότι έκτος τοΰ κοινοτα- 
φίου τής οικογένειας Καλλιμάχη, έξ ης τρεις κατά σειράν ήγεμόνες 
διεπρεψαν, οΐ μέν δυο πρώτο υιοί, ό δέ τελευταίος έγγονος τοΰ πρώ
του άναγορευθέντος'ήγεμόνος της Μολδαβίας Ίωάννου Θεοδωρίδου 
τόΰ Καλλίμαχου, μικρόν ύπεράνω τοΰ ναοΰ, έπί χώματος τετραπό
δου εϋρηται τό μνήμα τοΰ ήγεμόνος ’Αλεξάνδρου τοΰ Μαυροκορδά- 
του, τρισέγγονου τοΰ γενάρχου τής οικογένειας ’Αλεξάνδρου Μαυρο- 
κοοδάτου τοΰ εζ Άχοροήτων. Πρός τούτοις ύπεράνω τοΰ ναοΰ τοΰ 
άγίου Δημητρίου έτάφη καί τό σώμα τοΰ ήγεμόνος ’Αλεξάνδρου Ύ- 
ψηλάντου, ού ό νεκρός, τήν κεφαλήν άποτετμημένος,ήγοράσθη ύπό τί
νος τών έκ τοΰ Κουρούτσεσμε έγχωρίων ’Ιουδαίων διά χρημάτων συγ
γενούς τοΰ φονευθέντος

Τάφον έν τώ παρεκκλησίω τοΰ αγιάσματος τής οικογένειας Καλ
λιμάχη εύρίσκω φέροντα τά ήγεμονικά σήματα καί έ'χοντα τόδε το 
έπιτύμβιον ;

«Γρήγορων κλεινόν κατέχω κόνις, εί'τιν’ ακούεις, 
εκφύντα χρυσής Καλλιμαχών γενεής. 
Τον φθονερή μοίρα δάμασεν νεαρόν περ έόντα" 
αλλα γε καί φθιμένου άφθιτόν έστι κλέος.

αωδ1 φεέρουαρίου ζ'.
Εκτός τούτου σημειωτέον ένταΰθα ότι πρός άλλοις έγκλείονται 

έν τφ ήμετέρω ναφ καί τά οστά τών γονέων καί προγόνων τοΰ άρ- 
χοντος Λογοθέτου Σταυράκη βέη Άριστάρχου. ’Επί τοΰ τάφου τοΰ 
Αλκιβιάδου Άριστάρχου, θείου τοΰ άρχοντος Μ. Λογοθέτού, έπιγέ- 

γραπται τό εξής επίγραμμα, ποίημα τοΰ αοιδίμου διδασκάλου 
Λογάδου·

Ένδαδε γαια έχει Άλκιβιάδην, φίλον υΐα 
Σταυρακίου, μεγάλη, πλήν πυμάτου, έπίκλην 
οντος Αριστάρχοιο, διερμηνήος άρίστου, 
Μείρακα μουσοπόλον καί Χαρίτων δέ χάριν. 
Τον μέν ρ’ άλκί βιησάμενος μάρψεν μόρος οίκτρός’ 
πδς δ’ εγώ άμ’ οίσω δακρυχέων Λογάδης.

1831 φεβρ ουάριος.
1 Σκαρλάτου Βυζ. Κ<ύτσταντιτονποΛις. Τόμ. Α', σ. 536.
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'Επίσης τής ’Εριφίλης Άμστάρχου, συζύγου τοΰ μακαρίτου ιατρού 
Κωνσταντίνου -Καραθεοδωρή, «μεθ’ ού ζήσασα εύδαιμόνως, ένιαυτούς 
τρεϊς έτελεύτησε κατά τόν εικοστόν χρόνον τής ηλικίας της, τή 27 
δεκεμβρίου Ί 837. Μετά μήνας έξ έτελεύτησε καί ή θυγάτηρ αυτής 
Ελένη μηνών δεκαπέντε».

'Ωσαύτως καί «τής ένδοξοτάτης μεγάλης δραγομανέσσας Σοφίας 
Άριστάρχου έκπληρωσάσης τό κοινόν χρέος περί τό ογδοηκοστόν τέ
ταρτον έ'τος τής ήλικίας της’τή 4 ίανουαρίου 1863». Περί Άρισταρ- 
χών δρα Ήμερολόγ. Βρετοΰ 1867.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

β'

Νεόφυτος δ Ζ' δ αοίδιμος πατριάρχης ήν Σμυρναΐος τήν πατρίδα. 
Έπατριάρχησε τό α' τφ 1789. Ώνομάζετο πριν ή τό μοναχικόν ύπο- 
δυθή σχήμα Νικόλαος, έν δέ τή Ευαγγελική σχολή τής Σμύρνης, 
ένή τά έγκύκλια έξεπαιδεύθη,έ'σχε συμμαθητήν τόν αοίδιμον Κοραήν. 
("Ορα ’Επιστολή Κοραή πρός τόν πρωτοψ. Σμύρνης, σ. 36. Παρισ. 
1838[Σμύρν·ρ]).,Ηνπρότεραν Μαρωνείας έπίσκοπος· έπλήρωσεν έν μέρει 
τάςκοινάς έλπίδας διά τής αύτοΰ φρονήσεως και χόηστότητος καί 
θεοσεβείας, έπαινεθείς καί ώς άνήρ συνετός καί πολιτικός, καί πρός 
οικονομίαν πραγμάτων δεξιός. Μετά πενταετή πατριαρχίαν έξωρίσθη 
ούχί είς Άθωνα, ώς λέγει ή πατριαρχική ιστορία, άλλ’ είς Πάτμον. 
Ό δέ Κύριλλος δ Λαυριώτης έν τφ/7ατρ. Χροηκω, δπερ δ φιλοπο- 
νώτατος φίλος Γεδεών έξέδωκεν έν τόμ# Τ τοΰ ’Αθηναίου, λέγει τόν 
Νεόφυτον ευπατρίδην καί εύεντευκτον, έμμέριμνον διόλου καί ’Αρ
γόν πολυόμματον, έν τούτω μόνον σφαλλόμενος, δτι είς ’Ρόδον λέ
γει έξορισθέντα αυτόν. Είς,'Ρόδον λέγει καί δ άπεχθώς έχων αύτφ 
Σέργιος ό Μακραΐος έν τή κατ’ αύτόν ’.ΕκκΛ. Ισΐορια (Μεσαίων. 
ΒίβΛι,οθ. τόμ. Γ', σελ. 388.), ύστερον δέεις Πάτμον (σελ. 397). 
"Ορα καί τά έν Παρνασσω τόμ. Θ', σ. 407 έν σημειώσει ύπ’έμού σε- 
σημειωμένα. - >

Τό δέ παρά πόδας προσφώνησα τοΰ πατριάρχου πρός τήν Ίεράν 
Σύνοδον καί τούς προκρίτους τ >ΰ Γένους, άμα τή τό δεύτερον έπί τοΰ 
θρόνου άναρρήσει αύτοΰ, έκ τοΰ έν τή εύαγεϊ μονή τής Πάτμου δια- 
τηοουμένου πατριαρχικού αύτογράφου μεταληφθέν, παρεχώρησέ μοι 
πρός έκδοσιν δ σεβαστός μοι καί πολύτιμος φίλος z. I. Σακελλίων 
μετά τών ύποσημειώσεων.
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«Έσίγησα, ώ ιερά δμήγυρι; τών άγιων άρχιερέων, καί πανέκλαμ- 
προι πρώτιστοί τοΰ γένους, κα'ι κλήρος ό έντιμος, καί δ χριστεπώ
νυμος τοΰ Κυρίου καί περιούσιος λαός- έσίγησα, λέγω, και φυΛακήν 
έθέμην επί τον στόματός μο>υ, καθώς λέγει δ ιεροψάλτης Δαβίδ\ 
άλλ’ ού μέχρι παντός εστι μου ή προαίρεσις άμετάτρεπτος- τοΰ 
Θεοΰ γάρ έσμέν, διό καί άγει τά καθ’ ήμάς ώς βούλεται.

«Έδειξεν δ καιρός την προλαβούσαν σιωπήν, καί δεικνύει τήν ένε- 
στώσαν λαλιάν, τήν μέν σιωπήν ώς αποτέλεσμα τής ένυπαρχούσης 
μοι άσθενείας, τήν δέ λαλιάν ώς τής θείας χάριτος τωρινόν δώρον, 
καί^μέ δίκαιον τρόπον έκάτερον, Θειον γάρ καί πρώτον μάθημα τό 
γινώσκειν έκαστον έαυτόν μανθάνομεν, ού ένεκεν έξεδόθησαν παρ’ ή
μών αί δύω έκεϊνάι προλαβοΰσαι παραιτήσεις τοΰ πατριαρχικού Ορό— 

' νου, ή μέν, ΐνα παραμυθήσωμαι έμαυτόν καί ψυχαγωγήσω τή άποθέ- 
σει τοΰ όντως έλαφροΰ μέν καί χρηστού βάρους διά τόν δοτήρα Κύ-. 
ριον, βαρέως δέ διά τήν άδυναμίαν τοΰ άναδεξομένου’ ή δέ, ΐνα ό τών 
θεοφόρων πατέρων κανών πληρωθή, λέγων : «Ό της αρχής τούς κό
πους διαφεύγουν, καί της παρ’ εκείνης τιμής αμέτοχος. Ιστού»'2.

«Άλλ’ έπρεπε μέν νά διατηρηθώσιν απαράβατοι καί αδιάσειστοι 
και δλως ακαπήλευτοι καί πάσης έκτος δολιότητος αϊτέ παρ’ ήμών 
πρός τόν Θεόν έπαγγελίαι καί εΰχαί καί αι πρός τήν.κοινήν μητέρα 
καί εύεργέτιν άγίαν Έκκλησίαν υποσχέσεις, διά νά ζώμεν ήν έκου- 
σίως έξελέξαμεν ιδιωτικήν ζωήν, καί νά έπαναπαυώμεθα βίω τφ ά- 
πράγμονι καί έραστή ήμ,ϊν ήσυχία, καθώς έκ τοΰναντίου εύκταΐον 
ήν εις ήμάς καί μάλιστα ποθητόν άκλόνητον καί άμετακίνητον νά 
ένεργήται καί νά διαμένη πρός άναψυχήν ήμών τό σωτηριώδες καί 
εύπρεπέστατον άρχαΐον εθος,^ωπερ ήρξατο ή άγια τοϋ Θεοΰ’Εκκλη
σία χρήσθαι, καί ούκ έπαύσατο πρός τούς κατά διαφόρους καιρούς 
προπατριαρχεύσαντας, τή άφθόνω πρός αύτούς τών άναγκαίων χά- 
ριτι καί έκδόσει, ώςπερ καί πρός ήμάς τοΰτο αύτό πανιέροις ύπογρα-, 
φαϊς καί σφραγΐδι τοΰ κοινού ήμΐν έπηγγέλθη. Τοΰτο μέν ήν ήμΐν 
βουλητόν, πόρρ.ω' δέ, ώς έοικε, τής θείας προνοίας καί ευδοκίας, οίς 
οίδε κρίμασιν, ΐνα μάθωμεν όντως, οτι : <ίθύδέ τοϋ θέΛοντος ούδέ 
τοϋ τρέχοντος, ά22ά τοϋ Θεοϋ εύδοκοϋντος» 3.

«‘Όθεν εύθύς παρ’ έλπίδα έφθασαν έν τή Πάτμω τά ύψηλά καί 
προσκυνητά θεσπίσματα καί ορισμοί τών κρατούντων, τά τε άδελ-

1 ΨαΛμ. λη', 2.
* Άδηλον έμοιγε οΰν τίνος τών, πατέρων ό κανών ούτος.
3 'Ρωμ. θ’, 16.
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φικά ύμών καί συνοδικά γράμ-ματα καί οί άποσταλέντες έκ τής ύψη- 
λής καί προςκυνητής Πόρτας, καί δήλον έποίησαν ήμΐν μεταπέμπε- 
σθαι ήμάς ε’ις τά ενταύθα, ώςτε άναδέξασθαι δεύτερον τόν οικουμε
νικόν καί άποστολικόν τούτον θρόνον, δπερ αληθώς παντί τφ μή τήν 
πείραν τοΰ πράγματος έ'χοντι δεκτόν τε και ευφροσύνης παραίτιον, 
ήμΐν δέ τοΐς διά πολλών τής προστασίας ταύτης πραγμάτων πε · 
πειραμένοις θλίψιν ένεποίησεν εις τοσοΰτον, ώςτε κατά κρημνών ήμάς 
αυτούς ρΐψαι. Άλλ’ ΐνα μή προςκρούσωμεν άβούλως τή ύπερεχούσή 
υψηλή καί προςκυνητή αρχή, είς ήν πειθαρχεϊν άφευκτον, άλλά δή 
καί τή κοινή καί αίδεσίμφ ήμών μητρί άγία τοΰ Χριστού ’Εκκλη
σία, ής πόρρω ζήν χριστιανικώς άδύνατον, είς έαυτούς έλθόντες έφη- 
μεν :—-Ή ύψηλή άρχή έπιτάττει, καί τίς αύτή άντιστήσεται ; καί, 
δ φησί τις: «.Λέων έρεύζεται, καί τίς ού φοδηθήσεται ,·»1. Ή κοινή 
καί ορθόδοξος Εκκλησία, ή ιερά καί σεβασμιωτάτη σύνοδος δωρεΐ- 
ται2 καί προςκαλεΐ, καί τίς,τέκνον αύτής ορθόδοξον δν, άπειθήσει αύ
τή ;—Έμνήσθην τού διά τού Αποστόλου είπόντος : Πάσα ψυχή 
ύπερεχοΰσαις έζουσίαις ΰποτασσέσθω^», καί εμελλον συσταλήναι; 
ή ποιαν άν έσχον απολογίαν αύτφ, παρακούων τφ τάς έντολάς δι- 
δόντι τής ευνομίας, καί τα πάντα μετασκευάζοντι^, κατά τήν θείαν 
αυτού ευδοκίαν καί θέλησιν ; Διά τούτο έπιθυμητή μέν ήμΐν ύπήρ- 
χεν ή ήσυχία, καί ό έκτος πραγμάτων βίος αίρετώτερος, άλλά καί 
τοΰ Κυρίου έντελλομένου διά τοΰ ’Αποστόλου : «Μηδένα το έαυ- 
τοϋ ζητεϊν μόνον, ά22ά καί το έτέρου έκαστον^, καί τά χείριστα 
έπαπειλοϋντος διά τοΰ προφήτου τοΐς παρακούουσι (φησί γάρ : «κα
θώς άπωσασθέ με τοϋ είναι ηγουμένους τοϋ 2αοϋ μου καί Άρχοντας, 
οΰτω κάγω άπώσωμαι υμάς τοΰ είναι ύμΐν είς βασιΛέα»}^ τίνες 
εϊχομεν γενέσθαι, καί πού. τραπέσθαι, είμή δούναι νώτον εύπειθή καί 
άραι τόν ζυγόν τούτον έπί τόν τράχηλον έαυτών, άλλως τε μέλλον
τες έ'χειν αύτόν άντιλήπτορα, προστάτην τε καί ύπερασπιστήν, ώς 
έπαγγέλλεται : έγώ εσομαι μεθ’ ύμών λέγων, καί έάν μου άκούσητε, 
‘σταμένου έπί τήν θύραν καί κρούοντος, είςελεύσομαί, εις τόν οικον

1 Άιχώς γ', 8.
2 "Ισως: διορίζεται.
3 'ΡωτΙ. ιγ', 1.
♦ Άμως ε', 8.
5 Α’ Κορινθ. ι', 24.
β Ούκ οΐδα. τίνος τών προφητών ή ρήσις.
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υμών και δειπνήσω μεθ’ υμών, ώς έν τή κατά Ίωάννην ιερά Άπο- 
καλύψει ειπεν δ Κύριος ;1.

«Τοιαύται μέν ούν αί άπειλαΐ τοϊς άπειθούσι^ τοιαύτατά επιτίμια 
τοϊς παραβαίνουσιν, ώςτε καί πάσαν ψυχήν λιθίνην τε καί άδαμαν-, 
τίνην δύνασθαι ώς κηρόν τήκειν,ζαί ώς ζύμην μαλάττειν, Διά τούτο, 
ώ ίεροί ποιμένες καί τής ίεράς τοΰ Χρίστου μάνδρας συμποιμένες, ω 
ποίμνιον λογικόν καί τοΰ άρχιποίμενος άξιον Χριστού, ύπεκύψαμεν 
αυθις τόν αυχένα τω βουλήματι αυτού, καί πάρεσμεν αυθις,ώς δράτε, 
καί έχετε ήμάς ίσταμένους έπί την ύψήλην ταύτην πατριαρχικήν ‘ 
καί οικουμενικήν περιωπήν, φέροντας έπί τούς αδυνάτους ήμών ώμους 
τόν πνευματικόν και έπίμοχθον όμως κλοιώδη κόσμον, καί διά τών 
ίερών τούτων κωδώνων πάσαν ψυχήν ευσεβών διανιστώντας τού γε
νέσθαι έν άκοή καί δράσει οτι πάρεσμεν αυθις ύπακ’ούοντες τφ ού
τως εΰδοκήσαντι Θεφ, καί τή υψηλή καί ύπερτάτη Πόρτφ, αυθις 
ήμάς έλεησάσ·/),. καί τρίτον τή πνευματοφόρφ καί όρθοδόξφ ήμών 
Έκκλησίφ ταύτα βουλευσαμένη ύπακούσαντες, χαίρειν εΐπομεν τοϊς 
βουλεύμασι καί θελήμασιν ήμών έδεξάμεθα άνά χεϊρας τήν άνωθεν 
καταβαίνουσαν ποιμαντικήν ταύτην ράβδον, τήν δεσποτείαν δπωςοΰν 
ύποσημαίνουσαν, πολλούς δέ τώ όντι παρέχουσαν τφ άναδεχομένφ 
κινδύνους έν ταϊς τοΰ καιρού περιστάσεσι, και πολλών δεσποτείαν 
ύποτάττουσαν, ΐνα μή παύσωμεν άγρυπνοΰντες έν δσφ άπόκειται 
ήμϊν τό δοκεϊν ποιμαίνειν, ώςτε «γενέσθαι τοϊς πάσι τά πάντα, ί'να 
τινάς, εί καί μή πάντας, κερόήσωγιεν»2.

«Παρητησάμεθα ούν τό δπωσούν έλεύθερον καί άτάραχον τοΰ βίου, 
τό μή λόγον όφείλειν κατά τήν κρίσιν έκάστου, μηδέ πραγματείαις 
ύποκεΐσθαι τού διδόναι καί λαμβάνειν, έξ ών αναδύονται αί ζάλαζ 
κάί τρικυμίαι, καί τό μέγιστον αί αφόρητοι δυςτυχίαι, καί τό χει- ' 
ρον τό άδηλον πού τήν κεφαλήν κλϊνκι τόν προστατεύοντα, άλλα 
πεποιθότες τή θεία ευδοκία καί τή τής εαυτού ψυχής προθυμία είς 
τό ποιεΐν δοϋλικώς άπαν όσον όφείλομεν τή κραταιοτάτή άρχή ; ώς 
φθάσαντες τοϊς πράγμασιν έδείξαμεν- έπί τό άρχειν άπό τού άρχε- 
σθαι μεταβαίνομεν, καί προςτρέχομεν προςπίπτοντες εις τήν κοα- 
ταιάν καί άκαταγώνιστόν δύναμιν τού οΰτω τά καθ’ ήμάς εύδοκή' 
σαντος, καί «την άύνααι,ν αύτοΰ er άσθενείη, τεΛειοΰσθαι» είπόν' 
τος^, έκλιπαροΰντες θερμώς όλγ ψυχή άξιοι γενέσθαι, έχοντες συν„

1 Άποκ. γ1, 20.
2 Α! Κορινθ. ι , 20-22.

Β' Κορινθ. ιβ', 9,
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ευχομένους κάί συνικετεύοντας άπασαν την θεοφρουρητον δμήγυριν 
τών πανιερωτάτων καί συναδελφών άγιων άρχιερέων, καί τό σύστημα 
πάντων τών παρευρεθέντων καί συνελθόντων ευσεβών χριστιανών, 
ώςτε ών αίτοΰμεν καί χρήζομεν άξιοι γενέσθαι, καί χεϊρας αΐροντες 
ίκέτιδας μιφ φωνή καί γλώτττ) έπικαλούμεθα λέγοντες:—ΤΩ Υιέ καί 
Λόγε τοΰ Θεού, ούτινος τφ παναγίφ αΐματι έξηγοράσθη πάσα ψυχή' 
ευσεβών,άγεται δέ καί οίκονομεϊται τό πάν τή πανσθενεϊ σου δυνάμει, 
καί οίς οίδας κ'αιροϊς καί χρόνοις μεταποιών είς τό κρεϊττον τά πάντ!α, 
δ κάμέ τόν ταπεινόν καί άνάξιον δούλόν σου μεταγαγών καί έπί 
τήν ποιμαντικήν ταύτην περιωπήν άνυψώσας, ώςτε άφ*  υψηλού βοάν 
καί λέγειν: «αΰτη ή άΛΛοίωσις της όεζιάς τοΰ ύπατου» ι, σου δέομαι 
και θερμώς παρακαλώ, έπάκουσον έν τή ώρα ταύτγι τής φωνής τής 
δεήσεώς μου. Όδήγησον είς πάν έργον άρεστόν τφ θελήματί σου τφ 
άγίφ. Συνέτισόν με τού ποιεΐν τό θέλημά σου, καί άξίως καί θεαρέ- 
στως οίκονομεϊν τόν λαόν σου. Χάρισαι ζωήν πολυχρόνιον, κράτος 
ύπέρ.τατον είς τούς ύψηλοτάτους καί ευμενέστατους ήμών αυθέντας, 
και διατήρησον αυτούς έν παντί καιρφ ώς κόρην οφθαλμού, ανώτε
ρους πάσης προςβολής εναντίας, καί ώς φλόγα πυρός πάσι τοϊς έπερ- 
χομ.ένοις αυτούς άνάδειξον, ΐνα δι’ αυτών διεξάγήται έν πασν) ησυ- 
χια τε καί άνέσει δ υποκείμενος άπας καί περιούσιος λαός. Διατήρη
σαν έν υγεία άμεταπτώτφ, καί διαφύλαξον άμετάτρεπτον καί αναλ- 
λοίωτον τόν ζήλον καί προθυμίαν τών ένδημούντων άρχιερέων, είς 
διεξαγωγήν παντός τοΰ χριστωνύμ,ου σου πληρώματος, εις αυζησιν 
καί ειρηνικήν κατάστασιν τής έκκλησιαστικής οικονομίας και, διοι- 
κήσεώς.Περιχαράκωσον τή δυνάμει σου, και ευπαρρησιαστους αναδει- 
ξον τή διά βίου παντός1 πίστει καί ευπειθείς πάντας τούς έν ευσε
βείς σεμνυνομένους πανεκλαμπροτάτους ήγεμονας, τους ενδοζοτατους 
καί εΰγενεστάτους άρχοντας καί.πρωτίστους τού γένους, ινά ζηλφ 
τής εύσεβείας καί ορθοδοξίας άγωνίζωνται και αντιπαραταττωνται 
είς άπαν άντίξουν τών κατά τής άγίπς σου ’Εκκλησίας Απερχόμενων. 
Εύλόγησον καί πλεόνασον πάσαν έμπορείαν τών έντιμων πραγματευ- 
τών, καί πάσαν έργασίαν τών εύλογημένων ρουφετίων παντός τού- 
χριστωνύμου λαού σου, ΐνα έχοντες αύτάρκειαν περισσευωσιν εις αν- 
τίληψιν καί βοήθειαν τών ένδεών καί άπορων τής Εκκλησίας σου, 
καί προκόπτωσιν είς πάν έργον άγαθόν καί σωτήριον. Ενωσον ποιμέ
νας καί συμποιμενας, καί άπαντας τούς έπί τφ όνοματί σου τφ αγίω 
καυχωμένους καί σεμνυνομένους, τφ συνδέσμφ τής ευαγγελικής σου

1 Ψα,Λμ. ας', 10. ■
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άγάπης, ΐνα έν αύτή γνωριζώμεθα δτι σοΰ έσμέν μαθηταί, αα'ι ταύ
την την ζωήν διανύοντες είρηνεύωμεν κατά τό σόν θέλημα, δπως έλ- 
πίζωμεν άδιστάκτως άξιωθήναι τών έπηγγελμένων σου άγαθών, χά- 
ριτι σοΰ τοΰ μονογενούς Υίοΰ καί Χριστοΰ τοΰ Θεοΰ ήμών, καί τοΰ 
άνάρχου σου [Ιατρός, καί του παναγίου καί συναϊδίου Πνεύματος, 
τής δμοουσίου άδιαιρέτου καί τριςυποστάτου θεότητος' η πρέπει- 
πασα δόξα τιμή καί προςκύνησις εις τούς αιώνας τών αιώνων.’Αμήν».

. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
γ'.

Τσ πατριαρχικόν ύπόμνημα, περί ού γίνεται ό προσήκων "λόγος έν 
τή Ί1 σημειώσει έχει ώδε·

«Έπειδή ό πανιερώτατος μητροπολίτης Μηθύμνης, συνάδελφός 
ήμών άγαπητος κΰρ Διονύσιος, άποκατασταθείς παρά τής Έκκλησίας 
έν έκείνη τή έπαρχίγ γνήσιος και νόμιμος ποιμήν,έπολιτεύσατο άξίως 
κατά τό άρχιερατικόν επάγγελμα, οίκονομήσας μέχρι καιρού πρε- 
πόντως τά τής έπαρχίας έκείνης· άλλά πρό πέντε χρόνων, κρίμασιν 
ο'ΐς οιδε Θεός, νόσφ βαρύτατη περιπεσών, έπαθε καιρίως καί κατήν- 
τησεν εις ηλιθιότητα νοός, τοΰτο δέ τό νόσηαα καταμάθοΰσα ή έκ
κλησία ώς λίαν έπιβλαβές έκείνφ καί έπιζήμιον πρός τάς ψυχάς τών 
ποιμαινομένών παρ’αύτοΰ ευσεβών καί ορθοδόξων χριστιανών, έσπευ- 
σεν οίκονομήσαι καί θεραπευθήναι, και πρό χρόνων προσεκαλέσατο 
ένταΰθα εις βασιλεύουσαν καί άπεκατέστησεν ύπό διαίτη και έπι- 
σκέψει άξιολόγων καί πεπαιδευμένων ιατρών, ύφ’ ών καί έπισκεφθεΐς 
ού μικρόν καί περιποιηθείς ούδέν ώοελήθη, καί άντί έπ'ι τό κρεϊτ- 
τον προέβη έπί τό χείρον, καί ούτωσί οιονεί άναισθητών ύπεχώρη- 
σεν εντεύθεν καί άπήλθεν αύθις έν τή επαρχία αύτοΰ, ή Έκκλησία δέ 
αύθις φιλανθρωπευομένη έπ’ αύτφ καί βουλομένη κατά συμπάθειαν 
τήν άνάκλησιν τής τελείας ύγεείας αύτοΰ, διωρίσατο άπελθεϊν είς 
τήν Χίον, δπου καί άπελθών καί έπισκεφθεΐς παρά τών έκεϊ άξιο
λόγων ιατρών, ού μόνον ούδέν ώφελήθη, άλλά καί χείρων τής είς 
τό έξής άνέσεως έκείνου καί ήσυχίας καί τών έκείνη τή έπαρχίςρ ευ
λογημένων χριστιανών, καί κατά χρέος άπαραίτητον φροντίζουσα 
τής έπ’ άγαθφ άποκαταστάσεως καί τής ψυχικής σωτηρίας, εγραψεν 
έκείνφ διά κοινής · σκέψεως δούναι οίκειοθελώς τήν παραίτησιν αυ
τού· έκεϊνος δέ δμως τοιουτοτρόπως πασχών, ούκ ήδυνήθη διακρϊναι 
τό βλάπτον τοΰ συμφέροντος, άλλ’ ούδέ οί περί αύτόν άνθρωποι αί- 
σγροκερδούντες καί κακοβούλως θέλοντες διοικεϊσθαι τήν έπαρχίαν

έκείνην τοιουτοτρόπως άκαταστάτως, ώς γίγνεσθαι διά τάς κατα
χρήσεις αύτών άρπαγάς, άδικίας τε καί παρανομίας, εις τοσοΰτον 
προήχθησαν τόλμης, ώστε έμποδίσαι τήν έκδοσιν τής έκείνου παραι- 

• τήσεως καί άποστολήν πρός τήν Εκκλησίαν καί έπειδή έκ τών τοι
ούτων συνέβαινον όσημέραι θλίψεις πρός τάς ψυχάς τών έκεϊ .χρι
στιανών καί συνεχείς ένοχλήσεις πρός αύτήν τήν Έκκλησίαν, διά 
τοΰτο άπεφάνθη γνώμη κοινή καί συνοδική άπομακρυνθήναι την 
έκείνου ιερότητα τής τόιαύτης ποιμαντορικής προστασίας, και χει- 
ροτονηθήναι άντ*  έκείνου έτερον γνήσιον, νόμιμον καί κανονικόν άρ- 
χιερέα, αβλαβείς έχοντα τάς φρένας, έπισκεπτόμενον. δέ καί γηρο- 
κομοΰντα τόν είρημένον προκάτοχον αύτοΰ. Καί έπειδή διά τάς άνω
τέρω αιτίας ή ρηθεΐσα άγιωτάτη μητρόπολις Μηθύμνης άμοιρεϊ τ^ΰ 
άξίου πνευματικού αύτής προστάτου, ήμεϊς οί ένδημούντες άρχιε- 
ρεϊς, προτροπή καί άδείρρ τού παναγιωτάτου καί σεβασμιωτάτου 
ήμών αύθέντου καί δεσπότου, τοΰ οικουμενικού πατριάρχου κυρίου 
κυρίου Νεοφύτου, συνελθόντες έν τφ κατά τόν Κουρούτζεσμεν ίερφ 
ναφ τού τιμίου ένδοξου προφήτου Προδρόμου καί βαπτιστοΰ’Ιωάννου, 
καί ψήφους κανονικάς προβαλλόμενοι είς ευρεσιν καί έκλογήν άξίου 
καί άρμοδίου προσώπου τοΰ άναδεξομένου τήν άρχιερατικήν προστα
σίαν καί ποιμαντορικήν ράβδον τής ά.γιωτάτης ταύτης μητροπόλεως, 
πρώτον μέν τιθέμεθα τόν πανοσιώτατον έν ΐερομονάχοις κΰρ Πανά
ρετον, τόν καί πρότερον άρχιδιάκονον τής άγϊωτάτης μητροπόλεως 
Εφέσου, δεύτερον τόν "Ανθιμον, καί τρίτον τόν Μακάριον, ών τά 
ονόματα κατεστρώθη έν τφδε τφ ίερφ κώδικι τής άγιας τοΰ Χριστού 
Μεγάλης Έκκλησίας είς διηνεκή ένδειξιν καί μόνιμόν παράστασιν, 
έν έτει σωτηρίφ αωα' κατά μήνα μάϊον έπινεμήσεως τετάρτής.
φ 'Ηράκλειας Με Αίτιος, έχων καί τήν γνώμην τοΰ άγιου ’Εφέσου Σαμουήά. 
φ Κυζίκου 'Ιωακείμ. φ Νικομήδειας 'Αθανάσιος, φ Νίκαιας ΚαΛΛίνιχος. 
φ Χαλκηδόνος 'Ιερεμίας. φ Δέρκων Μακάριος, φ Θεσσαλονίκης Γεράσιμος, 
φ Μεσημβρίας Ζαχαρίας, φ Προύσης "Ανθιμος. φ Λαρίσης Διονύσιος. 

φ Άγγύρας (ούτω) Ίωαννίκιος.

Δ'.
'Ίσον άπαςάλλακτον τοΰ σιγίλλιον της έζαρχίας Τριπολιτζάς 

ένωθείσης αύθις μετά της άγϊωτάτης επισκοπής Άμυκλών.

Καλλίνικος έλέω Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
Νέας Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης.

«Οΰ δέον άμελεϊν καί παρορφν τούς προστασίαν κοινώς είληφότας 
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πραγμάτων, είτε έκκλησιαστικών είτε πολιτικών καϊ παραβλάπτειν 
τάς προσαγομένας αύτοΐς εύλογους αιτήσεις καί παρακλήσεις, άλλ’ 
εύμένώς προσδεχομένους έπάγειν τάς αποφάσεις, καϊ τοΐς μέν πολι- 
τικοϊς πολιτικάς, τοΐς δέ έκκλησιαστικοΐς έκκλησιαστικάς, νομίμους « 
κα’ι προσφόρους, κα'ι πληρούν κατ’ οφειλήν απαραίτητον τάς δικαίας 
αιτήσεις αύτών, κα'ι άνορθοΰν τά πεπτωκότα, και θεραπεύειν τά πε- 
πονηκότα, κα'ι πάντα τρόπον πραγματεύεσθαι τήν ωφέλειαν τούτων 
καί λυσιτέλειαν. Εΐ γάρ και ούτοι άμελώς περί τά τοιαΰτα διέκειντο, 
ήν ίδεϊν τφ βουλομένφ τά πολλά τών καλών ‘άφανιζόμένα, και είς 
φθοράν δσημέραι κατολισθάίναντα. Διό και ή καθ’ ήμάς τοΰ Χρίστου 
Μεγάλη ’Εκκλησία, κατά τήν τοΰ καιροΰ καϊ τήν τών πραγμάτων 
χρείαν οίκονομεϊν οιδε τά ύπό τήν εξουσίαν αυτής τελοΰντα,καί με
ταρρυθμίζει [καί] μεθιστήν, καϊ τήν τούτων διοίκησιί καϊ εξουσίαν 
έπιτρέπειν ότέ μέν ένί, ότέ δέ άλλω, κατά τά αίτια καϊ τάς περί- 
στάσεις, σκοπον εχουσα το νόμιμόν,και συμφέρον, και το άνετον τών 
προσαγομένων αύτή εύλογους τάς αιτήσεις καί δικαίας τάς παρα
κλήσεις, καϊ αύθεντικώς οίον είπεΐν καϊ ύπεροχική έξουσίιγ, ναί μήν 
κα'ι διά τής συνήθους αύτής προνοίας άνακαλοΰσα, καϊ κατά χώρον 
ίδιον κα'ι άρχαΐον έπανάγουσα καί άποκαθιστώσα ούκ άπαναίνεται, 
ώς κάπϊ τοΰ παρόντος εγνω ποιήσασθαι. ’Επειδή τοιγάροΰν κα'ι ή 
πολιτεία Τριπολιτζά λεγομένη καί κείμενη κατά τήν Πελοπόννησον, 
έκ χρόνων άμνημονεύτων τετίμηται ίδιασμένως τή έπωνυμίγ πα
τριαρχικής έξαρχίας, ύποκειμένη τφ καθ’ ήμάς άγιωτάτφ πατριαρ- 
χικφ, άποστολικφ τε καϊ οίκουμενικφ θρόνφ, καϊ ύπ’ αύτοΰ μόνου 
διεξαγομένη, μηδένα έχουσα τόν έν αύτή άρχιερατικώς προϊστάμενον 
κυριαρχική έξουσίορ, άλλ’ άπό καιροΰ ε’ις καιρόν έπετρέπετο ή διοί- 
κησις αύτής, κα'ι ή πνευματική έπίσκεψις τών έν αύτή κατοίκων εύ- 
λογημένων χριστιανών ιερωμένων καϊ λαϊκών, έπιτροπικώς έκ τών 
άρχιερέων τής Πελοποννήσου, ποτέ μέν τφ ίερωτάτω μητροπολίτη 
Χριστιανουπόλεως, άλλοτε δέ τφ ’Ωλένης, καί άλλοτε άλλφ- πρό 
χρόνων δ’έ έπιτέτραπται καί τφ θεοφιλεστάτω επισκοπώ Άμυκλών, 
ώς πλησιοχώρφ, άτε δή συνημμένοις τοΐς δρίοις τής επισκοπής αύ
τοΰ διά πατριαρχικών καϊ συνοδικών γραμμάτων- μετά παράτατιν 
δέ καιροΰ τίνος, προβιβασθέντος τοΰ κυριάρχου αύτής ίερωτάτου μη
τροπολίτου Λακεδαιμόνιας κΰρ Δανιήλ είς τόν θρόνον τής άγιωτά
της μητροπόλεώς Νίκαιας, καϊ άντ’έκείνου άποκατασταθέντος έν τή 
άγιωτάτη μητροπόλει Λακεδαιμόνιας τοΰ ήδη ίερωτάτου μητροπο
λίτου Λακεδαιμόνιας, ύπερτίμου κα'ι έξάρχου πάσης Πελοποννήσου,
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συνάδελφου ήμών άγαπητοΰ κΰρ Χρυσάνθου, λόγος προύτέθη συνο- 
.*  δικώς παρά τινων τών ένταΰθα προκρίτων προσηλωθήναι τήν πα

τριαρχικήν έκείνην εξαρχίαν αύτή τφ άγιωτάτη μητροπόλει, ώς ού 
μόνον λίαν έπωφελές καϊ συμφέρον, άλλά καί άναγκαΐόν έφ’ ήσυχίςκ 
καί άνέσει τής τε έκείνου ίερότητος κα'ι τών έν αύτή κατοίκων εύ- 
σεβών- καϊ οΰτω διά πολλών αύτών λόγων καϊ πολυειδών προβλη
μάτων και θερμών παρακλήσεων, κέκριται γνώμη κοινή καϊ συνοδική, 
κατά τά προβλήματα, άποσπασθήναι τήν πατριαρχικήν ήμών ταύ
την εξαρχίαν τής άγιωτάτης επισκοπής Άμυκλών, καϊ άφαιρεθήναι 
τήν άρχιερατικήν προστασίαν καί πνευματικήν έπίσκεψιν τής αύτοΰ 
θεοφιλίας, και προσηλωθήναι τή άγιωτάτη μητροπόλει Λακεδαιμό
νιας έπϊ τφ διοικεϊσθαι άρχιερατικώς ύπό τής έκείνου ίερότητος, 
κατά τήν περίληψιν τοΰ άπολυθέντος τηνικαΰτα πατριαρχικού ήμών 
καϊ συνοδικού γράμματος. Άλλ’ έπειδή, κατά τε τόν .όρθόν σκοπόν 
τής Έκκλησίας καί τά πολυειδώς προβλήματα τών δεηθέντων, ούκ 
άπέβησαν αισίως τά πράγματα, άτε δή άναφυέντων ούκ ολίγων τών 
σκανδάλων μεταξύ κυριάρχου, καϊ επισκόπου, καί τών έν αύτή εύ- 
σεβών, άλληλομαχούντων διηνεκώς, καϊ δυσανασχετούντων έπϊ τή 
μεταρρυθμίσει τής πνευματικής αύτών διοικήσεως καί άρχιερατι- 
κής προστασίας, παμπληθείς ταραχαϊ καί άκαταστασίαι, θλίψεις 
τε κα'ι ζημίαι συνέβαινον έκατέροις· κα'ι γάρ ή έκείνου ίερότης ούκ 
έπαύσατο ποτνιώμενος, γράφων τά δσημέραι συμβαίνοντα αύτφ, 
κα'ι έξιστορών πρός τήν Έκκλησίαν μηδεμίαν ωφέλειαν γίγνεσθαι 
αύτφ έξ αύτής τής πατριαρχικής έξαρχίας- τά αύτά δέ καί οί έν 
αύτή χριστιανοί ιερωμένοι κα'ι λαϊκοί συνεχώς διά κοινών ένυπο- 
γράφων άναφορών, δεόμενοι θερμώς κα'ι έξαιτούμενοι τήν.άποκα- 
τάστασιν τής πατριαρχικής ταύτης έξαρχίας ύπό τήν πνευματι
κήν διοίκησιν καί άρχιερατικήν προστασίαν τοΰ είρημένου θεοφιλε- 
στάτου έπισκόπου Άμυκλών, συναδελφοΰ ήμών άγαπητοΰ κΰρ Νικη
φόρου, ΐνα διεξάγωνται κα'ι οίκονομώνται ύπ’ αύτοΰ άρχιερατικώς, 
ώς καί πρότερον, άτε δή διαμείναντες εύχμριστοι έπ'ι τή πνευματική 
αύτοΰ έπισκέψει, προβαλλόμενοι τε καί άλλα αίτια άπαιτοΰντα κατ’ 
άνάγκην τήν άδιάσπαστον ένωσΐν αύτής τής πατριαρχικής έξαρχίας 
μετά τήζ άγιωτάτης άρχιεπισκοπής Άμυκλών. Ταύτη τοι έγνωμεν, 
γνώμη κοινή καϊ συνοδική, κατά πρόνοιαν έκκλησιαστικήν έπινεΰσαι 
ταΐς κοιναϊς αύτών ένθίρμοις παρακλήσεσι, και άποκάταστήσαι αύ- 
Οις τήν πατριαρχικήν ταύτην έξαρχίαν τής Τριπολιτζάς ύπό τήν 
πνευματικήν έπίσκεψιν και άρχιερατικήν προστασίαν τοΰ άεί θεοφι-
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λεστάτου έπισκόπου Άμυκλών, καί διευθετείσαι κηδεμονικώς τά έπι- 
κείμενα αύτ-Ji τή πατριαρχική έξαρχί^ αύλικά χρέη, καί άφελεϊν 
άπο τίς άγϊωτάτης μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας εΐκοσιπέντε πουγ- 
γία τών άσπρων, καί προσθεϊναι τή άγιωτάτη επισκοπή Άμυκλών, 
οίκονομούντες πρεπόντως τε καί δικαίως τά συμφέροντα έκατέρ^ι 
έπαρχί(£. Τούτου χάριν καί γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά 
τών περ'ι ήμάς ίερωτάτων άρχιερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίφ 
Πνεύματι αγαπητών ήμών αδελφών καί συλλειτουργών, ϊνα ή ρη
θεΐσα πατριαρχική ήμών εξαρχία της Τριπολιτζάς, εΐη καί λέγηται 
καί παρά πάντων γινώσκηται πατριαρχική μέν έξαρχία, ώς έκ πα
λαιού, ύπάρχή δέ αείποτε γινωμένη άναφαιρέτως καί άναποσπάστως 
και συνημμένη τη άγιωτάτη έπισκοπή Άμυκλών, διεξαγομένη τε 
είς άπαντα τον αιώνα καί διακυβερνωμένη άρχιερατικώς ύπό τοΰ 
άεί θεοφιλεστάτου έπισκόπου Άμυκλών- τών δέ προγενομένων πα
τριαρχικών κα'ι συνοδικών γραμμάτων, τών άποφαινομένων τήν ένω- 
σιν αύτίς μετά της άγϊωτάτης μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας, διαμε- 
νόντων άκυρων καί άνισχύρων ε’ις τό παντελές, ώς άποσπαθείσης ήδη 
της άγϊωτάτης μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας άνεπιστρόφως καί προσ- 
ηλωθείσης τη άγιωτάτη έπισκοπή Άμυκλών άμετακινητως, έπε'ι 
άποδέδεικται έκ τών πραγμάτων σαφώς, ώς οΰκ έστιν ρλως συμφέ
ρον ή άναγκαΐον διαμένειν αύτήν ήνωμένην τη άγιωτάτη μητροπόλει 
Λακεδαιμόνιας, άλλ’ έκ τοΰ έναντίου ταραχής πρόξενον καί άνυποί- 
στου ζημίας, καί παραίτιον πολλών ένδεχομένων δεινών καί άπευ- 
κταίων. ‘Όθεν ό μέν ιερότατος μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας κΰρ 
Χρύσανθος καί οί μετά, ταΰτα διάδοχοι αύτοΰ μηδεμίαν μετοχήν 
τοΰ λοιπού ί δεσποτείαν ή όλως έξουσίαν έ’χωσιν έν αύτη τη πα
τριαρχική έξαρχίικ της Τριπολιτζάς, ό δέ θεοφιλέστατος έπίσκοπος 
Άμυκλών κΰρ Νικηφόρος, καί οί μετά ταΰτα διαδεξόμενοι τήν έπι- 
σκοπήν ταύτην, έχωσιν έπιστατεϊν άρχιερατικώς, διοικεΐν τεκαί οί- 
κονομεΐν άξιοπρεπώς καί τά τίς εξαρχίας ταύτης καί ποίμαίνειν τό 
έν αύτή λογικόν τοΰ Χριστοΰ πλήρωμα όσίως καί θεαρέστως,καί πο- 
δηγετεϊν είς νομάς σωτηρίους της εύαγγελικίς χάριτος, καί κληρι
κούς άποκαθιστήν, καί σφραγίζειν άναγνώστας καί υποδιακόνους, 
κείρειν μοναχούς καί μοναζούσας, καί ,χειροτονεΐν διακόνους καί πρέ- 
σβυτέρους, καί πάντα τά άρχιερατικά έπιτελεΐν λειτουργήματα, ώς 
νενόμισται, συνάζειν τε καί περίλαμβάνειν πάντα τά νενομισμένα 
άνέκαθεν αρχιερατικά εισοδήματα καί δικαιώματα κύρια καί τυχη
ρά, καί έξ αύτών οΐκςνομεϊν κα'ι έκπίπτειν κατ’ έτος έκ τών έπικει- 

μένων αύτ-J) αύλικών χρεών, μετά τήν ανελλιπή άπόδοσιν τών έτη- 
σίων τόκων, καί του διωρισμένου κατά τό άρχαΐον έθος έξαρχικοΰ 
έτησίου, κα'ι ούτω πιστώς τε καί έσ.φρόνως διατηρεϊν άδιάσπαστον 
την ένωσιν ταύτην ώς άμετακίνητον. Όφείλουσι δέ καί οι έν αύτή 
ευσεβείς, ιερωμένοι καί λαϊκοί,' γνωρίζειν τήν αύτοΰ θε,οφιλίαν πνευ
ματικόν αύτών προστάτην κα'ι αρχιερέα, καί τούς μετά ταΰτα δια
δόχους αύτοΰ, πειθαρχεΐν τε καί ύποτάσσεσθαι κατά τό πρέπον, νό
μιμόν τε καί δίκαιον, καί παρέχειν μετά έτοιμότητος καί ευγνωμο
σύνης πάντα τά κανονικά αρχιερατικά εισοδήματα καί δικαιώματα 
κύριά τε καί τυχηρά, ώς πάνθ’. δσ’ άλλα σσνηθη καί τεταγμένα μέ
χρι κα'ι αυτού τού λεπτού, ΐνα διά τών τοιούτων καί ή αύτού θεο- 
φιλία δυνηται άπόλογεΐσθαι καί διδόναι τά χρέη καί αύτης της πα
τριαρχικής εξαρχίας τίς Τριπολιτζάς. Ταΰτα άπεφάνθη ήδη γνώμη 
κοινή καί συνοδική διαγνώσει, καί ώρισται κατά ποόνοιαν έκκλησια- 
στικην έπ'ι τώ έχειντό ά,ραραν (ούτω) ί καί τήν ίσχύν άπαράτρεπτον 
καί μόνιμον, καί ώς εΐπεϊν αίωνίαν τήν έμπέδωσιν. "Οσοι δέ τών χρι
στιανών, είτε έκ τοΰ αρχιερατικού καταλόγου καί τοΰ ιερατικού, είτε 
έκ τού πολιτικού συστήματος έκάστης τάξεως καί βαθμού, έπιχεί- 
ρησωσιν ανατρέψαι τά έν τώ παρόντι συνοδικώς έκτεθέντα, καί γνώμη 
κοινή απο,φανθεντα, καί άναιρέσαι καθ’ οίονδήτινα τρόπον τήν ένω- 
σιν ταύτην, καί έπιφέρωσιν έπηρειάν τινα η ένόχλησιν τή αύτού 
Οεοφιλίρς ·η ζημίαν, καί φωραθώσιν έμμέσως ή άμέσως έναντιούμενοι 
τη πατριαρχική ημών καί συνοδική ταύτη νομίμφ καί δίκαιη άπο- 
φασει, οί τοιούτοι όποιοι άν ώσιν, ώς κακότροποι, ταραχώδεις τε 
και φιλεπιζημιοι,καί άνατροπεΐς τών καλών,άφωοισμένοι ύπάρχωσι.... 
Διο εγενετο και το παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν κα'ι συνοδικόν σι- 
γιλιώδες γράμμα, καταστρωθέν κάν τώ ίερώ κώδικι τίς καθ’ ήμάς 
τού Χριστού Μεγάλης Έκκλησίας, καί έδόθη τω ρηθέντι θεοφιλε- 
στατφ επισκοπφ Άμυκλών συναδελφω ήμών άγαπητφ κύρ Νικηφό- 
ρφ. Εν έτει σωτηρίφ ιηωδ' κατά μίνα Άπρίλλιον (ουτω) έπινεμή- 
σεως ζ'.

■{· Καλλίνικος έλέω Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης 
καϊ οικουμενικός πατριάρχης, -β ’Εφέσου Διονύσιος. -β 'ΗρακλείαςΆΜΛιος.

Τ Κυζίκου ’Ιωακείμ, Νικομήδειας ’Αθανάσιος. φ Δέρκων Γρηγο'ριος.
Ί" Προύσης ’Άνθιμος. ■{· Λαρίσης Ραφαήλ. ■[· Άγκύρας Ίωαννίκιος.

“ί- Παλαιών Πατρών Πολύκαρπος, φ Προϊλάβου Παρθενίας.

1 ’Ίσως : κύρος το αρραγές. <
ΤΔμος ΙΑ’, 11 καϊ 12. ’Ιούλιος καί Αύγουστος 1888. S8
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Έστάλησαν δέ καί αί άπαιτούμεναι έπιστολαί, κατά την έννοιαν 

του άνω σιγιλλίου, πρός τε άγιον Λακεδαιμόνιας καί τον Άμυκλών 
καί Τριπολιδζάς, δηλωτικαί της νομίμου εκκλησιαστικές διατάξεως 
καί της άφαιρέσεως των 25 πουγγίων από της άγιωτάτης μητροπό- 
λεωξ, καί τής τούτων προσθήκης έπΐ τών χρεών τής εξαρχίας, δπως 
πληροφορηθέντες άμφότεροι ύπακούσωσι τη νέ^ έκάλησιαστικη δια
τάξει-" καί γράμμα προς τούς έν Τριπολιδζ^ χριστιανούς, όπως γνω- 
ρίζωσι τούτο προςέτι άπεστάλη.

Ό δε είς μητρόποίιν προβιβασμός τών ΆμυκΛών και ΤριποΛιδζάς, 
καί τό επι τή έκίογή νέον, τον καί πρώτου μητροπολίτου της 
επαρχίας ταύτης, ύπόμνημα εχει ώδε- ■

Πάντα προς οικοδομήν καί καταρτισμόν γίνεσθαι ό άποστολικός 
άποφαινόμενος λόγος άλλας τε διαφόρους οικονομίας περί τά εκκλη
σιαστικά πράγματα καί τάς τών επαρχιών ένίοτε εύλογους μεταβο- 
λάς άριδήλως προϋποτίθησιν- διό καί ί'δοι τις άν, τούς εκκλησια
στικούς πίνακας μετελθών τών επαρχιών, άλλας μέν έπισκοπάς 
ούσας τό πρώτον, τάξιν αρχιεπισκοπών ύστερον εΐληφυίας, άλλας 
δέ άρχιεπισκοπάς ε’ις μητρόπολιν προαχθείσας, κα'ι τάς μέν προβι- 
βασθείσας, τάς δέ ύποβιβασθείσας τη τού άγιωτάτου πατριαρχικού 
κα'ι οικουμενικού Ορόνου αύθεντία, Η τούς καιρούς και τάς παρο- 
μαοτούσάς τοΐς καιροϊς περιστάσεις καί τάς αιτίας εΰλογοφανεϊς. 
Έφ’ ω καί ήδη την άγιωτάτην επισκοπήν Άμυκλών, την υπό την 
μητρόπολιν Λακεδαιμόνιας διατελούσαν, κέκριται κα'ι άπεφάνθη, 
διαγνώσει συνοδική και σύγκαταθέσει τών προυχόντων τού γένους 
κοινή, εις μητρόπολιν τιμηθέναι, ώς εύσεβεΐ κομώσαν λαώ Θείιη χά- 
ριτι, καί τη Τριπολιτζ^,τη πατριαρχική έξαρχίορ,έκ μακρού τού χρό
νου συνημμένην, πόλει τά νύν διασημω καί προκαθήμενη τών άλ
λων αύτης άπασών τά τε άλλα κα'ι διά την έν αύτη έκλαμπρον 
Ηγεμονικήν καθέδραν, Ταύτης γούν της εις μητρόπολιν Ηδη τιμηθεί- 
σης παροικίας διά πατριαρχικού καί συνοδικού τόμου υπό τώ όνό- 
ματι Τριπολιτζάς κα'ι Άμυκλών άπροστατεύτου διαμεινάσης,άτε δη 
τού έν αύτ^ άρχιερατεύοντος κύρ Νικηφόρου τό ζήν έκμετρήσαντος 
κα'ι είς ίτάς. ουρανίους μονάς μετάστάντος, Ημείς οΐ ένδημούντες αρ
χιερείς, προτροπή καί άδειοι τού παναγιωτάτου καί σεβασμιωτάτου 
Ημών αΰθέντου καί δεσπότου τού οικουμενικού πατριάρχου κύρ κύρ 

Κυρίλλου, συνελθόντες έν τφ κατά τον Κουρούτζεσμεν ίερώ πα
τριαρχική, ναφ τού τιμίου ένδοξου προφήτου Προδρόμου κα'ιΒαπτι- 
στού Ίωάννου, καί ψήφους κανονικάς προβαλλόμενοι εις εύρεσιν καί 
έκλογην άξιου καί άρμοδίου προσώπου τού άναδεξομένου την αρχιε
ρατικήν προστασίαν κα'ι ποιμαντορικην ράβδον τού άγιωτάτου... α'. 
μέν έθέμεθά τον δσιώτατον έν ίερομονάχοις κύρ Διονύσιον, προεστώτα 
χρημαντίσαντα τής εις Υψωμαθεΐα ίεράς έκκλησίας τού άγίου Μηνά, 
β,. τον Νικόδημον, καί γ'. τον Κωνστάντιον, ών τά ονόματα κατε- 
στρώθη έν τώδε.τώ ίερφ κώδικι της τού Χριστού Μεγάλης ’Εκκλη
σίας είς ενδειξιν διηνεκη καί παράστασιν μόνιμον. Έν έ'τει σωτηρίφ 
$ωιζ κατά μήνα μάϊον έπινεμήσεως ε.

ψ Εφέσου Διονύσιος, εχων καί την γνώμην τοϋ πα.νιερωτάτου άγιου Δέρκών 
κυρ Γρηγοριον. ψ Κυζίκου Κωνστάντιος. ψ Νικομήδειας ’Αθανάσιος, εχων καί 
την γνώμην τοϋ πανιερωτάτου γέρόντος καί συνάδελφου άγίου 'Ηράκλειας κϋρ 
Μελετίου. ψ Χαλκηδόνος Γεράσιμος. ψΒερροίας Ζαχαρίας, ψΠατρών Γερμανός, 
εΖων τας γνώμας τοϋ τε άγίοο Νίκαιας κϋρ Ίωαννιχίον, τοϋ άγίου ΙΙρούσης κϋρ 
Ίωαννιχίου, τοϋ άγίου Δράμας κϋρ Παρθενίου καί τοϋ άγιου Μηθύμνης κϋρ V '
Παναρέτου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ .
. ' / ' 1 : , · . .. Λ·

ώ α'. . "

Άπό τού 1740 έχω ήδη κατηρτισμένην σειράν τών αρχιεπισκό
πων Ρέοντος καίΠραστού,ην δεν θεωρώ'άσκοπον νά παραθώ ένταύθα 
προς χρησιν τών μελλόντων νά γράψωσί τι περί Πελοπόννησου,ή της 
επαρχίας ταύτης.

’Αντί τού άποθανόντος Παρθενίου, έκλέγεται έν τώ ναώ τού πε- 
ριγραφομένου ,ύπ’ έμού χωρίου δ ιερομόναχος Νεκτάριος (Ιούλιος ' 
1751). ; . · ' - 'Zb ' ’ '

Τώ 1771 δ δσιώτατος έν ίερομονάχοις 'Ιερεμίας (έφ’ ού έξώσθη- 
σαν οί εν Πελοποννήσφ αρχιερείς). Τούτου παραιτησαμένου τώ 1774, 
δ ιερομόναχος Μεθόδιος (κατά Ιούλιον). Είτα έρχεται δ Μακάριος, 
ού· δόντος οίκειοθελώς παραίτησιν »ατά 1780, ό ’Ιωσήφ.

Τούτου παραιτησαμένου έπίσης. τον ίούνίον τού 1784. έκλέγεται. 
δ ιερομόναχος ’Ιγνάτιος. Ειτά άπαντφ Ρέοντος καί Βραστού 6>εο- 
δώρητος, δν άποθανόντα τώ 1803 κατ’ άπρίλιον διαδέχεται ό μέ- 
γας αρχιμανδρίτης ’Ιάκωβος. Τούτον έκμετρήσαντα τό ζην διεδέξατο 
δ πρώην μέγας πρωτοσύγκελλος Διονύσιος, περί οΰ επί τής έπανα-
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στάσεως ζώντος (άνάγνωθι σ. 75 τοϋ Β' τόμου Τών κατά τόν αοί
διμον Γρηγόριον Ε.)

Τό κάτωθι τό πρώτον ήδη δημοσιευόμενου σιγίλλιου, άποκείμε- 
νον έν τοϊς χειρογράφοις τής ’Εθνικής βιβ2ι.οθήλης^ έγένετο έπι τοϋ 
πολλοϋ Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 
τω 7120 άπό κ. κ. ήτοι, τφ 1022. Είνε δέ τό άρχαιότερον καί τό 
πρώτον έπί τή οίκοδομίη τοϋ μοναστηριού τοϋ άγιου Νικολάου τοϋ 
Μύρων της Λυκίας. Έν αύτφ είνε σ.υυυπογεγραμμένοι καί δ πατριάρ
χης Ίεοουσαλημ Θεοφάνης, καί ό ’Αντιόχειας Κύρι22ος. Τά πανο
μοιότυπα τών υπογραφών τούτων δρα έν τω ύπ’ άριθ. 2 πίνακι.

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ε2έω Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κ<ύνσζαντινουπό2ε<ύς 
Νέας Ρώμης και οικουμενικός πατρι,άρχης.

"|· ’Ίδιον έστι παντός κτήτορος καί φκοδομηκότος οικοδομήματα, 
καί μάλιστα εί θειος καί ιερός ναός μετά πέριζ κελλίωυ, είτε θειον 
μουαστήριον τό τόιοϋτον υπάρχει, μετά τό οίκοδομήσαι καί κατορ- 
θώσαι καί ύποκτήσασθαι, τοΰτο τό θειον εργον φροντίσαι έμπόνως, 
δπως αύτό τηρηθείη καί φυλαχθείη εί δυνατόν έσαεί και διά παν
τός-· τό γάρ φυλάξαι τά κατορθωθέντα αγαθά ού ράδιου, άλλά καί 
τοϋ κτήσασθαι χαλεπώτερόυ πως πολλάκις δοκεϊ. Καί ου μόνον δπως 
φυλαχθείη, άλλά καί αύξηθείη είς δόξαν Θεοΰ καί ψυχικήν σω
τηρίαν τοϋ οΐκοδομήσαυτος, καί εις άυεσιυ καί παραμυθίαν καί σω
τηρίαν ψυχής τώυ προστρεχόυτωυ καί ενασκούμενων έν τούτοις, Γί
νεται δέ πάντως ή τοιαύτη διατήρησες καί διαμονή και φύλαξις, 
δταν οί τοιοϋτοι θείοι ναοί καί τά περί αύτούς .κελλία προσηλωθώ- 
σιν ύπό τήν σκεπήν καί φυλακήν καί συντήρησιν τής καθ’ ήμάς τοϋ 
Χοιστοϋ Μεγάλης ’Εκκλησίας, τοΰ-είναι σταυροπήγια πατριαρχικά, 
άνεπηρέαστα ύπό πάντων, καί παντελεύθερα, κο I άδούλωτα, μόυη τή 
Μεγάλη καί καθολική Έκκλησίορ υποκείμενα.Έί;εί τοίνυυ.καί δ δσιώ- 
τατος έν ίερομονάχοις καί πνευματικοΐς κΰρ Διονύσιος, άτε φύσεως 
ών άγαθής καί πολλφ περί τά θεία ποιούμενος τήν φροντίδα, ζήλον 
τε άναλαβών ένθεον καί διάπυρου έρωτα, φιλοτί ιφ χρησάμενος χειρί 
άυήγειρεν έκ, βάθρων καί έκ θεμελίων μονήν ίιράυ έν τή έπαρχία 
Ρέοντος, έν τή τοποθεσίρρ Σιζζα καλουμένη, έ»δον τοϋ Γουάΐου καί 
Λ ενιαίου, έπ’ όνόματι τοϋ έν άγίοις πατρός ήρ ϋν Νικολάου Μύρων 
τής Λυκίας τοϋ θαυματουργού, πρός καταμονυ ν μουαζόντωυ άνδρών 
καί Θεφ άφιερωμένων,ψυχικής σωτηρίας αύτοΰ ένεκα, ναόν τε περικεί
μενον καί φιλότιμου κατεσκεύασεν καί κελλίων οικοδομάς, καί άλλα

καί είς- τό έξής έπί 
’ε καί,άκαταπάτητον 

■ισκόπου Ρέοντος 
ποιειν

TUX’"
την 
ύπό 

ς, ώς μηδέ
ν αύτφ άδειαν ή άυάκοισιν ποιειν, ή άπαιτεϊν άπ’ αύ« 

τούτου προσδεξαμένη αίτησιν ή μετριό- 
καθάπαξ σκοποΰ μετέχουσαυ άγαθοϋ, τό 

τή τοιαύτη, δι’ οΰ δή καί

τιυά έργασάμευος πρός θεραπείαν καί άνάπαυσιν τών ευρισκομένων 
έν αύτφ ψυχών, καί ήξίώσε τανΰν ίνα καί παρά τής ήμών μετριότη
τας τύχη σιγιλλιώδβυς γράμματος έπί τό καθιερωθήναι μέυ έπί 
τριαρχικώ σταυροπηγίφ, εύρίσκεσθαι δέ 
πατριαρχικήν περιωπήν άκαταδούλωτόυ 
τοϋ κατά καιρούς εύοισκομέυου έκεϊσε 
μίαν έ'χοντος
τοϋ τό τυχόν. Τοίνυν τήν 
της ήμών ώς θεοφιλή καί 
παρόν σιγιλλιώδες γράμμα επιχορηγεί 
διορίζεται καί άποφαίνεται, γνώμη καί τών δύο μακαριωτάτωυ πα- 
τριαρχώυ, τοϋ τε ’Αντιόχειας κΰρ Κυρίλλου καί τοϋ Ιεροσολύμων 
Θεοφάυους, καί τών λοιπών ίερωτάτωυ άρχιερέων καί ύπερτίμων,τών 
έν άγίφ Πνεύματι άγαπητών ήμών άδελφών καί συλλειτουργών, ινα 
ή τοιαύτη θεία μονή τοϋ άγιου πατρός ήμών Νικολάου τοϋ θαυμα
τουργού, ή άρτίως άνεγερθεϊσα έκ βάθρων αύτών παρά τοϋ προειρη
μένου δσιωτάτου έν ίερομονάχοις κϋρ Διονυσίου, εύρίσκηται ώζ έπί 
σταυροπηγίφ πατριαρχικφ, ώστε μήτε άδειαν έ'χηί τόν κατά και-

• ρούς επίσκοπον Ρέοντος, μήτε έτερόν τινα, μήτε έξουσίαν ιδίαν καί’ 
,αύθεντίαν είσέρχεσθαι έν αύτή κατά τούτου, ιερατικόν τι διαπρά- 
ξασθαι ή άπαιτεϊν τό σύνολον άπ’αύτοϋ, άλλά καθάπαξ εύρίσκεσθαι 
τούς τοιούτους έκκωλυμέ.νους (οΰτω)- όφείλοντος μόνον τοΰ κατά 
καιρούς οικουμενικού πατριάρχου λαμβάνεϊν τό διατεταγμένου κανονι
κόν ήτοι....2, καί οί έκεϊσε εύρισκόμενοι ιερομόναχοι καί μοναχοί 
ύπάρχωσι ώς πατριαρχικοί, έλευθεροε, καϊ άκαταδούλωτοι, έτι τε, 
άναπαίτητοι, καί άνεξέταστοι, καϊ δλως άνεπηρέαστοι άπό πάντων, 
καί διάγωσι κοινοβιακώς, μηδέν ίδιάν έ'χοντες, άλλά πάντα κοινά^ 
ζώντες έν Χριστφ είρηνίκώς καί σκανδάλων έκτος, έ'χοντες καί γνώ
μην φιλάδελφον καί κατά Θεόν, καί ύπόκεινται μόνον τφ κατά και
ρούς οίκουμενικφ πατριάρχη, καί παρ’αύτοΰ άνακρίνονται καί.,εξε
τάζονται, κανονικώς, μνημονεύοντες τοΰ ονόματος τοϋ κατά καιρούς 
οικουμενικού πατριάρχου" τήν δέ οικονομίαν καί διοίκησιν πάσαν. ' 
τής τοιαύτης μονής έ'χη μόνος δ κατά καιρούς ήγούμενος, δστις καί 
οφείλει έκλέγεσθαι έκ μέσου τής άδελφότητος, καί άποκαθίστα- 
σθαι είς τήν ήγουμενίαν, μηδενος έναντιουμένου περί τούτου ή άντι- < 
λέγοντος, έν άργίη καί άφορισμφ. ’Όταν δέ χρεία γένηται χειροτο-

1 Γραπτέόν εχειν βεβαίως. 1
8 Ή μεμβράνη δολίως έλαίω άληλιμμένη.

2χχ
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νιας, έχέτωσαν άδειαν μετακαλεΐν δν άν έθελήσωσι άρχιεοέα τήν 
χειροτονίαν έκτελέσαι, άνευ της τοΰ ίεροΰ σύνθρονού έγκαθιδρύσεως, 
μζΐ τολμώντας τίνος άργεΐν.ή άφορίζειν αύτούς, πλήν της ήμών με
τριότητας. Έτι άποφαινόμεθα, μηδε'ις τών ιερέων τοΰ αύτοΰ χωρίου 
Πραστείου τολμήση δλως έμποδίσαι τούς βουλομένους άφιερώσαι 
κτήμα, ή πράγμα έν αύτφ τώ μοναστηρίφ, ϊνα μή ώς φθονεροί άρ- 
γι^ και αφορισμφ ύποπέσωσι. Πρός τούτοις, δσα άφιερώθησαν έν 
αυτφ τώ μ,οναστηρίω, ί) κα'ι άπό τοΰ νΰν άφιερωθήσονται παρά τε 
τών ένασκουμένων ιερομόναχων καί μοναχών,ώσι αμετάβλητα ώς κα
νονικόν καί νόμιμον. Άλλ’ ούδέ τις ϊσως αύτών έξερχόμενος καϊ άνα- 
χωρήσαι βουλόμενος τολμηση άποξενώσαι τι τών άφιερωθέντων έν 
τώ μοναστηρίω, ϊνα μή ώς ιερόσυλος ύπ’ άφορισμόν εϊη άλυτον κα'ι 
αιώνιον. "Οθεν κα'ι είς τήν περί τούτου δήλωσιν καϊ άσφάλειάν έγέ
νετο κα'ι τό παρόν συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα καϊ έπεδόθη τή δια- 
ληφθείση μονή τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Νικολάου Μύρων τήςΛυ- 
κίας τοΰ θαυματουργού, τή πατριαρχική καϊ σταυροπηγιακή.Έν έτει 
ζρλ' μην'ι άπριλίφ ίνδικτιώνος ε'ης.

Φ ΚυριΛ2ος ελέω Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καϊ 
οικουμενικός πατριάρχης, φ ΚυριΛΛος ελέω Θεοΰ πατριάρχης τής μεγάλης Θεού- 
πόλεως Αντιόχειας, φ Θεοφάνης ελέω Θεοΰ πατριάρχης τής άγιας πόλεως 'Ιε
ρουσαλήμ. φ (Παλαιών Πατρών;) Θεοφάνης, φ Θεσσαλονίκης...........
φ Κυζίκου Παρθενιος. φ Ρόδου ’Ιγνάτιος, φ Ραιδεστοϋ ΜεΛχισεάε'χ. φ Διαυ- 
λειας και Ταλαντιου. . . . . , φ Ζικείας ... ... φ ’Αρχιεπίσκοπος........... 
φ ..... . Γρηγόριος. φ Πρεσπών Ζαχαρίας.

Περϊ τοϋ Θεοφάνους ορα Δημητρακόπ'ουλον Προσθήκαι καϊ ΔιορΟ.· σ. 67. 
Περϊ Κυρίλλου τοϋ Λούκάρεως σ. 67 αυτόθι.

Κεφαλαίοις γράμμασιν έπϊ πλακός μαρμάρινης έντός τοΰ ναοΰ ευ-· 
ρηται τόδε τό επιτύμβιου

ΕΝ ΕΤΕΙ: ΑΨΞζβίΑΝΟΥΑΡΙΟΥ : Ε 
TYMBOG AOMOYTG ΚΡΤΠΤΕΗΕΔΕΜΑΟ ΤΖΑ[νή 
ΙΙΑΙΔΟΟ ΦΙΛΤΑΤΟΥ ΑΝΤΙΟΧΟΙΟ ΓΕ ΜΟΤΡΟΙφζη 
ΗΔΕ ΜΑΡΙΩΡΗΟ XPYGOGKOYAHHG ΟΙ[κου 
ΠΑΡΘΕΝΙΗΝ Τ ΕΠΙΕΙΜΒΝΟΝ ΛΥΛΠΑΠΑΙΔΕΙΜΙΟ 
ΑΦΝΩ ΑΩΡΟΝ ΤΟΝΔ ΕΞΙΡΠΑΟΕ ΚΗΡ ΘΑΝΑΊΌΙΟ 
ΝΥΝ ΔΕ ΓΕ ΝΑΙΕΙ OYPANOIGΔΗΠΟΥ ilAGTAGI

-Τάς έν τφ 5 στίχω μετά τό Παρθετίην τ’ επιειρένον^ ού άνάλο- 
γον τό γνωστότατου δμηρικόν, λέξεις και γράμματα δέν ήδυνήθην 
νά εννοήσω, ούδέ θέλω νά προβώ είς εικοτολογίας.

Πεοΐ τής έπισήμου οικογένειας τών Χρυσοσκουλαίων, ήτις έδωκε 
καϊ αρχιερείς Κυζίκου, καϊ λαϊκούς οφφικι,άΛους iCk.^ έγραψεν δ φίλος 
κ. Μ. Γεδεών έν τφ περιοδίκφ Κων/πόλεως Κοσρ,ω (τ. Α', φυλλ. 
34). "Ορα Χρυσοσκουλαίων ονόματα καϊ Λαρά Σάθρί ΝεοεΛΛ. Φι2ο2. 
σ. 386, Μεσαίων. ΒιβΛιοθήκ. τ. Γ'. σ. 167, 240, 249. 533. ΡάΛ- 
Λης άνήρ εύσεβής καϊ φιλοδίκαιος, κατά Μακραϊον, παρ’ ω έκρύβη δ 
πρώην πατριάρχης Καλλίνικος ο Δ , ο απο ΙΙροϊλαβου. Ιωαννακης 
δ Χρυσοσκουλαΐος, ού ή θυγάτηρ Σουλτάννα είχε σύζυγον ’Αλέξαν
δρον τόν περικλεέστατον Μαυροκορδάτον. Ληρητράσκος^ καί ’Ιωάν
νης έπίσης έν σιγιλλίω τής Μ. Σχολής τοΰ 1691 επι
Καλλινίκου τοΰ’Ακαρνάνος ,ύπογέγραπται Κωνσταντίνος Χρυσοσκου- 
λος· καϊ έν πατριαρχ. κώδιξιν εύρον Χρυσόακονίον μέγαν σκευοφύ
λακα (άπό τά 1640).

ΓΈτερά τινα έπιτύμβια μετά δυσκολίας πολλής μόλις άνέγνων.

. είπε ταχεω
Οτυμβε οτι κατέχεις οστά κ
ατέχω Ζωής 
τής σκυζου κη 
δωνιου ναν (;) 
ωψ συνεύνου

7 τε τή· ηκτο
δαυ της π

σφια

’Ενθάδε κεϊται ή Πλουχερία φίλη \
σύζυγος Μάνου του Τζανιμεί
λου ισπαθαρίου ^ψξς-'. δεκεμβρί :

Σημ. Παρατηρητέος δ αναγραμματισμός τοΰ ΠουΛχερία.

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ
Ήσαν ήδη τά έν σελ. 7-—13 περϊ τής Μάρθας καϊ τοΰ Μιχαήλ 

Γλαβά δεδημοσιευμένα, δτε παρετήρησα δτι δ άρχών Μ. Λογοθέτης 
κ. ’Αοιστάρχης έν τφ άρχαιολογικφ παραρτήματι τοΰ περιοδικού τοΰ 
έν Κων/πόλει Έ1Λ. Φ. ΣυΙΛόγου ποιείται δμοίως λόγον καϊ περϊ 
τοΰ Γλαβά (σ. 36), άλλ’ ύπό έτέραν όψιν έξετάζων τά περϊ τής κτί
σεως τής μονής τής Παμμακάριστου (Πασπάτη Βΰζ. Μελ. σ, 299φ
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Έν σελ. 10 προσθετέον οτι ό Γλαβάς ούχΐ μόνον φιλάρετας άλλά 
καί φιλομόναχος ιστορείται (Ποιχυμ. τ. Β', σ. 183).

. Είς τά άπό σελ. 55 περί τής μουρουζικής οικογένειας προσθετέου 
δτι ό Langlois, ού τό σύγγραμμα ούχι άπαξ έμνημόνευσα, αναφέρει 
περί τών ταϊς μοναϊς του "Αθω έπικεχορηγημένων ύπό τής οίκογε- 
γενείας ταύτης διαφόρων χρυσοβούλλων, ,

Ή έν σελ. 37 μνημονευομένη πρός τούς άπανταχοΰ συνοδικούς έγ- 
κύκλιος υπέρ βοηθειών πρός άνοικοδόμησιν του πυρποληθέντος ναοΰ 
τής Άναστάσεωςεύρηται νεωσ.τί έν τοΐς άρχείοις του Παναγίου Τά
φου, ώς άνακοινοΰταίμοι δ φίλος κ. Παπαδόπουλος Κεραμεΰς, είς 
φύλλον μέγα έ'ν έν όιστήλω, έντυπος, άνευ χρονολογίας.'Ή. δ’αύτή 
εύρηται και έντυπος είς γλώσσαν τουρκικήν είς φύλλον έν μέγα δί
στηλου, άλλ’ άνευ χρονολογίας.

’Επίσης έγκύκλιος συνοδική περί τής αύτής ύποθέσεως πρός τους ' 
κατοίκους Κωνσταντινουπόλεως αωη , έντυπος είς ριέγα φύλλον και 
έν μονοστήλω. -

Ηύτύχησα επί τέλους νά ευρώ έν τφσοφϊ) Γερμανός αντίτυπου 
σπανίου γερμανικού βιβλίου, δπερ έπιγραφόμενον «Στεφάνου Γερ- 
λαχίου του Πρεσβυτέρου Tage-Buch» έξεδόθη τώ 1674 εις 4ον έν 
-Φραγκφούρτν) υπό του έκγόνου αύτοΰ Σαμουήλ του Γερλαχίου. Έν 
τ$ άξιολόγφ ταύτη βίβλφ έν 552 σελίδι τεθησαυρισμέναι είσί πλεΐ- 
σται ένδιαφέρουσαι ειδήσεις τοΰ έν ’Ανατολή καί ιδία έν Κων/πόλει 
έπ'ι έξαετίαν σχεδόν διατρίψαντος Στεφάνου τοΰ Γερλαχίου (1573— 
1578). Στέφανος δ Γερλάχιος εινε γνωστός τοΐς όπωςδήποτε τρίβωσι 
τής νεωτέρας ιστορίας*  Ήτο ίεροκήρυξ άκολουθήσας τώ πρεσβευτή 
τής ρωμαϊκής αύλής Δαβίδ φόν Ungnad εις τήν πρωτεύουσαν τών 
Όσμανίδών πόλιν. Έν ταύτη άνεστράφη τοΐς' τότε λογίοις του πο- 
λυτλή.μονος ημών Γένους, άρχιερεΰσι και πατριάρχαις, μεθ’ ών πολ- 
λάκις καί περί σπουδαίων ζητημάτων συνεζήτησεν, ώς.δύναταί δ 
,βουλόμενος νά παρατήρησή έν τή εΐ.ρημένη βίβλω.Έχρημάτισε, μετά 
τήν είς Βυρςεμβέργην έπάνοδον αύτοΰ, καθηγητής τής Θεολογίας ,έν 
τφ τής Τυβίγγης περικλεεΐ πανεπιστημίφ, έν ω τοσούτοι φιλελληνι- 
κώτατοι καθηγηταί έδίδασκον. Ό έν Βενετία ήμέτερος αρχιεπίσκοπος 
Φιλαδέλφειας Γαβριήλ. έπιστέλλων τώ σοφωτάτω καί λογιωτάτω 
Μαρτίνφ τφ’Κρουσίω τή ζ’ άνθεστηριώνος τού αφπ λέγει: «όπροσει- 
«ρήσθώσάν μοι παντεςόί αυτόθι (έν Τυβίγγη) φιλέλληνες, έζόχως 

*τ>ό'ε ό σοφός τε καί κλεινός Στέφανος ό Αρ./ά^ιος·» (TurcO-graec. 
σ. 522.. "Ορα καί άπάντησιν τοΰ Κρουσίου αυτόθι σ. 524 κ. άλλ.).
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Ό τοΰ άγίου Δημητρίου ναός, ευρίσκω έν ,τή 99 σελ· τοΰ ανω
τέρω συγγράμματος, ένεκα τοΰ φερωνύμου άγιάσματος ίδιας άπή- 
λαυσε παρά τοΐς χριστιανοϊς προσκυνήσέως. Ένεκα τούτου, λέγει Στε-*  
φανός ό Γερλάχιος, μέγα πλήθος προσκυνητών κατ’ έτος συρρέει αυ- 
τόσε. Ό Ρουστάν πασσόίςΓ έκδεδηλωμένός τών χριστιανών έχθρός 
διέταξε τήν καταστροφήν τοΰ ναοΰ’ άλλα κατά τά ΰπό τών Ελ
λήνων (Griechen) λεγάμενα, έπάγεται δ έπισκεψάμενος τό χωρίου 
Γερλάχιος, δ πασάς άσθενήσας άμέσως άπέθανε. Μέχρι τής σή
μερον κατά τήν εορτήν τοΰ άγίου πλεΐστοι δσοι προσέρχονται ε’ις 
τον ναόν καί τό άγίασμα,ού τό ύδωρ πίνουάι διά τόν πυρετόν."Ενεκα 
τούτου βλέπει τις ότι καί γυναίκες τών. πασάδων αύταί αύται.προσ-· 
έρχονται συνεχώς' καί πίνουσιν έξ αύτοΰ. Ό Γερλάχιος άναφέρων 
ταΰτα προστίθησιν οτι όλίγας ήμέρας προ τής είς τό χωρίου έπι,σκέ- 
ψεως αύτοΰ (22 ίουν, 1.575) δ υίός τοΰ Πιαλή πασά2 έπεσκέψατο 
τό ύπό πλινθόκτιστου θόλον ύπό τήυ γήυ διήκου άγίαάμα καί έδω- 
ρήσατο τφ ίερεΐ τάληρά τινα. Λέγει προσέτι, οτι ύπή,ρχεν όπισθεν 
τού ναοΰ μικρός οΐκίσκος μονώροφος, έν φ κατφκει δ ίερεύς, δτί έν τώ 
ναφ εΰρε τάς εικόνας του Χρίστου, τής Θεοτόκου καί τοΰ άγίου Δη
μητρίου, έφ’ ών έκρέμαντο διάφορα- άφιερώματα έξ άρήύρου χειρών

1 Γραπτέον νομίζω ’Ρουστέμ-πασσάς,.όςτις έβεζιρευσε τώ 1541— 53, καί αΰ-
θις.τω 1555 έως τής τελευτής αύτοΰ τω 1561- (Σ. Βυζαντ. ,Κωνσταντινούπ. 
τόμ. Β', σ. 414). 1

2 Ό Πιαλή (ό καί Κιλίτς-Άλή) πασάς ΰπήρξεν είς τών επισημότερων αρχι- 
ναυάρχων τοϋ οθωμανικού κράτους. Ουτος διαπλέων έν έτει 1550 τον έπταστά- 
διον τής Σάμου πορθμόν, καί άναμαθών παρά τοϋ πρωράτου τής ναυαρχίδ,ος 
Νικολάου Σαρακήνη, διακεκριμένου ναυτικού τής ΓΙάτμου, ότι ή Σάμος ήτο ήδη 
εςωκισμένη από τών χρόνων τών τελευταίων ΙΙαλαιολόγων, τών κατοίκων αυτής 
εις Χίον μετοικισθέντων,ένήργησε τον έκ νέου συνοικισμόν αυτής,αναθείς την περί, 
τούτου φροντίδα ε’ις αυτόν τούτον τον Ν. Σαρακήνην. Ουτος δέ διαφόρους τόπους 
περιελθών συνήγαγε τούς, νέους άποίκόυς καί έγκατέστησε.ν αυτούς είς τήν νήσον, 
οί'τινες καί μέχρι σήμερον διακρίνονταΐ απ’άλλήλων έκ τών ονομάτων τών κωμών 
αυτών. Εις ανταμοιβήν δέ τών πρός συνοικισμόν τής νήσου υπηρεσιών τού είρη- 
μένου Ν. Σαρακήνη, έδωρήσατο αύτω. ή σουλτανική κυβέρνησις πάσας τάς εν
τεύθεν τοΰ ποταμοΰ Ίμβράσου πρός μεσημβρίαν έκτεινομένας πεδινάς καί όρεινας 
γαίας, αΐτινες. έκ διαθήκης αύτοΰ περιήλθον είς τήν κυριότητα τής έν ΓΙάτμφ 
ΐερας καί βασιλικής μονής τοΰ άγιου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου.. Σώζεται δ’ έτι μι
κρόν άπωθεν τοϋ Ηραίου (τανΰν Κολώνας) καί δ οχυρός πύργος, δν ό Σαρακήνης 
αυτόθι ανήγειρεν έκτοτέ.
Την ανωτέρω σημείωσιν παρέσχε μοι καλοκάγάθως ό σεβαστός μοι κ. Ί. Σακ” 

κελιών. . - .
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καϊποδών ανθρώπων, δτι δέ δ μονάχος ειχεν ε’ις τήν χρήσιν αύτοΰ 
τήν Λειτουργίαν του άγιου Βασιλείου, τό Ψαλ.τήριον, τό Ωρολο- 
γιον κα'ι άλλα βιβλία, άτινα έχουσιν οί χριστιανοί είς τάς εαυτών 
έκκλησίας.

"Ας προσθέσω ένταΰθα δτι ό Γεολάχιος ονομάζει τό Όρτάκιο’ί (χω
ρίον άγιου Φωκά) Juden ϋθΓί=χωρίον τών ’Ιουδαίων.

Β, . Λ. Μυστακόδης.

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΝ.
ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΝ

Έν χειρογράφω τής έθνικής ημών βιβλιοθήκης άνήκοντι άλλοτε 
τή κατά τήν Θεσσαλίαν εύαγεΐ μονή τών Μεγάλων Πυλών, τή έπ 
όνόματι μέν τοΰ Σωτήρος Χρίστου τιμωμένγ,^ έπικεκλημενιρ δέ Τοϋ 
Λουσίχου, ευρηται τό κατωτέρω δημοσιευόμενον Έπιτυμβιον. Το χει
ρόγραφον σχήματος ον όγδοου μικροΰ καί έκ φύλλων 492 συγκείμε
νον φαίνεται γεγραμμένον κατ’ άρχομένην την 1^ εκατονταετη
ρίδα, και περιέχει συλλογήν τών έκκλησιαστικών Ακολουθιών κτλ. 
του δλου ένιαυτοΰ, ώς κα'ι το τοΰ άγιου Σαββα Τυπικόν. Εν 
δέ τφ 30Φ φύλλω αύτοΰ ευρηται τό Έπιτύμβιον, περϊ ού δ λό
γος, οΰτως έπιγραφόμενον: Σςί^οιεκιτν^ιβιοι εις βαοιΛεα,. Τού
των δ’ έν τέλει προςέθηκεν δ άντιγραφευς κα'ι το εν τή αυτοκρατο- 
ρική χρυσή σφραγϊδι, τή συνήθως έν τοϊς βασιλικοϊς θεσπισμάσι 
προςαρτωμένγ (έξ ού κα'ι χρυσόβουλλα έπεκλήθησαν ταΰτα) εμφερο- 
μενον δίστιχον, δπερ ώς ίδιον' παρά τόν συνήθη έχον τύπον, εστιν 
όντως περίεργον.

Τοΰ έπιτυαβίου τούτου δέκα μόνον στίχους, πολλάξ εχρντας τας 
διαφοράς, έξέδωκεν, ούκ οιδ’ όπόθεν λαβών, δ τής Κωπτΐαντινου- 
πόΛεως συγγραφεύς Σ. Δ. Βυζάντιος! ’Αλλά το έν τφ ύπ οψιν ημών 
χειρογράφερ σύγκειται έκ στίχων δέκα κα'ι οκτώ. Τάς δέ διαφόρας 
τών έκδεδομένων υποδεικνύω έν τή πέζγ, τφ στοιχείφ Β παραση- 
μαίνων.

Έτελεύτησε δέ δ Βασίλειος τή 15 Δεκεμβρίου τοΰ 1026 έτους, 
καθ’ ά Κεδρηνός ιστορεί’, «ζήσας μέν έτη ΤΟ, καϊ τά πάντα βασι-

1 Τόμ. Α’, σελ. 361.
% 'Ivtof. σελ. 480. Paris.

οικείων τφ βασιλεϊ [Μιχ. τφ Παλαιολόγφ] 
έζελθόντες έπέστησαν τή κατά τό "Εβδομον 

καϊ τον
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λεύσας, έπϊ χρόνούς δέ 50 τήν αύτοκράτορα διιθύνας αρχήν. Ταφή- 
ναι δέ παρέκάλεσε τόν έαυτοΰ αδελφόν [Κωνσταντίνον], δν κάϊ.διά
δοχον κατέλιπε τής άρχής, έν τώ κατά τό "Εβδομον ναφ τοΰ Ευαγ
γέλιο τοΰ· καϊ Θεολόγου' δ δή κα'ι γέγονεν»,

Αλλ’ έν τοϊς ύστέροις χρόνοις, δτε οί Λατίνοι παρασπόνδως κα'ι 
λγστρικώς κατέσχον τήν. βασιλίδα πόλιν, ού μόνον τόν του Θεολό
γου ναόν ασεβώς κατήρειψαν, άλλά κα'ι αύτόν τοΰ μεγαθύμου κα'ι ' 
ήρωίκοΰ βασιλέως τόν τάφον βανδαλικώς έτυμβωρύχησαν, κα’ι τό. 
τιεριεχομενον λείψανον εις έμπαιγμόν καϊ κατάγελων έκεϊ που έστη
σαν. Και ιδού τ'ι περί τούτου διηγείται δ ιστοριογράφος Γεώργιος δ 
Παχυμέρης’.

«Τότε δέ τινες τών 
κατ’ άνεσιν διατριβής 
του Θεολόγου μονή, δνομα μόνον, ού σχήμα σωζούση μονής, καϊ τον 
έκεϊσε ναόν εισελθόντες, ήρειμένον καϊ τούτον καϊ εις θρεμμάτων 
έπαυλιν δντα, καϊ τήδε κάκεϊσε περίβλεπόμενοι,. κα'ι τό ποτέ του 
ναοΰ κάλλος έκ τών λειψάνων θαυμάζοντες (ήσαν δ’ ούτοι οί περϊ 
τόν Ίατρόπουλον Δημήτριον καϊ λογοθέτην τότε τών οίκειακών) δρώ- 
σιν αίφνης κατά γωνίαν ίστάμενον άνδρός πάλαι τεθνεώτος λείψα
νον, δλόκληρον καί τό πάν δλομελές, γυμνόν ές πόδας έκ κεφαλής. 
Είχε δέ καϊ έπ'ι στόματος καλάμην. ποιμενικής σύριγγος, εις χλεύην 
τινών όυτω ποιησάντων, οις έμελλε θρεμμάτων. Ώς δ’ ΐδόντες έθαύ- 
μαζόν μεν την του λείψανου ολομ.έλειαν, διηπόρουν δέ ούτινος άν 
και εϊη δ πεπηγώς έκεϊνος καϊ έτι είς σώμα σϋνιστάμενος χοΰς,δρώ- 
σιν έκ δεξιών τό κενήριον, καϊ έπ’ αύτφ γεγραμμένους στίχους δη- 
λοΰντας τόν κειμ,ενον. Ην ούτος, ώς έδήλου,τά γράμματα, δ Βουλ- 
γαροκτόνος Βασίλειος. Ώς δ’ ύποστρέψαντες σφίσι τό θεαθέν τφ βα- 
σιλεϊ προσανεφεοον, οικτίζεται αυτίκα δ βασιλεύς καϊ πέμψας σηρικά 
χρυσοσημα πέπλα, ετι δέ έξαποστείλας τούς ύμνοπόλους σύν ούκ 
δλίγοις άρχουσιν, ύπό πολλή τιμή καϊ δορυφορία, ψαλμοϊς καϊ ΰμνοις 
ανακομίζεται έν θήκγ τίμιες πρός τόν Γαλατάν τό λείψανον, κάκεϊ 
προσταττει τφ αδελφφ σεβαστοκράτορι ένθεϊναι τή σφετέρ<γ σκηνή 
την θηκην, πεπλοις τε χρυσοϊς ύπ’ άκοιμ,ήτιρ φωτϊ έχόμενα τής έκεί
νου στρωμνής θέντα τιμάν τοϊς προσήκουσιν, έως έκεϊθεν άναχω- 
ρούντων αύτών είς Σηλυβρίαν έντίμως καί λαμπρώς μετακομίσαντες 
έν τή τοΰ Σωτήρος καταθεϊναι μονή».

1 Λ/ιχ. Πα^αιοΛ. Β’, κα’.
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Στίχοι έηιτύμβιοι βασιλέως

‘ΆΑΙοι μεν α-ΙΑουςί ταν πάΑαι βασιΛέατ 
Αΰταΐς- προαφΐυρισαν εις ταφήν τόπους^.
Έγα δέ Βασίλειος πορφύρας γόνος, . 
" ΙστημιΑ τύμβον εν τόπα5 γης'Εβδόμου,

5 Και σαββατίζα rar άμετρήταν πόναν^, 
Οϋς έν· μόιχαις έστεργον, οϋς έκαρτέρουν. 
ΟϋδεΙς γαρ οίδεν^ ηρεμούν έμόν δόρυ, ‘ 
Άφ’ ού βασιΛευς ούραναν^ κέκΑηκέ με , 
Αύτοκράτορα γης μέγαν9 βασιΛέ.ι·

10 ΆΑΑ αγρυπνών άπαντα της ζαης χρόνον, ■ 
'Ράμης τα τέχνα της Νέας έρυόμην, · ■
Ποτέ στρατεύαν άνδρικώς προς 'Εσπέραν, 
ΙΙοτέ προς αυτούς τούς όρους τούς της "Εα, 
Ιστών τρόπαια πάνταχοΰ γης μυρία. .

15 Καϊ μαρτυροϋσι ταϋτα Πέραν,ς, και Σκύδητ^,
\ Σύν οίς ΊσμαήΙ, Άβασγός, "Ιβηρ, ”Αραφ.

Και νϋν ορών, άνθραπε, τόν^ τύμβον, 
Εϋχαϊς αμείβου ταΐς έμαϊς στράτηγ'ιαις^.

Σφράγισμα τον χρνσοδούλλου αύτοϋ.

ΒασιΑειος μέγιστος ΒουΛγαροκτόνος  ̂
“Εχαν άδείφόν δεσπότην Κανσταντϊνον.

I. ΣαΚΚΕΛϊΩΝ. 
lH.aJ,2p.
2 Γραπτέον : αύτοΐς.
3 Β. τόπους προηυτρε'πισαν . . . ζε'νους.
■*  Β. εϊσιμι.
5 Β. με'σω.
β Β. τους άμ, πόνους.
' Β. ουκ αρ τις ειόεν (όρΟότερον δε τδ : ειόεν).
* Β. βασιΛεα γαρ Θεός.
’ Τδ χειρόγρ. : μόγα. .
10 11.Σκύθαι τε ΙΙερσαι. .
11 Χωλαίνει ό στίχος, δισύλλαβου λέξεως προδήλως έκρυείσης εντεύθεν· εΐή 

δ’ άν αυτή ή : ίμόν.
12 Γραπτέον οΐμαι κατ’ αιτιατικήν : ταςόμας στρατηγίας.
13 Τδ χειρόγρ. : ΒονΣγαροχθόνος.
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Αρχαία Φιλολογία. Περί τής Εύρίπίδου Ήλέκτρας μεθ’ 
ερμηνείας τινων τής τραγωδίας χωρίων ύπό τοϋ κ. Γ. Μ. Σακορρά- 
φου σ. 82.

Τοΰ ευσεβέστατου βασιλέως Ματθαίου τοΰ Καντακουζηνοΰ Λόγοι 
Δύο έκ χειρογράφων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης καί ττίς Βασιλικής 
τοΰ Βερολίνου ύπό τοΰ κ. ’L. Σακκελίωνος σ. 265.

Κριτικά είς Αίσχίνην, 'Πλάτωνα, Σοφοκλέα ύπο του κ. Γ. Μ. 
Σακορράφου σ. 348.

Μεβαιωνική φιλολογία. Ίστορικαί ειδήσεις περί Κουρούτσε- 
σμβ, ήτοι περί τών εκκλησιών, πατριαρχείων, σχολείων, αρχιερατι
κών έκλογών, αυθεντικών οίκων, κρηνών, τάφων κλπ. ύπό τοϋ κ. 
Β. Α. Μυστακίδου σ. 93, 187, 295, 472, 514.

Συμπλήρωσες τών περί τοϋ μεγάλου σκευοφύλακος Παλασίου γρα- 
φέντων ύπό τοΰ κ. Ί. Σακκελίωνος σ. 163.

Κυπριακή διαθήκη τής ΙΕ' έζατοντ.αετηρίδός ύπό τοΰ κ. Ί. Σαζ- 
κελίωνος σ. 259.

Έπιτύμβιον εις Βασίλειον τοΰ Βουλγαροκτόνον ύπό τοΰ κ. Σακ
κελίωνος σ. 547. ,

Λίεώτέρα Φιλολογία. Νικαρέτη ή ή έορτή τών άλωών, έλ- 
ληνική κωμφδία είς πράξιν [Λίαν ύπό Φίληκος Καβαλόττη μετάφρ. 
Γ. I. Δουρούτη σ. 493.

ΛΙεοελληνεκη φιλολογία. Αξία τής μεταφράσεως τών ομη
ρικών έπών ε’ις τήν καθ’ ήμάς έλληνικήν διάλεκτον ύπό τοΰ κ. Ά. 
Ποθητού, ίατροϋ σ, 19.

Μνημόσυνού έν Έρμουπόλει έπί τφ θανάτφ τοϋ Κοραή (1833) 
ύπό τοϋ κ. Ά. Κ. X. σ. 165.

’Ιγνατίου πρφην μέν "Αρτης, είτα δέ Ούγγρο-Βλαχίας μητροπο
λίτου Λόγος ’Επιτάφιος είς τόν στρατηγόν ’Εμμανουήλ Παπαδο
πουλών ύπο τοΰ κ. Π. Γ. Ζερλέντη σ. 201.
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Γυμνάσιον Έρμουπόλεως; Πρακτικά κοινοτικής έν Έρμουπόλει 
συνελεύσεως άφορώσης τήν ΐδρυσιν αύτοΰ ύπό του κ. Ά. X. σ. 253.

Λίεοελλζ/Ηζά Άνάλεχτα. ΙΙερι βιβλίων καί περί τής ,εξεως 
τοΰ άναγινώσκειν ύπό τοΰ κ. Δ. Βικέλα σ. 127 .

ΓΙερί τής έορτής της ‘Αγίας Αικατερίνης ύπό τοΰ άγ. Κερκύρας 
Ευσταθίου σ. 206·

Ή Καμπάνα τοΰ χωριού ριου ύπό τοΰ κ. ’Ιωακείμ Βαλαβάνη σ. 
216.

Περί της έν τη νήσφ Νάξω χειροτονίας επισκόπου τίνος της Άβύ- 
δου ύπό τοΰ κ. Π. Γ. Ζερλέντη σ. 345.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

Οί νεώσοικοι της Ζέας καί τά περί αυτούς εύρήματα ύπό τοΰ κ. 
Ίακ. X. Δραγάτση σ. 109.

Παλαιογραφικόν Λεύκωμα ύπό τοΰ κ. Ί. Ε. Διαμαντοπούλου σ. 
212.

Παρανοηθείσης μαρτυρίας ’Έλεγχος ύπό τοΰ κ. Ί. Σακκελίωνος 
σ. 428.

ΙΣΤΟΡΙΑ

'Ολίγα περί τής έν Μαραθώνι μάχης ύπό τοΰ κ. Ί. Ά. Τυπάλδου 
μετά πίνακος σ. 7.

'Ιστορικά Σουλίου ύπό Ί.Γούση (Σουλιώτου), υποστρατήγου σ. 27.
Αυστριακών έπίθεσις κατά τής νήσου Νάξου τώ 1826 ύπό τοΰ κ. 

Φερδινάνδου Γιράρδη σ. 74.
'Ιστορικογεωγραφική ονοματολογία τών δήμων τής έπαρχίας 

’Ολυμπίας ύπό τοΰ κ. Άν. X. Παπαδήμου σ. 89.
Φιλικοΰ Άπομνομονεύματα έκ τών τοΰ Παναγιώτου Σέκερη σ. 

214,350,490.
Διαμάχη έν Νάξφ Καστρινών καί Νεοχωριτών ύπό τοΰ κ. ΓΙ. Γ. 

Ζερλέντη σ. 408.
Άνδρέας Θεοτόκης ύπό τοΰ κ. Φραγκίσκου Δέ-Μέντου σ. 436.
Σχέσεις τής ’Εκκλησίας τών 'Ιεροσολύμων πρός τήν ρωσικήν ’Αρ

χήν ύπό κ. Κ. Α. ΓΙαλαιολόγου σ. 455.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

Τό νέον είδος τής κυβερνήσεως έν ταΐς 'Ηνωμέναις ΙΙολιτείαις καί 
τή Έλββτίφ ύπό τοΰ κ. Emile de Laveleye, μετάφρασίς τοΰ κ 
Στεφ. Ά. Βλαστού σ. 61, 145. ,

ΠΙΝΑΕ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περί μοναχίας ύπό τοΰ κ. Δ. Ε. Ήλιοπούλου σ. 169.
Λόγος είσιτήριος είς τήν Ιστορίαν τής Φιλοσοφίας ύπό τοΰ κ. 

Μαργαρίτου Εύαγγελίδου σ. 217, 284.
Όνειρον ύπό τής κ. Καλλιόπης Κεχαγιά σ. 234.
‘Η πνευματική κίνησις έν τ95 γεωργία ύπό τοΰ κ. Σπυρίδωνος Χα- 

σιώτου σ. 334, 370.
, /Η μήτηρ ύπό τοΰ κ. ’Ιγνατίου Μοσχάκη σ. 353.

Τό εισηγητικόν σύστημα (Referendum) ύπό τοΰ κ, Emile de 
^Laveleye, μετάφρ. τοΰ κ. Στεφ. Α. Βλαστού σ. 383.

Φιλοσοφικαί έρευναι ύπό τοΰ κ. Μ. Α. Βάϊερ σ. 445.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (

Έργασίαι Συλλόγου καί τμημάτων σ. 59/107, 167, 262, ,439. · 
Έκθεσις περί τής' έν Άθήναις Σχολής τών ’Απόρων Παίδων 1886 

—87 σ. 51.
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΠανΛος Λάμπρος ύπό τοΰ κ. II. Ί. Φ. σ. 107.
ΝίχόΛαος Ί. ΣαρίποΛος ύπό Φ. σ. 216.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
\

ΤΟΥ ΙΑ' ΤΟΜΟ Υ ΤΟ Υ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»

Μ. Α. Βάϊερ, ’Ιωακείμ Βαλαβάνης, Δημήτριος Βικέλας, Στέφανος 
Α. Βλαστός, Φερδινάνδος Γιράρδης, Ί. Γούσης, Ί. Ε. Διαμαντό- 
πουλος, ’Ιάκωβος X. Δραγάτσης, Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, ό Κερ- 
’κύρας Ευστάθιος, Περικλής Γ. Ζερλέντης, Δ. Ε. Ήλιόπουλος, Καλ
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