
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

βεωρία τών «αλών τεχνών «αΐ τών πρός την θρησκείαν καί 
φιλοσοφίαν σχέσεων των.

Ή των καλών τεχνών θεωρία αποβλέπει μίαν τών τής φιλοσοφίας 
έπιστημών, την αισθητικήν.

Θά άποπειραθώμεν νά παράσχωμεν έν τψ άρθρφ τούτω ιδέαν τίνά 
περί της τέχνης έν γένει, νά όρίσωμεν την φύσιν καί τον σκοπόν της 
καί νά καταδείξωμεν τάς προς την θρησκείαν καί την φιλοσοφίαν 
σχέσεις της.

Πολλοί πολλάς έξήνεγκον γνώμας περί του τίνα σκοπόν προτίθε- 
ται ·ή τέχνη- ή αρχαιότατη καί κοινότατη έστίν ή άποδιδοΰσα αΰτη 
ώς. άντικείμενον την τής'φύσεως μίμησιν, έκ τούτου τό όνομα μι- 
μ,ητικαί τέχναι^ δι’ ού δηλούσι τάς καλάς τέχνας. Τό σύστημα 
τούτο πολλάκις άναιρεθέν καί έζατοντάκις έπαναληφθέν αντιφάσκει 
προς την της τέχνης ιδέαν, υποβιβάζει την αξίαν της, καί δέν δύ- 
ναται νά ύπερασπίσ·/) εαυτό ή διά πληθύος περιορισμών καί αντιφά
σεων, καί συγχέει τον της τέχνης σκοπόν πρός την αρχήν της. Τό 
πρώτον ΐνα τί δ άνθρωπος ήθελε μιμηθή την φύσιν ; όποιον όφελος 
ήθελεν άρυσθή έκ τού παιδαριώδους τούτου άθύρμ,ατος ; την ήδο- 
νήν του άποκαλύψαι εις εαυτόν την αδυναμίαν του ; επειδή τό άν- 
τίτυπον ήθελε μείνει ύποδεέστερον του πρωτοτύπου. Εΐτα τίς ή τέ
χνη ή όντως μιμητική ; μη ή αρχιτεκτονική ; "Ας ύποδείξωσι τό του 
Παρθενώνος υπόδειγμα. 'Υποτιθεμένου αληθούς ότι δ πρώτος ναός 
υπήρξε σπήλαιον, καί ότι οί θόλοι τής γοτθικής μητροπόλεως άνα- 
μιμνήσκουσι τό τών δασών σκιερόν, θά όμολογήσωμεν τότε ότι ή 
μίμησις άπεμακρύνθη πολύ τού αρχικού τύπου. Δέον ά'ρα, ΐνα ώμεν 
συνεπείς, νά ΰποστηρίξωμεν ότι όσον ή τέχνη άπεμακρύνθη τής γεν- 
νήσεώς της, τοσούτον έξετράπη’ ότι ή ’Ινδική παγώδα καί ούχϊ δ 
ελληνικός ναός έστι τό κλασικόν έ'ργον. Αυτή ή γλυπτική ή παρά
γουσα τούς ώραίους τύπους τού ανθρωπίνου 'σώματος δέν περιορίζε
ται ούδ’ αυτή εις τήν μίμησιν. 'Υποτεθέντος ότι εύρέθη άνθρωπος 
όπως χρησιμεύσγ ώς πρότυπον εις τον ’Απόλλωνα, πόθεν δ λιθο
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ξόος έλαβε τούς χαρακτήρας, οΰς άπέδωκε τώ Θεώ ; τήν ευγένειαν 
καί την θείαν γαλήνην, αΐτινες διαλάμπουσιν έν τ?ι μορφή ταύτη. 
Ή άρχη τής μιμήσεως, ή παριστώσα. πιθανότητά τινα, έφηρμοσμένη 
είς τάς παραστατικάς τέχνας, άπόλλυοιν δλως τήν έννοιάν της, δταν 
πρόκηται περί τεχνών απευθυνόμενων ούχί πλέον εις τούς οφθαλ
μούς, άλλ’ είς τό αίσθημα καί είς τήν φαντασίαν, τής μουσικής δηλ. 
καί τής ποιήσεως. Ούτως ή ποίησις, όπως μή έκτραπή έκ του ύπερ- 
τάτου νόμου της, άνάγκασθήσεται νά π'εριορισθή άποκλεΐστικώς είς 
το περιγραφικόν είδος. Αρκεσθησεται νά παριστή τάς ποικίλας τής 
φύσεως σκηνάς καί τάς διαφόρους τής άνθρωπίνης ζωής περιπέτειας· 
ότι πλέον ώσπερ ή ποίησις διατίθησιν ίδια μέσα είς έκάστην τών 
τεχνών καί αυτή θέλει μιμηθή έκείνας- ποιητής δθεν εσεται δ έξό- 
χως μιμητης’ αλλα το ονομ.α τοΰτό έστιν ύβριστική παρεξήγησις' 
ποιητης δηλοΐ δημιουργός και ουχί μιμήτης. Τό σύστημα τούτο 
παραγνωρίζει άρα τον τής τέχνης σκοπόν, οστις ούκ έστιν ό τοϋ μι- 
μεΐσθαι, αλλ ο του δημ,ιουργεΐν, ούχί τοϋ δημιουργεΐν έκ τοϋ μη- 
δενος, οπερ ου δεδοται τώ άνθρώπω, άλλά τοϋ παοιστάν δι’ υλικών 
μέσων ειλημμένων έν τή φύσει τάς τοΰ λογικού ιδέας. Τάς ιδέας 
ταύτας, ας ο άνθρωπος φέρει έν έαυτίΰ καί αϊτινές είσιν ή τοΰ πνεύ
ματος του ουσία, ή φύσις έγκλείει ώσαύτως έν τω κόλπφ της καί 
αύται εισιν αι εν τω κοσμ.ιρ διαχέουσαι την ζωήν καί τό κάλλος. 'Η 
φύσις άποκαλύπτει καί διατρανοΐ αύτάς, άλλ’ άτελώς πως’ μάς έμ- 
φανίζονται έπίσης έν τή άνθρωπίνφ ζωή συγκεχυμέναι μετά λεπτο
μερειών έπισκιαζουσών καί παραμορφουσών αύτάς.Ή τέχνη δράττεται 
και έναποτιθησιν αυτας εν εικοσιν έναργεστέραις, διαφανεστέραις 
και ώραιοτεραις, ας έλευθέρως δημ,ιουργεϊ διά τής ιδίας έαυτής δυ- 
ναμεως. ΓΙαρισταν ιδέας μ.ετα συμ.βολων λαλουντων συγχρόνως ε’ις 
τας αισθήσεις, εις την ψυχήν καί είς τό λογικόν, τοιοϋτος ο άληθής 
και μονος τής τέχνης σκοπος. Τούτο κατεργάζεται ή αρχιτεκτονική 
δια γεωμετρικών γραμμ.ών, ή γλυπτική διά τών τύπων τού οργανι
κού βασιλείου καί τοϋ ανθρωπίνου ιδίως σώματος, ή ζωγραφική διά 
τών χρωμάτων καί τής ιχνογραφίας, ή μουσική διά τών ήχων καί ή 
ποίησις διά πάντων όμοΰ τών συμβόλων τούτων. Οΰτως ή φύσις καί 
δ άνθρωπος παριστώσιν άμφότεροι τάς θείας ταύτας ιδέας, ή μέν 
μοιραιως καί τυφλώς, δ δέ μετά συνειδήσεως καί έλευθερίας. Ό άν
θρωπος δέν αντιγράφει τήν φύσιν, έμπνέεται έκ τού θέματός της 
και αφαιρεϊ τους τυπους της, ΐνα συνδέσγ; έξ αύτών έργα, άπερ οφεί
λει εις μονήν την ίδιαν εαυτού ευφυΐαν. Άφίησιν αύτή τήν μέριμναν 

τοΰ παρά'γειν ζώντα πλάσματα, απέχει τοΰ θέλειν ν’ άμιλλάται 
πρός τόν Θεόν' διότι τότε δέν ήθελε κατορθώσει ή νά έπεργασθή 
νευρόσπαστα ή νά παραστήσγ; δντα έχοντα ψευδή μόνον φαινόμενα 
ζωής. Άλλά πρόκειται νά δημιουργήσή σύμβολα δηλούντα τήν ιδέαν 
είς τάς αισθήσεις καί είς τό πνεύμα, έχοντα τήν ίσχύν τοΰ έγεΐραι 
πάντα τής άνθρωπίνης ψυχής τά αισθήματα, παραγαγεϊν τόν ενθου
σιασμόν καί παραφέ.ρειν ήμάς είς ίδ εώδη κόσμον. Τότε ού μόνον ή 
τού άνθρώπου εύφυΐα δύναταί ν’ άνθαμιλλάται έπιτυχώς πρός τήν 
φύσιν, άλλ’ αύτη οφείλει ν’ άναγνωρίση τόν άνθρωπον ώς διδάσκα
λον. ’Έστιν ό δεσπότης έν τή τέχνη ώσπερ έν τή βιομηχανία, δταν 
ύποβάλλη τάς δυνάμεις της ύπό τό κράτος του καί κάμπτή αύτάς 
είς τά σχέδιά του, ώσπερ έν τή επιστήμη όταν άποσπα τά άπόρ- 
ρητά της καί άποκαλύπτή τούς νόμους της, ώσπερ έν τή ηθική δταν 
δαμ.άζη τά πάθη της καί ύποβάλλγι αύτά είς τόν κανόνα τού κα
θήκοντος, ώσπερ πανταχοΰ διά τοΰ λογικού καί τής έλευθερίας.

Ή τέχνη, συνελόντι είπεΐν, σκοπόν ποοτίθεται παραστήσαι διά 
αισθητών εικόνων δεδημιουργημένων ύπό τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος 
τάς ιδέας τάς συνιστώσας τήν τών πραγμάτων ούσίαν. Ούτός έστιν 
δ μόνος προορισμός, ή αρχή καί τό τέλος της. Τό έργον τούτο τή 
έπαρκεΐ καί ού συγκεχώρηται νά τή άπονείμωμεν άλλο, τούτο έστιν 
ή ύψίστη διαδήλωσις τής άνθρωπίνης νοήσεως, έπειδή έστιν άηο- 
κάάυψίς τις' άποκαλύπτει τήν αλήθειαν ύπό αισθητόν τύπον, τή 
έπιβάλλει συγχρόνως ύποχρεώσεις, ών δέν δύναταί ν’άπαλλαχθή καί 
δ'ρους οΰς δέν δύναταί νά ύπερβή.

Έξετάσωμεν διά τού φωτός τής άρχής-ταύτης τάς διδασκαλίας 
τάς άπονεμόύσας είς τήν τέχνην άλλον σκοπόν, τό εύάρεστον έπί 
παραδείγματι ή τό ωφέλιμον, ή προσέτι ηθικόν ή θρησκευτικόν σκο
πόν. Τά συστήματα ταΰτα συγχέουσι τά επουσιώδη μετά τοΰ ουσιώ
δους καί πρωτεύοντος γεγονότος, τάς συνέπειας μετά τής άρχής, τό 
άποτέλεσμα μετά τής αιτίας. Προσέτι έχουσι τήν σοβαράν ασυνέ
πειαν νά καταστήσωσι τήν τέχνην έργαλεϊον πρός ύπηρεσίαν άλλο- 
τρίου αντικειμένου, και νά άφαιρέσωσι τήν έλέυθερίαν αύτής, ήτις 
έστίν ή ούσία καί ζωή της. Έπί χρόνον μακρόν παρεγνώρισαν τήν 
τής τέχνης ανεξαρτησίαν, νΰν έτι έκάστη μερίς θέλει νά τήν κατα- 
τάξη ύπό τήν σημαίαν της' οί μέν άποκαλοϋσιν αύτήν μέσον πολιτι
σμού, μέσΰν αγωγής τοΰ άνθρωπίνου γένους· οί δέ άπαιτούσιν ώστε 
τά μνημεία καί τά έργα τής τέχνης νά παριστώσι πρό πάντων θρη
σκευτικόν χαρακτήρα. Τό πλεΐστον τών ανθρώπων τέλος θεωροϋσιν 
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έν τοΐς προϊούσι τών τεχνών άντικείμενον μόνον τέρψεως. Πάντες ά- 
ποκρούουσιν έκεϊνο, δπερ άποκαλεΐται θεωρία της τέχνης όιά την τέ
χνην. Τήν θεωρίαν ταύτην άσμένως άποδεχόμεθα, άλλ’ ούχί μετά 
της περιωρισμένης καί ψευδούς ερμηνείας, ήν εύηρεστήθησαν νά την 
περιβάλωσι. Τό αξίωμα της τέχνης διά την τέχνην δέν σημαίνει δτι ό 
αριστοτέχνης δύναται νά έγκαταλειφθή εις πάσας ακανόνιστου φαντα
σίας τάς ιδιοτροπίας, νά μη σεβασθή μηδεμίαν άρχήν,νά μή ΰποβληθή 
εις μηδένα νόμον, δτι έσεται άτιμωρητεί ακόλαστος, ανήθικος, ασε
βής- οτι, εάν εύαρεστήται νά όλιγωρήση την αιδώ, νά κάμη νά ερυ
θρίασή ή άθωότης, νά κηρύξη την κακοήθειαν, ούκ έσεται συγκεχω- 
ρημένον ν’ άπαιτήσωσι λόγον περί τ.ής χρήσεως, ήν ποιείται τής ευ
φυΐας του. Ούχί, άλλ’ή κριτική οφείλει νά τω απόδειξη προ παντός 
άλλου δτι παρεβίασε τους κανόνας τού καλού, δτι περιυβρίζων τά 
ήθη παρεβίασε τούς τής τέχνης κανόνας, δτι τά έργα του τοσούτον 
προσβάλλουσι την καλαισθησίαν δσον έπαναστατούσι τήν συνείδησιν, 
δτι έπλανήθη άν ένόμισεν δτι εύρε την προς την δόξαν οδόν απομα
κρυνόμενος τού αληθούς, δτι έκολάκευσε βαναύσους κλίσεις καί ευ
τελή πάθη, άλλ’ δτι μακράν απέχει τού νά θεραπεύση εΰγενεστέρας 
δυνάμεις καί τάς ύψηλάς τής ανθρώπινης ψυχής άνάγκας' δτι έπο- 

• μένως τοιαύτα προϊόντα είσίν έφήμερα, και ουδέποτε θά παρατεθώσι 
παρά τοΐς άθανάτ.οις άριστουργήμασι τών μεγάλων τής τέχνης δι
δασκάλων, έπειδή μόνον διαρκές έστι τό συνάδον προς τάς αιωνίους 
ιδέας τού λόγου καϊ τά βαθέα τής ανθρώπινης καρδίας αισθήμα
τα. Άποδεικνύουσιν ούτως εις τον Δημιουργόν δτι έπειδή δέν είρ- 
γάσθη την τέχνην χάριν τής τέχνης, αλλά την τέχνην έπιδιώκων τύ
χην, ή προς δημοκοπίαν, ή προς ύψηλότερον σκοπόν, άλλ’ άλλότριον 
τή τέχνη, χάριν ηθικού, πολιτικού ή θρησκευτικού σκοπού, άπέτυχε 
τού ίδιου σκοπού καί έ'σχε τοσούτον κακήν έμπνευσιν. Έν πάσι τού- 
τοις δέν πρόκειται ούτε περί κανόνων τού δικαίου καί τού αδίκου, 
ούτε περί ορθοδοξίας, ούτε περί ηθικής ή θρησκευτικής αγωγής. Τό 
κριτήριον δέν έγκειται ούτε έν τη θρησκεί^, ούτε έν τή ηθική, ούτε 
έν τή λογική, άλλ’ έν αυτή τή τέχνη, ήτις έχει ’ιδίας αρχάς, Ιδίαν 
θεσμοθεσίαν καί δικαιοδοσίαν καί θέλει νά κρίνηται κατά τούς ίδιους 
έαυτής νόμους. Οί νόμοι ούτοι,οΰς μόνη ή καλαισθησία γινώσκει καί 
εφαρμόζει, δέν άντίκεινται ταΐς θοησκευτικαΐς άληθείαις. ΓΙώς ή έν 
τή τέχνη αλήθεια ήθελε διάκειται άλλοτρίως προς πάσαν άλλην α
λήθειαν ; Ούκ είσίν αί αύταί αείποτε άΐώνιαι καί θεϊαι άλήθειαι αί 
διαδηλούμεναι έν σφαίραις καί ύπο τύπους διαφόρους " Ούκ έστι δυ
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νατόν ούτε ν’ άνθίστανται άλλήλαις, ούτε ν’ άντιφάσκωσι. Δέν ύπάρ- 
χει έν τούτοις λόγος όπως συγχέωμεν έκεΐνο, δπερ έστί καί δέον νά 
μένη διακεκριμένου. ”Αφετε τάς άνθρωπίνας δυνάμεις ν’ άναπτυχθώ- 
σιν έν τή ποικιλία καί έλευθερία των, τούτο έστιν ό δρος τής άρμο- 
νίας των. Ή θρησκευτική σκέψις, ή φιλοσοφική καί καλλιτεχνική 
είσιν άδελφαί, τά δικαιώματά των είσί κοινά, τείνουσι προς τον αύ- 
τόν σκοπόν, άλλα διά διαφόρων μέσων άνευ δισταγμού, άταράχως 
καί άμερίμνως. Άκολουθούσι τήν υπό τού Θεού χαραχθεϊσαν οδόν, 
βέβαιοι δτι άφιχθήσονται εις τό αύτό τέρμα. ’Αφού οί δημιουργοί 
τών συστημάτων τό παν έχώρισαν,έπήλθεν αύτοϊς ή μανία τού έπανα- 
γαγεΐν τό παν εις ενότητα καί νά συγχύσωσι τό πάν ούδέν έπαχθέ- 
στερον ή ή αίωνία αύτη ταύτότης πάντων τών πραγμάτων, ή έξαλεί- 
φουσα μετά τής ποικιλίας τήν ζωήν καί τήν πρωτοτυπίαν, αίρουσα 
δέ τά δρια καί διαρρηγνύσα τούς φραγμούς με ταβάλλει τά πρόσωπα 
καί παριστή τον καλλιτέχνην ότέ μέν ιερέα,ότέ δέ φιλόσοφον καί άλ
λοτε παιδαγωγόν καί παν άλλο ή καλλιτέχνην.Άφώμεν τή τέχνη τον 
ίδιον χαρακτήρα καί είδος, άπόσχωμεν νά μεταποιήσωμεν ή ΰποδου- 
λώσωμεν αύτήν. Άκατανόητον καθίσταται τίνος ένεκα δυσανασχε
τούσα τινες δτι ούκ άφίεται πλήρης ελευθερία τω φιλοσοφική πνεύ- 
ματι, άρνούνται δέ αύτήν τή καλλιτεχνία. Διασύρουσι τον μέσον 
αιώνα δτι κατέστησε τήν φιλοσοφίαν θεραπαινίδα της θεοΛογίας- 
Άλλ’ ό καλλιτέχνης έχει άρα ήττω ανάγκην τής έλευθερίας ή ή φι
λοσοφία ; Τό πνεύμα του οφείλει νά ή ήττον άπηλλαγμένον παντός 
περιορισμού καί απελεύθερου πάσης προκαταλήψεως ", Ήυαγκασμένος 
υά έ'χη τά όμματα προσηλωμένα έπί ηθικής τίνος αλήθειας ΐνα τήν 
άναπτύξη, έπί τίνος δόγματος ΐνα τό παραστήση, έπιστημονικής τί
νος άνακαλύψεως ΐνα τήν διαδώση, έπί μεταφυσικής ιδέας ΐνα τήν 
καταστήση αισθητήν δι’ εικόνων, μάτην θά πέριμένη τήν έμπνευσιν- 
αί συνθέσεις του έ'σονται ψυχραί, ή ζωή θά έλλείπη έκ τών προσώ
πων του, μή έλπίζητε δτι Θά κατοοθώση ποτέ νά'θίξη, νά συγκί
νηση, νά έγείρη τόν θαυμασμόν καί τον ένθουσιασμόν. Έν οίς έ'ργοις 
έλλείπει ή έ'μπνευσις μή άναζητήτε έκεΐνο, δπερ έπιθυμεϊ'τε, παρα
δειγματισμόν, ήθικόν μάθημα ή σωτηριώδη έντύπωσιν' θά άπαντή- 
σητε αηδίαν μόνον.'

Άλλ’ άποπειραθώμεν νά όρίσωμεν ακριβέστερου τήν φύσιν καϊ τόν 
σκοπόν τής τέχνης,δεικνύοντες τάς χωριζούσας αύτήν διαφοράς άπο 
τής θρήσκείας καί φιλοσοφίας μεθ’ δλας τάς ένούσας αύτάς σχέσεις.

Τό ούσιωδώς διακρίνον τήν τέχνην άπό τής θρησκείας έστίν έν συν-

/!
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.ασκείται έν τφ. μέσφ ά.
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τόμφ τό έξής" ή τέχνη , ώσπερ προείρηται, εντολήν έχει ν’άποκα- 
λύψη δι’ εικόνων καί συμβόλων τάς συνιστώσας την τών πραγμάτων 
ουσίαν ιδέας. Εις παν τής'τέχνης προϊόν δύο τινά πρόκειται νά θεω- 
ρήσωμεν, την ιδέαν την άποτελούσαν τήν βάσιν του, καί την παρι- 
στώσαν αυτό εικόνα' άλλά τά δύο ταΰτα οΰτω στενώς είσι συνδεδε- 
μένα καί συνηνωμένα άλλήλοις καί άποτελοΰσιν ένιαϊον καί άδιαίρε- 
τον ολον,ώστε δεν δύνανται νά χωρισθώσι χωρίς τό προϊόν της τέχνης 
νά έξαφανισθή. Ή τέχνη συνίσταται κυρίως έν τη ένότητι ταύτή.

Ή δικαιοδοσία της έστιν άπεριόριστος, έξ.
πείρου ποικιλίας ιδεών καί τύπων, άλλ’ΐσταται έν τφ αίσθήτικω κό- 
σμω, δεν δύναται νά ύψωθή διά της άφγιρημένης ιδέας μέχοι τού άο- 
ράτου, δηλαδή νά συλλάβτ) την ιδέαν.έν έαυτή κεχωρισμένη έκ τών 
εικόνων καί περικαλυμμάτων της. Ή τού αισθητικού καί τού πνευ
ματικού στοιχείου' κράσίς έστιν ό πρώτος της τέχνης χαρακτήρ.

’Άλλος τις οΰχ ήττον ουσιώδης της τέχνης χαρακτήρ έστιν ή τοΰ 
άνθρωπίνου πνεύματος έλευθέρα δημιουργία. Ή έν τη τέχνη αλήθεια 
οΰκ έστιν άποκεκαλυμμένη, ό. καλλιτέ 
έτοίμην, ή άν την παραλάβγ, ύποβάλλγ) 
έλευθέρως παραδέχεται καί χρήσιν αυτής

. περιβάλλει διά τύπου 
έξήλθεν έκ τ' 
έργα του ά

;χνης δεν παραλαμβάνει αυτήν 
αύτήν είς μεταποιήσεις, 
ποιείται, έλευθέρως την 

ύπ’ αυτού είργασμένου. Ό τής ιδέας τόπος 
■ής δημιουργικής του ένεργητικότητος, τούτου ένεκα τά 

άπο.καλοΰνται δημιουργήματα. Ό καλλιτέχνης έμπνέεται, 
άλλ’ ή έμπνευσές έστιν εσωτερική, οΰχί δέ επείσακτος. 'Η Μούσα 
ένοικεΐ έν τοΐς μυχιαιτάτο.ις της τοϋ ποιητοΰ ψυχής. Παρά τη έλευ- 
θέρα προσωπ,ιζότητι αναπτύσσεται άρχή τις αυτόματος,φυσική, συν- 
δυαζομένη μετ’ εκείνης ώσπερ ή είκών μετά της ιδέας. Ή τών δύο 
τούτων άρχών άρμονία, ή ταυτόχρονος ενέργεια του, συνιστώσι την 
άληθή καλλιτεχνικήν ιδέαν.

Ή θρησκεία διαφέρει της τέχνης καθ’ δσον ή μέν θρησκευτική ά- 
λήθεια οΰ μόνον έστιν άποκεκαλυμμένη, άλλ’ έτι πλέον δεν συνδέε
ται οΰσιωδώς μετά τοϋ αισθητού τύπου. 'Η θρησκεία ύποχρεοϋται 
άδιστάκτως νά παριστή τάς έαυτής ’ιδέας έν έμβλήμασι και συμβό- 
λοις, άπερ λαλοΰσιν εις τούς οφθαλμούς συγχρόνως καί είς τό πνεύ
μα, επικαλείται τότε έπίκουρον την τέχνην, παριστώσαν τάς διδα
σκαλίας έκείνης δι’ εικόνων δθεν η τέχνη διερμηνεύει τό δόγμα παρά 
ταΐς νοήσεσι ταϊς είσέτι άνικάνοις νά τό κατανοήσωσιν έν τή αύτοΰ 
καθαρότητι, άλλα τοΰτό έστι προπαρασκευή μόνον καί μύησίς. 'Η 
αληθής θρησκευτική διδασκαλία μεταβιβάζεται διά τού λόγου καί

ΦΙΛΟΣΟΦίΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

απευθύνεται εις τό πνεύμα*.  ’Αληθής άφ’ έτέρου λατρεία έστιν ή ύπό 
τής ψυχής τω άοράτω Θεώ άποδιδομένη, προσπαθούσης νά ένωθή 
αΰτω έν τή τής μελέτης καί προσευχής σιγή. Αύτη έστιν ή έν πνεύ- 
ματι καί άληθείμ λατρείγ,είς ήν άδυνατεΐ ή τέχνη νά έφιχθή. 'Η μυ
στική τής ψυχής ενωσις μετά τού Θεού τελείται έν τή σιγή καί έν 
τή περισυναγωγή εις έαυτήν. Έν τώ βαθμώ τούτω ή τέχνη ού μό
νον έστιν άνωφελής, άλλά άπεργάζεται καί βεβήλους περισπασμούς. 
Ό πιστός καλύπτεται τούς οφθαλμούς, δέν βλέπει, δέν άκούει, τό 
πνεύμα ΐπταται είς έκτάσεις άπροσίτους ταΐς αίσθήσεσι καί τή φαν- 
τασίμ. Ή τέχνη άρα οΰ δύναται- νά άφικνήται είς τό ύψος τής θρη
σκευτικής σκέώεως, εστιν ώς πρός τήν θρησκείαν δευτερεΰόν τι καί 
έπίκουρον, ' ’ ~~ ".....

νόν της, κ 
εργοις δευτερεύουσαν μόνον αξίαν, 
άντί ώραίου άγάλματος, έ 
θοξόου, άκατέργαστον 
παρεκκλήσιον έπί τοΰ 
θαυμάτων άντί τής έν 
Πέτρου. Καί ή τέχνη

θεωρούσαν τήν τέχνην ούχΐ ώς τήν εκφρασιν καί τό δργα- 
αθώς άπεκάλεσαν αυτήν,άλλά περιάπτει τοΐς θρησκευτικούς 

. Ή θρησκευτική εύλάβεια προτιμή 
, έξελθόντος τών χειρών τού έμπειροτάτου λι- 

εΐκόνα τιμωμένην ύπό τών πιστών, ταπεινόν 
μνήματος μάρτυρός τίνος, καθηγιασμένον διά 
Κολωνίμ μητροπόλεως ή τού έν Ρώμη άγίου 

___r δε διατηρεί τήν έαυτης άνεξαρτησίαν, οπερ 
μυριοτρόπως τεκμηριοΐ. Ουδέποτε τηρεϊ αύστηράν ορθοδοξίαν, ούδέ- 
ποτε κάμπτεται ό’λως τή άλλοτρίμ βουλήσει. Ουδέποτε παραδέχεται 
άλλοτρίαν ιδέαν, ούδ’ έπιβεβλημένον τύπον, χωρίς νά τροποποιήση 
αυτά; "Εχει τούς τύπους καί τούς-νόμους της, οΰς μάλιστα τηοεϊ· 
έ'χει προσέτι τάς φαντασίας καί ιδιοτροπίας της, άς δέον νά τή συγ- 
χωρηθώσιν. "Οταν έργάζηται ύπηρετοΰσα τήν θρησκείαν, άπομακρ,ύ- 
νεται άδιαλείπτως τού βιβλικού κειμένου, τοΰ ιστορικού γεγονότος ή 
τού καθιερωμένου τύπου, μεταποιεί τήν παράδοσιν καί τό συναξά- 
ριον, καί έάν δεν έπιτηρήται,· θά μεταβάλγ έπί τέλους και αύτό τό 
δόγμα. Μάτην θά προσπαθήσητε νά συγκρατήσητε 
δι’ άλύσεών, θέλει πάντοτε σάς διαφύγει ’Άλλως τε όσον ευπειθής 
καί άν φαίνηται καί ύποτεταγμένος,μή λησμονήσωμεν δν προτίθ 
σκοπόν τού νά κατανοητεύσ·/) τάς αισθήσεις καί ' 
έγκαταλείπησθε αΰτώ θέλει σάς συγκρατήσει έν τοΐς δεσμοΐς τού αι
σθητού κόσμου καί Θέλει σάς καταστήσει ειδωλολάτρην ή έθνικόν. 
Θέλει σάς καλύψει τόν "Αγιον τών άγιων καί θέλει σάς παρακωλύσει 
νά κοινωνήσητε έν πνεύματι μετά τού Θεού πνεύματος. Μεταξύ τέ
λος τής θρησκείας καί τής τέχνης αναφαίνονται ού μόνον πράγματι-, 
τικαί διαφοραί, άλλ’ αντίθετός τις καί άντιφατική τάσις. Χαρακτήρ

ιόν καλλιτέχνην 
■ε οσον εΰπ· 
εν δν προτίθεται 

τήν Φαντασίαν.Έάν
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.τής θρησκευτικής αλήθειας έστι τό άμετακίνητον, ένφ ή τέχνη έστίν 
άπ’ έναντίας ούσιωδώς εύμετάβλητος’ οθεν τείνει νά διαταράξη καί 
παραμόρφωση την θρησκευτικήν αλήθειαν, θέλουσα νά καθωραίσφ καί 
περιβάλφ αυτήν νέους τύπους, προσεταιρίζουσα αυτήν εις τά συμφέ
ροντα, είς τήν καλαισθησίαν, εις τάς ιδέας έκάστης έποχής και είς 
τά άνθρώπινα πάθη. Οΰτως άφοΰ συνεβάδισαν έπί τινα χρόνον ή θρη
σκεία καί ή τέχνη κατά τόν μέσον αιώνα έχωρίσθησαν έπ'ι τέλους.

Έάν παραβάλωμεν νΰν τήν τέχνην πρός τήν φιλοσοφίαν θέλομεν 
θεωρήσει στενήν μεταξύ των σχέσιν, άλλ’ ώσαύτως ουσιώδεις διαφο
ράς. Άντικείμενον τής τέχνης καί- τής φιλοσοφίας εΐσίν αί ίδέαι,άρχή 
καί ουσία τών πραγμάτων. ’Αλλ’ ή τέχνη παριστφ τάς ιδέας ύπό 
αισθητούς τύπους, ή δέ φιλοσοφία σπεύδει νά γνωρίσφ αύτάς καθ’ 
έαυτάς έν τή άφφρημένφ των φύσει, άπηλλαγμένας παντός συμβόλου, 
έκφράζει δέ αύτάς έν γλώσσφ έπίσης άφφρημένφ, μή άνακαλούσφ είς 
τό πνεΰμα ή γυμνήν τήν σκέψιν καί άπευθυνομένη είς μόνον τό λογι
κόν. Ή θρησκεία διέρχεται πάντας τοΰ συμβόλου τούς βαθμούς ΐνα 
άνυψωθή μέχρι τής λατρείας τό'ύ Θεοΰ έν πνεύματι καί αλήθεια’ άλλ’ 
ή θρησκευτική ιδέα καί ύπό τόν έναργέστερον τύπον συμφωνεί τω αΐ- 
σθήματι’ κατανοήσαι ούκ έ'στιν ό σκοπός της. Ή φιλοσοφία έξ έναν
τίας θέλει νά κατανόηση καί δέν κατανοεί πράγματι ή όταν ή άλή- 
θεια τφ φαίνηται γυμνή, περιβεβλημένη τό ίδιον έαυτής φως.

Οί ώραιότεροι τύποι, αί λαμπρότεραι εικόνες, τά μεγαλοπρεπή εμ
βλήματα ολίγον τήν συγκινοΰσιν4 ένορα έν αύτοΐς κώλυμα, μάλλον ή 
μέσον πρός θεωρίαν του αληθούς’ δθεν σκοπίμως παρατρέπει πάντα 
ταΰτα ή μάλλον διορφ τήν τούτων έννοιαν. Άλλά .τότε καταστρέφει 
τό έργον τής τέχνης, ύφϊστάμενον έν τή άδιασπάστω ενώσει τής ιδέας 
μετά τής αισθητής είκόνος. Έάν άφ’ ετέρου ή τέχνη παραβαλλόμενη 
τφ θρησκεία ή ελεύθερα δημιουργία τής άνθρωπίνης ποιήσεως, ή έμ- 
πνευσίς έστιν ανεξάρτητος τής βουλήσεως, ό καλλιτέχνης αισθάνε
ται έν έαυτω αρχήν δρώσαν καί άναπτυσσομένην ώσπερ μοιραίαν ίσχύν 
κατά τόν τρόπον τών φυσικών δυνάμεων κινούσαν καί έξάπτουσαν, 
ύποτάσσουσαν καί παραφέρουσαν αύτόν. Καί έν τω ένθουσιασμφ καί 
τφ ποιητική συμφορμ οφείλει νά δεσπόζφ και διευθύνφ τήν πτήσιν 
τής φαντασίας του. Έν τούτοις ό θείος οίστρος, ύφ’ού έμπνέεται δέν 
προέρχεται άφ’ έαυτοΰ, έκ τής άτομικότητός του, προκαλεΐται ύπό 
μούσης ή θεοΰ τίνος. Όλως άλλοΐόν τι συμβαίνει τω φιλοσόφφ’ καί 
τοι γινώσκων δτι τό λογικόν άπορρέει έκ θείας πηγής, καί δτι ή ά- 
λήθειά έστιν ανεξάρτητος αύτοΰ, έλευθέρως δμως άναζητεΐ αύτήν,
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δι’ έκουσίας δέ προσπάθειας τής νοήσεως τείνει νά σχετισθή μετ’αύ- 
τής. Έν τή ένασχολήσει τοΰ πνεύματός του έπιβάλλει σιγήν είς τήν ” 
φαντασίαν καί αισθητικότητα, έν δέ τή τής μελέτης γαλήνη θεωρεί, 
συλλογίζεται, σκέπτεται. Έπιτηρών μετά προσοχής πάσας τής σκέ- 
ψεως τάς κινήσεις, τήν ύποτάσσει είς τακτικήν πορείαν καί τήν υπο
βάλλει είς τούς κανόνας τής μεθόδου. Ή φιλοσοφία έστι τό άνθρώ- 
πινον λογικόν ύπδ τόν αληθώς έλεύθερον αύτοΰ τύπον.

Έν άρχή ή φιλοσοφία παριστή σχέσιν τινά πρός τήν τέχνην καί
■ τήν ποίησιν’ άλλά ταχέως έπέρχεται ό χωρισμός Οί πρώτοι φιλόσο

φοι γράφουσιν έπικώς. τά συστήματα των είσί κοσμογονικά ποιήμα
τα, καίτοι ή διδακτική ποίησις πλησιάζει τόν πεζόν λόγον’ μετ’ ού 
πολύ ό τύπος ούτος άντικαθίσταται διά τοΰ διαλόγου. Άλλά και δ 
διάλογός έστιν έ'ργον τέχνης, μικρόν δράμα, έ'χον τά πρόσωπά του, 
έ'κθεσιν, δέσιν καί λύσιν Ή σωκρατική συνδιάλεξις τόν παριστά μετά 
ζωηρότητος, ήχθη είς τόν ύπατον βαθμόν τελειότητος ύπό τοΰ Πλά
τωνος, ούχ ήττον καλλιτέχνου καί ποιητοΰ ή φιλοσόφου. Άλλ’ έρ
χεται ό Αριστοτέλης δστις άντϊ τής σοφής διατάξεως τοΰ Πλατω
νικού διαλόγου άντικαθιστφ τήν άπλήν έ'κθεσιν, δημιουργεί τόν φι
λοσοφικόν πεζόν λόγον καί περιορίζει τήν σκέψιν έν τω συλλογισμοί. 
Τό διδακτικόν ποίημα καί ό διάλογος έχουσι τήν φυσικήν καί νόμι- 
μ.ον θέσιν των έν τφ γενέσει τής φιλοσοφίας. Όρίζουσι τούς βαθμούς 
τής μεταβάσεως, δι’ ής ή φιλοσοφία χωρίζεται τής τέχνης, είσί τύ
ποι άμετακλήτως παρωχηκότες. Άλλά δέν ύπάρχουσι τάχα βαθεϊαι 
σκέψεις έν τοϊς δημιουργήμασι τής τέχνης καί έν τοΐς έργοις ιδία 
τών μεγάλων ποιητών ; Άδιστάκτως ναί, άλλ’ έάν έννοώσι τούτου 
ένεκα δτι δ καλλιτέχνης ή δ ποιητής έχει σαφή τών ιδεών του συνεί- 
δησιν, δτι δύναταί νά δώση τήν φιλοσοφικήν αύτών έξήγησιν, άπα- 
τώνται. Ό Όμηρος καί Ησίοδος ούδόλως είσί φιλόσοφοι, επειδή 
ένόμισάν τινες δτι δύνανται νά έξαγάγωσιν έκ τών ποιημάτων των 
δλην φιλοσοφίαν. Ό ‘Ησίοδο; ούδ-ίποτε ύπώπτευσεν δτι συντάττων 
τήν Θεογονίαν του εξέθετε κοσμογονικόν, μεταφυσικόν καί ηθικόν 
σύστημα" φιλόσοφοι δέ κατά δούδεκα αιώνας μεταγενέστεροι τοΰ ‘Ο
μήρου άνεΰρον τήν τών άρι^μώλ" θεωρίαν τοΰ Πυθαγόρου καί τάς ιδέας 

Πλάτωνος έν τή μυθολογίμ του. Τό αύτό δυνατόν είπεΐν περί 
τοΰ ελληνικού θεάτρου φιλοσοφίας. Ό Αισχύλος, δ τής Έλευσΐ- 

νος τά μ.υστήρια άποκαλύψας, ήθελε πιθανώς εύρεθή είς μεγάλην ά- 
μηχανίαν νά δώση τήν φιλοσοφικήν άνάλυσιν τών τραγφδιών του. 
Ό Σοφοκλής έκ τής τραγφδίας του ΟΙδίπους τύραννος ήθελε δυ-

που
τής
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νηθή νά έξαγάγή θεωρίαν εξιλασμού ; Ό Ευριπίδης, δ άπο σκηνής 
ούτος φιλόσοφος, όπως άπ.οκαλοΰσιν αυτόν οι σύγχρονοί του, περιπί
πτει εις αντιφάσεις οσάκις έξάγει ηθικά παραγγέλματα έκ τών δρα
μάτων του. Μέχρι τίνος βαθμού ή έ'μπνευσις και ή σκέψις δύναται νά 
συνδυασθώσιν όπως παραγάγωσι καλλιτεχνικόν ή ποιητικόν έργον, 
τούτο έστι ζήτημα μή δυνάμενεν νά λυθή έκ του προχείρου, αρκεί 
νά παρατηρήσωμεν ότι ή έμπνευσις δέον νά εχγ τήν πρωτοβουλίαν, 
έάν δέ ή σκέψις παρεμβαίνη άλλως ή όπως τήν διευθύνγ, εάν τήν αν
τικαθιστά, εξαφανίζεται ή τέχνη καϊ ή ποίησις. Κατά τούς καθ’ήμάς 
χρόνους έν Γερμανίγ δύο μεγάλοι ποιηταΐ έφάνησαν πραγματώσαν- 
τες τήν άνάμιξιν ταύτην τής ποιήσεως καϊ φιλοσοφίας. Άλλ’ ό Γαί- 
της δικαίως άπεφάνθη ότι ό Σχίλλερος ουδέποτε ΰπήρξεν ήττον φι
λόσοφος ή όταν ήθέλησε νά ή φιλόσοφος, καί ό Σχίλλερος ήδύνατο 
ν’ άπευθύνη εις τόν Γαίτην τόν αύτόν έλεγχον. Τό μέγιστον ποιη- 
τικοφιλοσοφικόν έργον, δπερ δύναται' τις ν’άναφέργ, ό Φαυσΐοο, έπι- 
βεβαιοΐ τήν γνώμην ημών. Τό πρώτον μέρος έστϊν άσυγκρίτως μάλ- 

. λον ενδιαφέρον τού δευτέρου καϊ άνώτερόν του ώς δραματικόν έργον 
κυρίως, επειδή ή φιλοσοφική αλληγορία άπαντή έν αΰτω σπανιώτε- 
ρον. Ό δεύτερος Φανστος, έ'ργον σκέψεως μάλλον ή έμπνεύσεως,παρι- 
στά άδιστάκτως μεγάλας έν συνόλω καλλονάς καϊ μάλιστα έν ταΐς 
λεπτομερείαις- άλλ’ ού δυνάμεθα ν’ άρνηθώμεν τό "ψυχρόν τής ποιή
σεως, αδύνατον νά έπιδοκιμασθή. καϊ έγκριθή ή μετά μακράν καϊ βα- 
θεϊαν μελέτην, αλλά τότε αποτυγχάνει ώς προς τό αποτέλεσμα,όπεΡ 
τό τής τέχνης έργον δέον νά παραγάγγ, α’ιφνιδίαν δηλ. έντύπωσιν, 
τό αίσθημα τού ώραίου και τόν ενθουσιασμόν, δν ή θέα του εγείρει. 
Οί Γερμανοί καλλιτέγναι όνειροπολοϋσι τήν ένωσιν τής επιστήμης 
καϊ τής τέχνης. Δέν άρνούμεθα ότι τό κράμα τούτο δέν δύναται νά 
μή παραγάγγ ευάρεστα αποτελέσματα, άλλ’ όφείλομεν ν’ άναγνωρί- 
σωμεν ότι ή ιδέα όπως μεταβή άπό τού φιλοσοφικού κύκλου εις τόν 
τής τέχνης, δέον νά ύποστή μεταποίησίν τινα έν τή τού καλλιτέ
χνου σκέψει- είτα ύφίσταται τάξις ’ιδεών διαφυγουσών αείποτε τήν 
τέχνην, καϊ τοιαύται κυρίως ε’ισϊν αί όντως φιλοσοφικαί.

Μ. Λ. ϋάϊερ
, καθηγητης,
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ΙΊΡΟΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ

ΓΡΑΜΜΑ1
Πατριάρχου Ιεροσολύμων Οεοφάνους, πρύς τόν Βασιλέα 

Μιχαήλ θεοδώροδιτζ.2

Θεοφάνης έλέφ Θεού Πατριάρχης τής άγιας πόλεως 'Ιερουσαλήμ 

καϊ πάσης Παλαιστίνης.
Άνερχομένης τής ημών μετριότητος έκ τής άγιας πόλεώς 'Ιερου

σαλήμ εις τήν μεγάλην καϊ βασιλεύουσαν τών πόλεων Μοσχοβίας, διά 
χρείας τής μεγάλης έκκλησίας του μεγάλου Θεού καϊ Σωτήρος ημών 
'Ιησού Χριστού, δηλονότι τού άγιου καϊ ζωοδόχου Τάφου έπϊ τοΐς 

χρόνοις τού μεγάλου Βασιλέως Μιχαήλ Θεοδωροβίτζη και Αύτοκρά- 
τορος τής μεγάλης Μοσχοβίας καϊ πάσης'Ρωσίας καϊ επειδή αυτός ό 
ευσεβέστατος καί όρθοδοξό,τατος μέγας βασιλεύς Μιχαήλ Θεοδωρο- 
βίτζης πάσης 'Ρωσίας καϊ Αύτοκάτωρ Βλαδιμηρίου, Νοβογραδίου, 
Καζανιού, Άστραχανίου, Σιμπηρίου, Πσχοβίου καί πολλών Αΰθεντών 
καϊ Βασιλέων Αΰθέντης καϊ Βασιλεύς μέγας, ύποδεξάμενος τήν ήμών 
μετριότητα σώματικώς ένταύθα παραγενομένην, άσμένως, φιλανθρώ- 
πως τε και. φιλευσπάγχνως καϊ διά τήν προς ήμάς φιλοφροσύνην καϊ 
δεξίωσιν, όσην έχει περί τόν Θεόν ευσέβειαν, καϊ περί τήν εκκλησίαν 
τού Χριστού αγάπην έπιδειξάμενος, έδει καϊ ημάς 0λγ|. έξοχή καί δια- 
νοία τήν αυτού άγίαν καί μεγάλην Βασιλείαν υπηρέτησα; καί δου- 
λεύσας, οΰ μόνον τά νυν άλλά καϊ είς τόν άπαντα χρόνον τής ζωής 
ήμών δει εύχαριστεΐν όλοψύχως και χάριτας όμολογεϊν πολλά;. Τού
του χάριν τού εΰσε βε στάτου καϊ ειρηνικότατου Βασιλέως Μιχαήλ

1 Έκ τής «Συλλογής βασιλικών Γραμμάτων καϊ συνθηκών εύρισκομένων έν 
τω Ύπουργείω τών ’Εξωτερικών. Μόσχα 1819». Τόμ. γ', σελ. 202, άΰξ. άριθμ. 
46. Τό παρόν διεσώθη ελληνιστί όπως καί παραθέτομεν αυτό ενταύθα.

,2 Μιχαήλ Θεόδωρος γενεάρχης του νϋν βασιλεύοντος Αύτοκρατορικοϋ έν "Ρω
σία Οίκου, υιός του ευπατρίδου (βογιάρου) Θεοδώρου Νικήτιτζ 'Ρομάνοβ- έγεννήθη 
τή 12 ’Ιουλίου 1596, άνηγορεύθη βασιλεύς τω 1613 έτει, συνήψε συνθήκας 
ειρήνης μετά τής Σουηδίας καί Πολωνίας καϊ άπεβίωσε τω 1645.
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Θεοδωροβίτζη καί Αύτοκράτορος πάσης 'Ρωσίας,-ή μετριότης ήμών, 
ώς οίκείοις οφθαλμοί; ίδοΰσα καί πληροφορηθεΐσα τό δεδομενον καί 
χαρισμένον έκ τής άνω τοΰ Θεοΰ προνοίας τής αύτοΰ μεγάλης Βα
σιλείας πλάτος κα'ι μεγαλείου καί οτι μόνος αυτός έστι σήμερον έπί 
τής γης Βασιλεύς μέγας όμοΰ καί ορθόδοξος, καί άλλος ούδείς κατά 
αλήθειαν, ώς αυτός, έφ’ δλην τήν γην και υποκάτω τοΰ ούρανοΰ και 
τοΰ ήλίου, διά τούτο έκρινεν ή μετριότης ημών, ώς έστι δίκαιον καί 
εύλογον. ’Επειδή γοΰν, καί ένστερήσει ποιμένος τήν εύαγεστάτην 
ταύτην ποίμνην έπεγνωμεν, καί εύρομεν διαμένουσαν, τοΰ 
ναντος ήδη πρός τήν έκεΐσε λήξιν άπάραντος, καί πρός τάς 
νάς είσελάσαντος, ούκ φήθημεν δεΐν έπί πολύ χηρευουσαν, 
δρον καθίστασθαι τήν καθ’ ημάς τοΰ Χριστού μεγάλην εκκλησίαν 
τοιαύτην δηλαδή δθεν έλέω Θεοΰ καί τοΰ αύτοΰ μεγάλου Βασιλέως 
γνώμη κα'ι θελήσει καί τής ημών μετριότητας προθεσμία καί σπουδή 
συνήχθη άπασα ή έν τή μεγάλη Μοσχοβία καί έν πάση τή 'Ρωσίη 

εκκλησία σκέψιν καί έκλογήν ποιήσασθαΐ’ παρήσαν γάρ τότε οϊ τε 
’Αρχιερείς καί ’Αρχιεπίσκοποι,Άρχιμανδρΐταί τε καί Ηγούμενοι, καί 
όί τής συνάξεως γέροντες καί άπασα ή τοΰ Παλατιού σύγκλητος καί 
έζήτει ’Αρχιερέα μέγαν τόν τήν φορτίδα τών ψυχών αύτών διαδεξά- 
μενον καί δή πάντες, πνεύματι θείφ κινηθέντες καί ένί στόματι καί 
καρδίφ κοινωνική ψήφω άπεφήναμεν και έκλέξαμεν τόν πανιερώτα- 
τον Μητροπολίτην κύριον Φιλάρετον 'Ροστοβίου καί 'Ιεροσλαβίου^, 
ά'νδρα ό'ντα άξιον, δίκαιον καί ένάρετον, σοφόν καί άγιον καί θεο
φιλή καί άκοντα αύτόν βιασάμενοι,προσεκαλέσαμεν αύτόν εις τον ύψη- 
λότατον θρόνον τοΰτον τής μεγάλης καί Άποστολικής ’Εκκλησίας,

1 Ό Φιλάρετος ουτος ην ό πατήρ τοΰ ανωτέρω βασιλέως τής 'Ρωσίας Μιχαήλ 
Θεοδώροβιτζ. 'Ο βογιάρος Θεόδωρος Νικήτιτζ 'Ρομάνιοβ γενόμενος μοναχός καί 
χειροτονηθείς τω 4605 μητροπολίτης 'Ροστοβίου, έπί εννέα έτει από'τοΰ d610 

■ εύρίσκετο έν αιχμαλωσία παρά τω βασιλεί τής Πολωνίας Σεγισμούνδω καί ότε 
επανήλθε τής αιχμαλωσίας έπρότεινεν αυτω τόν ΙΙατριαρχικόν θρόνον τής ’Ρω
σίας ον μετά πολλάς έπί τέλους άποποιήσας έδέχθη, όνομασθείς τή 24 ’Ιουνίου 
4649 Πατριάρχης τής 'Ρωσίας. Οΰτω ταΰτοχρόνως, ότε ό υιός αύτοΰ ήρχε τοΰ 
Ρωσικοΰ έθνους πολιτικώς, ουτος έποδηχέτε: αυτό θοησκευτικώς. 'Ως ειδήμων δε 

τής πολιτικής ταχέως έσχε σπουδαίαν επιρροήν καί έπ'ι τών πολιτικών ύποθέσεων 
τοΰ κράτους, εδραίωσε τήν έν 'Ρωσία μοναρχίαν και μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ 
(4633) ύπήρξεν ό μόνος καί απόλυτος σύμβουλος τοΰ υίοΰ του. Έν άπασι τοΐς 
βασιλικοΐς γράμμασιν ύπεγράφοντο όμοΰ οΰτω : «Τζάρος βασιλ ύς καί μέγας Οουξ 
Μιχαήλ Θεοδώροβιτζ πάσης 'Ρωσίας καί μέγας πανοσιώτατος πατριάρχης Μοσ" 
φοβίας κοοί άπάρ-ης 'Ρωσίας Φιλάρετος Νικήτιτζ».
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κατά τούς θεσμούς τών αγίων ’Αποστόλων καί τήν παράδοσιν τών 
άγιων πατέρων καί τήν πρφην ημών Πατριαρχικήν, τών αδελφών και 
συλλειτουργών τής ημών μετριότητας μέ τήν έπονομασίαν καί 
κλήσει του προανάρχου Πατρός καί επινεύσει τοϋ συνανάρχου Υίοΰ . 
καί συνεργείς τοΰ άγίου Πνεύματος χεϊοα έπιθεντες, ίερώς καί άγιο- 
πρεπώς τά κατ’ αύτόν έκτελέσαντες, παναγιώτατον Πατριάρχην άνη- 
γορεύσαμεν καί έπωνομάσαμεν τής μεγάλης τοΰ Χριστού καί καθο
λικής εκκλησίας, τής έν τή βασιλευούση τών πόλεων Μοσχοβίας, 
καί αδελφόν καί συλλειτουργόν τής ήμών μετριότητος καί τών λοι
πών Πατριαρχών, καί σύν αύτοΐς άριθμεΐσθαι καί μνημονεύεσθαι- ώς 
πάλαι καί αύτοί συνεμαρτύρησαν καί συνηυδόκησαν καί έστερξαν είς 
τούτο, καί έφάνη αύτοΐς αρεστόν καί εύλογον καί άναγκαΐον καί προ- 
σήκον, καθώς τό χρυσόβουλον διαλαμβάνει τοΰ αοιδίμου Βασιλέως 
Θεοδώρου’Ιωαννουβίτζη καί το συνοδικόν γράμμα τοΰ παναγιωτάτου 
καί οικουμενικού Πατριάρχου κυροΰ ‘Ιερεμίου, τό κυρωθέν καί βεβαιω- 
θέν ύπό τών άγιωτάτων Πατριάρχων κυροΰ Μελετίου ’Αλεξάνδρειάς, 
’Ιωακείμ ’Αντιόχειας καί Σωφρονίου 'Ιεροσολύμων καί ύπό πάντων 
τών τής ’Ανατολικής έκκλησίας ’Αρχιερέων ϊνα ή εύεργεσία αΰτη καί 
ή Πατριαρχική τιμή καί τό όνομα κάθαπερ ήρξατο από. τοΰ παναγιω- 
τάτου Ίώβ, καί είς τούς μεταξύ έκείνου ύστερον χειροτονηθησομέ- 
νους, έν τή μεγάλη Μοσχοβία Πατριάρχας μένγ, ασάλευτος είς άπε- 
ράντους αιώνας κατά τόν γεγονότα κανόνα καί τύπον, ούτως δή καί 
ήμεΐς κατά τόν τύπον τοΰτον άκολουθήσαντες έχειροτονήσαμεν καί 
έπωνομάσαμεν αύτόν ΙΊαναγιώτατον Πατριάρχην τής μεγάλης'Μο
σχοβίας. Τοιγαροΰν, ώ τέκνα φωτόμορφα τής έκκλησίας καί τής εύα- 
γεστάτης Μοσχοβίας ! τοΰτον ουν τόν έκ Θεοΰ ψηφισθέντα καί τόν 
παρά τής ήμών, μετριότητος χειροτονηθέντα Πατριάρχην καί προστά
την ήμών άσμενοι γοΰν καί περιχαρώς όλη τή ψυχή καί τή διανοίφ 
είσδέξασθε, καί ώς πατέρα κοινόν καί φιλόστοργου ήδέσθητε καί ώς 
ποιμένα όμοψύχως έπέγνωτε, καί ώς όδήγφ πρός σωτηρίαν όδηγοΰντι 
έπηκολαυθήσατε, καί ώς τέκνα τφ πατρί ύποτάγητε,γινώσκοντες αύ
τόν, ώς κατά Παύλον τόν μέγαν διδάσκαλον, άκοιμήτοις όφθαλμοΐς 
έπαγρυπνήσει, καί τής ψυχικής ύμών σωτηρίας έπιμελήσεται, Καί 
γάρ δι’ αύτοΰ έλπίς ύμΐν βεβαία εσεται τά καλά παρά Θεοΰ καί σω
τηρίας έχόμενα ήμάς λήψεσθαι- εί γάρ αύτφ τό ού; ύμών ύποκλίνοιτε, 
καί τοΐς ύπ’ αύτοΰ λεγομένοις προσέχοιτε, τών έλπιζομένων αγαθών 
έπιιεύξεσθε, καί τών έκεΐθεν αμοιβών συμμετάσχετε. Προ δέ τούτων 
καί διά πάντων, δεήσεις έκτενεΐς καί έντεύξεις διηνεκείς ύπέρ τοΰ
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εύσεβεστάτου ήμών Βασιλέως Μιχαήλ Θεοδωροβίτζη τοΰ Ιν. Θεοΰ 
προλάμ-ποντος, ποιεΐσθαι μή διαλείπετε, όπως ό Κύριος δ Θεός, δ στέ- 
ψας αύτδν τόν μεγαν Βασιλέα ήμών καί συμμαχών, και νικητικαϊς 

. εύημερίαις. την γαλήνιον αύτοΰ κορυφήν στέφων έπί πλεϊον ταΐς κατ’ 
εχθρών άνυψώσειε προκοπαΐς, φρουρών καί διαφυλάττων τό στέφος 
και τδ ΰψος τής αύγοΰ Βασιλείας, εις αιώνας αιώνων, είς παντός τοΰ 
κόσμου σωτηρίαν καί εύόδωσιν, μεμνημένοι καί της ημών μετριότα
τος. Οΰτως ύμεϊς ποιείτε. Αύτός δέ δ. Παναγιώτατος Πατριάρχης 
αδελφός καί συλλειτουργός της ήμών μετριότατος,ό προχειρισθείς έκ 
Θεοΰ καί έμπιστευθείς τοΰ τοιούτου ποιμνίου, οφείλει αύτοΰ τόν άγιώ- 
τατον θρόνον έ'χειν, Άρχιερατικώς ποιμένειν καί Πατριαρχικώς κυβερνάν 
πάντα ποιων καί λέγων τά πρός δόξαν τοΰ Κυρίου καί Θεοΰ καί Σω
τήρος Ήμών ’Ιησού Χριστού, τού πρώην καί μεγάλου Άρχιερέως καί 
είς σωτηρίαν τοΰ Χριστωνύμου λαοΰ, έ'χων πάσαν εξουσίαν, ώς έ'ν- 
νομος Άρχιερεύς καί Πατριάρχης τελών πάσαν Αρχιερατικήν καί 
Πατριαρχικήν τάξιν, χειροτονεΐν άναγνώστας, υποδιακόνους, ίερο- 
διακόνους καί ιερείς τούς δηλονότι άξιους. Ού μην άλλά καί έπισκό- 
πους, καί άπλώς είπεΐν ’Αρχιερείς άναβιβάζειν, οΰς άν έπιγνώ άρχι- 
ερωσύνης άξιους, καί επιτηδείους πρός ποιμαντικήν έξουσίαν, καί 
ποιειν πάντα οσα προσηκεΐ τή Πατριαρχική άξίφ τί! ύπερτάτγι καί 
άγιωτάτη, μετά τής προσηκούσης όσιότητος καί δικαιοσύνης, πόρρω 
πάσης σιμωνιακής αισχροκέρδειας- έτι οφείλει εχειν γνησίως καί 
πρδς πάσαν την άγίαν τοΰ Θεοΰ καθολικήν έκκλησίαν καί πρός ήμάς 
τούς συλλειτουργούς καί αδελφούς έν Κυρίφ. Τοιοΰτον δεΐ είναι τοΰ 
λαού προστησόμενον καί άνθεξόμενον τοΰ κατά τήν διδαχήν πιστού 
λόγου καί οφθαλμόν καί άκοήν και χεΐρα και πόδα τής ποίμνης πρός 
οδηγίαν μέν καί φυλακήν τών κρειττόνων αποχήν δέ καί άνατροπήν 
τών έναντίως καί έτεροδόξως καί αίρεσιαρχώς έχόντων έπόμενον. Διά 
τούτο δει φυλάττειν τούς ορούς τών άγιων πατέρων όρθώς καί άκαι- 
νοτομήτους, ώς παρελάβαμεν παρ’ αύτών καί εύλογεΐν μέν, οΰς καί 
ήμεΐς εύλογουμεν, άμφορίζειν δέ, οΰς καί ήμεΐς άφορίζομεν δικαίως. 
Τούτων ούν ώσαύτως ένεκα καί τό παρόν Πατριαρχικόν γράμμα δί- 
δοται αύτφ τφ παναγιωτάτω Φιλαρέτφ, άδελφφ καί συλλειτουργέ 
τής ήμών μετριότητος κατ’ έ'τος φχιθ’ (1619) έν μηνί Ίουλίφ ε.

Θεοφάνης
Πατριάρχης 'Ιερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης

(Τ. Σ.).

ΓΡΑΜΜΑ1
Πατριάρχον 'Ιερουσαλήμων ΙΙαϊσίου τώ ΤζΛρφ Άλεξίιρ 

Μιχαίλοβιτζ ΰ

ΙΙαΐσιος, ε’άεω θ«οΐ> Πατριάρχης της αγίας πιύΐεως ’ΊερουσαΛήμ, 
και πάσης Πα.Ιαιστίνης.

-|· "Οταν τινάς τών προβάτων ποιμήν ή γήρας ή νόσος τοΰ συ
νέβη καί μή δυνάμενος ποιμανεΐν, είναι χρεία νά βαλθγ έτερος άντ’ 
αύτοΰ διά νά ποιμένη έκεΐνα τά. λογικά πρόβατα, καί νά διώχνη τούς 
λύκους μέ τήν τρίπλοκον σφενδόναν διά νά μην άπολεσθώσι καί σκορ- 
πισθώσιν ένθεν κάκεϊθεν, άλλά πρέπει νά στέκηται καί νά άγρυπνϊί 
νύκτα καί ήμέραν, ώς καθώς είναι, μέ κάθε λογής άρμα περιεζωσμέ- 
νος καί μέ τήν τρίπλοκον σφενδόναν, οπού είναι ή χάρις τού άγίου 
Πνεύματος διά νά διώχνη τούς νοητούς καί ψυχοφθόρους λύκους,όποΰ 
πάντοτε φθονοΰαι τό άγαθόν τής ψυχής- επειδή καί ό πρώην Μητρο
πολίτης Νοβογραδίου κΰρ ’Αθανάσιος ό έν άγίφ Πνεύματι αγαπη
τός άδελφος καί συλλειτουργός άπό πολύ γήρας καί νόσων πολλών 
μή δυνάμενος έάαμεν οίκειοθελώς παραίτησιν, καί αναμεταξύ έν ταύ- 
ταις ταΐς ήμέραις εύρέθημεν καί ήμεΐς είς τήν μεγαλοπρεπεστάτην 
καί περίφημον πόλιν τής Μοσχοβίας καί άνέβημεν άπό τήν 'Ιερουσα
λήμ. διά νά προσκυνήσωμεν τόν εύσεβέστατον, κραταιότατον καί θεό- 
στεπτον ήμών Βασιλέα καί μέγαν Κνέζη Κύριον Κύριον’Αλέξιον Μι- 
χαηλοβίτζη καί Αύτοκράτορα πάσης 'Ρωσίας, τόν έν άγίω Πνεύματι 
υίόν άγαπητόν τής ήμών μετριότητος καί έχειροτόνησαν Νοβογρά- 

' δίου τόν όσιώτατον έν ίερομονάχοις ’Αρχιμανδρίτην τής Βασιλικής 
μονής τού Σωτήρος ήμών Ίησοΰ Χριστού Νίκονα 3 λεγόμενον, καί 
άνεβίβασαν είς τόν θρόνον τής άξιωτάτης Μητροπόλεώς Νοβογρα- 
δίου καί θεωρώντας καί ήμάς τήν καλήν αύτού άρετήν καί άξίαν, μή

1 Έκτης «Συλλογής βασιλικών γραμμάτων καί Συνθηκών ευρισκομένων έν 
τώ ύπουργείω τών εξωτερικών, συλλεγέντων ύπο τής ’Αρχαιογραφικής επιτροπής 
τής 'Ρωσσικής Αύτοκρατορικής ’Ακαδημίας». Μόσχα 1819. Τόμ. γ’. σελ. 447. 
αυξ. άρ. 135.»2 ”Ιδε σημείωσιν έν τω προηγουμένω εγγραφφ περί αυτού.

3 Ό μεταγενεστέρώς διάσημος τής 'Ρωσίας Πατριάρχης Νίκων,· ό αίτιος τής 
άναφυείσης έν 'Ρωσίμ σπουδαίας αίρέσεως τών αρχαιοπίστων (Σταροογπράτζοι). 
Περί αυτού θέλομεν έκτενέστερον άναφέρη έν τή παραθέσει Πατριαρχικών γραμ
μάτων τοΰ έν 'Ρωσία άνωτέρου ιστορικού γεγονότος άφορόντων. 
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έχοντες’άλλο τι χάρισμα νά του δόσωμεν, τόν έδώσαμεν ταύτην την 
έξουσίαν νά φορή τό μανδύον αύτοΰ μέ πόματα κόκκινα, καί εύλογή- 
σαμεν αυτόν, καϊ διά νά τό φορή έφ’ όλης ζωής αύτοΰ καϊ μηδεϊς 
έξετάσγ αυτόν. Καϊ εις βεβαίωσιν και ασφάλειαν έδόθη τό παρόν 
ήμέτερον Πατριαρχικόν γράμμα του άνωθεν Μητροπολίτου Νοβο- 
γραδίου κυρίου Νίκονολ, του έν άγίω Πνεύματι αγαπητού αδελφού 
καϊ συλλειτουργού της ήμών μετριότητος. Έγράφη έν τη μεγαλο- 
τάττ) βασιλευούσγ πόλει της Μοσχοβίας έν μετοχίφ τού άγιου Κυ
ρίλλου έν μηνϊ Μαίφ ε\ έν έτει ξρνζ, ίνδ. β'.

Παίσιος
Πατριάρχης 'Ιερουσαλήμ καϊ πάσης Παλαιστίνης.

ΓΡΑΜΜΑ1

1 Έκτης «Συλλογής βασιλικών γραμμάτωνκ.λ.π». Τόμ. γ1, σελ.456, αθξ.139.

ΠαΙ'σίου Πατριάρχου 'Ιερουσαλήμ πρός τόν Τζίρον ’Αλέξιον 
Μιχαΐλοδιτζ.

Τώ εύσεβεστάτφ, θεοστέπτφ, χριστιανικωτάτω, κραταιοτάτφ, 
άηττήτφ, έλέφ Θεοΰ Μέγα αύθένττ) Βασιλεΐ καϊ Μέγα Κνέζγ Κυρίω 
Κυρίφ Άλεξίφ Μιχαηλοβίτζγ και Αύτοκράτορι πάσης 'Ρωσίας, έν 
άγίω Ιΐνεύματι υίφ άγαπητω καϊ περιποθήτω τής ήμών μετριότητος 
ύγιώς καϊ ένδόξως καϊ περιχαρώς.

Παίσιος, έλέω Θεοΰ Πατριάρχης τής άγιας πόλεως 'Ιερουσαλήμ 
καϊ πάσης Παλαιστίνης.

Εΰσεβέστατε, θεόστεπτε, χριστιανικώτατε, αήττητε, έλεω Θεοΰ 
Μέγα Αύθέντα Βασιλεύ καϊ Μέγα Κνέζη, Κύριε Κύριε ’Αλέξιε Μι- 
χαηλοβίτζη καϊ Αύτοκράτορ πάσης 'Ρωσίας, Βασιλεύ Κοζανίου, Βα- 
σιλεΐΆστραχανίου, Βασιλεΐ Σιμπιρίου, Μέγα Κνέζη Σμολένστζκου, 
Νοβογοροδίου,Βλαδιμηρίου, Τβερτζησκίας Γιοκρσκίας,· Μπερσκίας καϊ 
Μπολγαρίας, Τζερνιχόβου, 'Ρεζανίου, Μιολοτζίας, 'Ροστοβίου, 'Ιερο- 
σλαβίου, Μπελοζερτζίας, Οΰντορτζίου, Όμτορζίου, Μέγα Αύθέντα 
γης 'Ιμερίας καϊ τών Βασιλέων Γοριάς καϊ παντός Βορείου μέρους, 
και αυτών τών πολλών Αύθεντών Μέγα Αύθέντα καϊ Κατεξουσιαστά, 
υίέ κατά ΙΙνεΰμα τής ήμών μετριότητος, χάρις εϊη ΰμϊν, ειρήνη καϊ 
έλεος παρά Θεοΰ Παντοκράτορος, εις σύστασιν καϊστερέωσιν τής με
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γάλης Σου Βασιλείας, άμα σύν τγ εύσεβεστάτγ Βασιλίσστι καϊ μεγάλη 
Κνεζίνι>: Κυρίη Κυρία Μαρία εύχομαι και εύλογώ καϊ παρακαλώ Κύ
ριον τόν Θεόν τόν άγιον καϊ ζωοδόχον Τάφον νά τής χαρίσγ έκεΐνο 
όπου άγαπ^ ή ψυχή της’ αμήν- γένοιτο.”Αλλο- καϊ ήμεϊς μέ τήν βοή
θειαν του Θεοΰ καϊ μέ τό έλεος τής μεγάλης Σου Βασιλείας καλώς 
έχομεν. Καϊ δή τό έμπόδιον τό ειδικόν μας θέλει τό συντύχει ό ’Αρ
σένιος δ Στροίτελος. Είς τόν άπερασμένον χρόνον, Βασιλεύ μου, είς 
τούς εκατόν πενήντα χρόνους μοΰ εϊπεν δ ’Αρσένιος δ Στροίτελος άπό 
τό μοναστήοιον τής 'Αγίας Τριάδος, δι’ έκεϊνον δποΰ ώρισεν ή 
Μεγάλη σου Βασιλεία καϊ τόν έστειλεν ε’ις τοΰ λόγου μας, δΓ έκεϊνον 
τόν κακόν άνθρωπον καί έπίβουλον τής Μεγάλης Βασιλείας όπου 
έφυγεν εις τήν Λεχίαν, καϊ μετέπειτα άπ’ αύτήν έπήγεν εις τήν Τουρ-' 
κίαν, καϊ έγύρϊσε καϊ έτερα ριγάτα περισσά καϊ ώνομάσθη τοΰ Κνέζη 
Ίωάννου Βασιλιεβίτζη Σούσκοϊ, υίός τοΰ Βασιλέως καϊ μεγάλου 
Κνέζη Βασίλη Ίωβαννοβίτζη, και διά τούτο έγώ άπό τήν Μπογδα- 
νίαν έστειλα εις τήν μεγάλην σου Βασιλείαν τόν ’Αρσένιον τόν Στροί- 
τελον. Καϊ τώρα τήν σήμερον έκεΐνος δ κακός άνθρωπος έφυγεν εις 
τά μέρη τής Λεχίας πάλιν, καϊ εύρίσκεται είς ένα κάστρον τών Κοζά
κων. Καϊ διά τούτο έγώ τώρα έστειλα εις τό Χαβούμάνον τόν Αρ
σένιον, καϊ έγραψα μετ’ αύτόν εις τόν Χαβούμανον τόν ’Εχμέλη πώς 
νά ,τόν πιάσνι αύτόν τόν κακόν άνθρωπον, νά τόν δέση καϊ νά τόν φέ
ρουν ε’ις τήν Βασιλείαν Σου μαζί μέ τόν ’Αρσένιον τόν Στροίτελον. 
Καϊ διά τούτην τήν ε’ίδησιν καϊ δουλείαν στέλνω τόν ’Αρσένιον ε’ις 
τήν μεγάλην Σου Βασιλείαν, καϊ πάλιν νά μάς τόν στείλγς ή Μεγάλη 
Σου Βασιλεία, καϊ μή τόν κρατείτε' καί δΓ αύτήν τήν ύπόθεσιν 
εϊτι ποιήση δ Χαβούμανος, νά μάς γράψγ ή Μεγάλη Σου Βασιλεία 
μέ τόν ’Αρσένιον διά τά πάντα, ότι καρτερούμεν άπόκρισιν. Καϊ 
πάλιν εϊτι μάς δρίσγ ή Μεγάλη Σου Βασιλεία θέλομεν κάμει. ’Άλλο' 
πολυχρονημένε μου Βασιλεύ, γίνωσκε καϊ τούτο, δτι ήλθον οί Κο
ζάκοι καϊ Τατάροι, καϊ έχάλασαν τήν Μπογδανιάν άπό τόν πάτον, 
δτι, τί νά ε’ιπώ ; δέν άφησαν μήτε άνθρώπους, μήτε έκκλησίας, μήτε 
πράγματα άλλα, μήτε όσπήτια' δλα τά έπήραν καϊ ολα τά έκαψαν 
"Αλλο' οί Τούρκοι είναι ώσάν δέν θέλουν, μέγαν φόβον έχουν άπό τά 
μέρη έντεΰθεν, καϊ άπό παντού, καϊ δ Θεός νά τούς δώση πάντα φό
βον νά έχουν καϊ τρόμον άπό τήν Μεγάλην Σου Βασιλείαν, καϊ νά 
τούς άφανίσηί δ Θεός άπό τό πρόσωπον τής γής. Τήν δέ άγίαν Σου 
Βασιλείαν φυλάξοι Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός είς στερέωσιν καϊ

Τόμος ΙΑ’, 10. — ’Ιούνιος 1888. 51 
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νίκην δρατών καί αοράτων (εχθρών) καί κυριεύσοις πάντα τά έθνη. 
’Αμήν. Έν έτει φχν’,· Σεπτεμβρίου· λ' (1650, Ίβρίου 30).

Π αίσιος
Έλέω Θεοΰ Πατριάρχης τής άγιας πόλεως 'Ιερουσαλήμ.

ΓΡΑΜΜΑ 1

1 Έκ τής Συλλογής βασιλικών γραμμάτων καί συνθηκών κλπ. Μόσχα 1819. 
Τόμ. δ’, σελ. 134, αυξ. άριθ. 37.

2 Τδ περιεχόμενον τοϋ παρόντος δπως καί ή σταθερότης τοϋ γραμματοκομιστοϋ 
Μελετίου, μοχθοΰντος υπέρ τής αλήθειας, είναι, δύναταί τις νά εί'πη, ή μόνη και 
άποκλειστικώς φαεινή σελίς έν τή ζοφερά χρονογραφίας τής μετοχής τοΰ έλλη- 
νικοΰ κλήρου έν τώ γνωστώ ζητήματι τοΰ Πατριάρχου τής'Ρωσίας Νίκωνος, με
τοχής συνισταμένης ώς έπί τδ πλεΐστον έκ σκοπών αισχροκέρδειας έπί τή βάσει 
τοΰ γνωστοϋ θεωρήματος «ένεργεΐν συνωδά ταΐς περιστάσεσι», μετοχής έπί τέλους, 
ήτις άπέληξεν εις τδ λυπηρδν γεγονδς τής έν 'Ρωσία καθείρξεως δύο ομογενών ήμών 
κληρικών, τοΰ μητροπολίτου Ίκονίου καί Καππαδοκίας ’Αθανασίου καί τοΰ γραμ- 
ματοκομιστοΰ τοΰ ανωτέρω Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων τοΰ Σεβαστικοΰ ή Σάββα 
Δημητρίου.

Νεκταρίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων τφ Τζάρω 
Άλεξίω Μιχαίλοδιτζ 1 2.

Έν Θεφ Σωτήρι, τφ έν Τρισίν ύποστάσεσιν ύμνουμένφ, και έν μο- 
νάδι Θεότητος προσκυνουμένφ, Πατρί άγεννήτφ, γεννήτόρι δέ Υίοΰ, 
καί προβολή μόνη τοΰ άγίου Πνεύματος, Υίφ άγαπητφ καί Πνεύματι 
άγίφ, παρά μόνου τοΰ Πατρός άϊδίως έκπορευομένφ κα'ι δΓ Υίοΰ τη 
κτίσει φοςνερουμένφ τε και διαδιδομένφ, μιά βασιλείς,μιφ δυνάμει, τη . 
ύποστησάση τόνδε τόν κόσμον, τόν ορατόν τε καί τόν αόρατον, τη 
προνοουμένη κα'ι διακυβερνώση τό πάν, Σο'ι τφ πιστοτάτφ έν Χριστφ, 
κα'ι όρθοδοξοτάτφ, θεοστέπτφ, θεοφρουρήτφ, άνικήτφ και άγίφ Βα- 
σιλεΐ καί κατά πνεύμα ποθεινοτάτφ ήμών υίφ, Κυρίφ, Κυρίφ Άλεξίφ 
Μιχαηλοβίτζη πάσης Μεγάλης κα'ι Μικράς κα'ι Λευκής ‘Ρωσίας Αυ- 
τοκράτορι, Μοσχοβίας, Κίεβου, Βλαδιμερίου, Νοβογραδίου, Βασιλεΐ 
Κοζανίου, Βασιλεΐ Άστραχανίου, Βασιλεΐ Σιμπιρίου, Αΰθέντη Πσκο- 
βίου καί Μέγφ Κνέζη Λίτφας, Σμολέντσκας, Τβερσκίου, Βολισκίου, 
Ποδολσκίου, Γισρσκίου, Πεβιρσκίου, Βιοτσκίου, Βουλγαρίας καί άλ
λων Λύθέντη, καί Μέγικ Κνέζη Νοβογοροδίας, τής χαμηλής γής, 
Τζερνιγαβίου, ‘Ρεζανίου, Πολτζεκίου, ‘Ροστοβίου, ‘Ιεοοσλαβίου, Μπα- 
ροζαρίου, Ούντροσκίου, Μπουντροσκίου, Κοντεσκίου, Βιτεπσκίου, Με-
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τησλασλασκίου, καί παντός βορείου μέρους, νικητή καί Αΰθέντη τής 
Ίβερίας γής, Καρπαλισκίου, καί Γιουργίας καί Ναρπαδισκίας γής, 
Τζερκάζων καί Ήγορσέχων Κνεζίων καί , άλλων πολλών έπαρχιών καί 
Ηγεμονιών ανατολικών καί δυτικών καί βορείων μερών έξουσιαστή 
καί κληρονόμφ καί Αΰθέντη καί διοικητή, χάριν, ειρήνην, έλεος, κρά
τος, νίκην καί διαμονήν τοΰ ΰψηλοτάτου θρόνου τής άγιας Σου Βα
σιλείας, είς μακράν διαδοχήν τοΰ εΰσεβεστάτου καί πιστοτάτου έν 
Χριστφ ίεροΰ γένους Σου, ή μετριότης ήμών εύχεται παρ’ αύτοΰ τοΰ 
παντοδυνάμου καί παμβασιλέως Θεοΰ, τοΰ βασιλεύοντος τών βασι
λευόντων, δΓ ού, ώς αΰτός φησι, Βασιλείς βασιλεύουσι, καί Δυνάσται 
κρατοΰσι. Τά πανσέβαστα καί άγια γράμματα τής ίεροαγίας Σου δε
ξιάς έλάβομεν άσπασίως καί μεθ’ όσης έπρεπε ήμϊν παρά τοΰ ίερο- 
διακόνου Μελετίου, όμοΰ καί τό έλεος δποΰ τόν άγιον καί ζωοδόχον 
Τάφον έλεήσατε. Είς τά όποια γράμματα οΰχ εύρομεν μήτε τήν αι
τίαν τής άναχωρήσεως τοΰ Πατριάρχου ύμών κΰρ Νίκωνος τοΰ έν 
Χριστφ άγαπητοΰ αδελφού τής ήμών μετριότητος καί συλλειτουργού, 
άλλ’ ούτε τινά άλλην αιτίαν κατ’ αύτοΰ ψηφιζομένην, εΐμή τήν πεν- 
ταέτειον αύτοΰ άναχώρησιν παρά δέ τοΰ διακόνου Μελετίου πάμ- 
πολλα ήκούσαμεν, ώς τάχα από στόματος τής άγιας Σου Βασιλείας, 
ώς έλεγεν αΰτός, δεικνύων ήμϊν καί γραμμάτιόν τι, εις ένθύμησιν δε- 
δομένον αύτφ, δρκίζουσαν αύτόν είς Θεόν, ϊνα εΐπη όσα οιδε καί γι- 
νώσκει περί τοΰ κΰρ Νίκωνος, καί περί τών αντιπάλων αύτοΰ. Καί 
περί μέν τών αντιπάλων αύτοΰ μικρά τινα έλεγε προσκεκρουκέναι τφ 
Νίκωνι καί λόγου μηδενός άξια- περί δέ τοΰ κΰρ Νίκωνος μεγάλα 
τινά καί σχεδόν ασύγγνωστα καί τά πάντα νεωτερίσματα, άτινα ού 
πάνυ πιστά ήμϊν έφάνη. Περί ταύτης όμως τής ύποθέσεως έκάλει ή- 
μάς ώς πρός τήν άγίαν Σου Βασιλείαν τά Βασιλικά της γράμματα, 
διατάξασθαι τά συμβάντα άναθεωρήσαντας ταΰτα’ αδυνάτου δέ τοΰ 
πράγματος έλθεΐν ήμάς, ή έπιστεϊλαι ήμετέρους ανθρώπους διά τούς 
έπικρεμαμένους κινδύνους καί τάς αιτίας, άς άπό στόματος μέλλουσιν 
άναγγείλειν οί φέροντες τά παρόντα γράμματα, καθώς παρηγγείλαμεν· 
αύτούς, διά τοΰτο άλλω τινί τρόπφ στοχασάμενοι έκρίναμεν ΐνα Stop— 
θωθή τό πράγμα. Καί δή λοιπόν άποφήνασθαι τελείαν άπόφασιν πρός 
άπερ ό Μελέτιος έλεγεν, ούκ ήν εύλογον, μάλιστα καί παρά τούς εκ
κλησιαστικούς κανόνας, ύφ’ ένί μάρτυρι καί μάλιστα τοΰ εσχάτου 
βαθμοΰ, ψήφον έξενεγκεΐν κατά Πατριάρχου, όπου γε ούδέ οί πολι
τικοί νόμοι τοΰτο οΰ συγχωροΰσΓ έγράψαμεν όμως τόμον συνοδικόν, 
έρανισάμενοι κανόνας έκ τών έκκλησιαστικών καί συνοδικών, καί νό

.\
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μους έκ τών Βασιλικών διαταγών, ώς αποκρίσεις κεφαλαιώδεις προς 
ά δ Μελέτιος έλεγεν1 ά δέ έλεγεν, ού γράφομεν ρητώς’ έχεται δέ 
γνώναι ταΰτα έκ τών αποκρίσεων τοΰ τόμ,ου τοΰ συνοδικού’ πάντα 
γάρ τά έκεϊσε γεγραμμένα αποκρίσεις είσί πρός πάντα οσα ήκούσα- 
μεν παρά τοΰ Μελετίου καί έλεγε περί τοΰ κΰρ Νίκωνος. Είσί δ’ δίχως 
ούδέν περί δογμάτων τ^ς πίστεως, άλλά περί έκκλησιαστικής κατα- 
στάσεως· δτι δηλαδή δ κΰρ Νίκων νεωτερίσματά τινα έκκλησιαστικής 
τάξεως έπενόησε, καί ζητεί νά έχγι ταΰτα παρά τό σύνηθες- τό δέ μέ- 
γιστον τούτων άπάντων ή έκείνου άναχώρησις ήν, καί δχι άπ’ έκ
κλησίας έζεφώνησε την παραίτησιν τοΰ θρόνου τοΰ Πατριαρχικού, διά 
τόν άπειθή λαόν. Ήμ.ΐν δμως δοκεΐ ΐνα διορθώσητε είρηνικώς τό 
πράγμα, καί μετακαλέσηδθε αύθις άπαξ καί δίς τόν κΰρ Νίκωνα 
ΐνα έπανέλθτ) εις τόν θρόνον αύτοΰ, δεικνύοντες αύτφ τά τοΰ τόμ.ου 
κεφάλαια, ΐνα φυλάττη αύτά κα'ι εΐγε έφάνη πρότερον, ώς δ Μελέ
τιος έλεγε, παραβαίνων έκεΐνο μεταμεληθείς, καί στέοξας φυλάττειν 
εκείνα, συγγνώμης έστίν άξιος· συνέβησαν γάρ πολλάκις πάμπολλα 
τοιαΰτα έν τή εκκλησία καί τούτων μείζονα, καί διωρθώθησαν διά 
το της ειρήνης καλόν. Ούτω παρακαλουμεν τήν άγίαν Σου Βασιλείαν 
ΐνα μη ύποκλίνγ τά έπιεικέστατα Αύτής ώτα είς συμβουλάς άνδρών 
χαιρεκάκων. τάς στάσεις φιλούντων καί τάς ταραχάς, μάλιστα έάν 
ώσιν οΐ τοιοΰτοι έκ τοΰ έκκλησιαστικοΰ καταλόγου. Μεγάλως γάρ, 
έπί Θεω μάρτυρι, έλύπησαν ήμάς τά αύτόσε συμβάντα τής έκκλησίας 
σκάνδαλα’ όθεν καί τό τοΰ 'Ιερεμίου πολύ δικαιότερόν έστιν ήμ,ΐν φθέγ- 
ξασθαι· «την κοιλίαν μου άλγώ, τά αισθητήρια τής καρδίας μου, αΐ- 
μασσει ή ψυχή μου,σπαράσσει ή καρδία μου» .’Εκείνος σωμ.ατικόν έθρή- 
νει πόλεμον, έγώ δέ ψυχικόν έποδύρομαι καί δακρύω, καί ώς έκεΐνος, 
τίς δώσει τή κεφαλή μ.ου ύδφρ καί τοΐς όφθαλμ.οϊς μ.ου πηγάς δα
κρύων, και κλαυσομαι την διχόνοιαν καί τό γεγονός σχίσμα έν τή 
έκκλησία Κυρίου ; ή γάρ έκκλήσιαστική στάσις καί ταραχή φοβερω- 
τερα παντός πολέμου καθέστηκε, τόν άρραφον τοΰ Χριστού χιτώνα 
διαρρηγνΰσα, δν ούτε τοΐς θρασυκαρδίοις στρατκύταις τφ τοΰ πάθους 
%atp<5. διαρρήξαι συγκεχώρηταΐ’ τό δέ τόν χιτώνα Χριστοΰ διαρ- 
ρήξαι ψυχών πρόδηλός έστιν άπώλεια, ύπέρ ών Χριστός άπέθανε.

Οτι όυκ οίσθε οτι τάς καθ’ ήμάς έκκλησίας ύπό ζυγόν δουλείας 
τυγχανουσας νυνί βυθιζομέναις τών άλλεπαλλήλων πειρασμών τών 
έθνών απεικάζομεν ; μ.όνην δέ την τών εύσεβών 'Ρώσων ύμ,ών έκκλη- 
σιαν, ως άλλην τοΰ Νώε κιβωτόν έβλέπομεν, παντός κατακλυσμού 
έθνικοΰ σωτήριας τυγχάνουσαν, καί τά σπέρματα τής εύσεβείας έν 
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αύτή άκραιφνή διασφζουσαν ; Νΰν δέ τίς ύμάς έβάσκανε τουτου τοΰ 
καλοΰ τήν ειρήνην ; Atari τόν πρώτον κλήρον οΰτω πικρώς αφ υμών 
άπερρήξατε; πρώτος γάρ κλήρος ήμΐν ή ειρήνη- ειρήνην γάρ, έφη πρός 
θάνατον έρχόμενος, άφίημι ύμ.ΐν, ειρήνην τήν έμήν δίδωμι ύμΐν. ’Ή 
ούκ οΐδατε δτι δ τήν πρώτην κληρονομιάν άποβαλλόμενος έθελοντί, 
καί τής υιοθεσίας έκπίπτει, καί τόν Χριστόν ούκέτι πατέρα έχει ; 
ΓΙάς γάρ δ μή έχων ειρήνην δύναταί τόν Χριστόν εχειν πατέρα; 
Ταΰτα τοίνυν διανοούμενος, Γαληνότατε Βασιλεΰ, ζήλωσον τήν τοΰ 
Δαβίδ πραότητα, καί άναλαβοΰ τόν ζήλον τής ορθοδόξου πίστεως, 
καί φρόντισον έπιμελέστατα ΐνα άποκαταστήσης τόν γνήσιον Πα
τριάρχην 'Υμών είς τόν έαυτοΰ θρόνον, ΐνα μή γένηται είς τάς ήμέ— 
ρας τής άγίας Σου Βασιλείας .ή τοιαύτη κακή καί ολέθριος άρχή τοΰ 
άλλάσσεσθαι τούς Πατριάρχας 'Υμών, ορθοδόξους όντας καί όρθώς 
φρονοΰντας είς τά περί πίστεως δόγματα- τοΰτο γάρ έστιν ή άρχή, 
καί ή φθορά τής ήμετέρας έκκλησίας, τής έν Κωνσταντινουπόλει 
φημί, τών πολλών κακών έγένετο, καί μέχρι τοΰδε πρόξενον γίνεται*  
τοΰτό έστι τό έπονειδίστους ήμάς ποίησαν πρός τούς δυτικούς. Βλέ
πετε ούν καί Υμείς, μή τό ύμΐν άσύνηθες συνήθειαν πονηράν ποιή- 
σητε. Εί μέν ούν ό κΰρ Νίκων λέγει, δτι ού παργτησάμην τόν θρό
νον, άλλά τόν άπειθή, πρόδηλον δτι έγκαλεΐ τοΰ λαοΰ άπείθειαν. Δεί
ξατε όύν πρός αύτόν τήν προσήκουσαν. εύπείθειαν, ώς οίκονόμφ τής 
χάριτος’ εύπείθειαν, λέγω, ού τήν άσυνήθη ταΐς έκκλησίαις τοΰ Θεοΰ, 
άλλ’ ήν οί ιεροί νόμοι διακελεύονται. Τήν δέ τούτου παραίτησιν, ήν 
φασί τινες, δτι έποιήσατο έπ’ έκκλησίας, δύναταί συγκαταβατικώς 
συγχωρηθήναι διά τό ειρηνικόν, καί . μάλιστα δτι αυτός δ κΰρ Νίκων, 
ώς εΐπομεν, τόν άπειθή λαόν καί ού τόν θρόνον παρητήσατο. Άλλ’ 
εΐγε καί τόν θρόνον παρητήσατο καί έγγραφον αύτήν έποΐήσατο, δέ
χεται συγγνώμην τό πράγμα’ γίνεται γάρ πολλάκις καί παραίτησις 
άκυρος. Φησί γάρ δ άοίδιμος Πατριάρχης Γεννάδιος, δ μετά τήν ά- 
λωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως χρηματίσας, έν μιή έπιστολή αύτοΰ 
πρός τούς έν Σινά opot μοναχούς, ής τό Ιδιόχειρον ήμεΐς έκέϊσε εί’δομεν, 
καί τό ίσον αύτής έστι παρ’ ήμΐν, δτι ή παραίτησις τοΰ Άρχιερεως 
ούκ έχει τό κύρος, έάν μή προσδεθή και κμρωθή παρά τοΰ Πατριάρ
χου, εί'γε Μητροπολίτης έστίν ό παραιτούμενος ή ύπό τής (ουτω) εί'γε 
Πατριάρχης έστίν δ τοιοΰτος. Καί ήμεΐς γάρ έν τή άγίιρ 'Ιερουσαλήμ 
δντες, Μητροπολίτης, Δωρόθεος τούνομα, Πέτρας Μητροπόλεώς, ύπο- 
κειμένης τω θρόνφ 'Ιεροσολύμων πολλάκις έζήτησεν ΐνα παραιτήσγ 
τήν έπαρχίαν αύτοΰ’ έστι δέ πέραν τοΰ Ίορδάνου, χωρία έχουσα χρι
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στιανών άράβων τρία $ τέσσαρα, άνευ τής χώρας τής Μητροπόλεως. 
’Ενάρετος δέ ών ό άνήρ, καϊ δυνάμενος έ'ογφ καί λόγφ στηρίζειν τούς 
έκεϊσε χριστιανούς, ούκ έστέρζαμεν παραιτήσειν αύτόν. Τέλος μετά 
πολλάς τάς παρακλήσεις έκόμισεν ήμϊν καϊ την παραίτησιν έγγραφον, 
άλλ*  άπερρίψαμεν αυτήν, και νυν έχει την αύτοΰ επαρχίαν. ’Αλλά 
και δ Κύριλλος ό Πατριάρχης, δ μετά τον κυρ Τιμόθεον χρηματίσας, 
γέρων ών, καϊ άπειπών ταΐς. φροντίσιν, έγγραφον παραίτησιν δέδωκε 
τή αύτφ συνόδφ, καϊ προεβιβάσθη άντ’έκείνου δ κΰρ Νεόφυτος, Ηρά
κλειας ών Μητροπολίτης. Μετά δέ ταΰτά τινες τών Μητροπολιτών, 
καϊ μάλιστα τών έγκριτων, μαθόντες έπενέδραμον άπδ τών επαρχιών 
αυτών προς την Κωνσταντίνου, καϊ μή άρεσκόμενοι τή παραιτήσει 
τοΰ Κυρίλλου, άκυρον αυτήν έποίησαν*  καϊ τόν μέν κΰρ Νεόφυτον 
σιτηρεσίοις έκκλησιαστικοΐς ούκ άκοντα άνέπαυσαν, τόν δέ Κύοιλ- 
λον αύθις άνεβίβασαν εις την θρόνον, ούτε φιλία τη προς τόν Κύ
ριλλον, ούτε έχθρικ τινϊ τνί προς τόν Νεόφυτον, αλλά διά τό διοικη
τήν πρακτικώτατον τής έκκλησίας είναι τόν Κύριλλον. Άλλ’ υμείς, 
ώ θεία καϊ ιερά κορυφή, τφ κανόνι τοΰ Γενναδίου Πατριάρχου τοΰ 
σοφωτάτου άκολουθήσατε τφ λέγοντι, την μή άποδειχθεΐσαν πα- 
ραίτησιν άκυρον είναι*  εύρήσοριεν γάρ, εΐ ακριβώς ζητήσομεν, και 
άλλα πολλά παλαιά σύμφωνα τφ κανόνι τοΰ Γενναδίου. Ουτος δ 
Γεννάδιός έστιν δ τάς σοφωτάτας καϊ θεολογικωτάτας θέσεις της 
χριστιανών πίστεως απαιτηθείς παρά τοΰ Σουλτάν Μαωμέτου, τοΰ 
λαβόντος την Κ/πολιν, καϊ έγγράφφ αύτάς έκείνφ προσκομίσας, δπε- 
ρεθαυμάσθη λίαν υπό τοΰ Σουλτάνου. Τφ δέ ΰμετέρω Πατριάρχη κΰρ 
Νίκωνι ούδέν τοιοΰτο συνέβη*  ούτε γάρ έγγραφον δέδωκε παραίτησιν 
έπί τής έαυτοΰ συνόδου, ούτε την έκφωνηθεϊσαν παραίτησιν ή άξια 
Σου Βασιλεία έδέξατο, ούτε ό λαός άπας. Σημεϊον δέ ασφαλές δτι 
μέχρι τοΰδε ή άξια Σου Βασιλεία προσκαλείται αύτόν έπανελθεϊν*  
ώστε δήλον πανταχόθεν άκυρον είναι την έκείνου παραίτησιν*  εϊπε 
καϊ ολως έγεγόνει.'Οφείλετε τοίνυν, ώς εϊ’πομεν, ΐνα αύθις αύτόν προσ- 
καλέσητε. Καϊ ιδού γράφομεν καί προς αύτόν, αδελφικώς αύτόν νου- 
θετοΰντες, ώς ου καλώς πεποίηκε καταλιπών την βασιλεύουσαν, καί 
έξω ταύτης διατριβών. Καϊ εΐ βουλητόν τή άγί^ Σου Βασιλείς έπί- 
στειλον αύτφ τό γράμμα*  έστι γάρ κάκεϊνο μετεγλωττισμένον, ώς 
καϊ τό παρόν, Καϊ ταΰτα μέν είς τοσοΰτο μή δυνάμενοι ήμεΐς έλθεΐν, 
άλλά μήτε κατά τό παρόν ήμετέρους ανθρώπους άποστεΐλαι προς τό 
έλεος τής άγιας Σου Βασιλείας, διά βοήθειαν τών μυρίων χρεών τοΰ 
άγιον καϊ ζωοδόχου Τάφου. Άν δέ Θεός εύδοκήσφ μετά ταΰτα, ίσως 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ TON ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 467

μέλλομεν στείλειν*  έπειδή πάντ-ρ έστΐ τών αδυνάτων έλθεΐν ήμάς διά 
τάς αιτίας δποΰ θέλουσιν ε’ιπεΐν' έκ στόματος οί παρόντες χριστια
νοί, οι δοΰλοί Σου καϊ πιστοί ύπηρέται τοΰ άγιου Τάφου, Σεβαστός 
ΐοΰ Δημητρίου υίός, καϊ Δημήτριος υίός τοΰ Γεωργίου καί Πέπος, 
τούς οποίους παρακαλοΰμεν τήν άγίαν Σου Βασιλείαν νά δεχθή εύ- 
μενώς ώς τό γαληνότατόν .της θάρρος και έλπίδα αγαθήν. ”Ετι καϊ 
τοΰτο προς τοΐς άλλοις σαφηνίζομεν τ·ρ άγί<γ Σου Βασιλεία*  ότι εί 
μέν προσκληθείς καί αύθις δ κΰρ Νίκων έλθεΐν εις τόν θρόνον αύτοΰ 
καί ού βούλεται, ΐνα ποιήσητε ώς τά κεφάλαια τοΰ Έπμου διακε- 
λεύονται, καϊ έστϊ τοΰτο πάντρ άποοσκριμάτιστον*  ού γάρ έστι δί
καιον στερεΐσθαι πνευματικού ποιμένος τήν βασιλεύουσαν πόλιν. 
'Ώστε κατά πάντα τρόπον δει, ή έκεΐνον έπανελθεϊν, ή έτερον άντ’ 
έκείνου προβιβασθήναι*  έστιν δμωςκάλλιον ΐνα ποιήσητε έκεΐνον έπα
νελθεϊν, δι’ άς αιτίας εύρίσκομεν. 'Ο δέ παμβασιλεύς καί πρύτανις 
τής ειρήνης Θεός εΐη διαφυλάττων Σου τό κράτος τής θεοδωρήτου 
Σου Βασιλείας εις μακράν διαδοχήν τοΰ ίερωτάτου καϊ βασιλικωτά· 
του Σου γένους. Έν έτει ςεχξδ' κατά μήνα Μάρτιον κ'.

Νεκτάριος

έλέω Θεοΰ Πατριάρχης τής άγιας πόλεως 
'Ιερουσαλήμ.

ΓΡΑΜΜΑ1
Πατριάρχου Ιεροσολύμων Λοοιϋέου τφΤζάρφ θεαδώρω 

Άλεξέγιεβιτζ.

Αοσίθεος ί.Ιεω θεόν Πατριάρχης της αγίας πόλεως ’Ίερονσαληρι και 
πάσης Παλαιστίνης.

Εύσεβέστα.τε, χριστιανικώτατε, θεόστεπτε, θεοχαρίτωτε, θεοτί- 
μητε, θεοφρούρητε, θεοδόξαστε, θεοφιλέστατε, φιλόχρςστε, ,κραταιό· 
τατε, γαληνότατε, εύτυχέστατε, εύδαιμονέστατε, ένδοξότατε, άει- 
σέβαστε, τροπαιοΰχε, έλέφ Θεοΰ Μέγα Βασιλεύ καί Μέγα Κνέζη Κύ
ριε Θεόδωρε Άλεξιοβίτζη, πάσης Μεγάλης, Μικρής τε καί Λευκής 
'Ρωσίας Αύτοκράτωρ καί έτέρων πολλών αύθεντιών και τοπαρχιών, 
άνατολικών τε καί δυτικών καί παντός βορείου μέρους πατρικέ κάϊ 
προπατρικέ κληρονόμε, Δέσποτα καί Έξουσιαστά, έν άγίφ Πνεύματι 
υίέ αγαπητέ καϊ περιπόθητε τής ήμών μετριότητος, τήν Σήν κρα-

1 Έκ τής Συλλογής κλπ. Μόσχα 1819. Τόμ. δ', σελ. 417, αδξ. άρ. 135, 
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ταιάν καί θειοτάτην Βασιλείαν εΰχόμεθα καί εύλογοΰμεν, καί άσπα- 
ζόμεθα έν άγίφ και Άποστολικφ φιλήματι, δεόμενοι τοΰ Δεσπότου. 
Χριστού, δι’ ού Βασιλείς βασιλεύουσιν, ϊνα χαρίζη Αυτήν ύγείαν, μα- 
κροημέρευσιν, ειρηνικήν κατάστασιν, και διαφυλάττγ Λύτην ύπό την 
σκεπήν τών πτερύγων του ένδοξον, νικητήν, τροπαιοΰχον, και νά 
ύποτάττ?} Αύτή τούς εχθρούς της ώς Δαβίδ καί Κωνσταντίνφ, Θεο- 
δοσίω καί Ίουστινιανώ, καί πλατύνγι καί αύξηση Λύτην είς καύχημα 
τής καθολικής καί πολυυμνήτου Εύαγγελικής πίστεως, καί πάντων 
τών φοβούμενων τόν Κύριον, πνευματικήν εύφροσύνην καί άγαλλία- 
σΐν αμήν. Τά θειότατα τής άγιας ύμών Βασιλείας γράμματα έλάβο- 
μεν από τόν μεγάλον πρέσβυν Λύτης Προκόπιον Ί, υιόν Μπογδάνου 
Βοζνιτζηνοΰ καί τά έν αύτοΐς φερόμενα έγνωμεν, καί εύχαριστοϋμεν 
τήν μεγάλην Σου Βασιλείαν, όπου έ'χει καί ημάς 'τούς εύχέτας Της 
εις τήν μνήμην Αυτής. Κύριος ό Θεός άποδώγ Αυτή τούς μισθούς 
έν τή άγήρω μακαριότητι. Έλάβομεν είς τό έλεος τής ύμετέρας γα- 
ληνότητος σαμούρια εκατόν πεντήκοντα ρουμπλίων καί έτι διακόσια 
πεντήκοντα γρόσια, καί έτι τό έλεος τών έν τή άγίγ. πόλει σεβασμίων 
προσκυνημάτων καί ιερών μοναστηρίων, καί εύχαριστοϋμεν καί δι’ 
αυτά τό Ύμέτερον Κράτος. Ημείς, Γαληνότατε Αύτοκράτορ, τούς 
γονείς καί προγόνους καί προπάτορας, καί θείας καί αδελφούς καί 
άδελφάς, καί τήν εύσεβεστάτην ύμετέραν, θεόστεπτον Βασίλισσαν 
μνημονεύομεν είς όλα τά σεβάσμια μονας·ήρια καί άγια προσκυνήματα., 
καί μάλιστα εις τόν άγιον καί πολυτίμητον τοΰ Σωτήρος ήμών Τά
φον, τόν όποιον εΐχον οί Λατίνοι τόσον καιρόν εις τάς χεΐράς των 
καί έλειτουργοΰσαν, καί τώρα προ επτά χρόνων νεύσει Θεοΰ δ καθ’ ή- 
μάς ύψηλότατος Λύτοκράτωρ, μέ τήν επιμέλειαν τοΰ προτεθνηκότος 
καί ταυ νΰν ένδοξοτάτου επιτρόπου τής Βασιλείας του, μάς τόν έ- 
δωσεν, ώς πατρικόν τών ορθοδόξων καύχημα, καί στέφανον καί δό
ξαν ύπέρτατον, καί λειτ'ουργοΰσι μέσα είς τό κουβούκλιου καθημέραν 
οί ορθόδοξοι καί έκεΐ μέσα ή Βασιλεία Σου καί όλη Της ή άγια συγ
γένεια έχει καθημέραν τήν μερίδα, καί είς Θεόν παράκλησιν, δποΰ 
άλλος τινάς Ήγεμών, δποΰ κοσμείται μέ τό όνομα τοΰ Χριστού, τέ-

1 Προκόπιος Βογδάνοβιτζ Βοζνίτζην, διάσημος τής εποχής εκείνης 'Ρώσος δι
πλωμάτης.Έπί ’Αλεξίου Μιχα,ΐλοβιτζ κατώρθωσεν ΐνα ή Πύλη άποσύρη τάς έπί 
τής Ούκραϊνίας απαιτήσεις αυτής' έπί Πέτρου δέ του Μεγάλου μετέσχε τής είς 
τάς εύρωπαϊκάς αύλάς αποστολής πρεσβείας μετά τοϋ Αεφόρτ καί Γολόβιν τω 
1698 διεξήγαγεν έν Βιέννη τάς μετά τής Πόλης διαπραγματεύσεις περί ύπογρα- 
φής συνθήκης καί ελαβε μέρος έν τω έν Καρλοβΐτζ συνεδρίω.
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TOtav τιμήν κα’ι δόξαν δέν ήξιώθη νά τήν έχη, άλλά καί τοΰ μακα
ρίτου καί αοιδίμου μεγάλου Βασιλέως Αλεξίου Μιχαηλοβίτζη, καί 
τής αοιδίμου κεκοιμημένης Ύμετέρας συζύγου τά μ,νημόσυνα πλη
ρέστατα έκάμαμεν μέσα είς τήν νέαν 'Ιερουσαλήμ, είς τόν άγιον καί 
σεβάσμιον ναόν τής τοΰ Χριστού ήμών Άναστάσεως, καί άπό τοΰ νΰν 
έργον έχομεν έξαίρετον νά παρακαλώμεν Κύριον τόν Θεόν νά τελειοϊ 
τής Ύμετέρας Βασιλείας τά αιτήματα έπίγειά καί ουράνια. Διά τήν 
συγχώρησή τοΰ κΰρ Νί’κωνος, ήμεΐς κατά τό δυνατόν μας έφροντί- 
σαμεν καί δλουνών τά γράμματα έσχεδιάσαμεν, καί έτελειώθη ή 
ύπόθεσις κατά τόν σκοπόν τοΰ Ύμετέρου Κράτους, ή μάλλον είπεΐν, 
κατά τόν σκοπόν τοΰ άγίου Θεοΰ, όστις έλάλησεν είς τήν Ύμετέραν 
καρδίαν καί έφροντίσατε διά τό δίκαιον, καί έγνωρίσθη εί'ς τε Θεόν 
καί ανθρώπους ή Ύμετέρα ορθόδοξος καί αγαθή προαίρεσις, ότι άν 
καλά ώς άνθρωπος καί έκεϊνος είς μερικά έπορεύθη άτακτα καί έπαι- 
δεύθη μέ δικαιοσύνην, άμή έπειδή καί είς άκρον έμετανόησε, καλά 
καί δίκαια τό έκαμεν ή άγια Σου Βασιλεία, καί έφρόντισε διά τήν 
συγχώρησίν του. ’Ακόμη χαίρομεν κατά πολλά δποΰ τό Ύμέτερον 
Κράτος μέ τήν εκκλησίαν ένεργεΐ τά εκκλησιαστικά, καί παρακαλοΰ- 
μεν μέ πληρέστατον πνευματικόν θάρρος, ότι καί άπό τοΰ νΰν κάθε 
εκκλησιαστικήν ύπόθεσιν νά μή τήν ενεργή παρά μέ τήν γνώμην τής 
εκκλησίας· άν είναι μικρή ύπόθεσις, νά τήν ένεργή μέ τήν συνοδικήν 
γνώμην τών μεγάλων τής ’Ανατολής ’Αρχιερέων, διά νά είναι πάντα 
τά τής έκκλησίας άκαινοτόμητα, άμεταποίητα, καί άπαρασάλευτα, 
καί νά φροντίζη ώς Κωνσταντίνος καί Θεοδόσιος, καί ’Ιουστινιανός 
καί μάλιστα καθώς έ'καμεν δ μακαρίτης πατήρ Ύμών δ άοίδιμος Βα
σιλεύς ’Αλέξιος Μιχαηλοβίτζης, πουθενά είς όλην τήν Βασιλείαν Της 
νά μή άφίνϊ) τίποτε καινοτομίαν κατά τής ορθοδόξου πίστεως νά 
γένη, καί τούς αύτολέγοντας νά έκδικήται, ΐνα, ύπερμαχοΰσα ή Ι’α- 
ληνότης Σο,υ διά τήν ορθόδοξον πίστιν, ύπερμαχήση δ Θεός διά τήν 
άγίαν Σου Βασιλείαν καί μάλιστα κάποιοι 'Ρώσοι άπό τήν Λίτβαν 
ούνιάται, τοΰ διαβόλου όργανα, μετασχηματιζόμενοι είς'Άγγελον φω
τός, περιέρχονται ώσάν ορθόδοξοι, καί μέ τήν ύπόκρισιν καί τά γλυκά 
τούς λόγια πλανώσι τήν καρδίαν τών άπλουστέρων, διά τούς όποιους 
έλεγεν δ μακάριος Παύλος· έ'χουσι μόρφωσιν εύσεβείας, τήν δέ δύναμιν 

αύτής ήρνημένην. .
Τούτους παοακαλοΰμεν μέ μεγάλην προσταγήν νά διορίσητε μέσα 

είς τά 0pta τής άγιας Ύμών Βασιλείας νά μή είσέρχωνται. Τοΰτο, 
άγιέ μου Βασιλεύ, δποΰ παρακαλοΰμεν, είναι παλαιόν έ'ργον, και ώς
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εί’ρηται τών άγιων Βασιλέων ’ίδιον, τό όποιον ενεργούσα ί; Βασιλεία 
Σου, θέλει ταχθή παρά τοΰ νυμφίου τ·?ίς έκκλησίας, τοΰ Δεσπότου 
Χριστοΰ εις τόν χορόν τών ’Αποστόλων· αμήν. Τόν μεγάλον πρέσβυν 
τής άγιας 'Υμών Βασιλείας, εις εί τι τόν συνεδράμαμεν μοναχός του 
άς τό μαρτυρήσγ· άλλά καί αυτός δ μέγας πρέσβυς Προκόπιος δηλο
νότι, έστάθη ώς άλλος ούδείς, ύπερμαχών καί άγωνιζόμενος νά λά- 
βωσι τέλος ποόσφορον’τά Ύμέτερά προστάγματα, φρόνιμος καί έν
τιμος άνθρωπος, και κατά αλήθειαν έτίμη’σε τήν ύπηρεσίαν όπου 
προεχειρίσθη, και άσθενήσαντος αύτοΰ ώς άνθρώπου, ό Κωνσταντίνος 
Χριστόφορου δ Περιβόκικος καθώς τόν έγνωρίζαμεν εδώ γένους εντίμου, 
καί είχε πολιτείαν λίαν ορθόδοξον, και ένάρετον, έτζη έστάθη είς 
κάθε υπηρεσίαν τής άγιας Ύμών Αύτοκρατορίας, έπιπόνως καί δλο- 
ψύχως· άμή τά άπαρεσκοντα ήκολούθησαν δ'τι ό τόπος εδώ έχει 
συνήθειαν κα'ι δταν τινάς μετ’ αύτοΰ σύμφωνη, είναι χρεία πρώτον 
καθαρά νά τελειώσγ κάθε του'ΰπόθεσιν μέ πολλήν στόχασιν, και τότε 
νά πέμπωνται οί πρέσβεις. ’Έτζη δταν οί Νέμιτζοι έσυμφώνησαν ταΐς 
άγάπαις, πρώτα έσυμφώνησαν τά ζητήματα όλα σώα καί άνελλειπή 
καί έσυμφώνησαν δτι καί άπό τά δύο μέρη νά έλθουν έλτζήδεςΐ και οί 
έλτζήδες τής τιμής άνθρωποι νά είναι, καί ποΰ οί έλτζήδες νά άπαν- 
τηθοΰν, νά ύπαγη δ ένας εις τό ένα μέρος και ό άλλος είς τό άλλο, 
καί έτζη κατά ταΐς συμφωνίαις έγιναν καί τά αποτελέσματα. ’Ακόμη 
έπαρακινήσαμεν τόν μεγάλον πρέσβυν τοΰ Ύμετέρου Κράτους καί έπα- 
ρακαλέσαμεν καί γίνεται μία εκκλησία είς τό μέσον τής Πόλεως 
(Κ/πόλεως) είς τήν γειτονείαν όποΰ λέγεται Κοντοσκάλι, ήτις τι- 
μάται έπ’ όνόματι τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής έπονομαζομένης Έλ- 
πίδος διά τά πολλά καί έξαίσια θαύματα όποΰ έκαμεν, ήτις έχει 
καί παρεκκλήσιον μέσα έπ’ όνόματι τοΰ άγίου Θεοδώρου τοΰ Στρα- - 
τηλάτου. Είς τόν μαχαλάν έκεΐνον ήτον επτά έκκλησίαι, καί ε’ις τόν 
καιρόν τοΰ Σουλτάν Ίμπραήμη έκάησαν καί έδωκαν θέλημα καί ταΐς 
έφτιάσαν καί ύστερον διά τοΰτο ηύραν αιτίαν καί τόν έσκότωσαν πά
λιν μετεκάησαν καί ταΐς έφτιάσαν, άμή εύθύς όποΰ ταΐς έκαμαν, 
ταΐς έγκρέμνησαν άπό τήν γήν, και τώρα μέ τό όνομα τής άγιας Σου 
Βασιλείας εί'δαμεν τό καλόν τοΰτο, το όποιον όχι μόνον πάς έγκω- 
μιάζει τήν Βασιλείαν Σου ε’ις δλον τόν κόσμον, άμή και δ μισθός Σας 
έσται πολύς έν ούρανοϊς. Εύχαριστοΰμεν Κύριον τόν Θεόν, όποΰ είς 
τάς ήμέρας τής άγίας Σας Βασιλείας ευδόκησε νά γένν) είς τήν βα-

1 Πρέσβεις.
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σιλεύουσαν αύτής πόλιν σχολεΐον Ελληνικόν. 'Ελληνικά έγράφη τό 
Εύαγγέλιον καί δ ’Απόστολος· 'Έλληνες ήσαν οί άγιοι Πατέρες· 
'Ελληνικά έγράφησαν τά Πρακτικά τών άγιων Συνόδων καί τών 
άγιων Πατέρων τά συγγράμματα καί δλα τής άγίας Έκκλησίας τά 
βιβλία, καί αύτό είναι θειον έργον νά μάθουν οί χριστιανοί έλληνικά, 
νά ήξεύρωσι τά βιβλία τής ορθοδόξου πίστεως καθώς έγράφησαν, καί 
νά καταλαμβάνουν τήν ερμηνείαν τους εύκολα, καί μάλιστα νά λεί- 
ψουν καί άπό τά Λατίνα, όποΰ είναι γεμάτα πονηρίαις καί δολιότη- 
τες, αιρέσεις καί άθεϊσμοί. Εύχαριστοΰμεν λοιπόν τόν Θεόν καί είς 
τοΰτο, καί παρακαλοΰμεν τήν μακαρίαν καί άγίαν ψυχήν Σου νά τό 
στερεώσητε καί νά τό αύξήσητε, διά νά Σάς μείνη αιώνιον καί άθά- 
νατον μνημόσυνον παρά Θεψ καί άνθρώποις. Παρακαλοΰμεν τό Ύμέ- 
τερον Κράτος τά γράμματά μας ταΰτα είς έξωτερικά χέρια νά μή 
πέφτουν, άλλά νά είναι είς τάς άγίας Ύμών χεΐρας, μήτε τά γραφό
μενα νά γοοικώνται έξω παντελώς- δτι δ ’Απόστολος έλεγε πρός Θεσ- 
σαλονικεϊς· ήδη ένεογεΐται τό μυστήριον τής άνομίας" ώστε ένδέχεται 
άπό τούς χριστιανούς τινάς νά είναι προδότης καί δέν είναι διά λόγου 
μας ούδένα καλόν τοΰτο καί ή άγία Γραφή τό διδάσκει, δτι τοΰ 
Θεοΰ τά έργα νά κηρύττωνται είναι δίκαιον, τών Βασιλέων τά μυ
στήρια νά κρύπτωνται είναι άναγκαΐόν. Στέλλομεν μέ τόν μεγάλον 
πρέσβυν τής Ύμετέρας Γαληνότητος τή Ύμετέρα άγίρι Βασιλείς, χά
ριν εύλογίας, έ'να μανδύλιον συρματένιον τοΰ τόπου τούτου, καί παρα
καλοΰμεν νά μή άποβλέψη εις τοΰ δώρου τήν μικρότητα, άλλά καθώς 
Ξέρξης έκεΐνος δ τών Περσών Βασιλεύς έκαταδέχθη χοΰφταν νερόν 
καί τό έπιεν, άποβλέψας είς τήν προαίρεσιν τοΰ δωρουμένου- οΰτως 
ή μακαρία καί ίερά Σου ψυχή άς συγκατανεύση είς τήν ήμετέραν προ
αίρεσή· μάλιστα δώρον ήμέτερον είναι, νά παρακαλώμεν νύκτα καί 
ήμέραν τόν Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν, ώσάν όποΰ είναι τοΰ Θεοΰ 
ή σοφία, νά σοφίζνι τήν άγίαν Σου Βασιλείαν είς αγαθήν κυβέρνησιν 
τοΰ υποκειμένου αύτή χριστωνύμου λαοΰ· καί ώσάν δύναμις τοΰ Πα
τρός, νά τήν ένδυναμώνη κατά τών έχθρών της, καί ώσάν Υιός κατά 
φύσιν, νά τήν κάμη σύμμορφον τής‘ί^όνος τής δόξης αύτοΰ- καί ώσάν 
ειρήνη, νά χαρίσιρ αύτή ειρήνην τήν συμφέρουσαν τή όρθοδόξφ καί κα
θολική πίστει· κάποτε γάρ καί ή γυμνή σπάθη ειρήνη τών Βασιλέων 
παρά τή Γραφή νομίζεται- καί νά είναι αύτός δ Χριστός έν είσόδοις 
καί έξόδοις οδηγός, προστάτης καί βοηθός Ύμΐν είς γήρας βαθύτατον 
καί λιπαρώτατον. Ού και ή χάρις καϊ τό άπειρον έλεος καί ή παρά 
τής ήμών μετριότητος εύχή, ευλογία καί συγχώρησις είη μετά τής
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&'(ΐχζ καί κραταιάς Ύμών Βασιλείας είς έτών πολλών περιόδους 
αμήν. Από Κ/πόλεως ριχπβ' έν μηνί Μαίφ.

Λοσίθεος
Έλέορ Θεοϋ~Πατριάρχης τής άγιας πόλεως 'Ιερουσαλήμ 

και τής Υμετέρας άγ. Βασιλείας εύχέτης.
(Έκ ΣνΛ,Λογης ανέκδοτον ιστορικών εγγράφων).

®^·· Ak. Μαλαιολόγος.

1ΣΤ0ΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΚΟΥΡΟΥΤΣΕΣΜΕ

ΗΤΟΙ

ΠΕΡΙ Μ ΕΚΚΑΠΣ» ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΚΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΩΝ ΚΛΠ1.

Η κοινότης ήμών, σύν τή του άγίου Ίωάννου μικροτάτη συνοικία, 
άριθμεΐ περί τάς πεντήκοντα οικογένειας, καί περί τά τριάκοντα ερ
γαστήρια, ών τά ήμίση είνε κτήματα ορθοδόξων έχει 'δέ δύο σχο
λάς, τήν μέν τών άρρένων προκαταρκτικήν δημοτικήν σχολήν παρ
θεναγωγείων δέ καί νηπιάγωγεΐον σύμμικτον, έν ώ διδάσκονται ύπέρ 
τά 40 κοράσια, άπό τριετίας συσταθέν λειτουργεί τακτικώς. Ή μι
κρά αυτή σχολή συνέστη κατά τό 1805 αιτήσει τών έγκατοίκων, 
όπως τά μικρά αυτών τέκνα τυγχάνωσι τών πρώτων στοιχείων τής .ι 
πατρίου γλώσσης· διότι τών μεγιστάνων έκαστος είχε παρ’ έαυτφ 
διδάσκαλον, ή δέ πατριαρχική Άκαδήμεια δέν ήτο βεβαίως δυνα- Ί

τόν ν’ άνοίξη τάς θύρας αυτής είς. μαθητάς άστοιχειώτους καί άσυ- *
ναρτήτους, άλλ’ ήδύνατο νά έ'χτ^κόνον ,τήν έποπτείαν καί έπίβλεψιν ί
ταύτης, ώς άπό τοϋ 1769 είχε και τήν τών σχολείων τοϋ Μεγάλου |
’Ρεύματος, ώς βέβαιοί καί ό κ. Μ. Γεδεών. Τή αιτήσει τών κατοί
κων τοϋ προαστείου, ό τότε έπ’άγαθφ σχολαρχών τής Μεγάλης Σχο- 
λής Δωρόθεος ΙΤρώϊος διώρισε διδάσκαλον «τόν λογιότατον κϋρ Νι
κόλαον . . . ίνα ριαραδιδφ μετά πάσης έπιμελείας καί προθυμίας^ συν-

1 Συνέχεια· ΐδε Τεύχος <7 καί Ζ'.
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επιστατοϋντος και τοϋ αρχιμανδρίτου κϋρ Δανιήλ, τα μικρά σ..οι 
χειώδη μαθήματα της έλληνικής διαλέκτου» έπί μηνιαίω μισθίϋ 
πεντήκοντα γροσίων, χορηγούμενων έκ τοϋ ταμείου τής πατριαρχικής 
σχολής. Κατιδόντες λέγει τό ήδη δεδημοσιευμένον γράμμα τοϋ Σχο- 
λάρχου, «οτι καλά ζητοϋσι (οί κάτοικοι) καί δίκαια, 'ίνα μή οί παΐ- 
δες αυτών είσέτι άτέλεστοι τών αρχών τής διαλέκτου... μή δυνάμενοι 
εις τό κοινόν Μουσεϊον φοιτάν χάριν μαθήσεώς διαφθείροιντο ώδε κα- 
κεϊσε περιπλανώμενοι καί άνάγωγοι γίγνοιντο κα'ι κακοήθεις, ίίγνω- 
μεν καταχωρίσασθαι έκ τοϋ περί τόν ναόν τοϋ Μεγαλομάρτυρας Δη- 
μητρίου οικήματος άπόμοιράν τινα και σχολεϊον συστήσασθαι ετερον 
έν ώ τά μικρά καί άρχοειδή παραδοθήσονται τής έλληνικής διαλέκτου 
μαθήματα τοΐς τών έγχωρίων παισί»1. Συμπληρών τά ήδη γνωστά 
λέγω ότι ό Δανιήλ ουτος αρχιμανδρίτης άπό τοϋ 1803 προίσταται 
ίερατικώς τής έκκλησίας τοϋ άγίου Δημητοίου τελών ώς έμβατοίκιον 
χιλίων γροσίων, διαδεξάμενος τόν προεστώταΓρηγόριον (1798-1803; 
οτε διά τήν οϊκησιν τών ιερέων ήγοράσθη παρά τής έκκλησίας αντί 
πεντακισχιλίων γροσίων τό όσπήτιον τοϋ'άγίου Νικομήδειας κυρίου 
’Αθανασίου. Ό Δανιήλ ούτος άπέθανε τη 17 αύγούστου τοϋ 1808 
έν τή λειτουργία αύτοΰ ταύτη διατελών, διεδέξατο δ αύτόν ό αρχι
μανδρίτης Νεόφυτος δ Κρής, έφ’ ού καί τό έμβατοίκιον ηύξήθη είς 
1250 γρόσια2. Έν σελ. 116 τοϋ μετά χεΐρας κωδικός κατά τό 1808 
εύρίσκω σεσημειωμένα τάδε «1147 γρόσια τά άπό τής πρώτης Ιανου
άριου τοϋ αωβ' έτους μέχρι τέλους δεκεμβρίου τοϋ ςρη' περισσευ- 
σαντα έκ τών συναχθέντων παρά τινων φιλελεημόνων τών ύποσχε- 
θέντων δι’ ένυπογράφων αύτών τεζκερέδων προαιρετικώς δ^δόναι 
έτήσιον έλεος άπό α' Ίανουαρίου τοϋ αωβ' έτους, έφ’ ορού ζωής αυ- . 
τών πρός βοήθειαν τών τόκων τής εκκλησίας τοϋ άγιου Δημητρίου,

1 Περιοδικ. ΈΛΛ. ΦιΛοΛ. ΣνΛΛ. Κων^-Ιεως τ. ΙΓ', σ. 252.
2 Ουτος «χρημάτισε προεστώς μέχρι τοϋ 1811, δτε ένοικιάζει τδ έμβατοίκιον 

τής έκκλησίας δ πανιερώτατος άγιος. Αύγουστουπόλεως Ιερόθεος τω μεν 1811 
άντί 1600 γρ. καί τω 1812 άντί 1500. Τω 1813 προεστός είνε δ Γεράσιμος, 
ειτα δ παπά Φίάιππος, Γερμανός καί κατά τδ 1821 δ άπδ τοΰ 1814 έφημερεύων
ΦίΛιππος. , , ,
Ό μακαρίτης Δανιήλ χάριν ψνχικης αυτόν σωτηρίας τη εκκλησιια

γρόσια χίλια ληφθέντα παρά τοΰ επιτρόπου τής διαθήκης αυτου πανοσιολογιοτάτου 
Ίλαρίωνος καθηγουμένου τοΰ κατά τδν Βαλατάν μετοχιού του,Σινα.

Προεστώς επίσης κατά τδ 1819 έχρημάτισε καί δ Δανιήλ αρχιμανδρίτης, ως 
εύρίσκω ούχί έντω κώδικι, άλλ’ έν τω καταλόγω συνδρομητών τής μεταφρασεως 
τών ΦνοΈογνω/ιίκων τον ΑξίΐντοτεΛονς*
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καί έπ'ι μισθώ τοΰ διδασκάλου των κοινών γραμμάτων εις διδασκα
λίαν τών παίδων τής ένορίας τής έκκλησίας, μετά τό πληρωθήναι 
δηλ. πρώτον έφ’ Ικανόν καιρόν άπ’ αυτών τών συναχθέντων άσπρων 
τόν μισθόν τοΰ διδασκάλου, καϊ μετά τό τεθήναι δύο χιλιάδες γρο- 
σίων κεφάλαιον εις τρεις έπαρχίας δι’ αύλικών ομολογιών προς 50. 
ήτοι 500 γρ. είς την έπαρχίαν Λαρίσης, 1000 γρ. εις την έπαρχίαν 
Παλαιών Πατρών, και 500 γρ. εις την έπαρχίαν Βοδενών, διά νά 
πληρώνηται έκ τοΰ έτησίου αύτών διαφόρου β μισθός τοΰ διδασκάλου 
τών κοινών γραμμάτων». Ό μισθός τοΰ διδασκάλου τούτου, ώς ευρί
σκω έν τοΐς ισολογισμοί; τών επομένων έτών, άνήρχετο ε’ις 180 γρ. 
κατ’ έτος. Κατά τό 1813 μόνον τω έπληρώθησαν 150 γρόσια δι*  
οκτώ μηνών μισθοδοσίαν, καθότι τούς λοιπούς τέσσαρας μήνας τοΰ 
έ'τους δέν είργάσθη διά την έμερωλεύουσαν λοιμώδη νόσον, ήτις έπέ- 
σκηψε βαρεία, ώστε και ή σχολή έκλείσθη καί έγένετο διακοπή τής 
διδασκαλίας μ.έχρι τής πρώτης μαρτίου τοΰ 1814, ήτοι μετά την 
παΰσιν τής πανώλους L Τό σχολεϊον έκάη κατά μάρτιον τοΰ 1818, 
ύφίσταται όμως πάλιν καϊ κατά τό 1821 μεθ’ δλας τάς αντίξοους 
τότε περιστάσεις. Μετά ταΰτα τά μαθήματα έξακολουθοΰσι μέν άλλα 
διακόπτονται, ώς εικάζω, και κατά τό 1835 έπανέρχονται, έ'κτοτε 
δέ πάρεξ διαλειμμάτων τινών μέχρι τοΰ νΰν τηρείται ύπό τήν σκιάν 
τής πεφωτισμένης ήμών κυβερνήσεως· τό σχολεϊον μικρόν έν οίκί<^ 
στενωτάτν) καί παρά τούς ορούς τής υγιεινής λειτουργεί-τακτικώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Πατριαρχεία, Μεγάλη Σχολή, Μουρουζών οϊκος.

Πριν ή έπιλάβωμαι τοΰ ζητήματος τών χειροτονιών μεταθέσεων 
καί προβιβασμών μητροπολιτών κτλ. γενομένων έν τοΐς ναοϊς τοΰ χω- 

. 1 Ώς ευρίσκω έν τω κώδικι, πανώλης ένέσκηψε καϊ κατά τους μήνας ΐούνιον, 
Ιούλιον καϊ αΰγόυστον τοΰ 1806, οτϊ καϊ ή εκκλησία έκλείσθη, διασπαρέντων τών 
εγχωρίων. ΙΙανώλους μνεία γίνεται καϊ έν συνοπτική έγκυκλίω έκδεδομ,ένη ύπδ 
τοΰ Π. άγιου Βελεγράδων έν ’Εκκλησιαστική ’ Αλήθεια (τ. β', σ. 237) έπϊ πα
τριάρχου Καλλινίκου, ήν κατωτέρω αναδημοσιεύω. ’Επίσης τω 1813 έπέσκηψε 
φοβερά ούτως, ώστε δέν ηδυνήθησαν οί εκκλησιαστικοί νά περιέλθωσι τήν πόλιν 
καϊ τά χωρία προς ζήτησιν βοήθειας, έν δέ τή εορτή όλιγίστη έγένετο σόναξις. 
Τοιαύτη έπισυνέβη καί έν Σμύρνη τω αΰτω έτει, καθ’ ήν τεσσαράκοντα χιλιάδες 
ψυχών έτελεύτησαν, ών οι οκτώ χριστιανοί (δρα Φιλολ. Σωζόμ. Οικονόμου σελ. 
335 έν σημειώσει).

ρίου, ούπερ ίστορικάς τινας σελίδας άνέλαβον νά παραθώ ένταΰθα, . 
άπαραίτητον ήγουμαι νά ποιήσωμαι μνείαν καϊ δύο έτέρων όνησιφόρων 
έ'ργων, έπειδή καϊ ταΰτα άναποσπάστως εινε συνδεδεμένα τή τοΰ προ- 
αστείου ήμών ίστορίορ. Τά έργα ταΰτα είνε ή τών πατριαρχείων ό- 
ριστική έγκατάστασις ΐδίρε κατά τό θέρος παρά τόν ναόν τοΰ Σαρράφ 
βουρνού τιμίου Προδρόμου καϊ βαπτιστοΰ Ίωάννου, άκριβώς έφ’ φ νΰν 
τόπω ώκοδόμηνται άπό τινων έτών αί οΐκίαι τοΰ κ. Α. Βογιαδζό- 
γλου, μεθ’όλων τών έξαρτημάτων αύτών, καϊ ή κοινή «τής πατριαρ
χικής σχολής τών έλληνικών μαθημάτων ασφαλέστατη μετοίκησις», 
ίργα συντελεσθέντα κατά τάς άρχάς τοΰ 1804, τιμώντα τούς τότε 
ίθύντορας τών τής Έκκκλησίας και του Γένους πραγμάτων. 'Ως θε- 

ι ρινόν ένδιαίτημα κατάλληλον ού μόνον εις κατοικίαν τοΰ πατριάρχου, 
; άλλα και είς άσφαλεστάτην μετοίκησιν τής πατριαρχικής Μ. σχολής, 

εθρέθη ό αύθεντικός οίκος τοΰ υψηλότατου ’Αλεξάνδρου Μαυροκορ- 
j δάτου μεθ’ όλης τής περιοχής αύτοΰ. 'Ως θερινόν ένδιαίτημα τοΰ 

κατά καιρόν οικουμενικού πατριάρχου έχρησίμευσε τό μέγαρον τοΰ 
Γρηγορίου Σούτζου πατρός τοΰ ένταΰθα άποβιώσανοος τώ 1864 άει- 

I μνήστου Μιχαήλ Βόδα, ήγεμόνος τής Μολδαβίας κατά τό 1819 
J κ. έ. Τά δέ εγκαίνια αύτοΰ έγενοντο κατά τό 1813, ή όλίγφ πρό-
I τερον *.  Δι’ οφειλήν δέ τοΰ ΰψηλοτάτου αύθέντου κυρίου Ίωάννου
ί Μιχαήλ Σούδζου ήγοράσθη καϊ ή έκκλησία τοΰ άγιου Ίωάννου, ώς 
ί έν τω άνωθι δημοσιευομένφ σιγιλλίφ φέρεται.
| Τό δ’ έτερον έργον, δπερ οφείλεται ΐδίικ, ώς γράφει Καλλίνικος δ
I πατριάρχης έν έγκυκλίφ αύτοΰ τής 1 φεβρουαρίου τοΰ 1804, είς τόν
I αείμνηστον εν ηγεμόσιν ανθεντηνΚωνσταντίνον τον Μουρούζην, τον
L υιόν αύτοΰ ηγεμόνα της Μολδαυίας ’Αλέξανδρον καί τούς πάνε κ
ι Λαμπρούς άόεΛμοϋς καί φιλτάτους υιούς της αυτής θε ασυντήρητου
I αυθεντικής μουρουζικης γενεάς, έπινεύοντος τοΰ Σουλτάνου Σελιμ

τοΰ Γ\ είναι ή δριστική έγκατάστασις, ώς εϊπομεν, τής Μ. Σχολής έν 
Κουρούτσεσμε κατά τόν ΐούνιον τοΰ 1 8042. ’Εν γράμματι δημοσιευ-- ■#

1 Πρβλ. καί Σκαρλάτου Βυζ. τόμ. Β', σελ. 114, ένθα καί περί τής οικογένειας
■ τών Σούδζων έν σημειώσεσι.8 'Η Σχολή, κατά τδ σιγίλλιον τής α' μαρτίου 1769, ώς γράφει ό Μ. Παρα- 

νίκας, λέγει δ κ. Γεδεών, τον μέν χειμώνα έδει νά μένη έν Φαναρίω, τδ δέ θέρος 
έν Ξηρά κρήνη- ούχ ήττον μετέφέρετο καϊ είς άλλα χωρία τοΰ Βοσπόρου κατά το 

' θέρος, δπου έγίνοντο έν ϊδίαις ο’ικίαις τά μαθήματα, ώς έν Μεγάλω 'Ρεύματι, έν 
Νεοχωρίω καϊ ©εραπείοις. Τοΰτο προσεπιβεβαιοΰσι καϊ τά έν τφ πατριαρχική σι- 
γιλλίω περϊ μετοικήσεως τής Σχολής γραφόμενα, μή μνημονεόοντα όμως ποϋ 
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θέντι ήδη Ί, φέρεται «Τελευταϊον ύστερον άπο τόσους στοχασμούς 
κα'ι συαβουλάς έν ταΐς κατά μέρος Συνόδοις τών ένδημούντων άρχιε
ρέων και συνελεύσεων Άρχόντων καϊ συνάξεσι πραγματευτών έ
γινε τον Ιανουάριον (τοΰ 1804) μία γενική συνέλευσις παντός τοΰ 
Γένους είς τό Πατρίαρχεΐον, προκαθεζομένου τοΰ Παναγιωτάτου τι
μών Δεσπότου, τών σεβασμιωτάτων έγκριτων, τών λοιπών πανιερω- 
τάτων ένδημούντων αρχιερέων, τών ΙΊεϊζαδέδων, άρχόντων κα'ι πραγ
ματευτών κα< άπεφασίσθη νά μετακομισθγ ή Σχολή τοΰ' Αγίου ’Ό
ρους και τοΰ Φαναριού, καϊ νά άγορασθη τό παλάτιον τοΰ ύψηλοτά
του αύθέντου ’Αλεξάνδρου Β’ Μαυροκορδάτου, τό ευρισκόμενον εις 
τό χωρίον Κούρούτζεσμεν καλούμενον, οπερ απέχει μίαν ώραν άπό 
την Κωνσταντινούπολή, ε’ις τό όποϊον κατοικοΰσι τό. περισσότερον 
μέρος τοΰ χρόνου κα’ι αΰθένται κα'ι αρχιερείς καϊ άρχοντες κα’ι ό 
Πατριάρχης τό θέρος, καϊ έκεϊ νά συγκροτηθώ ·η Πατριαρχική Πάγ
κοινος Σχολή τοΰ ήμετέρου Γένους». Έξεδόθη τγ ηγεμονική ένερ- 
γείιγ Δημητρίου τοΰ Μουρούζη φιρμάνιον σουλτανικόν εύνουν, άνα- 
γνωρίζον την πατριαρχικήν σχολήν, τό έν Βυζαντίφ μέγα και κοινόν 
τοΰ Γένους Μουσεΐον κα'ι ήγοράσθη τό μεγαλοπρεπές παλάτιον άντϊ 
85 χιλιάδων γροσίων, καταβληθέντων ύπό τών πατριαρχών, άρχίε- 
οέων, αύθεντών κα'ι εύγενών τοΰ ήμετέρου Γένους, άμα δέ έδαπανή- 
θησαν πρός διασκευήν καϊ έτεραι δεκαέξ χιλιάδες γροσίων. Ή Σχολή 
άπό τής έγκαταστάσεως αύτής έν τφ ήμετέρφ χωρίφ νέαν όντως

έγίγνετο «καθ’ έκαστον ενιαυτόν ή τής σχολής τήδε κάκεΐσε αναγκαιότατη μετα- 
νάστασίς». Προς δε εικάζω δτι έγίγνετο ή μετάστασις είς τά άνω χωρία έκ τής 
μετοικήσεως αύτοΰ τοΰ πατριάρχου, καϊ έκ τών περί αναδείξεως καϊ εκλογής αρ
χιερέων ύπομνημάτων, έν οϊς βλέπω πρώτον δτι αί ψήφοι προβάλλονται έν·τω ναώ 
έκαστου τών εΐρημένων χωρίων, καί δεύτερον κατ’αύτούς.δή τούς θερινούς μήνας 
Ιούνιον, Ιούλιον,' καϊ τον αΰγουστον έτι. ’Ήδη άπο τοΰ 1764 απαντώ'έκλογάς αρ
χιερατικές «έν τώ ναώ τοΰ άγιου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοΰ κατά τό Νεοχώ- 
ριον», καί κατά το 1765.’Επίσης «έν τω ναώ τοΰ άγιου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 
τών Θεραπειών» κατά το 1767 έπί Σαμουήλ του από Δέρκων (24 μαίου 1763 — 
νοεμβρίου 1768). Πρός τούτοις βλέπω συνερχόμενους πρός έκλογήν αρχιερατικήν 
καί έν τφ ναώ τοΰ άγιου ένδοξου Προφήτου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου έν Ξηρά 
κρήνη."Ορα κατωτέρω τά έν τή απαριθμήσει τών έν τοϊς ήμετέροις ναοΐς έκλογών 
υπομνήματα καϊ σημειώματα. Τώ 1783 τά μαθήματα εγίνοντο εν τή νήσφ 
Πριγκήπω.

1 Έδημοσιεύθη πλήρης σειρά εγγράφων περϊ τής Μεγάλης Σχολής έξ ανεκ
δότου κώδικος έν τφ Περιοδικώ τοΰ έν Κωνστ/πόλει 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλ
λόγου τόμ. ΙΓ’, σελ. 203 — 253.
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ελαβε ζωήν καϊ πράγματι κατέστη Άζκδήμεια άναγορεύουσα καί 
μέλη αύτής τους έν έπιστήμαις καϊ έν τοΐς γράμμασι διακρινομέ- 
νους Γ Τότε κατά τήν αζ Ιουνίου τοΰ 1804 άπεδέξατο έγγράφως 
τήν έκλογήν αύτοΰ ώς σχολάρχου καϊ διδασκάλου τής φιλοσοφίας 
ό σοφώτατος επιστήμωζ αρχιμανδρίτης Δωρόθεος ό Πρώϊος, ό μετά 
ταΰτα Φιλαδέλφειας καϊ μετέπεςτα Άδριανουπόλεως μητροπολίτης 
άναδειχθείς Έπϊ τής διευθύνσεως δέ τούτου έκατόν έξήκοντα μα-

1 Ούτως ανηγορεύθη τεάος του δε του Γένους Μοοσείου Νεόφυτος ό Βάμ- 
βας τή 1 δεκεμβρίου 1804, Παίσιος ό Καραπατάς Πάτμιος, Νικόλαος δ Λογά- 
δης, ών τά ψηφίσματα έδημοσιεύθησαν έν σελ. 229 τοΰ ΙΓ' τ. τοΰ περιοδικού 
τοΰ έν Κων/πόλει 'ΕΛΛην. ΦιΛοΛογ. ΣνΛΛόγου.

2 Μέτιθι Γεδεών Χρονικά Π. ’Ακαδημίας σεΛ. 179 κ. έ. Προστίθημι ενταύθα 
ότι έξελέγη Φιλαδέλφειας τώ 1805. «τής άγιωτάτης ταύτης μητροπόλεώς απρο- 
στατεύτου μεινάσης, άτε τοΰ άρχιερατεύοντος κΰρ‘Ιακώβου (ουχί Ίωαννικίου,,ώς 
γράφει ό κ. Γεδεών) παραίτησιν οίκειοθελή καί άβίαστον ποιησαμένου τής έπαρ
χίας ταύτης δι’ ένυπογράφου κα! ένσφραγίστου αύτοΰ γράμματος, ώς άντικρύ κα- 
τεστρωμένη φαίνεται», ώς λέγεται εν τώ έπ'ι τή έκλογή ϋπομνηματι τώ κατε- 
στρωμένω έν σελ. 219 τοΰ ύπ’ άριθμ. 349 πατριαρχικού κώδικος. Ή εκλογή 
αύτοΰ έγένετο έν τώ ήμετέρφ ναώ τοΰ άγιου Δημητρίου. ’Επίσης καϊ τοΰ εις 
’Αδριανούπολιν προβιβασμού τοΰ Δωροθέου άπό Φιλαδέλφειας α'ι κανονικά! ψήφοι 
προύβλήθησαν έν τώ ήμετέρφ ναώ έπϊ Κυρίλλου τοΰ άπό Άδριανουπόλεως κατά 
ΐούνιον τοΰ 1813. ’Εν τώ Αογίώ Έρμη τοΰ 1817 σ. 42, ένθα περί τοϋ άτυχώς 
ημιτελούς άπομείναντος λεξικού, τής Κιβωτού, λόγος γίγνεται ύπό τίνος έκ Τρα- 
πεζοΰντος'γράφοντος, φέρονται περ'ι τοΰ αειμνήστου Πρω'ίου καί τάδε, «ό σοφός 
Πρώϊος ανήρ είδήμ,ων τής παλαιάς καί νέας φιλολογίας· δστις πολλά πολλών αν- 
δρών σοφών εϊδεν άστεα καϊ νόον έγνω, εφρόντισε πρό πάντων αναγκαιότατον να 
έρωτήση διά γράμματος . . . "Ορα αύτόθ. καί σελ. 240. 'Οποιον ύπήρξε τό 
τέλος του αειμνήστου διδασκάλου καί ιεράρχου γνωστόν τοΐς πάσι.

Λόγου δέ γινομένου περί Πρω'ίου ένταΰθα, ούκ άσποπον θεωρώ νά επανορθώσω 
πλάνην έξενεχθεΐσαν ύπό τοΰ Χασιώτου συγγραφέως τοΰ βιβλίου.«L’ instruction 
Publique ehez les Gre.cs» σελ. 41, «άνήρ έξοχος1 ό Δ. Πρώϊος έκ Χίου διωρίσθη 
διευθυντής κατά τό 1799». Δέν διωρίσθη διευθυντής, άλλά μόνον προσεκλήθη, 
έδέξατο δέ τώ 1804, ώς λέγομεν ανωτέρω. Άλλά πώς συμβιβάζεται πρός δσα 
δ αύτός έν τώ αύτώ βιβλίφ λέγει παραλαμβάνων έκ τοΰ Σάθα (Μεσ. Βιβλ. τ. Γ', 
σ. πα', (ότι Σέργιος ό Μακραΐος rests directeur άπό τοΰ *1794  — 1801 ; Καιτοι 
δέ περί τοΰ άειμ.νήστου άνδρός ικανά έγράφη'σαν, ώς υποδεικνύω, αλλ’ όμως ούχί 
άσκοπον θεωρώ νά μετενέγκω έκ τής γερμανικής τετρατόμου μεταφράσεως τής 
ιστορίας τοΰ Pouqueville (der Wiedergeburt Griechenlands von Dr. J. P. von 
Herntbal τ. Β', σελ. 409 κ. έ. έν Χαιδελβέργη 1824 — 25) τό μικρόν τοΰτο τε
μάχιον, ΐνα και ή τών ξένων κρίσες περί τοΰ άνδρός γνωστή γένηται. «Τόν αυτόν 
(ώς ό πατριάρχης Κύριλλος) μαρτυρικόν θάνατον ύπέστη έν Άδριανουπόλει Δω
ρόθεος ό Πρώϊος, αρχιεπίσκοπος καί μητροπολίτης (Erzbisbhof und Metropoli-

Τ&μος ΙΑ', 10. — ’Ιούνιος 1888. 58
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θήτας ήρίθμει ή Σχοινί. Ώστε ή Σχολή ήκμαζε, χάρις τή πατρι- 
κωτάτη μερίμνγ) τών άρχόντων τοϋ Γένους καί τής ’Εκκλησίας, 
οιτινες σπουδαία ποσά κατεβαλον, άφ’ ου μάλιστα τόν μ.άϊον τοΰ 
1804 ένεκρίθη συνοδικώς όπως 'έκαστος τών χειροτονούμενων αρ
χιερέων *ίΐ  τών μετατιθεμένων είς έτέρας έπαρχίας προσφέρν) τι 
είς τό ταμεΐον της Σχολής. ’Ήδη συνεισήνεγκον ούχί ευκαταφρό
νητα ποσά καί άλλοι λαϊκοί, ώς ό ήγεμών της Μολδαυίας ’Αλέξαν
δρος ό Μουρούζης, τάξας άπό τοϋ 1805 έτησίάν χορηγίαν έξαζοσίων 
γροσίων διά χρυσοβούλλου, καί άνά διακόσια γρόσια κατά μήνα έξ 
ιδίων διδόμενα έπ'ι της έκλαμπρου αύτοΰ αύθεντίας. Ταύτη τη κλεινή 
ηγεμονική οικογένεια δικαίως πάνυ έχορηγήθη άπό της είς το .χω- 
ρίον ήμών μεταφοράς τής Σχολής ί) γενική έποπτεία κα'ι έφορεία κα'ι 
αύτοΰ τούτου τοϋ χωρίου ήμών’ διότι ού μόνον ή σύστασις καί η 
έγκαθίδρυσις της Σχολής θεμελιωτήν άναγνωρίζει τόν πατέρα τοΰ 
’Αλεξάνδρου, προσεχή δε κτίτορα καί, συντηρητήν τον υιόν, τόν πρώ
τον έφ’ όρου ζωής έφορον, τόν Δημήτριον Μουοούζην, ού μόνον ένί 
λόγω τά άρρενα μέλη της οικογένειας ταύτης έφάνησαν χρήσιμα καί 
εύεργετικά τω χωρίφ ήμών, άλλά καί τά θήλεα. ’Εκτός δέ συνεχών 
δωρεών, ή μέν έζλαμπροτάτη κυρία Άναστασΐκα Μουρούζη έδανεί- 
σατο τώ ναω γρόσια 5000. Ή έκλαμπροτάτη δομ,νίτζα Ρωξάνδρα 
Μουόούζη άπό τής άνεγέρσεως τοΰ ΐεροΰ ναοΰ είχε λαμβάνειν μέχρι 
τοΰ 1812 γρόσια 3000, ών πολλάζις έδωρεϊτο καί τούς τόκους. Ή 
έκλαμπροτάτη Ζωή Μουρούζη έτερα χίλια γρόσια. Προς δέ, το ετή
σιον έκ Βλαχίας οκνών καί βαμμάτων διά τόν Κουρουτσεσμέ, δν πρό- 
τερον 150 έδιπλασιάσθη διά νέου αύθεντικοΰ χρυσοβούλλου ύπό τοΰ 
αύθέντου Ίωάννου ’Αλεξάνδρου Μουρούζη, έκτος άλλων 2400, άτινα 
παρεχώρησε τφ 1808 τή έκζλησία, ιερών άμφιων, άργυρών σκευών κλ.

Ό σχολάρχης Δωρόθεος Πρώϊος έν γράμματι αύτοΰ (νοέμβρίου 1804)

tan) τής επαρχίας ταύτης. Έκπαιδευθεϊς έν Ίταλίρι ήλθεν κατά τό 1800 εις 
Παρισίους, ένθα εξηκολούθησε τάς σπουοάς αύτοΰ γενόμενος δεκτός ώς εξωτερι
κός τρόφιμος (zogling) εν τή πολυτεχνική σχολή. Ό βίος αυτού ύπήρξε παρα
δειγματικός (exemplarisch). Έπανακάμψας είς τήν πατρίδα αύτοΰ άνέλαβε τήν 
διδασκαλίαν τών αύστηρών επιστημών (strenken wissenschaften) έν τή σχολή 
(collegium) τοΰ Κουρούτσεσμε. Αί δ’ άρεταί ύφ’ ών έκοσμεΐτο ανύψωσαν αύτόν είς 
δύο θρόνους τής ανατολικής ’Εκκλησίας, ότε τήν καταδίωξιν τής αθώας αίτον 

κορυφής ευρε. 'Ο μεταφραστής ύποσημειοΰται'ετι τάδε’ «μέχρι τοΰ νΰν (1824) 
είνε γνωστός έν. ΓΙαρισίοις κατά τήν οδόν άγιου ’Ιακώβου ό ξενοδόχος, παρ’ ω 
ό σεβάσμιος μάοζνς άντί 22 σολδίων (sous) ήσθιε τήν μεσημβρίαν». 
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πρός τόν αοίδιμον Κοραήν λέγει περί τοΰ μουρουζιζοΰ οίκου τάδε' 
«έστι σοι βέβαια γνωστός ό μουρουζικός οίκος, ό μόνος μ.εταξύ τών 
προύχόντων ίσως έν τή Βασιλευούση φιλογενής μετά συνέσεως, φιλο
σοφικός μετά διακρίσεως, νουνεχής είς τό πολίτευμα, καί φ.ιλόμουσος 
καθ’ ύπερβολήν » . Έν τφ πατριαρχικώ καί συνόδικφ σιγιλλίφ, περί 
ού κατωτέρω, τής μετοικήσεως τής Μ. Σχολής ’Ιωακείμ δ ΙΊάριος 
τούτου συντάκτης γράφει περί τοΰ άειμνήστου ήγεμόνος Ίωάννου 
Κωνσταντίνου Μουρούζη πρός πολλοϊς άλλοις καί τάδε» . . . Εί γάρ 
τις πρός μέν τών τοΰ άοιδίμου ήγεμόνος έκείνου άρετών λεπτομερή 
τήν διήγησιν καί άκριβεστάτην μετ’ άληθείας τήν έκφρασιν φόβφ 
ύποδακνώμενος σιωπάν άγαπφη καί μηδαμώς τοΐς λεγομένοις διαι
ρεί αίροΐτο τό στόμα συνομολογούν τε καί σύμφωνον.:., ώς δέ ούτως 
άρετής έν έαυτφ άποικουροΰν καί ύποτρεφόμενον φίλτρον έπιδειξά- 
μένος τοΰ ήθους τό μεγαλοφυές, τής γνώμης τό μεγαλοπρεπές, τό 
περί τάς έπιδόσεις έλευθέριον καί φιλότιμον, τό πρός οίκτον πρός τούς 
δεομένους έπικαμπές καί τών πεπτωκότων άνάκλησιν πρόθυμον, τό 
πρός τό δίκαιον άτενές καί άνένδοτον, τό περί τάς δίκας άμερές καί 
εύθύ τε καί άπταιστον, τό πρός τούς ύπηκόους προσηνές καί φιλό
στοργων, τό πρός τάς περί σύμπαντας καί κοινή καί ίδίρ: εύεργ'εσίας 
έπιρρεπές καί έπίφορον, καί δλως δπόσα άνδρός τελείου καί ήγεμόνος 
άρίστου εικόνα συγκροτεί καί συνίστησι, καί έπί πάσι τό φιλόμουσον, 
καί φιλομαθές-, καί φιλόσοφον, καί έπορεκτικόν τοΐς νέοιςπρός τό φι
λόλογον, και πρός τόν τής παιδείας ποικίλης παροξυντικόν έρωτα, 
ταΰτα δή έπαινών δ τών ύπέρ έκείνου έπαίνου φειδόμενος. . . . κτλ.

’Επειδή δέ δ λόγος περί τής πανεκλάμπρου καί εύεργετικωτάτης 
μουρουζικής οικογένειας,προσήκόν νομίζω ένταΰθα νά πρρσθώ έν όλίγοις 
καί δόα έτέρωθεν άπήντησα περί τών άγαθοεργιών τής περικλεεστά- 
της ταύτης οικογένειας. Ό μακαρίτης Οικονόμος δ πρεσβύτεροςΛόγον 
δλον ΤΤερΐ ρ/ΐίώΐογενείας έξεφώνησε τή 26 όκτωβρίου 1821 έν Όδησσώ 
έπ’ εκκλησία, τελουμένου μνημοσύνου τοΰ άοιδίμου πρίγγιπος Δημη- 
τρίου -Μουρούζη, λαβών άφορμήν έκ τών πολλαπλών τής οικογένειας 
ταύτης πρός τό έθνος καί τήν ’Εκκλησίαν εύεργεσιών. Έν αύτώ δέ 
τούτφ έξόχως καί γλαφυρότατα διαζωγραφεΐταϊ δ τής οίκογενείας 
ταύτης χαρακτήρ (Λόγοι έκκλησιαστικοί έν Βερολίνφ 1831, σελ. 
63—104). Ούδέποτε, λέγει δ ρήτωρ περί τοΰ Δημητρίου Μουρούζη, 
τοΰ τήν ιδίαν αύτοΰ ζωήν ύπέρ-τοΰ έθνους καί Έκκλησίας τιθέντος, 
φυτόν λογικόν ούδ’ έβλάστησε παρά τοΰτον,’εύγενέστερόν, ούδ’ έκαλ- 
λιεργήθη φιλοπονώτερον, ούδ’ άνέδραμεν εύθύτερον καί εύθαλέστερον, 
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ούδ έστεφανώθη πρω'ίμότερον κάλλει άνθέων καί καρπών...» (σελ. 90 
$ κε’.) Έκτος τής Μεγάλης Σχολής, περί ής ήμΐν άνω ό λόγος, τή 
προστασία τών Μουρουζών Παναγιώτου καί Δημ,ητρίου άνφκοδομήθη 
τφ 1804 ό έν Σμύρνη ναός της άγιας Φωτεινής, κατά την προ τής 
εισόδου έπίγραφήν. Τή ύψηλή καί γενναίφ μεσιτείφ τοΰ Δημη- 
τρίου παρά τφ Σουλτάνφ Σελίμ κατωρθώθη ή έκδοσις τοΰ άπαιτου- 
μένου φιρμανίου διά τόν έν Πέραν Κωσταντινουπόλεως ναόν τών Εΐ- 
σοδίων, οΰ μετάφρασις υπάρχει κατακεχωρισμένη έν τώ Bo'Cartir0‘> 
ΉμεροΛογίω τοΰ φιλτάτου κ. Κ. Χρυσαφίδου (έτος Γ'. 1880 σ. 43). 
Έχρειάζετο ναών καί μοναστηρίων επισκευής συγκατάθεσις ; λέγει ό 
Οικονόμος, ήρκει νά έλάμ,βανε γνώσιν ό Δημήτριος, καί διά μυρίων 
τρόπων καί εφευρέσεων κατώρθου νά έξαρπάση τήν άδειαν παρά τών 
κρατούντων. "Ολον τό ‘Αγιώνυμον ορος άνακηρύττει τους θεοφιλείς 
υπέρ αύτοΰ αγώνας τοΰ άνδρός.

Έν τώ μνημ,ονευθέντι Β. 'Ηρ,εροΛογΐω γίνεται μνεία, δτι τφ Δη ■ 
μητρίφ Μουρούζη οφείλεται ή άπονοριή βερατίων είς τους "Ελληνας 
έμ,πόρους, καί κατά συνέπειαν ή έπίδοσις καί ή προαγωγή τής ελλη
νικής έμπορίας. Τοΰτο πρόγενεστέρως καί δ ίρήτώρ Οικονόμος έν τώ 
έπιρινηριοσύνφ λόγφ αύτοΰ αναφέρει (σελ. 61 § κζ’), παρ’ ω προς 
τούτοις ευρίσκω δτι «πολλά τών αγαθών αύτοΰ έργων μνημονεύει ή 
Καισάρεια», ένθα, ώς γνωστόν, διέτριψε κατά τό διάστημα τής εξο
ρίας αύτοΰ.

Ό ήγεμών τής Μολδαβίας ’Αλέξανδρος Κωσταντίνου Μουρούζη 
τφ νοεμβρίφ τοΰ 1793 έξέδοτο αυθεντικόν χρυσόβουλλον κυροΰν έ- 
τησίαν πρόσοδον γροσίων 200 τή έκκλησία τής Θεοτόκου έν Έγρί- 
καπου, δπερ, καίπερ γνωστόν ήμΐν, νεωστί έξεδόθη έν Μονογραφία 
τής Ζωοδόχου πηγής υπό του πάτρός Εύγενίου σελ. 283.

‘Ο Παναγιωτάκης Μουρούζης διερμηνείς ών τοΰ βασιλικού στόλου 
έλαβε πρόνοιαν μεγίστην πρός έξάλειψιν τών σκανδάλων, άτινα με
ταξύ τών διεπόντων τά τής σταυροπηγιακής μονής καί τής σχολής 
και τής οικογένειας τών Λαγκαδάδων έν Θήρα άνεφύησαν, καί έν- 
τόνως δι’ έπιστολής συνέστησε τήν κατάπαυσιν τής κοινής άκατα- 
στσίας, έφ’ ω καί νέον σιγίλλιον έξεδόθη περί τε τής σχολής καί τοΰ 
μοναστηριού τοΰ Προφήτου Ήλιου έπί Καλλινίκου πατριάρχου τοΰ 
άπο Νίκαιας τφ ΐουνίφ τοΰ 1806, ούπερ πιστόν κατέχω άντίγραφον.

Ό Κωνσταντίνος Μουρούζης διά χρυσοβούλλου έξέδοτο τή Σχολή 
μεγάλην έν Μολδαβίφ έπαυλιν ύπό τό δνορ.α Χοταρνιτζένι επί έκ- 
καίδεκα ώρας έκτεινορ,ένηχ κατά ρηχός; ώς λέγει τό σιγίλλιον, περί
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; ού άνωποιούμεθα μνείαν. Το χρυσόβουλλον τοΰάο έδημοσιεύθη έν τή
ΆΙηθεία (Κων/πόλεως) σ. 305—309,

Δημήτριος ό Μουρούζης τφ 1809 άνέλαβε παρά τφ Σουλτάνφ 
Μαχμούτ νά διεκπεραίωση, τήν κοινήν τοΰ Γένους αναφοράν τοΰ νά 
έκδοθή βασιλικός ορισμός έπιτρέπων τήν άνοικοδόμησιν τοΰ κατά 
νοέμβριον τοΰ 1808 πυρποληθέντος ναοΰ τής Άνάστάτεως έν Ίερο- 
σολύμοις. ("Ορα Παλαμά Ίερεσολυμ. σ. χβ).

’Αλέξανδρος δέ δ Μουρούζης έξέδοτο αυθεντικόν χρυσόβουλλον λό
γον τή σχολή τής Χίου τφ ίουνίφ τοΰ 1800, δι*  ού έτησίαν πρόσοδον 
έχορήγει διακοσίων γροσίων, δστις δέ έδημο.σιεύθη ήδη έν τφ περιο- 
δικφ τοΰ έν Κων/πόλει Ελληνικού Φιλολογ. Συλλόγου τόμ. ΙΑ', σ. 83.

Επίσης ταΐς έν Σηλυβρία δύο σχολαϊς έχορήγησεν έτησίως εκα
τόν γρόσια.

; Τή έκκλησή τών Ταξιαρχών τοΰ Μεγάλου Ρεύματος (Βοσπόρου) 
έτησίως γρόσια τετρακόσια, τών διακοσίων λαμβανομένων άπό τών 
αύθεντικών βαμμάτων, τών δ’ έτέρων άπό τών όκνών. Τόν χρυσόβου- 
λον τούτον λόγον κατέχω ανέκδοτον.

Τώ αύτφ έτει τής έκδόσεως τοΰ άνω χρυσοβούλλου, τώ 1805, 
i έταξεν ό αύτός ήγεμών*τής  Μολδαβίας ’Αλέξανδρος δ Μουρούζης τή 

Μ. Σχολή τού Γένους χορηγίαν έτησίαν τρισχιλίων γροσίων,
β’, Έν σελ. 392 τού ΛογΙου 'Ερρ,οϋ τού 1811 φέρεται δτι τό έν 

Σμύρνη Φιλολογικόν Γυμ,νάσιον «προστατεύεται θερμώς ύπό πάσης 
μέν τής πανεκλάμπρου συγγένειας τών φιλομαθέστατων Μουρουζών, 
μάλιστα δέ ύπό τού μουσηγέτου τής ελληνικής παιδείας δαιμόνιου 
ήρωος Δημητρίου Μουρούζη μεγάλου διερμηνέως τής οθωμανικής 
αύλής».

Έν τφ αύτφ περιοδικφ τού 1817 (σ. 41) άναγινώσκεται «όταν τό 
γένος έσύστησε τής φιλοσοφίας καί τών έπιστημών τό σχολεϊον είς 
τόν Κουρούτσεσμε τής Κωνσταντινουπόλεως, δ τής σχολής ταύτης 
πατήρ, ό πρίγγιψ Δημήτριος Μουρούζης φλογιζόμενος καί είς τήν 
βελτίωσιν τής τύχης τής σχολής καί είς τήν βελτίωσιν τού Γένους, 
καί πολλάκις καί αύτός καθ’ έαυτόν σκεπτόμενος καί μετ’ άλλων 

;■ συμβουλευόμενος καί κοινών τούς ύπέρ τοΰ γένους σκοπούς του, εύ-
> ρον ώς ώφελιμώτατον καί άναγκαιότατον είς τήν κατάστασι τοΰ 

Γένους τήν σύνταξιν ενός πληρέστερου καί τελειοτέρου τής έλληνικής
ί γλώσσης λεξικοΰ . . .» Ειτα φέρεται, «δλα τά άναγκαιούντα βοη

θήματα άνεύρισκεν δ θερμότατος ζήλος τού αειμνήστου πρίγγιπος 
ί; ’Αλεξάνδρου Μουρούζη».
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. Ό διαδεξάμενος τον μέγαν ποστέλνικον ’Αλέξανδρον 'Ύψήλάντην 
Κωστάκης Μουρούζης κατέθηκεν έφάπαξ έπί τόκφ χρηματικά κεφά
λαια ύπέρ τής Πατριαρχικής ’Λκαδημείας. λέγει ό φίλος Μ. Γεδεών 
(σ. 232 τών Χρονικών της Π. Ακαδημίας) δίσχίλια γρόσια σύν άλ
λοι; τω 1769, ώςάναφέρεται έν γράμματι συνοδικφ Μελετίου τοϋ άπό 
Λαρίσης.

Άπάντησις τοΰ σχολάρχου Δωροθέου τοΰ Πρωίου άπό τής Σχολής 
γεγραμμένη τή 26 μαίου τοΰ 1805 πρός τόν φιλομουοότατον αύ- 
θέντην, δημοσιευθεΐσα ήδη (σ. 231 τοΰ ΙΓ' τόμουν τοΰ Περιοδ. τοΰ 
Έλλ. Φιλολ.'Συλλόγου Κων/πόλεως), αναγγέλλει τήν εύχαρίστησιν 
διά τήν ήγεμονικήν τω δντι δωρεάν πρός τήν σχολήν καί διαβεβαιοΐ 
δτι αυτή δεν έξέπληξε τούς άκούσαντας περί αύτής, διότι «ού [/.ό
νον έν τοϊς παλαιοΐς τοΐς έν Φαναρίφ Σχολής κώδιξι βλέπομεν, λέ
γεται έν τφ γράμματι τούτφ, τάς πλείονας προσφοράς ποοεοχομένας 
έκ τής μουρουζικής εστίας,άλλ’ δτι και αύτή ή σύστασις και έγκαθί- 
δρυσις τοϋ κλεινού Μουσείου πόρρω μέν θεμελιωτήν αναγνωρίζει τόν 
πατέρα, προσεχή δέ κτίτορα και συντηρητήν τόν υιόν, τόν πρώτον 
τής Σχολής έφορον δεύτερον δέ κατά βάθος έξ άπειρων ένδειγμάτων 
οίδε τό γένος όποιον τό φύραμα καί ή διάθεσις περί, τάς Μούσας καί 
μουσοτοόφους τοΰ θεοφρουρήτου ύψους της έν ταΐς ήγεμονίαις, άπαν- 
ταχοΰ φροντιστήρια έκ βάθρων άνεγείροντος, τά σεσαθρωμένα έπι- 
σκευάζοντος, τά παλαιά άνακαϊνίζοντος, τά δε τής Ελλάδος πλου- 
σίαις δωρεαΐς άνακουφίζοντος».

Πρός τόν Κωστάκην Μουρούζην ηγεμόνα τής Μολδαβίας τφ 1780 
έγραφεν έπισήμως ό οικουμενικός πατριάρχης Σωφρόνιος έξαιτούμενος 
τήν ύπέρ του έν Σταυροδρομίω (Πέραν) ορθοδόξου νοσοκομείου ύλι
κήν αύτοΰ άρωγήν,. «Τάχυνον, 'Υψηλότατε ήγεμών, τήν τοιαύτην 
βοήθειαν δπως καί ά'λλοι στοιχοΰντες τή προάιρέσει- αυτής έπακο- 
λουθήσωσι βοηθήσαι τώ τοιούτφ κοινωφελεΐ καταστήματι.» ’ «ούδενΐ 
γάρ τών πρωτείων παραχωρεί έν ταΐς κοιναΐς πρός τό γένος εύεργε- 
σίαις και εύποιΐαις (ή Υ. 'Υψηλότης). . . (Γοΰδα ΠαράΛΛ. Βίοι τόμ. 
'Τ, σ. 62 κ. έ.).

Ή γενική έπιστασία τών γενικών ήμών νοσοκομείων τοΰ Γαλατά 
καί τοΰ Πεϊόγλου, ύπέρ ών έκθύμως άπό τοΰ 1792 Γεώργιος δ Μου
ρούζης, αδελφός τοΰ ήγεμόνος Αλεξάνδρου Μουρούζη καί του μετέ- 
πειτα μεγάλου διερμηνέως Δημητρίου, άνετέθη βασιλική έπιταγή Δη- 
μ.ητρίω τώ Μουρούζη, έφ’ φ καί σιγίλλιον πατριαρχικόν έπϊ Καλλι
νίκου έξεδόθη, ούπερ 'ήμεΐς πρώτοι έμνημονεύσαμεν έν τή προτέρικ 
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έκδόσει, έδημοσιεύθη δέ πρό ολίγου έν τή ύπό τοΰ. Ευγενίου ίερέως 
μονογραφία Περί Ζωοδόχου Πηγης έν Κων/πόλει.

Σημειωτέου δέ δτι ό αείμνηστος διερμηνεύς Γεώργιος δ Μουρούζης 
επέτυχε καί τής οικοδομής τρίτου νοσοκομείου, τοΰ έν Έπταπύργφ, 
άδειαν παρά τοΰ Σουλτάνου )Σάθα Νεολ. Φιλολ. ΙΙαράρτ. σ. 313). 
’Επίγραμμα δέ δεκάστιχον έντετειχισμένον έν τώ όρφανοτροφείφ δι- 
αιωνίζει τήν μ.νήμην τής προστασίας τοΰ Πεϊζαδε Γεωργίου Μ&υ- 
ροΰζη έρμηνέως γενικού μεγάλου δεβΛετ'ιου (δρα τό επίγραμμα έν 
Α. Γ. Πασπάτη «'Υπομνήμ. περί τοΰ Γραικικοΰ νοσοκομείου τών 
Επτά Πύργων σ. 5, καί Ευγενίου εν Ζωοδόχω Πηγί) <ί. 140, έ'νθα 
άναφέρεται οτι καί έν ’Εκκ.1ησιασζικρ ΆΛηθεία έδημοσιεύθη (σ. 75, 
τομ. Α').

Έπίσης καί περί συστάσεως Ελληνικής Ιατρικής ’Ακαδημίας έν 
Κων/πόλει κατά τό 1805 έπέτυχεν δ Δημήτριος Μουρούζης χάττι 
(ορισμόν) αύτοκρατορικόν, ού μετάφρασις έδημοσιεύθη έν Έλλ." Φιλολ. 
Συλλ. τόμ. ΙΑζ σ. 21 έξ ιδιωτικού κώδικος, άνεδημοσιεύθη δέ νΰν 
ύπό του πατρός Εύγενίου κατά πιστήν μετάφρασιν έκ τοΰ αύτογρά- 
φου φυλαττομένου έν τοΐς άρχείοις τών νοσοκομείων {Ζωοδόχ. Πηγ. 
σελ. 247—251).

’Αλέξανδρος δ Μουρούζης έπί τετραετίαν περίπου ήγεμών τής Βλα
χίας γεγονώς έ'κτισεν έξωθεν τής πόλεως Βουκουοουστίου εν εύρυχω- 
ρότατον όσπητάλιον διά τούς έκ τής πανώλης μεμολυσμένους, γράφει 
δ τήν 'Ιστορίαν τής πάλαι Δακίας συγγραψάμενος Φωτεινός (σελ. 377 

,τοΰ Β τόμου).
Έκτος δέ τών άνωθι σημειουμένων, δ Πεϊζαδές Δημήτριος Μουρού-» 

ζης προσήνεγκε 5000 γρόσ. διά τάς άνακαινίσεις τών νοσοκομείων 
κατά τό 1807, καθά δ πατήρ Εύγένι.ος βέβαιοί έν τή Ζωοδόχω Πηγρ 
σ. 181. Προςσηυ.ειωτέον δτι καί τάθήλεαμέλη τής πανευκλεοΰς.ταύ
της οικογένειας, ώς έν τω κειμένφ έσημειωσάμην, συνεισήνεγκον πρδς 
ο’.κοδομ,ίαν τών έθνικών νοσοκομ.είων είς χρήματα καί κοσμήματα 
γρ. 8690. Ήσαν δέ αύται ή δόμνα Ζωή Μουρούζη, ής ποιοΰμεν μνείαν 
έν τφ κειμένφ, καί αί θυγατέρες αύτής (δομνίτζαι) Ραλλοΰ, Εύφρο- 
σύνη, Σμαράγδα, καί ’Αναστασία ή Άναστασίκα, κατά τόν ήμέτερον 
έκκλησιαστικόν κωδικογράφον. Ή Σμαράγδα Μουρούζη μάλιστα κλη
ροδότημα άφήκε τφ 1805 δισχιλίων γρ. εις τά εθνικά φιλανθρωπικά 
καταστήματα, ισάριθμα δέ καί ή δόμνη Ζωή Μουρούζη (σ. 177 
καί 182 Ζωοδόχ. Πηγης).

Έν Έκθεσει Γεωργίου Αίνιάνος περί τών κατά ξηράν δρίων τή?
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‘Ελλάδος. ήτις άνέκδοτος ούσα έδημοσιεύθη έν τ?ί ζαλλίστη Έβ$ο- 
μάΰι του έτους 1886 άναφέρεται προσέτι (Άριθ. 118, σ. 254 έν 
σημ.), οτι δ αείμνηστος Κωνσταντίνος δ Μουρούζης (δ τελευταίος έζ 

.τής οικογένειας ταύτης μέγας διερμηνεύς, δ τώ 1821 άποτμηθείς την 
κεφαλήν) «διά τον φιλάνθρωπον χαραζτήρά του, και διά παρακλήσεως 
τινών έξ ημών των Στερεοελλαδιτών των φυγόντων έκ τής πατρίδος 
εκαμε την περισσοτέραν ενέργειαν διά την καταστροφήν τοΰ Άλή 
Πασσά καί έχέτνχεν άριστά».

’Έκ τε τών σημειώσεων τούτων καί τών έν τφ κειμένφ εΐρημένων 
δύναται πάς τις νά κρίνη τί έσήμαινεν εις τδ έθνος ήυπαρξις, καί τί 
ή καταστροφή καί έξόντωσις τοιαύτης έν καιροϊς’χαλεποϊς εύεργετι- 

■ κωτάτης οικογένειας, ής τά μέλη έν διάδοχη θύματα έπεσαν, καί αΰ- ' 
την αυτών την ζωήν υπέρ τού έθνους θέντα, όποια δέ εύγνώμονα αισ
θήματα όφείλομεν νά τρέφωμεν ήμεϊς οί επίγονοι προς την οικογένειαν 
ταύτην ιδία την πανταχού τήςέλληνικής χώρας εύεργέτιδα χεϊρα καί 
αρωγόν προτείνασαν (Πρβλ. «Τά κατά τον αοίδιμον Γρηγόριον τον 
Ε', έν σ. 80 και εξής.).

Οί λόγοι, οί τής Σχολής την μετάθεσιν έζ Φαναριού εις Κουρού- 
τσεσμε προκαλέσαντες άναφέρονται έν εγγράφω έκτενεστάτω, όπερ 
κατέχον τάς άπδ 119-—128 σελίδας πατριαρχικού τίνος κώδικος 
συνετάχθη υπό ’Ιωακείμ τού Παρίου, τότε μητροπολίτου Κυζίκου. 
’Επιγράφεται δέ ώδε «’Ίσον απαράλλακτου τού γενομένου πατριαρ
χικού κα’ι συνοδικού σιγιλλιώδους γράμματος περί τής μετοικήσεως 
τής κοινής σχολής τών έλληνικών μαθημάτων έν τω κατά τον Κου- 
ρουτσεσμε αύθεντιζφ οΐκφ τοΰ ύψηλοτάτου αΰθέντου Μαυροκοοδά- 
του I καί τού προσκτηθέντος νέου εαρινού πατριαρχικού οίκου». Ειτα

1 Σημειωτέον ότι ό μέγάς τοΰ έθνους ευεργέτης άπέθανε διαμελισθείςτώ 1812, 
κατά μέν τον κ. Γκιών (δρα BvCart. Χρυσαφίδου 1880) έν Τούλδζη,
κατά Σταματιάδην έν ’ Αδριανουπόλει (Βίοι Έλ. Μ. Διερμ. σ. 161), κατά δέ τον 
Οικονόμου έν Σούμλα (σ. 98 τών έν Βερολίνφ Έκκλησιαστ. Λόγων 1831). Πει- 
θόμεθα τώ συγχρόνω αΰτοΰ Οίκονόμφ (Πρβλ. καί τά έν,Β' τόμω, σ. 86 τω}· κατά- 
τον αοίδιμον Γρηγοριοτ). ■
Ή οικογένεια τών Μουρουζών, ώς ή τών Ύψηλαντών, κατατάσσεται μεταξύ 

τών οικογενειών εκείνων, αΐτινες επί τής ύπό τών Λατίνων άλώσεως τής Κων
σταντινουπόλεως κατέφυγον εις Τραπεζοϋντα. Κατά τον λόγιον ζητητήν τής με- 
σαίωνος ημών ιστορίας κ. Έ. Σταματιάδην, τό ονομα ελαβον έκ τής περί την 
Τραπεζοϋντα κωμοπόλεως Μουρούς. Εις τών απογόνων τής οικογένειας ταύτης 
όνόματι Άντΐοχος μετά τοΰ έξαδέλφου αυτού, τοΰ καί ομωνύμου Άντιόχου τοΰ 
’ Υψηλά, ντου μετωκισεν εις τδ ήμέτερον χωρίον καί αρχηγέτης έγένετο τοΰ εΰθα-

S;W' ,'ί λ' ,.λ'-Υ ; ,·7 ,'Υ ί ' < Υ \Υ' < λ ’ ' ■ '' 7 ' ''.ή
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γέγοαπται' «πόνημα τοΰ πανιερωτάτου καί σοφολογιωτάτου μητρο
πολίτου άγιου Κυζίκου Κ°υ ’Ιωακείμ. Παρίου '.

Τό έγγραφον χρονολογείται τον ’Ιανουάριον τού 1804 έπινεμήσεω,ς 
ζΖ. Τά λοιπά περί τής Μ. σχολής, ώς γεγραμμένα καί έκδέδομένα 
ιδίιγ ύπδ τού κ.,Γεδεών έν τοϊς «Χρονικοϊς τής Πατρ. ’Ακαδημίας» 
παραλείπων, αναδημοσιεύω ένθάδε έκ τής «’Εκκλησιαστικής Άλη-j 
θείας» (έτος β', σελ. 247) αυτήν την Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν (
εγκύκλιον τού πατριάρχου Καλλινίκου είξ φως δοθεϊσαν τό πρώτον ύπδ 
τού φιλομουωοτάτου άγιου Βελεγράδων, άντιγράψαντος ταύτην έκ 
κωδίκων ής έπαξίως προίσταται μητροπόλεως, όπως δ αναγνώστης 
έχη ύπ’ δψιν έξ αυθεντικού κειμένου τά τής μεταφοράς τής σχολής 
καί τών έαρινών πατριαρχείων ένταύθα. Ήμεϊς δέ τό μετά χεϊρας έρ- 
γον συμπληρούντες εις έτερον σπουδαιότερον κεφάλαιον χωρήσωμεν,

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ε2έ(ύ Θεοϋ αρχιεπίσκοπος κτ2.

Ιερότατε μητροπολΐτα Βελεγράδων έν άγίφ Πνεύματι αγαπητέ 
αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ήμών μετριότητος κυρ Ίωάσαφ, χάρις 
είη σου τή άρχιερωσύνη καί ειρήνη παρά Θεού. Οΐδας άναμφιβόλως 
καί έπίστασαι ακριβώς τάς γινομένας κατά καιρούς δυσχερείας προς 
τήν ’Εκκλησίαν εις ραδίαν καί αΐσίαν περαίωσιν τών αυτής κοινών 
καί ιδίων ύποθέσεων καί λοιπών αναγκών έκ τής ένσκηπτούσης συ- 

λοΰς οίκου τών Μουρουζών, οΐτινες κατ’ ολίγον εις τά. ανώτατα τών παρά τοΐς 
κρατοΰσιν Όθωμανοΐς διδομένων εις Χριστιανούς αξιωμάτων, άνήλθον. Τών αρ- 
ρένων μελών τής οικογένειας ταύτης, τών χρηματισάντων μεγάλων διερμηνευτών 
τής Τ. Πύλης, τούς βίους δύναται ν’ άναγνώ δ βουλόμενος έν ταΐς Βιογραφίαις 
τω·,· 'Εάάήκων Λίεγάάων Αιερμητ/ωτ τοΰ οθωμανικού Κράτους (Άθήνησι 1865), 
ταΐς φιλοπονηθείσαις ύπδ τοΰ είρημένου κ. Ε. Σταματιάδου. ΓΙρός πλείω ενταύθα 
διαφώτισιν ύπομιμνήσκω ότι τώ 1665'έγένετο ή οριστική τών Μουρουζών καί Ύ- 
ψηλαντών εγκατάστασις εν τφ ήμετέρω χωρίω.

1 'Ο αυτός άγιος Κυζίκου κϋρ ’Ιωακείμ συνέταξε καί τό σιγίλλιόν «συμφώνως 
τή υψηλή βασιλική βουλή καί προσκυνητή άποφάσει,'τό περιέχον τάς περί διευ- 
θετήσεως καί αξιοπρεπούς εφορείας τε καί επιστασίας τοΰ εκλαμπρότατου καί πε- 

, ριβλέπτου πεγζαδε κυρίου κυρίου Δημητρίου Μουρούζη» περί τών έθνικών ημών 
ι νοσοκομείων τοΰ Γαλατά καί Πέϊογλου, κατά τό 1805 έκδοθέν έν μηνί μαίω. Έ-
Γ λησμόνησα δέ ν’ 'αναφέρω ανωτέρω ότι τής τοΰ Κυζίκου Ιωακείμ από Άγ-
ι χιάλου έίς Κύζικον μεταθέσεως εγένοντο αί κανονικα'ι ψήφοι εν τώ ναφ τοΰ Με

γάλου Ρεύματος τών Ταξιαρχών τφ σεπτεμβρίφ τοΰ 1794. ("Ορα ανωτέρω ση- 
) μείωσιν 3ην). Τό μέγα τοΰτο σιγίλλιόν έδημοσιεύθη, καίτοι έν καιρώ εϊγον άντι- 

γεγραμμένον, έν τή ΆΛηθεία σ. 287 —292.
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νεχώς λοιμώδους νόσου, καί μάλιστα περί τό έαρ χχ\ Βέρος. Επειδή 
έκ ταύτης ό κατά καιρόν πατριάρχεύων βιάζεται άπομακρύνέσθαι 
τών πατριαρχείων καί φροντίζειν διά πολλών κόπων τής αλλαχού με- 
τοικήσεως αύτοΰ καί άποκαταστάσεως, είς ασφάλειαν εαυτού τε καί 
τών περί αύτόν καί είς άνύποπτον έντευξιν καί συναναστροφήν τών 
ένδημούντων έν τή Κωνσταντινουπόλει συναδέλφων άγιων αρχιερέων 
καί τών έκλαμπρων καί ευγενών προυχόντων τού ήμετέρου γένους 
καί άλλων προκρίτων, καί ποτέ μέν επιτυγχάνει, άλλοτε δ’ ού, καί 
ούτω περιπλανώμενος διατελεΐ τήδε κάκεϊσε, ώς μή έχων έν έαρι 
καί θέρει διωρισμένην πατριαρχικήν κατοικίαν, και διά το συμβαί- 
νειν όμολογουμένως ζημίας ούκ όλίγας προς τάς τοιαύτας μετοική
σεις καί δυσχερείας παμπληθείς είς έπιτέλεσιν τών άναγκαίων έκ- 
κλησιαστικών ύποθέσεων, καί μέμψεις προς τών λοιπών εθνών διά την 
έκ τόπου εις τόπον επισφαλή μετοίκησιν τοΰ πατριαρχεύοντος, καϊ 
προσγίγνεσθαι κοινόν τό όνειδος παντί τώ ήμετέρφ γένει, έγενετο ήδη 
κοινή σκέψις καί μετά σπουδής φροντίς κατά ζήλον ένθεον ήμΐν τε 
καί τη περί ήμάς ιερή άδελφότητι καί τοΐς πανεκλάμπροις προύχουσι 
καί εΰγενέσι καί λοιποϊς προκρίτοις, όπως εύρεθή τόπος άρμόδιος καί 
έξωνηθή είς κατοικίαν πατριαρχικήν έαρινήν, καί κατά την κοινήν 
ταύτην βουλήν ώς έκ Θεοΰ έμπνευσθεΐσαν εύρέθη ό τόπος λίαν άρ
μόδιος καί ευρύχωρος ού μόνον είς κατοικίαν πατριάρχου, άλλά καί 
είς άσφαλεστάτην διηνεκή μετοίκησιν της κοινής πατριαρχικής σχο
λής τών ελληνικών μαθημάτων, δ κατά τόν Κουοουτζεσμέν τοΰ ύψη· 
λοτάτου αύθέντου κυρίου Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου μεθ’· όλης τής 
περιοχής αύτοΰ καί τοΰ αύθεντικοΰ οίκου, tv’ έν κεχωρισμένφ τόπφ 
άποκατασταθή άεί ή κοινή, ώς είρηται, σχολή έχουσα όλα τά χρει
ώδη έπ’ άνέσει διδασκάλων καί μαθητών, κατά τήν άπ’ αρχής έφε- 
σιν καί τόν ένθεον σκοπόν τοΰ πρώτου συνίστορος αύτής- άειμνήστου 
έν ήγεμόσιν ήρωος καί μακαρία τή λήξει γενομένου αύθέντου Κων
σταντίνου Μουρούζη καί τοΰ υίοΰ αύτοΰ, κατά θείαν εύδοκίαν ήγε- 
μονεύοντος έν Μολδοβλαχία καί άριστα διέποντος κατά τήν βασί- 
λειον βουλήν εύσεβεστάτου καί ύψηλοτάτου αύθέντου καί ήγεμόνος 
μεγαλοπρεπεστά-έου κυρίου κυρίου Αλεξάνδρου Μουρούζη βοεβόδα,καί 
τών λοιπών πανεκλάμπρων άδελφών καί φιλτάτων υιών τής αύτής 
θεοσυντηρήτου αύθεντικής μουρουζικής γενεάς, ώσαύτως έν ίδίω προ- 

■ορισθή καί δ έν θέρει πατριαρχικός οίκος, δςτις καί έξηγοράσθη έκ 
τοΰ παοαυτίκα έπί καταμετρήσει άδράς ποσότητος χρημάτων διά κοι
νής συνεισφοράς τών πανεκλάμπρων προυχόντων τοΰ ήμετέρου γένους 
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καί τών πανευγενών καί λοιπών προκρίτων, συνεισενεγκόντων καί τών 
άγιων αρχιερέων ένδημούντων τε καί άποδημούντων είς άγοράν, ώς 
είρηται, όλου τοΰ τόπου καί τοΰ αύθεντικοΰ. Καί δή κοινής συνελεύ- 
σεώς συγκροτηθείσης διωρίσθη ή κοινή συνεισφορά έκ πάντων, άπε- 
φάνθη κοινή γνώμη καί συνοδική συνεισφέρειν καί τόν θειον σύλλογον 
τών άγιων αρχιερέων ένδημούντων τε καί άποδημούντων μετά τής 
ήμών μετριότητος είκοσι πέντε χιλιάδας τών γροσίων έπ’ αύτή τή 
έαρινή κατοικία, καί αύτής τής ποσότητος εύδιακρίτως διανεμηθείσης 
προς ένα έκαστον τών άδελφών κατά άναλογίαν τής δυνάμεως καί 
καταστάσεως αύτοΰ, κέκριται δμοφώνως καί διώρισται δοΰναι καί τήν 
άρχιερωσύνην σου γρόσια τόν άριθμόν πεντήκοντα, δν τρόπον και οί 
ένδημοΰντες έν Κώνσταντινουπόλει συνάδελφοι άγιοι αρχιερείς άσμέ
νως καί προθύμως μετά δαψιλείας κατέβαλον, έχοντες μέγα εύτύ- 
χημα καί κλέος καί τιμήν ού μόνον έαυτοϊς, άλλά καί παντί τφ εύσεβεϊ 
πληρώματι διά τά προσκτηθέντα τή ’Εκκλησία δύο ταΰτα αναγκαία 
καλά" τό δ’ έπ’ άρίστη καί εύχεοεστάτη διοικήσει τών τής έκκλη
σίας υποθέσεων καί πραγμάτων, καί φιλοτιμούμενοι συνεισέφερον τήν 
διορισθεϊσαν αύτοΐς ποσότητα προθυμότερον ήδη ύπέρ πάσαν ά'λλην 
έν άλλοις συνεισφοράν. Ταΰτα τοίνυν πληροφορούμενης καί τής άρ- 
χιερωσύνης σου, ούδόλως άμφιβάλλο.μεν δτι ύπερχαρής γενόμενος 
ύμνους εύχαριστηρίους άναπέμψει^ προηγουμένως τφ πρυτάνει τών ’ 
άγαθών Θεφ καί καταστέψεις εύχαΐς καί έγκωμίοις τούς άγωνισα- 
μένους λόγφ καί έργφ καί συμπράξαντας έπί τή τοιαύτη προσκτήσει, 
καί επομένως προφθάσεις κατά τάχος τήν διορισθεΐσάν σοι ταύτην 
π,οσότητα ανελλιπή προς τόν ένταΰθα έφορον τών ύποθέσεών σου, δτι 
ή άρχιερωσύνη αύτοΰ. προς τή έξ ετοίμου καταμετρήσει τής ίδίω? 
αύτφ ποσότητος διορισθείσης, άπέδωκε πεπεισμένως καί τά έκ μέρους 
σου διδόμενα, ΐνα γενόμενος κοινωνός τής τοιαύτης αγαθοεργίας ά- 
κούση έπαίνων διά τό πρόθυμόν σου. Τούτου χάριν καί γράφοντες διά 
τής παρούσης ήμετέρας πατριαρχικής καί συνοδικής έπιστολής εύαγ- 
γελιζόμεθά σοι ταΰτα ώς μεγάλα κατορθώματα, καί έντελλόμεθα άμε- 
ταθέτως δπως, άμα τφ έγχειρισθήναί σοι ταύτην, χωρίς τίνος δισταγ
μού ή ύπερθέσεως καιροΰ, στείλης τήν διορισθεΐσάν σοι ταύτην 
ποσότητα γρόσια τόν άριθμόν πεντήκοντα ανελλιπή προς τόν έφορόν 
σου, ούς άποδεδωκότα αντί σοΰ πεποιθότως άμα καί χαριέντως κατά 
τόν γνώμη κοινή και συνοδική διαγνώσει’έν πατριαρχική καί συνο- 
δικω καταστίχφ διορισμόν, προφθάνων μετά σπουδής καί μεγάλης 
χαράς, καί άποδεικνύμενος έξ οικείας φιλοτιμίας τήν μετά προθυμίας
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οφειλομένην εύγνωμοσύνην πρός τήν κοινήν μ,ητέρα καί εΰεργέτιδα 
άγίαν τοϋ Χριστοΰ ’Εκκλησίαν. Οΰτω ποιησον ανυπερθέτως καί μή 
άλλως έξ άποφάσεως' ή δέ τοΰ Θεοΰ χάρις εϊη μετά της άρχιερω- 
σύνης σου. .

αωδ'. φεβρουαρίου α’.

'Ο Κωνσταντινουπόλεως καί εν Χριστώ αδελφός.
φ ’Εφέσου Διονύσιος. *{·  'Ηράκλειας Άείετεος. φ Κυζίκου ’Ιωακείμ, φ Νι

κομήδειας Αθανάσιος, φ Χαλκηδόνος ^Ιερεμίας. Ί" Δέρκων Γρ-ηγόριος. -[· ΙΤρού- 
σης ’’Ανθιμος. ·{· Ίκονίου 'Ραφαήλ. ή· Άγκύρας ’ Ιωα,ντνίχιος. ψ Προιλάβου 
ΙΙαρθενιος.

Πρός τούτοις έγένετο πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγίλλιον Sto- 
ρίζον έφό.ρους τής σχολής τόν κατά καιρόν οικουμενικόν πατριάρχην, 
τόν κατά καιρόν διερμήνευσήν της κραταιάς βασιλείας,- τόν κατά 
καιρόν Μέγαν Λογοθέτην τής τοΰ Χριστοΰ Μ. Έκκλησίας, καί έπί 
ζωής τόν έκλαμπρότατον πεϊζαδέ Δημήτριον Μουρούζην. Ή πατρι
αρχική Μ. Σχολή διατελοΰσα ύπό τοιοΰτον άγρυπνον όμμα πατρι
άρχων καί έύγενών κλεϊσάντων τό δνομα αύτών, πεπαιδευμένων καί 
σοφών ιεραρχών έποπτευόντων τά κατ’ αύτήν, ώς τοΰ Κυζίκου ’Ιωα
κείμ, τοΰ Νικομήδειας ’Αθανασίου, ύπό τήν διεύθυνσιν άξιων καί 
περιπύστων κατ’ έκεϊνο τοΰ χρόνου διά τήν παιδείαν αυτών διευθυντών*

1 Μεταξύ τών διδαξάντων έν τή σχολή καί τών κλεϊσάντων αύτήν διά τής 
συνετής διευθύνσεως δέον νά μνημονεύσωμεν ένταΰθα κα'ι Σαμουήλ τον Κύπριον, 
δν Δωρόθεος ό Πρώϊος εχειροτόνησεν έν τή ήμετέρσ. εκκλησία καί άνεκήρυξε κα
θηγητήν τής τοΰ Γένους Σχολής έν Κουρούτσεσμε. Περί τοΰ βίου τοΰ διδασκάλου 
καί ιεράρχου τούτου, διότι άρχιερατικώς προέστη τής Προπονήσου καί τής Μεσημ
βρίας, δρα τήν αυτοβιογραφίαν αύτοΰ δημ-οσιευθεϊσαν ύπο Μ. Γεδεών έν τοϊς «Χρο- 
νικοϊς τής Π. ’Ακαδημίας». Ό Σαμουήλ έκ διαλειμμάτων τήν Σχολήν διευθύνας 
καί έν αύτή διδάξας, έπϊ τών Πιτζιπιακών άπεμακρύνθη τής Σχολής καί. κατω- 
κησεν εν τφ εαρινώ πατριαρχείω, είτα έν μ.εγάλω, 'Ρεύματι καί τέλος έν αύτή τή τοϋ Κουρούτσεσμε Σχολή, λαμβάνων μηνιαϊον παρά τής μητρ'ος Έκκλησίας. 
’Απεβίωσε δέ τή 2 άπριλίου τοΰ 1855 καί έτάφη έν τή εκκλησία τοϋ άγιου Δημη
τρίου·-επί τοΰ τάφου δ’ αύτοΰ, παρά το παγκαριού κειμένου, είναι εγγεγλυμμενον 
τόδε τ'ο επίγραμμα.

Είς Σαμουήλ τΟν τοϋ Γένους άρχίδιδιϋοααλον.
'■ Άμφοτέρης σοφίης μύστην υπέχει δδε τύμβος, 

Σαμουήλ κείνον τον κλυτόν άρχιθύτην 
"Ος πόλια; Χριστοϊο ϊθυν’ άμφω ΓΙροκόνησον 

Καί Μεσημβρΐην, εύσεβίην προχέων' 
Δίς τ’έλαχε μεγάλου .Μουσείου έπάρχειν, 

Γράμματα, καί σοφίην ορθοτομεί» λιγέως, 
Ήνίχ’ άπό δνοφέροϋ αίδου κνεφας ήλυθεν άφνω, 

'Οπλοτέρων γε φρένας εις σκοτίην άπάγον. 
Έ.ν’έτει 1855, άπριλίου 2, : .
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ήν αδύνατον νά μή καταστή οίονεί τό κέντρον τής διανοητικής τοΰ 
ήμετέρου γένους κινήσεως, καί έπόπτης αυτής.’

Ή Σχολή διέμεινεν έν Κουρούτσεσμε^ μεθ’ δλας τάς περιπετείας 
αυτής μέχρι τοΰ 1849, διότιάπό τοΰ 1821—1824 έμενε κλειστή, 
δτε μετά όλιγόμηνον σχολαρχίαν τοΰ Λήμνου Δανιήλ, συνέβησαν 
τά Πιτζιπιακά λεγάμενα, μεθ’ά μετετέθή εις Φανάριον, ένθα έκτοτε 
διαμένει κραταιουμένη υπό τήν αιγίδα τοΰ πεφωτισμένου ήμών ά- 
νακτος, δστις έδει πρό χρόνων νά διακυβερνά τήν αυτοκρατορίαν, ϊνα 
ό τάδε σημειούμενος γόνος τής αυτής Σχολής ήξιοΰτο ν’ άκροασθή 
τών μαθημάτων παρά πεπνυμένων καθηγητών έν άνέσει καί ευρυχω- 
ρίφ, έν τφ νέφ λαμπρφ μεγάρω, δπερ τιμφ τούς τε κυβερνήτας τής 
χώρας καί τόν τότε πρωθιεράρχην τής Έκκλησίας ’Ιωακείμ Γ’, τόν καΐ 
τήν πρωτοβουλίαν τοΰ έργου λαβόντα. Πέρας διδούς είς τό μέρος 
τοΰτο τής πραγματείας μου προστίθημι δτι ένεκα τής τών πατριαρ
χείων καί τής έγζαταστάεως τής Μ. Σχολής, καί ή έκκλήσία τοΰ 
άγιου Δημητρίου κατά πάσαν κυριακήν καί εορτήν έξέλαμπεν έπί τή 
χοροστατήσει ή ίερουργίφ ιεραρχών σεβαστών καί σπουδαίων, ών τι- 
νων ονόματα έμνημονεύσαμεν ήδη, τοΰ Παϊσίου πρώην, Σταγών τοΰ 
φιλοτίμως πάνυ ύπέρ τής σχολής έργασαμενου,^ τοΰ Εφέσου Διονυ
σίου, ούκ ολίγων γενόμένων χειροτονιών, διορισμών, προβιβασμών 
μητροπολιτών, περί ών άμέσως τόν οίκεΐον λόγον έν τφ έπομένφ κε
φαλαίου ποιησόμεθα.

Άλλά ποΰ νΰν ή φαιδρά μέν άλλά καί σοβαρά έκείνη έποχή διά τό 
χωρίον ήμών ; Ποΰ αί ώραΐοα έκεΐναι ήμέραι, δτε έκατοντάδες νέων, 
κατά Βυζάντιον διαζωγραφοΰντα ποιητικώτατα τά κατά τήν Σχολήν, 
έφιλοσόφουν ή διελέγοντο ή έμελέτων ύπό τάς δροσεράς τών πτελεών

1 Τήν θέσιν τοϋ οικήματος τής Σχολής καί περί τής έν αύτή διδαχής ζωγρα- 
ιοοϋσι ζωήροϊς χρώμασιν δ τε Σκαρλάτος έν «Κωνσταντινόυπόλει», τόμ. β', σελ. 
109, καί τόμ. γ', σελ. 633 καί ό Κούμάς έν τή Ίστορίρι αύτοΰ τόμ. ι&, σελ. 593 κ. 
έ. καί τό σιγίλλιον τής άπό Φαναριού εις Κουρούτσεσμε μετοικήσεως τής Σχολής.
**Ο Παίσιος ήν Θεσσαλός· ήν πρότερον Σταγών, ένθα, ώς λέγει δ φίλος Γεδεών 

(Πατριαρχ. ’Λκαδημ. σ. 136), συνέστησεν έξ ιδίων σχολήν, ώς κάί έν Μετεώροις. 
Ώς άνωτέρω άναφέρω, παραιτησαμένου τοΰ Σηλυβρίας Καλλινίκου δΓ ασθένειαν, 
τώ αύγούστω τοΰ 1816 προεβιβάσθη είς τήν μητρόπολιν ταύτην. Τφ 1818 με- 
σοϋντι μετετέθή είς Φιλιππούπολιν, τοΰ Φιλιππουπόλεως Ίωαννικίου άναγκα- 
σθέντος ν’ άποχωρήση ένεκα διαφωνιών αύτοΰ τε καί τών Φιλιππουπολιτών. Έ- 
τελεύτησεοέ τόν βίον κατά Ιανουάριον τοΰ 1822, διαδεξαμένου αύτόν έντή μητρο- 
πόλει ταύτη τοΰ πρωτοσυγκέλλου Σαμουήλ, καθά έκ τής σειράς τών μητροπο
λιτών Φιλιππουπόλεως, ήν κατήρτισα, έξήγαγον.
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καί φιλυρών σκιάς περί στοιχείων καί μετεώρων, άνερευνώντες «τά τε 
γνίς ύπένερθε καί τά έφύπερθεν;» Που αί λαμπραί έκεϊναι αναλύσεις 
του Θουκυδίδΰυ, του Όμηρου κα'ι Εύριπίδου, οί παραφραζόμενΟι χο
ροί του Σοφοκλεους, τα ειδύλλια τοϋ Θεοκράτου αναλυόμενα καί 
αναπτυσσόμενα υπο τον φλοίσβον του υδατος καί τάς έκ τού 
παρακειμένου δάσους ωδάς των άηδόνων καί λοιπών καλλικέλα
δων πτηνών; Πάντα εκείνα οΐχεται.... νυν δέ ούδέν υπολείπεται, 
fl. Απλώς ενιαχού τάφων έπιγραφαί, Ας καίπερ μέτά δυσκολίας έξερχό- 
μενοι πού μέν δάκρυ ρίπτομεν, πού δέ φέροντες τον νούν ημών ύψη ■ 
λότερον συνετιζόμεθα, άναπολοΰντες .ότι μάταια τά πάντα καί ότι 
ούδέν Αμιν άποιχομένοις τού πρόσκαιρου τούτου βίου μένει.fl πάν τό 
ημϊν πεπραγμέναν, ού άνάλογον τό κλέος καί τό όνομα..

("Επεταί συνέχεια).
Β. Λ. Μυσταχδδης.
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ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
( Έ*  τών του Παναγιώταν ϊέκερη )

Λ/υστιάοί παράγραφοι περί τον κύριον καί καθο2ικοϋ σκοπού της 
φι2ομουσου χαι φιλάνθρωπου Γραικικης'Έμπορικης 'Εταιρείας 

§ 1. Αγκαλα και ρ φαινομενος σκοπός της Εταιρείας ταύτης 
συνίσταται εις το να μεταχειρίζονται τά καθαρά αύτης κέρδη προς 
βοήθειαν τών χρειών τού Γένους κατά την δημοσιευομένην έκθεσιν, 
ό κύριος όμως και καθολικός σκοπός τΑς συστάσεώς της αποβλέπει 
εις τό να συναθροισθγ έ.πι τφ αυτφ η ποσότης τών δέκα καί επέ
κεινα μιλλιουνίων, καί νά ηναι έτοιμα διά νά μεταχειρισθώσιν ολα - 
διά την έλευθερίαν της φιλτάτης ΓΙατρίδος, καί τότε αυτό τό χρέος 
θέλει είναι ιερόν καί άπαραβίαστον χρέος τού Γένους, διά νά πλη
ρωθώ εις τους καταβαλοντας έκ τών εισοδημάτων τής μελλούσης 
άποκαταστάσεως της Ελλάδος.

§ 2 Οι έφοροι της αυτής Εταιρείας πρέπει νά ήναι μέλη της Ε
ταιρείας τών Φιλικών, καί άν τις έξ αυτών τύχη νά μην η ναι, πρέ
πει μετά την έκλογην του οί λοιποί νά τον έμβάζωσιν εις αυτήν 
δμοίως δέ νά ηναι μέλη τής αύτης Εταιρείας τών Φιλικών καί όλοι 
οί ύπουργοί τών εμπορικών όσπητίων τής Εταιρείας ταύτης, δη
λαδή οι τε γραμματικοί τών κατάστιχων, όί τΑς αλληλογραφίας καί 
οΐ πράκται.

g 3. Είς τών έπισημοτέρων τού Γένους, μέλος ών ταύτης καί της 
τών Φιλικών Εταιρείας, διωρίσθη παρά της σεβαστής αρχής τών Φι
λικών Έταιρείαρχος, μέ τον. όποιον οί έφοροι έκαστου γενικού εμπο
ρικού όσπητίου θέλει εισακούονται διά την ένέργειαν κάθε επιχειρή
ματος άποβλέποντος είς μόνον τόν κύριον σκοπον τής Εταιρείας τών 
Φιλικών, καί δεομένου χρηματικής δαπάνης- τό όποιον τότε νά ένερ- 
γηται όταν ό Έταιρείαρχος έπικυρώση αυτό- ειδέ και δεν κριθγ παρ 
αύτού εύλογον, νά έπιστρέφεται fl αναφορά προς τούς άποστείλαντας 
αύτην έφορους μέ επιγεγραμμένην την αιτίαν της μη επικυρωσεως 
ούτοι δέ νά γνωστοποιώσι τούτο καί εις τους έφορους τών λοιπών 
γενικών όσπητίων της Εταιρείας.

g 4. Όταν δέ fl άρχη τών Φιλικών ήθελε κρίνει τόν καιρόν Αρμό
διον προς έκτέλεσιν τού μεγάλου καί ιερού σκοπού, και γίνει δια 
τούτο χρεία μεγάλης δαπάνης, καί έπομενως η αυτή Εταιρεία τών 
Φιλικών δώση τώ Έταιρειάρχω τόν διορισμόν της ένεργείας, ούτος 
θέλει άναφέρεται προς τούς έφορους όλων των γενικών όσπητίων τής 
έμπορικης Εταιρείας, έπιστέλλων ποός αύτούς την της αρχής δια
ταγήν, καί τούς συμφόνως μέ αυτήν ίδιους του διορισμούς. Οι δέ 
έφοροι νά γναι είς χρέος νά έκτελώσιν έν τω άμα καί ανυπερθέτως 
τούς διορισμούς τού Έταιρειζρχου, έμβαζοντες απο την Κασσαν της 
Εταιρείας τάς χρηματικάς ποσότητας όπως και οπού ήθελε τους 
διορίσει ό Έταιρείαρχος.

Πρέπει λοιπόν, ω φίλτατοι συμπατριωται, άφ’ ο.ύ μίαν φοράν ά- 
πεσείσαμεν την παχειαν άχλύν της άγνοιας καί άμαθίας, διηνοίξαμεν 
τέλος πάντων τούς οφθαλμούς, ημών και ειόομεν την ροδοδαμτυλον 
καί τερπνοτάτην αύγην της μεγάλης Αμέρας, καθ ην θελει αναλαμ- 
ψεί δ λαμπρός καί ζώογονητικότατος ήλιος της τοσούτον έπιθυμη- 
της τού Γένους ημών αναγεννησεως τε και αναπλασεως πρεπει, λέγω, 
νά ένθυμηθώμεν, fl μάλλον είπεΐν, νά αίσθανθώμεν μέχρι βάθους καρ- 
δίμς, οτι αυτή έστΐν fl έποχη, ήτις θέλει έπισφραγίσει fl την αθάνα
τον ημών δόζαν, άν προθυμοποιηθώμεν, η τό ανεζαληπτον ονειδος, 
την παντοτινήν καταισχύνην, αν ριγθυμησωμεν. Η μηχανη τού έρ
γου έτεχνουργηθη τη τού Θεού βοήθεια και αντίληψει κατά τον Θαυ- 
μάσιώτερον καί άριστον τρόπον, και δέν χρειάζεται πλέον παρα ένας 
καί'μόνος μοχλός διά νά την κίνηση καί νά την βάλγ είς ένέργειαν, 
καί αυτός ό μοχλός, αύτη η έμψύχωσις της φοβεράς μηχανής, ηο- 
τηται από ημάς, καί δέν είναι άλλο είμη ή πρόθυμος καί γενναία 

' τών χρημάτων συνεισφορά, οτι άνευ τούτων, καθώς καί δ Δημοσθε-
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νης ειπέ ποτέ, τίποτε, ή μικρά πράγματα καϊ ολίγου άξια ‘κατορ- 
θούνται.

"Αν λοιπόν εϊμεθα άληθή τέκνα της σεβαστής καί ίεράς
δος, ώς τδ καυχώμεθα, αν σώζωμεν τώ δντι εις την καρδίαν μας τον 
θειον σπινθήρα τοΰ ύπέρ τοιαύτης ευκλεέστατης καί αθανάτου πα- 
τρίδος έρωτος, αν α’ισθανώμεθα τέλος πάντων τό βάρος τοΰ πολυ- 
-χρονιωτάτου ζυγού της επονείδιστου καί α’ισχροτάτης δουλείας, και 
αν έ'χωμεν την εύγενή και όντως ελληνικήν μεγαλοφροσύνην νά τον 
έκτινάξωμεν άπό τον τράχηλόν μας, ποιαν άλλην άομοδιωτεραν 
προσμένομεν έποχήν ; ποια πρόφασις όπωσοϋν εύλογοφανής ήμπορεΐ 
νά μάς κάμη νά άναβάλωμεν τόν χρυσοΰν τούτον καιρόν, τον όποιον 
λαμπρότατα φαίνεται, ότι ή θεία πρόνοια ουτω προσδιόρισε διά 
την έκπλήρωσιν όλων τών προρρήσεων, όλων τών χρησμών, οσοι 
διαλαμβάνουσι περί τής τοΰ Γένους, ελευθερίας, πεοι τής άναλάμ- 
ψεως τής ορθοδοξίας ;

Βέβαια, αδελφοί, δεν μάς μένει πλέον κάμμία πρόφασις, ούτε 
είναι συγχωρημένον εις τον παρόντα καιρόν, άλλ’ ούτε είναι δυνα
τόν, στοχάζομαι, νά εΰρεθνί τις μεταξύ τών απογόνων τοΰ Μιλτιά- 
δου, τοΰ Λεωνίδα, τοΰ Θεμιστοκλέους, Άριστείδου, Κίμωνος, Έπα- 
μεινώνδου καϊ μυρίων άλλων εύκλεεστάτων προγόνων μας, νά άμφι- 
βάλν) πλέον διά μίαν καϊ μόνην στιγμήν περϊ τής .άφεύκτως εύτυ- 

>ς έκβάσεως τοΰ μεγάλου σκοπού" ή έναντία γνώμη μένει τοΰ
λοιποΰ ό κλήρος τών νόθων εκείνων ψυχών, αί όποϊαι Θεμελιόνουσι 
την κακοδαίμονα ευδαιμονίαν των είς τό νά άποταμιεύωσι μόνον 
τόν χρυσόν καί τόν άργυρον, καϊ παραδεδομένοι δι’ όλου εις την 
μυσαράν καί θεοστυγή λατρείαν αυτών τών μετάλλων, κλείουσι την

στατον και ίερώτατον αίσθημα τής προς την φιλτάτην πατρίδα 
αγάπης, χωρίς νά αίσθάνωνται ότι ή άκαιρος φιλοχρηματία κατα- 
σταίνει τόν δεδουλωμένον ύπό του ψυχοσωματοφθόρου αύτοΰ πάθους 
καϊ αυτών τών ανδραπόδων άνδραπωδέστερον. ’Αλλ’ είθε, ώ Παν
τοδύναμε Κύριε, είθε, ώ Πολιούχον Πνεύμα τής ταλαίνης καϊ πολυ
στένακτου Ελλάδος, εις την κρίσιμον ταύτην έποχήν, έν η μέλλει 

καϊ οί αληθείς άδάμαντες άπό τούς ψευδείς και πεπλασμένους, είθε, 
λέγω, νά μην εύρεθ^ κάνεις μεταξύ μας ανάξιος τοΰ έλληνικοΰ ονό
ματος, καϊ τοΰ κακοδαίμονος έκείνου καϊ αγενέστατου κόμματος, 
άλλ’ άπαντες οί κλητοί εύρεθέντες χωρίς έξαίρεσιν έκλεκτοί, άς 
συνδράμωμεν όμοθυμαδόν όλη ψυχή, ολαις δυνάμεσιν,εις την έκτέλε- 
σιν καϊ στέψιν αύτοΰ τοΰ μεγάλου σκοπού, όστις φαίνεται καθαρά 
ότι είναι ευδοκία τής θείας προνοίας, και άς άνοίξωμεν γενναίαν καί 
δαψιλήν χεϊρα εις έκείνους όπού προσφέρουν κεφαλήν, στήθος, καρ
δίαν καϊ βραχίονας διά την έλευθερίαν τού Γένους.


