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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ^
ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΙ ΓΡΑΜΜΑΙΙ ΔΙΑΑΑΝΙΨΑΝΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΜΙ Ο  Τ Η Σ  Κ Α Τ Α Λ Υ Ι Ε Ω Σ  Τ Η Ι  Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Η Σ  Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ Ι Α Σ  ΜΕΧΡΙ Τ Η Σ  Ε Θ Ν Ε Γ Ε Ρ Σ Ι Α Σ
ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΩΤΑΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦ1ΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (*)

ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

1 . Θεόδωρος Γ α ζη ς. Έγεννήϋ η έν Θεσοαλμή'ίκη περί το 1B7U, 
οϋεν μετά την άλωση' τής πατρίδας του ( 142(f) μετέβη εις ’Ιταλίαν. 
Ένταν&α πολύ σννετέ/.εοεν εις την διάδοση’ των 'Ελλ.ην. γραμμάηον 
ώς καθηγητής τον έν Φερράρα Γυμνασίου, ώς μεταφραστής αρχαίων CE).~ 
λήνων συγγραφέων καί ώς συγγραφείς ποικίλων συγγραμμάτων. ’Απέ
λλαν ε δε &· Βρουτίοις τής Ιταλίας νπερεκατοντοντης.

2 . ΜατθαΓος Κ αμαριώ της. ’Εγεννήθη εν Θεσσαλονίκη περί το 
1400  έτος, εκ πατρός ίερέρις. μεταναστενσαντος πανόικεί εις Κωναταν- 
τινονπολ.ιν. Έντανϋα εδίδαςε την φιλ.οσοφίαν πολλούς, έν οΐς καί τον 
πατριάρχην Γεννάδιον τον Σχολάριον, καί νπήρζεν 6 πρώτος διδάσκαλος 
τής υπό τον Σχο/.αρίον εν Κωνσταντινούπολή ιδρνθείσης πατριαρχικής 
Σχολής. Σννέγραψε δε καί οντος ποικίλα συγγράμματα καί άπέθανεν 
ολίγα έτη μετά την άλωσιν τής Κωνσταντινονπόλ.εο)ς.

3 . ’Α νδρόνικος Κ άλλιστος. Έγεννήθη μεν εν Θεσσαλονίκη, ανε- 
τράφη δ ’ έν τω Βνζαντίορ. Μετά την άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως 
προσφυγών εις *Ιταλίαν εδίδαςε τά 'Ελλ.ηνικά Γράμματα έν πολλαϊς 
αυτής πόλεσιν από του 1404 καί εξής- Βραδντερον δε προσκλ,ηθείς υπό 
τον Πανεπιστημίου των Παριοίων έδίδαξεν έν αιτώ ούτως επιτνχώς την 
ελληνικήν φιλολ.ογίαν, ώστε δικαίως το Πανεπιστήμιον τής Γαλ. Μητρο- 
πόλεως εις τούτον ώφειλε την άποκατάστασιν τής συστηματικής σπονδής 
τής cΕλλην. γλώσσης. ’Απέθανε δ ’ έντανϋα τώ 14 8 0  ή κατά τινας έν 
τή Ιδία αύτοϋ πατρίδι, καταλαπών ποικιλίαν συγγραμμάτων.

4 .  !Ιωσήφ δ Θ εσσαλονικεύς. Άκμάσας μετά τήν άλωσιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως, είχε τιμηθή υπό τοΰ πατρ όρχου Γενναδίου τον 
Σχολ.αρίου, μελί* ον διετήρει επιστημονικήν αλληλογραφίαν, διά τον Α
ξιώματος πατριαρχικόν έξάρχον.

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ A iriTST

5 .  Δ αμ ασκη νός Σ τουδίτης <5 Θεσααλ.ς,νικευς έγένετο εις των 
λογιωτερών καί εναρετωτέρων κληρικών τής εποχής τον. Προεχειρίσϋη 
δε κατά τδ πρώτον τέταρτον τον 16ου Αίώνος Μητροπολίτης Νανπά-

(*) Πλείω περί τούτων ίδέ * Νεοελληνικήν Βι βλ.ιοϋήκην» Κ. Σά&α.
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κτον και Άρτης, ένθα άπέθανε. Πολν ώφέλησε την πατρίδα διά των 
πολλών και ποικίλων συγγραφών τον κα\ διά τον έλέγγον τών καταχρή
σεων τον κλήρου.

6 . Θεωνας. ’Άδηλον που τής Μακεδονίας γεννηθείς έγένετο μα- 
θητί]ζ τον όσιομάρτνρος *.Ιακώβου, τή ουατάοει τον οποίον διωρίσθη έν 

■ .ετει 1520  ΓΗγούμενος τής έν Τρεκεβίστη τής Μακεδονίας Μονής. ’Εν
τεύθεν άπελθών μετέβη εις την παρά την Γαλ.άτιοταν τής Θεσσαλονίκης 
Μονήν τής Αγίας ’Αναστασίας τής Φαρμακολ.ντρίας, εκλεγείς βραδντερον 
'Ηγούμενος αύτής. Μ ετ’ ού πολν προεχειρίσθη Αρχιεπίσκοπος Παρονα- 
ξίας. Top 1560 ώνομάαθη πατριαρχικός έξαρχος καί ειτα προεβιβάσθη 
εις Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης.

Κατά το νέον Μαρτυρολογίου μετά θάνατον δ Θεωνας κατελέχθη έν 
τή χορεία τών ‘Αγίων-

*?. Δημ,ήτριος δ θεσ σ α λονικ εύς . Λόγιος άνήρ, χρηστός και εί·- 
σεβής Χριστιανός. Διέτριφεν επί μακρόν χρόνον έν Μέμψιδι τής Αί
γυπτον καί περιηγήϋη την Γερμανίαν, ένθα συνέδεσε στενάς σχέσεις μετά 
τον περιφανούς Μελάγχθωνος.

8 . Θεοφάνης ό Θ εσσαλονίκης- *Υπήρξε διδάσκαλ.ος τοΰ Χεο- 
μάρτυρος Μιχαήλ Μανρονδή τον μαρτνρήοαντος τω 1544 καί. οντινος

■ σννέγραψε τό Μαρτυρολογίου.
9 .  ’Ιωσήφ ό Θ εσσαλονικεύς άκμάσας περί τό 1575-78 .

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ! -Α.ΧΩ3ΚΓ

1 0 .  Μ ητροφάνης Κ ριτόπ ουλος. Έγεννήϋη έν Βερρία τφ 1500. 
Δωδεκαετής ήκολονθησε τον Μητροπολίτην Βέροιας, βραδύ ερον δε

. ένδνθείς τό μοναχικόν ένδυμα μετέβη εις "Αγ. όρος, όθεν μετά μακράν 
διατριβήν ήλθεν εις Κωνσταντινούπολη’ καί ώνομάσθη νπό τον Πα- 
τριάρχον Κύριλλον τον Λονκάρεως Πρωτοσύγγελ.ος. Περί τό 16 2 0  δρε- 
γόμένος πλειόνων γνώσεων μετέβη εις τε την ’Αγγλίαν και την Γερ
μανίαν, ένθα συνεσχέτίσθη μετά τών αίπσθι περιωνύμων σοφών, διο- 

_ ρισθείς καί μέλος τής έν Άλτφόρδη Ακαδημίας. Τφ 16 2 8  διερχόμέ
νος έκ Βενετίας εδίδαςε την Έλλ.ηνικήν γλώσσαν' τφ  1629 επέστρεψεν 
εις Κωνσταντινούπολή, τό δε. επόμενον έτος έξελέγη Πατριάρχης ’Α λε- 

. ξανδρέίας. Βαθύς γνώστης τής τε ‘Ελληνικής καί Λατινικής κατήρτισεν 
^.αύτόθι πλονσιωτάτην βιβλιοθήκην καί συνέγραψεν ούκ δ λίγα βιβλία.

1 1 . Ι ω ά ν ν η ς  Τ ουττούνιος. Έγεννήθη έν Βεροία' εις νεοράν ηλι
κίαν έλθών εις ‘Ρώμην έσπονδαοεν έν τορ °Ελλην. Γνμνααίφ την Ι α 
τρικήν καί την ‘Ελλ.ηνικήν, την όποιαν καί έδίδαξεν αυτόθι. Βραδντερον 
μεταβάς εις Βονωνίαν έδίδαξεν έν τφ Πανεπιστημίου την φιλοσοφίαν επί

" 1 3  έτη. Τ φ  1637 κατά πρόακλησ.ν τής Δημοκρατίας μετέβη εις Βετε-
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τίαν καί διωρίο&η πρώτος καϋηγητής της φιλοσοφίας έν τφ Πανεπι
στήμιο? τον Παταβίον, έν&α ήκοοάσαντο αϊτόν πλείοτοι Γερμανοί, */- 
ταλοί, Γάλλοι καί "Ελληνες. Διά την γόνιμον δ'ε διδασκαλίαν του έτι- 
μήϋη υπό της Δημοκρατίας διά τον τίτλου τον ίππέως τον ay. Γεωργίου.

Προ τον ΰανάτον αντον (1658) δ φιλόπατρις οντος "Ελ.λ.ην διέ&ετσ
την περιουσίαν τον προς ι’δρνσιν παραρτήματος έν τφ Παταβιανφ Πανε- 
πιστημίφ, "να τρέφονται εν αντορ καί σπουδάζωσιν οκτώ "Ελλ.ηνόπαιδες. 
Το καϋίδρνμα τούτο Κουττοννιανον Έλληνομονσείον ίπικλη&εν διετή— 
ρή&η μέχρι τής υπό τοϋ Ναπολ.έοντος καταλνσεως τής Ένετικής Δημο
κρατίας. "Απεβίωσε δε ό Κονττοννιος τφ 1 6 5 8  καταλιπών πολλά συγ
γράμματα φιλοσοφικά.

12 . 'Ρ ω μ α νός Ν ικηφόρος Ιερομόναχος εκ Θεσσαλονίκης. Με
τά βάς είς Γαλλίαν έξώμοσε την πάτριον θρησκείαν καί κατετάχ&η εις τό· 
τάγμα των Καπονσίνων. ’Έγραψε δε γραμματικήν στοιχειώδη τής απλο
ελληνικής καί διεξοδικήν τής αρχαίας Ελληνικής.

1 3 . Γεώ ργιος ΚονταρΫ)ς, ίερενς εκ Σερβίων. Διηί&ννε τήν έν 
Κοζάνη "Ελλ.ην. Σχολήν από τοϋ 1668— 1679  καί μετέφρασεν έξ· 
‘Ελληνικών καί Ίταλ.ικών συγγραμμάτων έν γλώσοη απλοελληνική τήν 
άρχαίαν 'Ιστορίαν τών 5Αθηνών έκδο&εΐσαν έν Βενετία τφ 1676.

ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ ΑΙΩΝ

1 4 . Δ ημήτρίος Π ροκοπίου 6 Π ά μ π ερ ις . Έγεννή&η έν Μοσχο- 
πόλει καί έξεπαιδεν&η έν Κωναταντινονπόλ.ει. Μεταβάς είς Δακίαν έγένετο
γ ραμματενςτον ηγεμόνας Νικολάου Μαυροκορδάτου, ϋφ ’ού μετ"ού πο/.νν 
χρόνον έστάλ.η είς Πατάβιον προς έκμά&ησιν τής ’Ιατρικής. "Επανελ&ών 
δε είς Δακίαν έγένετο διδάσκαλος τοϋ νίοϋ τοϋ Κωνσταντίνου Μαυρο- 
κορδάτον, νίοϋ τοϋ 'Ηγεμόνος Νικολάου, καί ιατρός τής αύλής. ' Υπήρξε 
δε καί συγγραφέας ιστορικών έργων καί ποιητής έπών.

1 5 . ’Α ναστάσιος Μ ιχαήλ.Έ γεννή& η έν Ναονση. Διακονοας έν τή· 
πατρίδι τον τά εγκύκλια μαδήματα μετέβη είς Γερμανίαν προς τελειοτέ- 
ραν μόρφωσιν καί περιήλ&ε διάφορα τής άλλης Εύρώπης μέρη. Ή  έν 
Βερολ.ίνφ ’Ακαδημία έκτιμώσα τήν έξοχον αντοϋ παιδείαν καί τάς ποι- 
κίλ.ας σνγγραφός άνηγόρενσεν αυτόν μέλος αυτής.

1 6 . Γεώ ργιος Π α π α ζώ λη ς. "Εγεννή&η έν Σιατβύτη, έν&α έξήσκει. 
εμπορικόν έπάγγελμα. Βραδύτερον άπεδήμηαεν είς '"Ρωσίαν, έν&α σχε- 
τισ&είς μετά τον παρά τή Αντοκρατείρα Αικατερίνη μεγάλως ιοχνοντος 
Γρηγορίου Όρλώφ, κατετάχ&η είς το Πυροβολικόν καί μετ" ο ί πολύ· 
προήχ&η είς Αξιωματικόν. 'Ο Παπαζώλης ρέκτης καί εύγλωττος ώ ν  
έπεισε τον "Ορλ.ώφ νά έπισπενσ&ή ή τόσον οίκτρόν τέλος λαβοναα κατά, 
τής Τουρκικής δεσποτείας έπανάστααις τών Ελλήνων τφ 1769. "Ο Πα-
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παζώλ.ης εκ πείρας γνωρίμων οτι οί 'Έλληνες χγνοονσι την πολεμικήν 
τέχνην μετέφρασε καί έξέδωκε χάριν αϊτών δαπάνη της 'Ρωσικής Κν~ 
βερνήσεως στρατιωτικόν Κανονισμόν, τον οποίον χιλιάδας Αντιτύπων 
άπέατειλεν είς τήν 'Ελλάδα.

1 7 . Σεβαστός Λ εοντιά δη ς. 3Εγεννή&η τφ 1GU0 έν Καστόρια· δι
δαχθείς υπό τοϋ δοκίμου διδασκάλων Μεθόδιον τοϋ ’Ανθρακίτου έν Κα
στόρια, Σιατίστη και Ίωαννίνοις τά εγκύκλια μαδήματα μετέβη ύστερον 
και είς ’Ιταλίαν, ένθα ήκροάοατο τών εν Παταβίφ σοφών καθηγητών 
έπανελθών δέ τφ  1726  είς τήν πατρίδα τον διηνθυνε την εν αύτή Σχο- 
λήν §πϊ δύο έτη, είτα προέστη πρώτον μεν τής έν Τσαριτοάνη Σχολής, 
έϊτα δέ τής έν Κοζάνη καί Μοσχοπόλει καί τέλος πάλαν τής έν Καστόρια 
από τοϋ 1 7 4 6 — 1703, δτε καί άπεβίωσεν ώς ίεοειχ και ϊεροκήρνξ. '0  
Σεβαστός ύπήρξεν ωφέλιμος είς τήν Πατρίδα ού μόνον διά τής έν τή 
■Σχολήj  διδασκαλ.ίας τον άλλα και δι’ εκκλησιαστικών λόγων.

1 8 . Θεόδωρος ’Α ναστασίου Κ αβαλιώτης. Έγεννήθη έν Καβάλα,, 
δϋεν διά τήν είφνΐαν τον καί τήν προς τά γράμματα κλίσιν έπίμφθη 
τή συνδρομή τοϋ Σωματείου τών Χαλκέων εις ’Ιωάννινα, ΐνα μαθη
τεύσω] παρατώ Εύγενίφ τφ Βουλγάρει' μεθ* ικανόν χρόνον άπελθόντος 
τον Εύγενίου είς Κοζάνην, παρηκολ.ουθησεν αϊτόν καί ό Θεόδωρος, δστίς 
βραδύτερον έλ.θών είς Μοαχόπολιν προέστη τής ενταύθα Ιδρνθεισης 
’Ακαδημίας καί λαβών σύζυγον Μοσχοπολ.ίτιδα έχειροτονήϋη ίερενς και 
μετ’ ολίγον ώνομάσθη μέγας πρωτοπαπάς. Μετά πολυετή ένταΰθα διδα
σκαλίαν μεταβάς είς Κωνσταντινούπολη’, διωρίσθη υπό του Πατριάρχου 
ϊεροκήρνξ τής πρώτης Ίουστινιανής Αχριδών, άλλ’ εύρυτέρας μαθή- 
σεως δρεγόμένος μετέβη εις Γερμανίαν, όθεν μετά τινα χρόνον έπανήλ- 
θεν είς Μοσγόποίhr, ένθα άπεβίωσε περί τό 1786.

'Υπήρξεν είς τών άριστων διδασκάλων του γένους καί συγγραφείς 
έλ.λ.ην. Γραμματικής καί λεξικού 'Ελληνικού άπ/.ον, Βλάχικου καί ’Αλ
βανικού κ. ά.

\ 1 9 . Κ ω νσταντίνος Τ ζεχά νη ς . ’Εγεννήθη έν Μοσχοπόλει, ένθα έδι—
\δάχθη ύπό τοϋ Θ. Καβαλιώτου τά 'Ελληνικά γράμματα καί πολλά περί 
ποιήσεως. ’Εντεύθεν μετέβη είς Ουγγαρίαν χάριν έμπορίου, όλλά ταχέως 
έγκαταλ.ιπόΧ τον κερδωον 'Ερμήν ήλ.θεν είς τό έν Μόδορ Γυμνάσιον,. 
έν φ  έφοίτησεν έπί διετίαν' τελειοτέρας δε μορφώσεως δρεγό μένος με
τέβη είς "Αλην, ένθα ήκροάσατο πολνμαθεστάτων διδασκάλων. Μετά 
τριετή ό’ ένταΰθα διαμονήν άπήλ.θε πρώτον μέν είς Γοτίγγην, είτα δέ 
είς Παρισίους καί Αονδϊνον καί τέλ.ος είς τήν έν Λεν δη τής ' Ολλανδίας 
’Ακαδημίαν. 'Περιηγηθείς δέ διαφόρους τής Ευρώπης μεγάλας πόλεις 
κατέβη τφ 1 7 7 3 είς Κωνσταντινούπολη’, ένθα λαμπρας έτυχε δεξιώσεως 
υπό τοϋ Πατριάρχου καί τών περί αότόν ’Αρχιερέων. Μετά βραχνχρό-
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νιον δ ’ ίνταϊϋα διατριβήν επανήλ,θεν είς τό Λονγδοΐ’νον της 'Ολλανδίας, 
ένθα, φαίνεται, και άπέθανε. Συνεγραψε δε μαθηματικά πνα βιβλία κα'ι 
πλείοτα ποιήματα.

2 0 .  Μανασσής Ή λιά δ η ς . Έγεννήθη εν Μελ.βνίκω, όθεν μετά 
την σπονδήν των εγκυκλίων μαθημάτων μετέβη εις ’Ιταλίαν καί έδι- 
■δάχθη την ιατρικήν εν τοίς Πανεπιατημίοις τ· ν Παταβίον καί τής Βονω- 
νίας. Μετά την άποπεράτωσιν τών σπονδών τον μετέβη εις Βλαχίαν, 
ένθα έξήσκει ενδοκίμως το επάγγελμά τον, διδάσκων συγχρόνως τά φι- 
λ.οσοφ,κά μαθήματα εν τη ’Ακαδημία τον Βονκονρεστίον. *Επί τής
Ηγεμονίας Αλεξάνδρου τον 'Υφηλάντον εστάλη εις ’Ιταλίαν καί Γερ

μανίαν προς τελειοτέραν κατάρτιση· έν τοίς φυσικομαθηματικούς καί άγο * 
ράν τών άπαιτονμενών εις την πειραματικήν διδασκαλίαν τών επιστημών 
τούτων οργάνων. Έπανελθών δε εις τήν Λακίαν καί επ ’ ολίγον χρόνον 
διδάξας Λπεβίωσε περί τό 1785 , καταλιπών ικανόν αριθμόν συγγραμ
μάτων.

2 1 . Σωτήριος, ιερείς καί οικονόμος. Σχολ.αρχήσας εν Κοζάνη από 
τον 1708-1728.

2 2 . Μ ιχαήλ Π α π α γεω ργίου . Έγεννήθη έν Σιατίστη τφ  1727  
εκ λ.ευϊτικής οικογένειας. Διδαχθείς τά εγκύκλια μαθήματα έν τή πατρίδι 
τον μετέβη κατόπιν εις ’Ιωάννινα, ένθα έξεπαιδενθη τά φιλοσοφικά παρ’ 
Εόγενίφ τω Βουλγάρει. Μετά τήν ενταύθα αποπεράτωση’ τών σπονδών 
τον έπανέκαμψεν είς τήν πατρίδα, ένθα εδίδαξετήν ι εολ.αίαν αυτής επί 
τινα έτη' έϊτα δε μετέβη ώς διδάσκαλος πρώτον μεν είς τήν πλησίον κει- 
μένην Σέλιτσαν, ύστερον δε είς τό Μελένικον, ένθα εξεφώνει κα θ’ εβδο
μάδα επ ’ Άμβωνος ηινχωφελ.εΐς λόγους. Έκ Μελενίκον μετέβη είς Βιέν
νην, .ένθα έδιδάχθη τήν φιλ.οσοηίαν, τάς νεωτέρας έπ,στήμας καί μέρος 
τής ιατρικής. Διδάσκων ενταύθα τους Έλληνόπαιδας διωρίσθη καθη
γητής τής 'Ελλ.ηνικής έν τφ κολλεγίω τής 'Αγίας Βαρβάρας, ένθα, έ δί
δαξε πολλ.ονς τών Λατίνων ιερέων καί κλ.ηρικών. Μετά μακράν ενταύθα 
■διδασκαλίαν μετέβη είς Ουγγαρίαν καί έδίδαξεν έν Πίστη, Βούδα καί 
άλλ,αχοΰ. ’Εντεύθεν έπανελθών είς Βιέννην απεβίωσε τφ 1796.

'Ο Μιχαήλ έγένετο άνήρ γραμματικώτατος, ρήτωρ δεινός, ποιητής 
και φιλόσοφος, καταλιπών πλ,ηθνν συγγραμμάτων ποικίλων.

2 3 . Γεώ ργιος Ζαβίρας. Έγεννήθη εν Σιατ/οτη τφ  1744, ένθα 
■έδιδάχθη τά μεν στοιχειώδη μαθήματα παρά τφ  θείω αντοϋ Μιχαήλ 
Παπαγεωργίου, τά δ ’ εγκύκλια παρά Μιχαήλ τφ  Σιατιοτεί καί Νικολόω 
Βάρκοαη. Καταλιπών τήν πατρίδα τφ 1760 μετέβη είς Ουγγαρίαν γά- 
ριν εμπορίας. Τφ 1770 διατριβών έν Κολ.ωνία ήκροάσατο τής νεωτέρας 
κριλοσοφίας επιδείξας σπάνιάν φιλ.ομάθειαν. Καί πεο δε άφωσιωμένος είς 
τον κερδφον Έρμήν έδαπάνα πολ.νν χρόνον είς ποικίλ.ας σνγγραφάς,
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άναδειγθείς εις τών φιλοπονωτέρων καί χρησιμωτέρων λογιών τον έθνους.
’Εν. τών πολ/.ών σίτου συγγραμμάτων τό έπιγραφόμενον : « Ν έ α  
’Ε λ λ ά ς »  κατέχει περιφανή θέσιν εν τή ιστορία τής νεωτέρας ημών 
φιλολογίας καί όντως ειπεΐν θεωρείται τό άζιολογώτερον μνημεΐον α ί-  
τής, διότι έν α ίτφ  άπεθηοανριοεν δ πολυμαθέστατος άνήρ βιογραφικάς 
ειδήσεις περ'ι προγενεστέρων καί συγχρόνων λογιών. Άπεβίωοε δέ εν 
Πέστη τω 1804.

2 4 .  Μ ιχαήλ Δ ούκας. Έγεννήθη έν Σιατίφτη καί έξεπαιδενθη τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν παρά τφ συμπολίτη αυτόν Μιχαήλ Παπαγεωργίου. 
Καί έπεϋνμει μεν ν* άκροασθή και φιλοσοφικών μαθημάτων, άλλ5 έξη-

ΧΩΡΙΚΑΙ ΕΚ ΒΡΟΥΣΝΙΚ

ναγκάοίίη νπ'ο τον πατρός τον να μεταβή εις Βιέννην προς εμπορικός 
επιχειρήσεις. ’Ενταύθα διατριβών, παρά τήν πατρικήν θέλησιν, έδιδάχθη 
δλ.ίγην φιλοσοφίαν καί εΐτα ήρχιοε νά κηρνττη δ, «  μωρόν καί αντί θρη
σκευτικόν, ου ένεκα ή Αίστριακή Κνβέρνηοις εστειλεν αϊτόν είς τήν πα
τρίδα του. Ί'Εντεύθεν δέ αποστολείς νπό τον πατρός τον προς σωφρονι
σμόν εις τινα Μονήν πρώτον μεν τών Μετεώρων είτα δέ τον Ά γιον  
’Όρους, άπεβίωσεν οίκτρως.

2 5 .  Θ ωμάς Μ ανδακάσης. Έγεννήθη έν Καστόρια, δθενέν νεαρά 
ηλικία μετέβη είς Έωσίαν καί ίγένετο τρόφιμος τοϋ έν τφ  Μοναστηριού 
τής Ά γιας Τριάδας Γύμνασών.

Μετά τήν άποπεράτωσιν τών ενταύθα σπονδών τον μετέβη είς Γερ-
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μανίαν, ένθα ήκροάσατο ιατρικών μαθημάτων, τφ 6ε 1758  άναγορενθείς 
διδάκτωρ υπό τον Πανεπιστημίου τής Λειψίας έλαβε την άδειαν τον με- 
τέρχεσ&αι την ιατρικήν εν Σαξωνία. Ασκήαας δε επί τινα έτη εν Λειψία 
την επιστήμην ταντην δοκίμως κατή/.θεν εις την πατρίδα τον Καστοριάν, 
ένθα εοχολάρχηοεν από τον 1 767-17  70. Απεβίωσε δε περί τάς άρ- 
χάς τον 19ον αιώνος, καταλιπών μικρός τινας σνγγραφάς και ποιη- 
μάτια.

2 6 . Δ ημήτριος Κ αρακάσης. Έγεννήθη εν Σίατίοτη περί τό 
1734, ένθα ήκροάσατο παρά τφ Ιεροδιδασκάλω σνμπολίίη αυτόν Παπά 
Μιχαήλ Σιατιστεί 'Ελληνικών, φιλοσοφικών καί ϋεολογικών μαθημάτων. 
Τω 1752  άπεδήμησεν εις Γερμανίαν και διδαχθείς την Λατινικήν καί 
Γερμανικήν γλώσσαν ήκροάσατο εν τφ εν Ά λη  τής Σαξωνίας Πανεπι- 
στημίφ μαθημάτων ιατρικών, φιλοσοφικών και μαθηματικών. Ανα)Ό
ρευθείς δε διδάκτωρ τής Ιατρικής μετέβη εις Βιέννην καί ασκηθείς επί 
ικανόν χρόνον εν τοιςνοσοκομείοιζ αύτής απήλθε. Καί πρώτον μεν ήσκησε 
την επιστήμην του εν Λαρίοη, είτα δε έν Σιατίστη καί Κοζάνη. Λαβών 

■δε σύζυγον Κοζανίτιδα άπήλθεν εις Βονκονρέστιον, ένθα διωρίσθη υπό 
τον "Ηγεμόνας ιατρός τής πόλεως καί τον νοσοκομείου του « 'Αγίου Παν- 
τελεήμονος» καί άπεβίωσε καταλιπών ποικιλίαν συγγραφών ιατρικών, 

Εγκωμιαστικών ύμνων καί άλλων ποιημάτων.
2 7 . Δ ημήτριος Δ άρβαρις. Έγεννήθη έν Κλεισούρα καί έξεπαι- 

δεύθη έν Πέστη τής Ουγγαρίας, οπού δ πατήρ αντοϋ Νικόλαος μετέβη χάριν 
έμπορίου. ’Εντεύθεν κατέβη εις Βονκονρέστιον, ένθα εξ έμαθε τήν 'Ε λ
ληνικήν καί είτα μετέβη εις "Αλην τί~]ς Σαξωνίας, ένθα ήκροάσατο φι
λοσοφικών μαθημάτων επί τετραετίαν. *Εν τέλει έλθών εις Βιέννην αντ
έγραφε καί μετέφραζε διάφορα κοινωφελή συγγράμματα, οΐον μαθηασ
τικά, γραμματικά, φιλοσοφικά, θρησκευτικά κλπ. Αλλά καί οι αδελφοί 
τον Δημητρών ήσαν /.άγιοι καί ιδία ό Πέτρος, έκδόντες πολλά συγ
γράμματα τον αδελφόν των.

2 8 .  Βησσαρίων ό έκ 'Ρ αψ άνης έγεννήθη έν *Ραψάνη τής Μακε
δονίας τφ 1738 καί ώνομάζετο Βασίλειος. Έμαθήτευσβ'πρώτον μέν έν 
Πωαννίνοις παρατώ Εύγενεϊ τφ Βουλγάρει, είτα δέ έν τή Άθωνιάδι 
Ακαδημία, δϋεν μετέβη εις Κωνσταντινούπολή,ένθα έδίδαξε τους άδελ.- 
φούς καί υίονς τον μεγάλων Λογοθέτου Αλεξάνδρου. Έκ Βυζαντίου 
έπανελ.θίυν εις τό Ά γ ιο ν  ’Όρος ένεδνθη τό μοναχικόν σχήμα μετονομα
στείς Βησσαρίων. Ηγωνίσθη μεγάλως κατά τής τότε άναψανείσης αί- 
ρέσεως τών κολλυβιστών, καθ’ ών συν έγραψε τό «περί Μνημοσυνών» 
συγγρα μ μάτι ον.
Ά  2 9 .  Γεώ ργιος Π α π α -Σ ίμ ο ς . Έγεννήθη έν Μοσχοπόλε.ι τφ 1683 . Έ -  
-ρανισθείς έκ διαφόρων νμνογράφων σννέθετο τφ 1706  ΚΛ' οίκους
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προς τήν νοητήν σν.άλαν, τον τίμιον καί ζωοποιόν Στανοόν τον Σο>τή- 
ρος ημών Ιησού Χρίστον.

3 0 .  Κ α μ π ίτη ς Π α π α  Φ ιλ ίπ π ο υ  εκ Χαούσης. Σννέγραψεν * Α 
κολουθίαν τον άγιον Θεοψάνονς, επίγραμμα εις"την Μαθηματικήν οδόν 
του Μπαλάνον, καί άλλα τινά.

3 1 . Κ ω νσταντίνος Μ οσ χοπ ολίτη ς, ιερομόναχος. 'Υπήρξε διευ
θυντής τής έν Μοσχοπόλει 'Ελληνικής τυπογραφίας και είτα εφημέριος 
των εν Μίσκολψ τής Οόγγαρίας παροικονντων  ̂Ορθοδόξων. Συνέγραψε 

-πραγματείαν περί έκπυρεύσεως τον 'Αγιον Πνεύματος, έκδαθεΐσαν τφ
1 746 εν Μοσχοπόλει. καί άλλα τινά θρησκευτικά βιβλία.

3 2 . Ν εκτάριος Τ έρ π ου , Μοσχοπολίτης Ιερομόναχος. Συν έγραφε βι
βλίο ν καλού μ εν ον Π ίστις, εκδόθενεν Βενετία τω 1775, και σννέλεξεν 
έκ διαφόρων Πατέρων ζητήματα θεολυγικά.

3 3 .  Ν ερά ντζιος Μ α τρ α π εζόπ ουλος , Σιατισ^εύ’ς, νπήρξεν έπι 
μακρά έτη προεοτιυς έν τή πατρίδι αντον καί μετέφραοεν έκ τής Τουρ
κικής τό Κοράνιον.

3 4 .  Θ εοφάνης Ν αουσαΐος, 'Ιερομόναχος, έγραψε ιιεγαλυνάρια εις 
τό *Ιερόν Λείψανου τον άγιον Θεοψάνονς τνπωθέντα έν τελεί τής έν Βε
νετία τω 1764 έκδοθείσης υπό τον συμπολίτου τον Πολυκάρπου Παπα- 
Δημητριόν ’Ακολουθίας τον 'Αγιον.

3 5 . Σ τα μ ά τιος Μ πεκελλίδη ς έκ Βέροιας συνέθετα επίγραμμα 
εις Θεόφιλον τον Κομπανίας τον έν έτει 1 7 7 ύίέν Βεροία έπιόημήσαντα, 
έκδοθεν έν τώ Ταμείφ τής ’Ορθοδοξίας.

3 6 . ’Ιω άννης Θ εολόγητος εν. Καστοριάς. Συνέγραψε «ποίημα 
νονθετικόν» τνπωθεν έν τέλει τοϋ επιστολαρίου (έν Βενετία 1773) και 
άλύλα, ώσαντως νουθετικά προς τους έμπορευομένους.

3 7 .  Γ εώ ργιος Σ καρλάτος. Έγεννήθη εν 'Γεσίνα της Βέροιας. Με- 
τέφρασεν έκ τοϋ Ιταλικού περί τροφών, περί ζφων ψυχής, περί αε- 
λήνης οικουμένης καί έκ τον Λατινικόν την λογικήν τον Γενονηνσίον.

3 8 .  ’Αθανάσιος Στήριας Μοσχοπολίτης, έποίησεν έπιγράμματα 
εις έπαινον Μελετίου σννεκδοθέντα τή Εκκλησιαστική 'Ιστορία τφ 1 1 83.

3 9 .  'Α μ βρόσιος Π ά μ π ερ ις  Μοσχοπολίτης, Ιερομόναχος. Περιη- 
; γήθη την Μολδοβλαχίαν καί Οόγγαρίαν'καΙ έχρημάτισεν εφημέριος τϊ]ς 
1 έν Λειψία εκκλησίας τών ’Ορθοδόξων. Σννέθετο π ο ίη μ α  καρκινικόν

έκδοθεν μετά σχολίων έν Βιέννη τφ 1802  καί δ ιδ α χ ά ς , μετέφρασεν εις 
τό άπλοελληνικό,ν την 'Ιστορίαν τον μεταξύ 'Ρώσων και Τούρκων πο/.έ- 
μον Καισαρίον τοϋ Κημνίκου και έξέδιωκεν έν 'Άλη τφ 1768  τό περί 
επιστολικών τύπων τοϋ Κουνδαλλέως,

4 0 .  Χαρίσιος Μ εγδάνος έκ Κοζμνης. Έκπαιδενϋείς τά έγκύ- 
κ/.ια μαθήματα εν τή πατρίδι μετέβη εις Ουγγαρίαν καί έχρημάτισε δι-
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δάσκαλος των 'Ελληνικών έφ ’ Ικανόν χρόνον iv Πίστη' έπανελθών δ ’ 
εις Κοζάνην ένεδνθη το μοναχικόν όχημα και οννέγραψε π ερ ί έ π α — 
νορθώσεως των κατά  τά ς ιεράς τελετά ς σ υ μ β α ινόντω ν, περί 
του  σχολείου τή ς Κ οζά νη ς, Ε λ λ η ν ικ ό ν  Π άνθεον (εν Πίστη 
1812), Λ ύ χνον  τοΰ Δ ιο γένο υ ς (εν Βιέννη 1818) και π ερ ί Π οιητι
κή ς (εν Βιέννη 1810).

4 1 . Κ ω νσταντίνος Μ ιχαήλ. ’Εγεννήθη έν Καστόρια και έξεπαι- 
δειθη τα. έγκνκλ.ια μαθήματα παρά τω Μιχαήλ Παπαβεωργίου τφ Σια- 
τιστεί, ύστερον δέ μεταβάς εις Γερμανίαν έοποίδασε την ’Ιατρικήν και 
φιλοσοφίαν. Συν έγραφε Δ ιαιτητικήν και 'Ιστορίαν τής ίατρικής. 
και μετέφρασε την υ γ ιε ινή ν  τον Τ ισσότου. Άμφότερα έξεδόθησαν 
εν Βιέννη τω 1785 και 1794. Έποίηαε δε και επίγραμμα εις θωμαν 
τον Σιατιστέα.

4 2 . Κ ω νσταντίνος Μ π έλλιος, μετέφρασε τά «σ υ μ β ά ντα  τοΰ  
νέου 'Ροβινσώ νος» έκδοθέντα εις όνο τόμους έν Βιέννη τω 1792  
και 1819.

4 3 .  ’Ιω άννης ’Ε μ μ α νου ή λ . ’Εγεννήθη έν Καστόρια και έξεπαι- 
δείθη τά 'Ελληνικά παρά τω θείφ  αυτόν Γεωργίω Λεοι4ίφ, την δέ φι
λοσοφίαν μετά τής Γερμανικής καί Λατινικής γλώσαης έν Πίστη. Έ ν  
Βιέννη διατριβών τφ 17 9 2  μετέφρασεν έκ τον Γερμανικόν «έ}’κόλπων 
των παίδων.) και «Στοιχεία Αριθμητικής», έκδοθέντα τφ  1797.

ΑΞΚΛΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ Α , Ί Π ΐ ν Τ

4 4 .  Γρηγόριος Ζα,Χχνχ,τις.’Εγεννήθη έν Θεσσαλονίκη τω 1785  καί 
εκαλείτο Ζαλίκογλους— νίός τον Ζαλίκη. Μετά την σπουδήν των έν τή 
πατρίδι τον διδασκόμενων μαθημάτων μετέβη εις Βουκονρέστιον, ένθα 
έτελ.ειοποιήθη παρά τφ  μεγάλω διδαοκάλω Λάμπρω Φωτιάίη έν τή· 
Λατινική καί 'Ελληνική φιλολογία. Τφ 1802 έπέμφθη υπό τον 'Ηγε-

.,μόνος Καλλιμάχη εις Παρισίονς χάριν πο/.ιτικών υποθέσεων. ’Ενταύθα
δέ τφ 1809 έξέδωκε τό Γαλλικόν καί απλοελληνικόν λεξικόν μετ’ άξιο-· 

βλόγω ν προλεγομένων, βραδντερον δέ αντέγραψε καί άλλα συγγράμματα 
Ιστορικά, γλωσσικά καί ποιήματα.

Εις τον Ζαλύκην δφείλεται ή σνστασις τής ΦΛ.ικής ‘Εταιρείας, έν Πα- 
ί οισιοις πρώτον σχηματιοθείσης καί ύστερον έν Μόσχα συστη ματοποιη- 
■ θείσης.

Τφ £816..$ Ζαλχκης ώνομάσϋη πρώτος γραμματείς τής έν Παρισίοις- 
δϋαιμαν. Πρεσβείας, μετά τέσοαρα δ ’ έτη άπή/.θεν εις Βουκονρέστιον. 
Έκραγείαης τής Έλλ.ηνικής Έπαι αστάσιως έν τοίς Παοιστρίοις ‘Η γε— 
μονίαις κατέφυγεν εις Τρανσυλβανίαν, δθεν μετέβη εις Βεασαραβίαν.. 
Μετά μακράν έδώ διαμονήν άπήλθεν εις Πετρονπολ.ιν, ένθα έτυχε πολν-
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ειδών περιποιήσεων {'πότου Αίποκράτορος Α/.εξάι όρου. Έπανελθών 
δ 5 εκείθεν εις Παρισιονς απεβίωσε τω 1827.

4 5 .  ’Αθανάσιος Χ ρ ισ τό π ο υ λ ο ς. Εγεννήθη ίν  Καστόρια τφ 1772  
εκ γονέων πτωχών. 'Ο Πατήρ του ’Ιωάννης, όατις ήτο’ ίερεύς, φενγων 
τάς υπό των Τούρκων γινομένας βιαιοπραγίας κατέφυγε μετά τών δύο 
τον νίών ’Αθανασίου και Κυριάκου εις Βονκουρέοτιον. Έντανθα ό 
’Αθανάσιος πεπροικιομένος υπό τής ρ ύσεως ~με εύφιιαν και δξννοιαν 
και υπό έρωτος προς τά γράμματα ωθούμενος επεδόθΐ] μετά άπαραμίλ- 
λον ζήλον εις τήν εκμάθηση· τής 'Ελληνικής παρά τφ Σχολάρχη Νεο- 
φντω Καυσοκα/.νβιτη. ’Εγκρατέστατος όέ γενόμένος τής 'Ελ.ληνικής με
τέβη είς τήν ’Ακαδημίαν τής Βούδας, ένθα ήκροάσατο μαδημάτων τής 
Ιατρικής καί Χομικής, προς ήν εκ φύσεως ίδείκννεν ιδιαιτέραν ν.λίσιν.

ΟΓτώ καταοτιοθεις ό Χριστύπονλ.ος επανήλ.θεν εις Βουκονρέστιον και 
ίοχετίαθη μετά του τότε μεγάλου διόασκά/.ον Λάμπρου Φωτιάδου, νψ ’ ον 
σννεστήϋη ώς οικοδιδάσκαλος τον ηγεμονεύοντας Αλεξάνδρου Μον- 
ρούζη. Οντος εκτιμάν τά σπάνια πλεονεκτήματα τον Χριστοπονλ.ον διώ- 
,ριοεν αϊτόν δικαστήν εις εν τών πρώτων δικαστηρίων τον Ίασίου.

Μετά τινα χρόνον ηκολ.ούθησεν είς Κωνσταντινούπολιν τον άνιικλη- 
θέντα ηγεμόνα Μουρονζην και έσχεν είκαιρίαν και άνεσιν νά συγγράψη 
,τά αθάνατα λυρικά του π ο ιή μ α τα , άτινα διά τήν ποικίλην χάριν και 
τερπνότητα εκλέϊσαν τον άνδρα, δατις επεκλήθη νέος ’Ανακρέω ν.

Έ ν τή ανλή τον Μονρονξη ευρισκόμενος ό Χριοτόπονλος αντέγραψε 
και πόνημα κλ,ασικώτατον π ερ ί π ο ιη τικ ή ς και τήν < Στιγονργικήν τής 
6 μι λουμένης γλ,ώσσης».

Θιασώτης τής άπλοελληνικής ό Χριοτόπονλος αννέταξε γραμματικήν, 
επί τή βάσει τής οποίας συνέγραψε το δράμα «’ Α χιλλ εύ ς» , δπερ πολύ 
εθαυμάσθη. Πλήν τής γραμματικής έπεχειρησε και τήν αύντρξιν Αεξι- 
κον, άλλ ’ ένεκα έπελ.ϋονσών ταραχών διέκοψε τήν άποπεράτωσιν αύτον, 

Ισυνέγραψεν όμως άξιόλογον πραγματείαν περί τής παρ’ άρχαίοις προ
σφοράς τής Ελληνικής γλώασης, άνασκευάζων τον "Ερασμον.

Tip 1812  ό Χριοτόπονλος προσκληθείς υπό τον 'Ηγεμόνας Καρα- 
τζα εις τήν αυλήν του άπεχωρίοθη ακων τής Μονρουζικής οικογένειας, 

,και μετέβη είς Βλαχίαν, ένθα διωρίσθη δικαστής.
-  Μετά τήν άπελενθέρωσιν τής 'Ελλάδος ήλ.θεν Τνα έπισκεφθή τήν 

έλευθέραν πατρίδα, άλλ’ ολίγον διαμείνας άπήλ.θε καί έτελεντησεν έν 
^-ε’τει 184 7..

Πλήν τών ανωτέρω πονημάτων δ Χριοτόπονλος σννέγραψε καί 'Ελ
ληνικήν αρχαιολογίαν, πολιτικά παράλληλα, πολιτικά σοφίσματα καί αλλα.

4 6 .  Μ άρκος Δ ρ α γο ύ μ η ς. Εγεννήθη τω 1770  έν Βμγατσικφ καί 
απίθανε τφ 1854 εν Άθήναις. Αωδεκαέτης άπορφανισθείς πατρός με

λ ί
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refj>] εΐς Κωνοχαντινονπολιν, ϊνα απουδύσβ. ’Επιμελές δε ών εις άκρον 
άμα δε και εϋφνής ήκροάσατο πάντων των τότε διδασκόμενων μαζεμά
των, οΐον τής 'Ελληνικής, ρητορικής, μαθηματικών, φιλοοοη ίας κτ/.. 
Κατά την επικρατούσαν εν τυίς γοόνοις Ικείνοις συνήθειαν, καίί" ήν ή 
ό,όασκ.αλία εθεωρεΊτο ούχι πόρος Ζωής αλλά καθήκον προς την πατρίδα, 
έδίόαξεν ό Μάρκος εν τφ πχολείτμ ιδίως τον Μεγάλου 'Ρεύματος, ενϋα 
κατοικούν οι επισημότεροι τόϋν ομογενών. Άοχο/.υνμενύς δε ιδία εις την 
‘'Ελληνικήν καί τήν θεολογίαν εξεπόνησεν ονκ ολίγα, εξ ών τρία μόνον 
συγγράμματα αίνον περιεσώί)ησαν, των άλλων δημενϋέντων μετά τής 
Ι'ίιολιοϋήκης καί τής άλλης αυτόν περιουσίας τιμ l b - 1 .

3Εν ετει 1322  ελίΚον εις τιμ· άγωνιξομένην  *Ελλάδα άντε π  ροαώπ εν- 
σεν ίπαξίως εις τήν εν Τροιξήνι οννέλει>αιν τους ουμπατριιότας τον Μα- 
κεδόνας.

Συνέγραψε δε ’Επιτομήν τής Δογματικής θεολογίας, Συναγωγήν /.έ
ξεων και g ρύσεων εκ των δοκιμωτέρων ανγγραη εων καί Ερμηνεία: 
διαφόρων λέξεων καί μάλιστα αννιοννμων.

[ΠλεΙω ίδέ εν «Μακεδονικοί 'Ημερολογίων τον 1 !JU!J εν σελ. 232  
και έξης, καί « Πανόώρψ· τόμ. Ε ’ (1 8 ϋ 4 —  ϋ) σ. 44!)— 4Γ>3).

Χ Α Ρ Ι Χ Η Χ  Π Ο Υ Λ Ι Ο Σ

Ί Ι  πολύ Οαυμαζομε’νη πολιτεία toC- ίδρυτοΰ τής Στωϊκής φιλοσοφίας Χ'ήνωνος ε·; 
τούτο εν κεφαλαίω αποβλέπει, ϊνα μή /.ατά πόλεις -καί δήμου; οίκώμεν, κεμωρισμένοι 
έκαστοι με ΐοίου; νόμους καί δίκαια, άλλα πάντα: του: ανθρώπου; Οεωρώμεν δηνότα: 
κα\ πολίτας, εις δέ βίος 0πάρ'/η καί κόσμος ό το ενός κοινού νόμου κυβερνωμενος, Τοϋτο 
ενραψε μεν ό Ζήνων όίσπερ οναρ ή είδωλον ευνομία; φιλοσόφου καί πολιτείας χναπλά-ϊ 
σα;. Ό  οέ ’Αλέξανδρο; παρέσμε τό εργον ε’ις τον λόγον του Ζήνωνος. Διότι δεν ήκο- 
λοΰΟησε τήν συμβουλήν του Άριστοτέλου; όπως τού; μεν 'Έκληνας μετχ'/ειριύητχι ηγε
μονικοί;, τού; οέ βαρβάρου; δεσποτικώ;' καί περί εκείνων μεν νά οροντιύη ιύ>; περί οί-  
λ.ων καί οικείων, πρό; οέ τούτου; νά φέρηται ώ; πρό; όωα ή φυτά, άλλά νομιζων οτι 
ήλΟε θεόθεν αρμοστή; καί διχλλαχτής τιίίν όλων. συνήγαγεν εϊ; έν πάντα;, άλλου; μεν 
δια των όπλων, άλλου; οέ διά τού λόγου καί διέταξε πατρίδα μεν νά Οεωρώσι πάντε; 
τήν οικουμενών, άκρόπολιν οέ καί φρουράν τό στρχτόπεδον, συγγενείς δέ τού; αγαθού;, 
άλλοτρίου; δέ τούς πονηρού;' τό δε Ελληνικόν καί βαρβαρικόν νά μή διακρίνωσιν εκ 
τού ενδύματος καί τού όπλου, άλλα εκείνο μεν εκ τή; αρετής, τό οέ βαρβαρικόν εκ 
τής κακίας.

*"&■·
Έ ν  Κορίνθω ό ’Αλέξανδρος έλΟόιν εις λόγου; πρό; τόν Διογένη, ούτως έτριξε καί 

κατεπλάγη τόν β 1 ον καί τό αξίωμα τού άνδρός, όίστε πολλάκι; μνημονεύων χύτου έλεγεν* 
Ίόάν δέν ή μην Αλέξανδρος, Οά ήμην Διογένης, τουτέστι Οά ησγ ολούμην περί λόγου;- 
εάν δέν 'φιλοσοφούν οι’ έργων. Δέν ε ίπεν  'ίόάν δέν ήμην βασιλεύ:, Οά ή'μην Διογένη;, 
αλλά' Έ ά ν  δεν ήμην Αλέξανδρος, Οά ήμην Διογένης, τουτέστιν' Εάν δέν διενοοΰμην 
νά συγγωνεύσω τού; βαρβάρους μέ τούς ' 'Έλληνας καί πάσαν ήπειρον νά εξημερώσου και 
τά πέρατα τής γης καί θαλάσσης άνέυρόιν νά εκτείνω μενρι τού ωκεανού τήν Μακεδο
νίαν, καί νά σπείρω την 'Ε λλάδα εις τον κόσμον και νά διαδοίσω εί; παν τό ανθρώπινον 
■γενο; δικαιοσύνην και είρηνην, θά ΐΓηλουν τήν εύτεΧειαν τού Λιογδνους.

[Π/,οντάοχον]




