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« Τοιούτους δή τινας φιλοσοφίας καρπούς, άΟλίως 
») καίτοι από τής άλώσεως έκβαρ€αρω{)εΤσα, έκ δία
ν» λειμμάτων ή ’Ελλάς ώφθη φέρουσα* έφ’ ών μηδείς 
»> ήμΤν των αλλογενών νεμεσήσειεν έπίκαυχωμένοις. 
» Ουδέ γάρ ώςτινες των άρτιπλούτων άγροίκως τοϊς 
» παοοΰσιν ημείς έπιδεικτιώμεν, άλλ’ ώς έκ πλου- 

τούντων ήδη πενόμενοι, τοΤς περιλειφθεΤσιν έπα- 
» γαλλόμεθα, άμα μέν τής πάλαι αφθονίας την 
» μνήμην φέροντες, άμα 5έ κάπΐ την πρώτην έπανε- 
η λευσεσθαι ούκ άπελπίζοντες εύετηρίαν, εΐ'ποτε 
» τοΤς καθ’ ημάς εύμενώς ή πρόνοια έπιβλέψειεν ».

(ΕΓΓΕΝΙΟΣ ΒΟΓΛΓΑΓΙΣ).

ΕΝΑβΗΝΑΙΣ,
ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΝΛΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΙ1ΑΑ. 

(Ό δο Έ ρμοϊ, Αριο. 291 )
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

Ί ΐ μετά την αποφράδα ημέραν τής 29 Μα'ιου 1453 πολίτικη καί 
φιλολογική ιστορία τοϋ ελληνικού έθνους δεν ήζιώθη παρ’ ήμ.ΐν της 
προσηκοόσης έρεόνης.

Περί τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος Γεώργιος Ζαβίρας ό Σιατιστεΰς 
συνέγραψε βίου; των άπο τής άλώσεως τοΰ Βυζαντίου άκμασάντων 
λογίων, μετά τον θάνατον όμως τοΰ άνδρός τό χειρόγραφον αύτοϋ 
πολλάς ΰποττάν πεοιπετείας έλιμενίσθη έπι τέλους εν τή Εθνική 
Βιβλιοθήκη, και έν αύτή ανέκδοτον κατάκειται.

’Εν έτει 1812 ή ’Ιόνιο; ’Ακαδημία επιθυμούσα να μάθη περί τής 
χαταστάσεως τοϋ πολιτισμού χαι των φώτων τή; μαθησεως εις την 
Ελλάδα άπό τής πτώσεως τής ανατολικής μοναρχίας ίίχρι τοϋ 
χαθ' ήμας χρόνον, έπρόβαλεν εις τους περιηγητάς και πεπαιόευ
μενούς, χαΐ μά.Ιιστα εις τους τότε σοφούς χα'ι πεπαιδευμένους ΓρΛι- 
χοίις r«  άχό.Ιονθα ζητήματα.

A . Ποια χαΐ πόσα σχολεία, βιθλιοθήχαι χα'ι Άλλα τοιαϋτα πρός 
χοινήν μάθησιν άποθλέποντα συνεστήθησαν εις τάς διαφόρους επαρ
χίας τής 'Ελλάδος άπό άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, εως των 
χαθ' ίμιας χρόνων;

Β . Ποια σχολεία xai άλλα τοιαντα άποΰλέποντα πρός παι
δείαν και μάθησιν των ομογενών συνέστησαν οι Γραιχοϊ έθ,ω τής 
'Ελλάδος ;

Γ'. ’yfρα γε αί ιιύναι τυπογραγϊαι τής Μοσχοπόλεως, τοϋ Ιά
σιου, χα'ι Βονχουρεστίου ενρίσχονται εν τή Έ λλά δ ι; 'Αληθεύει ιϊρα 
ότι υπήρχε τυπογραφία εις το Φανάρι τής Κωνσταντινουπόλεως; 
Πόσον διήρχησεν εκείνη, ή τις νπήρχεν εις τό Πατριαρχείου τής 
Κωνσταντινουπόλεως έν καίριο τοϋ πολέμου μ ιτα ίυ  Γαλλίας xai 
Τουρκίας ;

Λ . Ζητείται ή Βιογραφιχή είδησις τής C&»]c xai των συγγραμ
μάτων όλων των πεπαιδευμένων Γραικών, όσοι ήχμασαν άπό άλώ
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως εως των χαθ ήμας χρόνων ( )·

(’) Λιγινς 'Ερμή, 1812, ϊίλ. 193-4.



& ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Έ πί τέλους 5’εν έτει 1865 το ’Εθνικόν Πανεπιστνίαιον προέτεινεν 
ώς θεριά τ·?,ς Λ’ περιόδου τοϋ υπό τοϋ φιλογενοΰς Κ. Θεοδ. Π. 'Ροδο- 
κανάκη ίδρυθέντος φιλολογικού διαγωνισρ/,οϋ τήν ερευνάν τ ίς  ιστορίας 
τής παρ’ "Ελλν,σι παιδείας άπό τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
μέχρι τοϋ 1821, ζγιτήσαν ν' άνενρεθώσι χαί προσηχόντως βεβαιωθώσι 
διά τών δυνατών μαρτυριών'

a) Tira σχολεία ίλλψ-ικά ίσώζοντο μετά την άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως, χαί τίνα νέα χα'ι που χατεστάθησαν' τίνα τά 
εν αϊτοίς διδασκόμενα, χα'ι τις ή τής διδασκαλίας μέθοδος.

£') Τίνες οί νέα σχολεία συστήσαντες, οι εις βιβλίων έχδοσιν 
γενναίας συνδραμύντες, ή καί άλλως τά γράμματα προστατεύσανεις.

υ ') Τίνες οί κατά τό μαχρόν τούτο διάστημα άναφανέντες έζςν 
χώτεροι Λόγιοι εν πάση παιδεία χαί που εζεπαιδεύθησαν χαί τίνα 
τά ύπ αυτών έχπονηθέντα συγγράμματα.

δ') Τίνες αί δόζαι τούτων περί τής γραφομένης ημών γλώσσης.
’Επί τοΰτοις ίΐ,ητήθη έτι νά έθετασθώσι.
4) Πότε χαί πού χαζά πρώτον είσήχθη ή τυπογραφία καί τίνα 

τά πρώτα τνπωθε'ντχ βιβλία.
2) Που χαί παρά τίνων έζεδόθησαν χατά πρώτον ελληνικοί εφη

μερίδες, χαί τεΛενταϊον'
3) Πόσον επενήργησαν πάντα ταΰτα εις την ηθικήν άναγέννη- 

σιν του ήμετέρον έθνους χαί εις την ίπανάστασιν τοϋ 1821.
'Τπό πολλών φίλων προτραπείς άπεδυθνιν καί έγώ εις τόν άγώνα7 

καίτοι γνωρίζων πάσας τάς δυσχερείας τοϋ θέματος, όπερ, ώς ύστερον 
ώυ.ολόγσ,σαν οί άγωνοδίκαι, ε'χτός τής έν τή φύσει αντοϋ εγχειμένης 
μεγάλης δυσκολίας, διότι περιέχει στοιχεία ονχ ολίγα, ών ή ερευνά 
συντελεί εις άχριβή διαφώτισιν τοϋ δλον, καθίσταται δι αυτό τούτο 
ετι ίπιπονώτερον. Όμολογητέον δμως ότι αί δυσχέγειαι αντοϋ 
ευθύς έζ άρχής δεν ήσαν πϊίσαι καταφανείς' διότι εχ τών προτέρων 
δεν ήτο δυνατόν νά γνωσθή άχρ'βώς ή φνσις χαί εχτασις αϊτόν 
όπως γινώσχεται νυν, οτε αί γενόμεναι λύσεις, όσον άτελεϊς χαί 
αν νποτεθώσι, δειχνΰουσιν δμως τό τε μέγεθος χαί την ί'χτασιν 
αντοϋ. Αληθώς, δπως πρόκειται νΰν ή λύσις τοϋ θέματος τούτον, 
επρεπε ν' άναλυθή εις πλείω τοϋ ενός θέματα.

Τή 7 Μα'ιου 1867 έβραβεύθνι τό ήυ.έτερον έργον, ές οϋ άφαιρέσας τά 
περί σχολείων, ώς πραγυ.ατευΟέντος τοϋ θέματος τούτου λίαν επιτυχώς



ΠΡΟΛΟΓΟΣ. V'

ΰπδ τοΰ Κ. Μ. Παρανίκα, καί τά  περί ελληνικών τυπογραφιών, ώ;
έξαντληθείσης σχεδόν πάσης της πρός τοϋτο ύλης υπό τοΰ Κ. Παύλου 
Λάμπρου, και άναβάλλων ές άλλοτε την δημοσίευσιν της περί ελληνικής 
γλώσσης προτεταγμένης πολυσέλιδου πραγματείας, έκδίδωμι τό βιογρα- 
φικόν μέρος, ό'περ αποτελεί την βάσιν τής νεοελληνικής φιλολογίας, 
διότι, ώς άποφαίνεται άνήρ δυνάμενος άσφαλέστατα να κρίν-ρ περί των 
τοιούτων, οι ’'Ελληνες συγγραφής άπό της απαίσιας εκείνης επο
χής της υπό Μωάμεθ του δευτέρου γενομένης δορυκτησίας μέχρι 
της αίσιωτάτης της έπαναστάσεως, δεν δννανται νά χορηγήσωσιν 
ύλην εις γραμματολογικήν ιστορίαν, ά.Ι.ΐ εις βιογραφίας Λογιών 
άνδρών. νίί βιογριαρ ίαι ανται πρέπει να διαταχθωσιν η κατά χρο
νολογικήν τάβιν, η κατά τό είδος των σπουδασμάτων έκάστον, τά 
όποια άνάγονται εις τάς τρεις γενικάς διαιρέσεις, τής φαντασίας, 
τον λόγον, τής μνήμης (1).

Με δλην δμως την πρωτοτυπίαν του έργου μου δέν δύναμαι νά 
καυχηθώ δτι παρουσιάζω τέλειόν τ ι ’ τουναντίον μάλιστα θεωρώ αυτό 
άπλοϋν σχεδίασμα πολλάς δυνάμενον νά ύποστ-ρ προσθαφαιρέσεις υπό 
διαφόρων (2), καί μάλιστα όταν ώς λέγει 6 αυτός Μουστοξύδης, ή
εθνική κυθέρνησις εύδοκήση νά έπιτρέβη τό ί'ργον τούτο μετά τής 
προσηκονσης ένισχνσεως εις άνδρας έχοντας την άπαιτουμένην, 
ικανότητα·, οϊτινες νά σννάζωσιν ώσπερ ναυάγια άπό τρικυμίας 
όσα μνημεία, περί τής νποθέπεως ταίτης εύρίσκονται άφθονώτερον 
εις βιΰλιοθήκας ή χαρτοφυλάκια τής Ευρώπης, ή κατά τύχην άγα- 
θήν περιεσώθησαν εις την Ε λλάδα , και μεταζυ των βαθύτατων 
δυστυχιών αί όποϊαι κατέθλιβαν την κοινήν πατρίδα.

Έν ’Αθήναις, 10 ’Ιουλίου 1867.

Κ . ΣΑΘΑΣ. * (*)

( !) Μουστοξύδου, βίος θ. Διπλοδατάτση.
(*) Πρός αποφυγήν μεγαλειτέρου ογκου τοΰ βιβλίου ήναγχάσβην νά παραλείψω την 

τυπωσιν τοΰ έν τέλει παραρτήματος περιέχοντος άπαρίθμησιν συγχρόνων λογίων υπό 
Νεοφύτου 'Ροδινοΰ, Δημητρίου Προκοπίου, Σέργιου Μακραίου, χαί Κωνσταντίου τοΰ 
από Σιναίου, ώς χαί άτελών τινων βιογραφιών επισήμων λογίων τοΰ Ιθ’ «ΐώνος, οΐον 
Γοβδελα, Ψαλίδα, Δούγχα, Φιλιππίδου χλπ. προτρεπων τους δυνσμένους "να έργοε- 
σδώσι πρός άναπλήρωσιν τοΰ χενοΰ.





ΒΙΟ ΓΡΑΦ ΙΑ !
των έν τόις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, 

άπδ τής καταλυσεως τής Βυζαντινής Αυτο
κρατορίας μέχρι τής εθνεγερσίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΑΙΩΝ
1453- 1500.

Γεώργιος Πλήθων.

Γεώργιος Γεμιστός, ό έπονομαζόμ.ενος Πληθών, έγεννηθη περί τα 
μέσα του ΙΑ', αϊώνος έν Σπάρτφ (’). ’Αγνοείται υπό τίνας διδασκά
λους καί που έζεπαιδεύθη' έάν δέ πιστεύσωμεν τον Σχολαριον, ό I ε- 
μιστός φυγάς ηλθεν εις Άδριανούπολιν, έδραν τότε των Τούρκων, 
καί δεξιωθείς υπό τίνος ’Ιουδαίου Έλισσαίου, μέγα δυναμένου έν τνί 
των βαρβάρων αύλφ, έδίδάχθη παρά τούτου την πολυθεΐάν, καί συν 
'ΌΪς άλλοις την φιλοσοφίαν τοϋ Ζωροάστρου (“).

Μετά τον θάνατον του Έλισσαίου, καέντος ζωντανού, ο Γεμιστός 
έλΟών εις Σπάρτην διετριψε τό υπόλοιπον τοϋ μ.ακροΰ βίου του, ασχο
λούμενο; περί την φιλοσοφίαν καί θεολογίαν, τάς οποίας και έδιδασκε.

(* *) Ό Βησσαρίων (T)c nat, Ct arte) Βυζάντιον λέγει αυτόν* « Plctlion Conslan- 
tinopolitanus ».—'E ομώνυμος δέ ό Σπαοτιάτης έν τφ εις ΠλήΟωνα έπιταφίω λέγει: 
« Ούκέτι λοιπόν περιώνυμος Σπάρτη, ούκέτι Λακεδαίμων ευδαίμων, ούκέτι Ρελοπόν- 
νησος ζηλουμένη »■ καί άλλα/ου « ώ πατρίς έμή κακοδαίμων, ή τάλλα μέν δυστυ- 
XTiij ώς πάντων άμοιρος ούσα των χρηστών, evl οέ τούτφ μονω ζηλουμένη τε πάσι καί 
άδομένη ». Καί Δούκας ('Ιστορ, κεφ. 31). « Ό Γεμιστός ό έκ Λακεδαιμόνιας ». Ηα- 
ραβληθήτω καί ή έν σελ. 2 σημ. 1.

(*) « Τούτον (τόν Ζωροάστρην) έγνώρισέ σοι πρόσθεν ηγνοημενον ο τω δοκειν μεν 
ΊουοαΤος, πολύΟεος δέ ΈλισσαΤος* ω μέγα δυναμένω τότε παρά τη των βαρβαρο>ν 
ανλη παρεσιτου τήν πατρίδα -ρυγών, ϊν» τά καλά παρ1 έκείνωμάθης διδάγματα. (Σ /ο- 
Λαριος π ρ̂ί του βιβλίου του Γεμιστού κλπ,)·

(ΙΝΈΟΕΛΛ. ΦΙΛΟΛΟΓΛ 1



2 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Έν πρώτοι; συνέγραψε φιλοσοφικά τινα πονημάτια, έν οί; έμφαί- 
νεται υγιή; διδασκαλία άσχετο; των παραδοξολογιών τού γήρατό; 
του' προ; δέ ιστορικά, γεωγραφικά, καί αστρονομικά, καταδεικνύοντα 
εύρεΐαν μάθησιν, καί κοπιώδη μελέτην. ’Αφιερωθεί; δ’ είτα ει; τήν 
πολιτικήν έςεπόνησέ τινα άφορώντα ΐδίω; τήν εσωτερικήν κατάστα- 
σιν τη ; Πελοπόννησου, προβάλλων καί σχέδια τολμηρά άναμ,ορφώσεω;, 
τή ; όποια; αύτό; έκηρύσσετο εκτελεστή;.

Έν τοΐ; συγγράμ.μασι τούτοι; ό Γεμιστό; άναντιρρήτω; καταδεί- 
κνυται ού μόνον ό έξοχώτερο; φιλολόγο; καί φιλόσοφο; τοϋ Ι ΐ /  αίώ- 
νο;, αλλά καί ό μάλλον πεπειραμένο; πολιτικό;. Ή  φήμη του όση- 
μέραι αυξανόμενη περιήρχετο τήν Αυτοκρατορίαν, θριαμβευτικό»; είσελ- 
θοϋσα καί εί; τά ανάκτορα. Οί δεσπόται τή; Πελοπόννησου διαφορο- 
τρόπω; έξεδήλωσαν τήν προ; τούτον ΰπόληψιν('). Τώ 1428  ό αύ- 
τοκράτωρ ’Ιωάννη; Παλαιολόγο; (*), περιοδεύων τήν Χερσόννησον, 
συνεοουλ.εύθη τόν θρυλλούμενον τή; Σπάρτη; σοφόν έπι τοϋ σπουδαιο- 
τέρου τή ; εποχή; πολιτικού ζητήματο;, τή ; ένώσεω; των δύο εκ
κλησιών, καί έν έτει 1437  ό Γεμιστό; άπετέλει, ώ; συγκλητικό;, 
μέρο; τή ; συνοδεία; τού αύτοκράτορο; διά τήν έν ’Ιταλία σύνοδον.

Έν τή συνόδω εκείνη, ό Γεμιστό; διωρίσθη μέλο; τή ; ύπό τών 
Ελλήνων έκλεχθείση; εξαμελούς έπιτροπή; πρό; κατάρτησιν τών 
προπαρασκευαστικών έργασιών έκάστου τμήματο;.

’Έκτοτε άρχεται τό φιλοσοφικόν στάδιον τού Γεμ.ιστοϋ. 'Ο νεοπλα
τωνισμό; άπ’ αυτή; τή ; γεννήσεώ; του κηρυχθεί; τοϋ χριστιανισμού 
πολέμιο;, συνεμάχησε τω έθνισμω, καί ένισχύσα; τοϋ; κατά τών χρι
στιανών διωγμού; τών τελευταίων εθνικών αύτοκρατόρων, έθριάμβευσε 
πρό; στιγμήν έπί ’ίουλιανοΰ, εϊτα δ ’ έκπεσών έξηκολούθησε τά ; ύπο- 
κεκρυμ.μένα; προσβολά; του μέχρι τοϋ ’Ιουστινιανού, ότ’ έφάνη σβεν- 
νύμενο; έν τή εξορία καί τή σιγή. Κατά τόν μεσαίωνα μόνο; ό Ί  ελ-

(J) Κατά Νοέμβριον τοϋ 1427 Θεόδωρος ό δεσπότης οι1 άργυροβούλλου έδωκε τι- 
μάρίον τω Γεμιστώ τά έν Λακεδαίμονι Κάστρον καί χώραν Φαναριού και Βρύσεως* 
χατά Όχτώβριον τοϋ 1428 ό αύτοχράτωρ ’Ιωάννης έπε κύρωσε τω Γεμιστώ διά χρυ- 
σοβούλλου τ’ ανω κτήματα* δ;1 άργυροβούλλου δέ Δημήτριος ό Παλαιολόγος έιτεκύ- 
ρωσε χατά ιούλιον τοϋ 14θ0 ταύτά κτήματα τοΐς υιούς τοϋ Γεμιστού Δημητρίω καί 
Άνδρονίκφ (Miklosicli, A da ct Diplomats, σελ. 173, καί 22ο).—

(2) Έν κώδηχι τής Μόσχα; εΟ’ρηται επιστολή τοϋ αύτοκράτορος Ίωάννου — Πράς 
τόν «ιλόσο»ον Γεμιστόν, (Matthaei, Catalogue, σίλ. 1 6 8 .11
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λός θελήσας ν’ άναζωπυρήση τον έν τή τέφρα του φαινομένου ναυα
γίου έγκρυπτόμενον σπινθήρα, ύπεχρεώθη ί'να συνθέσνι ποίημ.α πρός 
διάλυσιν των κατ’ αύτοϋ υπονοιών. 'Η Χριστιανική θρησκεία άντι- 
μ.έτωπος παραταχθεΐσα κατά τοϋ επικινδύνου τούτου εχθρού, έπά- 
ταξεν αύτον μέχρις έςοντοόσεω.-, καί την ’Αριστοτελικήν φιλοσοφίαν 
ένσωματισθεϊσα έπίσημ.ον μετ’ αύτοΰ έποίησε τό διαζύγιον. 'Η  Σχο
λαστική φιλοσοφία είχεν ήδη εκθρονίσει τήν ’Ακαδημαϊκήν, καί ού- 
δείς λόγο; πλέον περί Πλάτωνος έγένετο.

'Ο Γεμ.ιστός δυσανασχετών επί τή έγκαταλείψει τής Πλατωνικής 
φιλοσοφίας, πρό πόλλοϋ είχε συλλάβει τό παράτολμον σχέδιον ού μό
νον τής έμφανίσεως, άλλα καί τής πρακτικής αυτής εφαρμογής, διερ- 
ρυθμ.ισμένης κατά τούς νεοπλατωνικούς, καί τάς νέας αύτοΰ δοξασίας. 
’Αλλά κατά πρώτον έπρεπε ν’ άρθώσιν αί κατά τής φιλ.οσοφίας ταύ- 
της προλήψεις, ύποστηριζόμεναι καί ύπό τής εκκλησίας, καί αφού γίννι 
έν θεωρία γνωστός ό τέως απόβλητος Πλάτων, νά έφαρμοσθή εΐτα 
σύστημα, τοϋ όποιου αί βάσεις ήσαν πάντα, άγνωστοι.

’Επί τον μ.έγαν τούτον αγώνα άπεδύθη ό Γεμιστός.
Δεξιωθείς έν Φλωρεντία ύπό Κόσμου τοϋ έκ Μεδίκων, ήρξατο ν’ άνα-

πτύσσ·ρ εις αύτόν καί άλλους τήν τέως άγνωστον Πλατωνικήν φιλο
σοφίαν. Ό  Κόσμος έπί τοσοΰτον είχεν ένθουσιασθή έκ των διδασκα
λιών του Γεμιστού, ώστε ό Πλατωνισμός ήρίθμει ήδη εις τάς ήραιω- 
μένας τάξεις του ενα μέγαν καί επίσημον πρόμαχον. "Εκτατέ συνέ- 
λαβεν ό περιφανής έκεΐνος ήγεμών τό άργότερον πραγματοποιηθέν 
σχέδιον ίδρύσεως Πλατωνικής Ακαδημίας, συστήσας καί εις τόν υιόν 
τού πεφιλημένου ιατρού του Μαρσίλιον Φικΐνον τήν μελέτην καί τήν 
μ.ετάορασιν τοϋ Πλάτωνος καί των νεοπλατωνικών (1).

Κατά τήν έν Τταλία διαμονήν του ό Γεμιστός, τή αιτήσει πολ
λών, καί πιθανώς τού Μεδίκου, συνέγραψε τό πονημάτιον « Περί ών 
’Αριστοτέλης προς Πλάτωνα διαφέρεται ”, χρησιμεύσαν ώς προανάκρου
σμα τής ύστερον μεταξύ τών δύο φιλοσοφικών σχολών πάλης, καί τής 
παταγώδουςέκείνης κινήσεως, ήτις έν πρώτοι; μεν έσάλ.ευαε ριξηδόν, είτα 
δ εν θριαμβω κατέρριψε τό οικοδόμημα τής Σχολαστικής φιλοσοφίας.

( )  «Magnus Cosmus, philosophum Graecum nomine Gemistum, de mv- 
stcrus Platonicis disputanlem frequenter audivit. Et cujus ore fervente sir. 
afflatus e>t protinus, ut inde arademiam quanidnm alt a mente conceperit, 
ham opputtuno primo tempore pariturus vFiriuus. Prtef. F lotini1.
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Τότε πιθανώς μετέτρεψε τό πρώτον όνομά τοφ ό Γεμιστός εις τό τοΰ 
Πληθωνος, ώς μάλλον όμοιάζον τώ  Πλάτωνι. 'II αλλαγή αυτή τοΰ 
ονόματος έθεωρηθη υπό τών χριστιανών ώς πρώτον βήμα προς τον 
εθνισμόν (‘). 'ϊπόνοιαι προ πολλοΰ εΐχον έγερθή περί τών είδωλολα- 
τρικών φρονημάτων τοΰ Γεμιστού, άφοΰ άλλως τε και ή το γνωστόν, 
ότι συνέγραφε βιβλίον προτιθέμενον τήν ανατροπήν τοΰ χριστιανισμ,οΰ 
καί την επάνοδον της είδωλολατρείας. Έάν πιστεύσωμ,εν τόν παρά- 
φορον Τραπεζούντιον έν Φλωρεντία ήδη ό Πληθών διεκήρυξε τό τολ
μηρόν σχέδιόν του περί πολινορθώσεως τών θεών της άρχαιότητος (2).

Μετά την λήξιν της συνόδου ό Πληθών έπανέστρεψεν εϊς Σπάρτην, 
οπού τόν έπεσκέφθη τώ 1441 ό περιφανής Φραγκίσκος Φίλελφος, 
γέροντα ήδη καί περί τινα άρχήν άπησχολημ.ένον (3).

Έκεΐ έπεξειργάσθη τό περί Νόμων σύγγραμμά του, ό'περ τοσαύτην 
εμ.ελλε νά διεγείργ ταραχήν, καί άνά'ΐον ΰποστή τύχην. Γεώργιος ό 
Σχολάριος προγνωρίζων την συγγραφήν, καί ώσει θέλων ν’ άναγκάση τόν 
Πληθωνα νά έκφραση, δημοσία τάς μυστηριωδώς θρυλλουμ.ένας ιδέας του, 
εγραψε κατά τοΰ Πλάτωνος καί υπέρ τοΰ Άριστοτέλους' ό Πληθών 
άπηντησε, καί σπουδαία συζήτησις ήνοίχθη μεταςϋ τών προμάχων 
τών δύο διαμαχομένων φιλοσοφικών σχολών' έπί τέλους ό Σχολά
ριος, ώσεί θέλων νά προλάβη, την δημοσίευσιν τοΰ επίφοβου εκείνου 
συγγράμματος, εγραψεν αΰτώ άπειλητικώς' « ’Αλλ’ εί τινες νΰν τά σα- 
πρά 'Ελλήνων άνανεοϊεν ληρήματα, τεύτοις φασίν έν άσυγγνώστω κα- 
λινδεΐσθαι τώ ψεύδει. Μετά γάρ την λαμ.πράν της μ,οναρχίας άπό- 
δειξιν, ήν έκεΐνοι μεν, ταΐς εϊσαγωγαΐς τών ψευδωνύμων άναιροΰντες 
θεών, τοις λόγοις μόνοις έτίμων, ό δε τοΰ Θεοΰ συμφυής καί ούσιώ-

(’) «Plethonem quasi Platonem Ficinus, αΰτ.— Ό Καμαριώτης λέγει, ότι 
υπό τών δαιμόνων έδιδάχθη ό Γεμιστός ν&προσΑάβη τό εθνικόν έκεΤνο ονομα* « ΰφ' 
ών, ώς εΐχος, χαί Πληθών έλληνιχώτερον δήθεν έχ Γεμιστού τήν αρχήν' όνομασθή- 
ναι δεδίδακται » . — Μανουήλ δέ ό ρήτωρ « ώς τη τοΰ ΙΙλάτωνος λογιχευθείς ήδη 
ψυχή, χαί άντι Γεμιστού Πλήθωνα έαυτόν κεχληχώς». Καί Γεώργιος Τραπεζούν- 
τιος. «Is vulgo Gemistus a sc ipso Plelhon cst agnominatus. . .  rredo, ul sc 
facile de coclo Iapsum rrederemus, et citius doctrinam et legem ejus susri- 
percm us». (Comparatio Plat, et Aristot.).

(5) « Audivi ego ipsum Floreutia? asserentcm imam camdcmque rcligio- 
nem uno cnimo, una m ente,uua praedicatione, universum orbem paucis post 
annis esse susceptuium ; Cumque rogassem, Christiane an Marhumeti? Neu- 
(rarn, inquit, sed non a gentilitatc differentem ». (αυτόθι).

(’) « Est euim admodum senex, quioquc inagistratum get it»..
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δης λόγο; μετά των ανθρώπων γεγενημένος άναμφισβητως καί καθα- 
ρώς πιστεύειν έδίδαξε, που νΰν όσιον αύθις θεοποιεΐν, καί την αλό
γιστον εκείνην θεοποιΐαν άναζωπυρεϊν άπεσβεσμένην πειράσθαι, καί 
θεών τινων άναγνωρισμούς έκ φιλοσοφίας υπέρ την ποιητών διάστρο- 
φον γνώμ,ην, καί άγιστείας εύσταλεϊς, ώς αυτοί φασι, καί νόμους ηθών 
καί διαίτης ϋφ’ ήγεμόνι Ζωροάστρ^ καί Πλάτωνι και τοϊς εκ στοάς, 
καί τοιαώτην τινα λόγων ομίχλην αύθις συνάγείν·, ής ταΐς της ίεράς 
διδασκαλίας άκτϊσι θείως έσκεδασμ,ένης, πρός τάς της υπερφυούς 
αλήθειας αύγάς ή τών ανθρώπων φύσις άνέλαμψεν. Εκείνα μ.εν ουν 
εί συμ,βαίη μοι ές χεϊρας πάντα έλθεΐν φλυαρίαν όντα δείξω μακράν, 
καί πολλοί δείξουσιν' άλλα γένοιτο κάμοί τούτον ένστησασθαι τον 
αγώνα, καί μη πϋρ, αλλά λόγους μάλλον άληθείας έπαφεϊναι τοϊς 
γράμμασιν, ώς τοϊς γράψασι μάλλον πρέποντος τοΰ πυρός » (1).

Ό  Πληθών έν τώ  θρυλλουμένω συγγράμματί του συνέπτυξε τάς 
ιδέας τοΰ Πλάτωνος, μετά τών τοΰ Ζωροάστρου, τών Στωϊκών, τών 
νεοπλατωνικών καί άλλων, προσθείς και ιδίας. Βάσις τούτου είναι η 
έλληνικη πολυθεΐα ολίγον διερρυθμισμένη, καί πολίτικη καί κοινω
νική άναδιοργάνωσις. Συνέκειτο έκ τριών βιβλίων, άποτελουμ,ένων έξ 
έκατόν ενός κεφαλαίων. Προλογίζεται δ ’ ώς έξης: « Τάδε συγγέγρα- 
πτα ι περί νόμων καί πολιτείας της άρίστης, γι άν διανοούμενοι άν
θρωποι καί ά'ττ’ άν καί ίδια καί κοινή μετιόντες τε καί έπιτηδεύον- 
τες, ώς δυνατόν, ανθρώπων κάλλιστά τε καί άριστα βιώεν, καί εις 
όσον οίόν τε εύδαιμονέστατα ”. ’Εν άργ γ δ ’ εΰρηται ή έξης συγκεφα- 
λαίωσις' « 'Η βίβλος ηδε περιέχει, θεολογίαν μέν την κατά Ζωροά- 
■στρην τε καί Πλάτωνα, όνομαζομένων τών διά φιλοσοφίας αναγνω
ριζόμενων θεών τοϊς πατρίοις τοϊς "Ελλησι θεών όνόμ-ασιν, έλκομ,ένοις 
έκαστοι; έκ τοΰ ού πάνυ τοι συνωδοΰ φιλοσοφία, διά τάς υπό τών 
ποιητών διαστροφάς, έπι τό ώς μάλιστα δη φιλοσοφία συνωδόν. 
’ΐίθικά κατά τε τούς αυτούς σοφούς καί έτι μην τούς Στωικούς. Πο
λιτείαν δέ Λακωνικήν, άφη,ρημένου μέν αύτης τοΰ άγαν της σκληρα
γωγίας καί τοϊς γε πολλοϊς ούκ εύπαραδέκτου, προστιθέμενης δέ της 
έν τοϊς άρχουσι μάλιστα φιλοσοφίας, τοΰ κρατίστου δη τουτου τοιν 
Πλατωνικών πολιτευμάτων. ’Αγιστείας εύσταλεϊς, καί ούτε περίερ
γ ε ς ,  ούδ’ αύ τοΰ δέοντος έκλιπεϊς. Φυσικά δέ δη κατα Αριστοτέλην

ί\) ΠλήΟωνα, χατ» 'Ελλήνων,
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τά  πολλά. “Απτεται δέ πως ή βίβλος καί λογικών αρχών, αρχαιο
λογίας τε Ελληνικής, καί πη καί υγιεινής διαίτης ».

Τό αϋτόγραφον τοϋ Πλήθωνος ληφθέν, μετά τον θάνατόν του, 
υπό των δεσποτών τής Πελοπόννησου παρεδόθη εις τον Σχολάριον, 
τότε πατριάρχην, ό'στις άναγνοΰς καί θεωρήσας κινδυνώδη την διά- 
δοσΜ, δεν άνεσκεύασεν, ώς προέγοαφεν, αυτό, άλλα τό παρέδωκεν 
εις τό πϋρ δημοσία, έ'ορκίζων πάντας νά συντελέσωσι προς κατα
στροφήν οίουδήποτε αντιγράφου (’).

“Ενεκα τής πράςεως ταύτης ό Σχολάριος έπέσυρε την κατακραυγήν 
πολλών’ καί άνώνυμ.ός τις μαθητής τοΰ Πλήθωνος προσφωνεί τή σκιόί 
τοϋ διδασκάλου* « Εί δέ φθονερός τις καί απαίδευτος έφθειρε τό σόν 
έργον, δ κατέλιπες, πάτερ, πρός ένδειξιν σοφίας καί μνήμης τής σής, 
άλλα καί πρός ωφέλειαν των νϋν καί ύστερον γενησομένων άνθρώπων, 
τόγε μήν σόν κλέος, ώ γενναίε, έσται άτρεπτον, μή δειλιών βασκα- 
νίαν . . . Καί γάρ οί ά'ριστοι των νϋν Ελλήνων μισοϋσιν εκείνον ώσπερ 
ίερόσυλόν τινα, ή τυμβωρύχον, καί άλιτήριον ».

Δεν άπωλέσθη όμως ολόκληρον τό σύγγοαμμα τοϋ Πλήθωνος. Δημή- 
τριος ό 'Ράλλης διέσωσεν αρκετά αποσπάσματα, τά όποια έδημοσίευσεν 
ό "Αρντιος, καί έπ’ εσχάτων, έξ άλλων μεταγενεστέρων άντιγράφων 
συμπληρώσας, ό C. Alexandre* εΐσί δέ ταϋτα, έκ μέν τοϋ Α'. βιβλίου 
τά  κεφάλαια ά, β', γ ',  δ ',  έ, κά* έκ τοϋ Β \ κβ’, ν.ς', κζ'* καί έκ 
τοϋ ΓΓ. γ ',  ιδ ', ιέ, λά, λβ ', λ δ ', λέ, \ ς ' ,  μ γ ί.

'Ο Πλήθων άπεβίωσεν έκατονταέτης σχεδόν έν Σπάρτη τήν 26  
Ιουνίου, ημέρα δευτέρα, καί ώρα πρώτη τής ημέρας, ώς σημειοϋται 
εις τ ι χειρόγραφον τής βιβλιοθήκης τοϋ Μονάχου, παραλειπομένου όμως 
τοϋ έτους, όπερ ό Alexandre ορίζει μεταξύ τοϋ 1450, και 1456.

Πολλοί καί διάφοροι έςύμ,νησαν τήν παιδείαν καί τάς άρετάς τοϋ 
Πλήθωνος’ προ πάντων δέ διά δύο μονωδιών ό προσφιλής ■ μαθητής 
καί συμπολίτης αύτοϋ Έρμώνυμος, δημοσιευθεισών υπό ’Αλεξάνδρου.

(5) « Έτ.εΙ δέ και λίαν εικός άλλοθι που τό ίσον ύτrapyetv υπό τοΰ των έκείνω 
φοιτησάντων ή ζώντο; ή τελευτήσκντος έκγραφέν, παρακελευόμεθα πασιν ώς από 
Θεοΰ, είποτε καί οπουδήποτε εύρίσκοιτο ή δλον τό βιβλίον ή μέρος έκγεγραμμένον 
εν τινι των Χριστιανών, πυρί μέν φθείρειν αυτόν τάν εχοντα, κρύπτοντα δέ καί 
εαλωκότα, μετά μίαν καί δευτέραν παραίνεσιν, εί μή παρρησία βούλοιτο καίειν. 
sipvjtv τόν τοιουτον άπάστ; τών Χριστιανών κοινωνία; >· (Γεννάδιο;, πρός 'Τωσήΰ τ4ν
►'ϊ:/ον.
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“Εν τη πρώτ/ι ανακράζει μεθ’ ύπερβάλλοντος στόμφου* " Οίχεται νϋν 
το κοινόν φιλοτίμημα, το πολυτίμητου καί πολύζηλου τής φύσεως 
άγαλμα, ή μεγίστη καί θαυμασία τοϋ γένους φιλοτιμία' ω φρικτής 
εκείνης ημέρας, ή τοσοϋτον έπειθε δεινόν! Ποΰ νΰν το τής όντως 
σοφίας άπειρον πέλαγος; Ποΰ κάλλος, καί μέγεθος, και ή υπέρ 
άνθρωπον των λόγων ισχύς καί λαμπρότης; Σεσύληται νϋν ό κοινός 
θησαυρός. "Εσβεσται λόγων δύναμις. θ ίγετα ι, φευ, έζ ημών το 
πάντων των καλών κάλλιστον, ή λαμπρά τοϋ γένους ευδαιμονία, 
ό τής υψηλής σοφίας καθηγεμών, ό των λόγων πατήρ, ή των αρε
τών κωρωνίς, τό κοινόν άπάντων εντρύφημά τε καί καύχημα, ό τών 
απορρήτων καί θείων μυσταγωγός. Τώ γάρ όντι θείας ούτος επί γης 
έλαχε μοίρας τώ πάντα είδέναι" κάν τις καί τής προσηγορίας εκείνης 
αυτόν άζιώσειεν, ούκ άν οίμαι τοϋ προσήκοντος άποπέσειεν. "Οσα τε 
γάρ έκεϊθεν παρήχθη θεϊά τε καί ανθρώπινα, καί οσα εί; βουλήν, καί 
όσα εις πράξιν ήκειν, οσατε έν στρατιωτικοϊς, καί όσα έν πολιτικοϊς, 
φυσικοϊς τε καί πρακτικοΐς οϋδέν αυτός ήγνόει' πάντα δέ γδει, πάντα 
διηρευνήσατο, καί τους άπάντων λόγους έπίστατο' καί ούδέν ούτως 
απόρρητον, ώς μή σαφές παραχρήμα τωδε γενέσθαι, εις νουν τίνος 
όλως έλθόν. Τούτου τήν σοφίαν "Ελληνες όμοϋ τε καί βάρβαροι διά 
θαύματος ήγον, ού καθένα τε καί δύο καί πλείοϋς, άλλ’ ηλικία πάσα, 
καί πόλις, καί γένος, καί φύσις· Τούτων δέ μ-άλιστα οΐ προς εσπέ
ραν οϊκοϋντες, καί τής τοϋ άνδρός σοφίας ίκανώς παραθέντες». Καί έν 
τώ δευτέρω ανακράζει. * “Εδυ, φεϋ, ό διαφανώτατος καί λαμπρότατος 
τής οικουμένης άστήο, ό πρότερον μέν τώ οίκείω κάλλ.ει κοσμών τήν 
ύφ’ ή'λιον πάσαν, νϋν δ ’ ακοσμίαν πάσαν καί σκότος βαθύ τή δύσει 
καταχεάμενος . . . Νϋν, οίμοι, σιγώσα κεϊται ή σάλπιγξ ή ενθεος, ή 
καλλικέλαδος χελιδών, ή τών χαρίτων εστία, ή φιλοτιμία τής φύ- 
σεως, ή θεσπεσία φύσις καί λαμπρότατη, ό τών δυστυχεστάτων 'Ελ
λήνων διαφανώτατος καί λαμπρότατος κόσμ.ος, μάλλον δέ τοϋ τών 
ανθρώπων γένους κοινή, ή θαυμασία τοϋ Θεοϋ πρός ανθρώπους ευεργε
σία, ό τών ιερών ψυχών φωτισμός, ό πάσαν μέν γνώσιν, πάσαν δέ 
σοφίαν, πάσαν δέ επιστήμην ΰπερφυώς διελθών, καί διά τοϋτο κανών 
καί τύπος καί στάθμη πάσιν άναδειχθείς τών καλών καί τιμίων απάν
των, μάλλον δέ όσην ϋπ’ άγαθότητος ή τοϋ Θεοϋ σοφία πεποιηκεν 
η παρήγαγε κτίσιν, νοητήν τε καί αισθητήν, ταύτην 6 μ.έγας ούτος 
εςητακως πάσαν μ.έν μετά Θεοϋ καί άναλαβών, έπιστήυ.ην θ«ίαν και
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άνθοωπίνην μόνος συνείληφε, καί πάνθ’ οσα πάντες νίδεσαν έν τώ 
μέρει συνειλοχώς υπέρ πάντας, εογον τ ι θειον καί τελεώτατον και 
τής απείρου του Θεού σοφίας άξιον εαυτόν άποδέδειχεν 11.

Και ούτω μέν βαρυπενθών μαθητής έκλαυσε πολυθρύλλητον κα\ 
άζιάγαστον διδάσκαλον. Βησσαρίων δέ ό καρδινάλιος, άνηρ μετριό- 
φρων καί έν έπαίνοις καί έν ψόγοις, γράφει ταϋτα περί του πάλαι 
ποτέ διδασκάλου του’ » ’Εγώ μέν οΰν χαίρω τοιούτψ ώμίληκώς άν- 
δρί, ού μετά Πλάτωνα (έςφρησθω δέ λόγου ’Αριστοτέλη;) σοφώτερον 
οΰκ έφυσεν ή 'Ελλάς. Ωστ’ εί τις τους περί της απείρου των γε 
ψυχών ανόδου τε καί καθόδου Πυθαγορείων καί Πλάτωνος άπεδέχετο 
λόγους, οΰκ αν άποκνήσω καί τούτο προσθεΐναι, ώς άρα Πλάτωνος την 
ψυχήν, τοΐς της ειμαρμένης άρρηκτοι; θεσμοί; δεήσαν δουλεύσαι καί 
την άναγκαίαν άποδοΰναι περίοδον, έπί γης κατιοϋσαν τό Γεμιστού 
σκήνος καί τόν εκείνου βίον έλέσθαι . . . Μέγα κλέος Έλλάδι πάσφ 
γέγονεν εκείνος άνηρ, μέγας αυτή κόσμος εις τόν έπειτα χρόνον έσεΐ- 
ται· Τούτου κλέος ού ποτ’ όλεΐται, άλλα οί τό όνομα καί ή φήμη μετ’ 
εύκλειας ά'ίδίου εις τόν έσαεί παραπεμφθήσεται χρόνον « (’).

Ό  αυτός δέ προς Νικόλαον τόν Σεκουνδινόν λέγει καί ταΰτα περί 
τού Πλήθωνος’ “ Ανηρ έκεϊνος φιλοσοφίας τωόντι καί παντοδαπής 
σοφίας είκών γέγονεν, οΰ τοΐς έν λόγοι; μόνον, καί όση περί την των 
άστρων φοράν, καί περί αρμονικούς λόγους τάς τε γεωμετρικά; ανα
λογίας καί αριθμητικά; μεσότητας καταγίνεται, ούδ’ όση μόνον Πλα
τωνική τε καί των τά  θεία έρευνησαμένων έκείνων άνδρών, όση τε περί 
την των φυσικών ερευνάν καί τάς τούτων α ιτία ; τε καί άρχάς την 
πραγμ.ατείαν ποιείται, ά πάντα ώς ούδεις ούδέ έν, έξησκησεν ακρι
βέστατα’ αλλά καί όση περί πράςιν σχολάζουσα, τά ήθη καί τούς 
τρόπους έκάστου κοσμεί' r, ούτω τόν ίδιον έλάμπρυνε βίον, ώς μηδέ 
πρός αυτόν Διογένην καί τούς όμοιους, μηδέ τούς Στωΐ'κούς έκείνους 
είναι. Την γάρ σεμνότητα καί τό κόσμιον, καί τό αυτάρκες αυτών 
άσπασάμενος, την αλαζονείαν τε καί οϊησιν, καί έπίδειςιν αύτών έπαύ- 
σατο. Δι’ ά πάντα τούτον αυτόν τεθαύμακα όσον, εΐρησθω γάρ τό 
αληθές, ούδέπω ούδένα ών ές δεύρο είδόν τε καί ώμίληκα. Ούτε γάρ 
8ς περί έλάττονος έποιεϊτο τά  παρόντα πάντα, ούθ’ ός μάλλον, της 
σοφιστικής άπεχόμενος αδολεσχίας καί πάγης, της περί τά έν φιλο-

(’) ’Επιστολή πρός τούς πσΓΏς Γεμιστού Δημητρών κσί Άνομόνικον.
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σοφία δόγματα άληθείας έρευνητικώτερός τε καί εύρετικώτερος γεγονενσ 
οϋπω ένέτυ/ον ούδενί, καίτοι πολλοΐς έντυχών άνδράσι σοφοϊς* ων 
ενεκα πολλά μέν καί μεγάλα περί αύτοϋ έν τοις βραχέαw έκείνοις 
ειρηκαμ,εν ρήμ.ασιν' ουδέποτε δ ’ άν είποιμεν ούδέ μακροις λογοις τα γε 
είκότα, άλλ’ άοκεΐ, ώς τ ι να τών υπέρ ημών τε καί ηρωικών εκείνων 
άνόρών, θαύματι καί σιγνί μάλλον η λόγω κοσμεΐν. »

Ο αύτό; Βησσαρίων έποίησε τώ  Πληθωνι καί τά  έξης δύο επι- 
γράμ.ματα'

Γαΐαν σώματι, ψυχή δ’ άστρα Γεώργιος Γσχει,
Ιΐαντοίης σοφίτις σεμνότατον τέμενος.

Πολλούς μεν ®ϋσεν άνέρας θεοειδέας Έ λλας,
Προύχοντας ίοφί-ρ, τη  τε άλλη αρετή,
’Αλλά Γεμιστός, όσον Φαέθων άστρων παραλλασσει,
Τόσσον τών άλλων άμφότερυν κρατέει

Ά λλ'έκτος τούτων, τοϋ Χαριάνδρου, Γυράλδου, ΑλΛατιου, και άλ
λων, καί αυτοί οί αμείλικτοι εχθροί του, Σχολάριος και Τραπεζουν- 
τιος (’), όμολογοϋσι διαρρήδην την έξοχον τοϋ Πληθωνος παιδείαν ώστε 
ουδόλως έσμέν υπερβολικοί παραδεχόμενοι, ότι ό Πληθών έγενετο ό 
πολυμαθέστερος τοϋ ΙΕ* αιώνος άνηρ, επίσημον κατεχων θέσιν μεταξύ 
τών επισημότερων Νεοπλατωνικών φιλοσόφων’ έαν δέ ή δούλη 
Ελλάς δύναται νά έγκαυχηθνί επί σοφία, ό Γεμιστός είναι τδ επιση- 
μότερον της τοιαύτης αίγλης σημεϊον.

Σπουδαΐον τωόντι κίνδυνον διέτρεξεν ό χριστιανισμ.ος εν τε Ιιλλαδι 
καί Ίταλ.ία’ καί εΐ μ.η έπηρχοντο οί Τούρκοι, ό θάνατος τοϋ Πληθωνος, 
καί ή διασπορά τών οπαδών του άναγκασθέντων εις ξενας χωράς να 
ζητήσωσι τόν άρτον, τόν όποιον λ κατάκτησις τοϊς άφηρεσε, κύριος οϊδεν 
οποίαν φάσιν ήθελε λάβει ή Πληθωνική άναμόρφωσις’ έπανελθών έξ

(*) «Gemistus vir in omni scicnliarum genere emincntissimus». Chariandrus. 
— « Est Pletho stylo accurato, clcganti, prcsso, Atlici succi pleno, senten- 
tiis  gravi, argumentis vehemento, eruditiouc vero e tc .»  Allatius « I l e m  
dico Gcmistum, quern son solum Graer.ia, sed universus fere terrarum or is 
ob variam atque m ultiplicem  divinarum liumanarumque rerum sc en am 
admiratus n. Gyraldus— « Plcthon habitus est in primis philosop u .,  
quidem excellentissisus » ό αυτός— << Platonis semulus et defensor ». Βησσαρ 
— Ξχολάριος ο εΰφραδίας δ’ έπεμελήθη μέν καλώς τής ^'/Ί-1·1 ■' “ ,Λ ' ‘ , ’
καί άφρονεστάτω συγγράμματι. »—Καί Τραπεζούντιςς «Non minor C equen 
lone, non inferior illi, »—
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’Ιταλίας ό Γεμιστής συνέστησεν εις Σπάρτην, έν εϊδει Έλευσινίων μυ
στηρίων, σχολήν, ένθα προνομιούχοι μαθηταί έδιδάσκοντο υπό τοΰ 
αναμορφώσου τήν νέαν _ θρησκείαν. Πολλοί ές αυτών επί τοσοϋτον 
είχον διαφθαρή, ώστε έλάτρευον αγάλματα έλλ/,νικών θεών, παρρη
σία διακηρύσσοντες τάς έθνικάς δοξασίας των' ή, πίστις καί αϋτοϋ 
τοΰ Βησσαρίωνος ύποπτος φαίνεται. ’Αλλά καί ή έν ’Ιταλία όλιγο- 
χρόνιος "διαμονή του είχε ρίψει τά  πρώτα τοΰ παλυθεϊσμοϋ σπέρματα. 
Πέτρος ό Καλαυρός, εις των σοφωτέρων άνδρών τοΰ ΙΕ' αίώνος, μα
θητής δέ τοΰ Πλήθωνος χρηματίσας, παρίσταται ώς αληθής πλέον 
ειδωλολάτρης, εις τοσοϋτον πρόβας θράσους, ώστε ού μόνον έν 'Ρώμη, 
ίδρύσατο Νεοπλατωνικήν άκαδημίαν, άλλα καί ενώπιον των παπών 
διεκήρυττεν ότι θά καταστρέψή τον χριστιανισμόν. Άναμφιβόλως έν 
τη Πλατωνική Ακαδημία τής Φλωρεντίας μεταξύ τοΰ έπί των βωμών 
τοΰ Πλάτωνος καιομένου έθνικοΰ λιβάνου ολίγοι κόκκοι ΰπήρχον καί 
διά τον ανακαινιστήν τή ί διδασκαλίας τοΰ μεγάλου φιλοσόφου' διότι, 
άν ό Πλάττων ήτον ό θεός τής νέας θρησκείας, ό Πληθών άναντιρ- 
ρήτως ήτο ό προφήτης.

Άφοΰ όμως ή νέα θρησκεία δεν κατώρθωσε ν’ άναδείξηι νέον θεόν 
καί νέον προφήτην, άπέδωκεν όμως τιμάς αγίου εις τον Γεμιστόν. 
Τω 1475  Σιγισμόνδος ό Μαλατέστας, αρχών τοΰ 'Ριμινίου, έξέθαψεν 
εκ Πελοποννήσου τό πτώμα τού Πλήθωνος, καί ώς άγια λείψανα πα
ραλαβών μετήνεγκεν εϊς τήν Ιταλίαν τά  οστά τοΰ τελευταίου τών 
Ελλήνων φιλοσόφου ( ’).

Συγγράμματα.
— Έ κ  τών Διοδώρου καί Πλουτάρχου περί τών μετά τήν έν Μαντινεία 

μάχην Ιν κεφαλαίοις διάληψις. Veneliis 1503 (υπό ’Άλδου συν Ξενοφώντι), 
καί Basilise 1540, Roslochii 1575, Sipsise 1770.

— Περί Πελοποννησεακών λόγοι δύο* Anlw erpiiE  1575, μετά λατινική; 
μεταφράσεως Καντερου, καί μετά γερμανικής υπό Ellissen, A naleden  IV’.

— Διαγραφή άπάσης Πελοποννήσου παραλίου τε καί μεσογείου.
— 'Ιστορία της τών Περσών μοναρχίας (μεταφρασθείσα ίσπανιστί Ιτυπώθη 

iv  Βαλλαδολίδτ) 1604).
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(*) Βηγαί. C. Aleiandre Notice preliminaire—Gass, Gennadius und Pletho, 
Breslau 1844.— Allatii de Georgiis (Bibliotheca Greca, Tom. XII).—Ellissea, 
Analecten, IV.—Boivin (Memoires de l ’Acad£mie Royale, 1736, Tom. II. σελ. 
718)—Tiraboschi, Storia della litteratura italiana — Sieveking, Geschicbte 
des Platouisrhcu Academic iu Floranz. Gottiogen, 1812.



— Επίτομη εξ Άππιανοϋ, Στράβωνος, Άριστοτέλους, Ξενοφώντος, Διονυ
σίου Ά λικ  αρνασσέως, Προδίκου κτλ.

— Περί τινων οΰκ’ όρθώς κατά την γεωγραφίαν Στράβωνος διορισθέντων.
— Χωρογοαφία Θεσσαλίας.
— Περί άρετών. Antwerpiae 1332 καί Basiliae 1586.
— Περί ών ’Αριστοτέλης προς Πλάτωνα διαφέρεται. Veneliis 1540. Ba-· 

siliae 1574.
— Περί άρετών, προοιμίων ρητορικών, ’Αριστοτελικών ζητημάτων.
— Ζωροαστείων και Πλατωνικών δογμάτων συγκιφαλαίωσις (Ιξεδόθη έν

Bibliotheca Graeca Fabricii).
— Νόμων συγγραφής τά σωζόμενα* par C. Alexandre, Paris 1858.
— Κεφάλαι’ άττα" λόγων μουσικών—  (αυτόθι).
— Περί σχήματος γης.
—Μέθοδος εόρεσεως ήλιου καί σελήνης, καί τής αστέρων έποχής άπό 

κανόνων οΰς αυτός συνεστήσατο.
— Προθεωρία εις τον λόγον τοΰ (δασιλέως Εμμανουήλ τοϋ Παλαιολόγου 

έπιτάφιον εις τον αΰτοΰ αδελφόν.
— Προσφωνημάτιον εις τον δεσπότην Δημήτριον Παλαιολόγον.
— Προς τό υπέρ τοϋ λατινικού δόγματος βιβλίον (*).
— Μονωδία Ιπί τή άοιδίμω δεσποίνη Υπομονή (έξεδόθη έν Άνεκδότοις 

Μουστοξύδου).
— ’Επιτάφιος εις Κλεώπην σόζυγον Θεοδώρου τοϋ δεσπότου (υπό Fiil-

leborn 1795).
Ερμηνεία εις τάς φωνας Πορφυρίου, καί εις τάς δέκα κατηγορίας 

Άριστοτέλους.
Πρός τάς Σχολαρίου ΰπερ Άριστοτέλους αντιλήψεις" (έδημ. υπό GaSS 

καί Alexandre).
— Μηνών καί έτών τάξις καί ήμερων άπαρίθμησις.
— Περί Θεοΰ φυσικαί αποδείξεις.
—Περί τοΰ οντος έπωνυμίας.
— Φιλοσοφικά'. Ιπιστολαί πρός Βησσαρίωνα" έδημοσιεόθησαν ΰπό Ό ρελ- 

λίου έν Ζυρίχη 1824.
— Κατά Ίωάννου Άργυροπουλου περί τών λατινικών δογμάτων.
— Περί τής Ινσαρκώσεως τοϋ Γίοϋ τοϋ θεοΰ.
— Περί τής έκπορεόσεως τοΰ Ά γιου πνεύματος (!).
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(') Έδημοσιεΰθη ΰπό Δοσιθεου έν Τόμψ ’Αγάπης σελ. 316.
(*) Έδημοσιεύθη ΰπό C. Alexandre. Εί καί κατά Λατίνων γραφέν δέν ήρεσε 

τή ’Ανατολική έκκλησία- διό Μανουήλ ό Πελοποννήσιος γράφει" « "Ορα γάρ μοι τόν 
άβεώτατον Γεμιστόν έν τφ σφετέριρ τφδε συγγράμματι κριτήν καθεστώτα έαυτόν
πράγμασιν, ών τής ακριβούς καταλήψεως έπίσης φαινόμενον επιτυγχάνοντα. Αελη- 
θότως δέ τήν μέν Χριστιανικήν σοφίαν διαχλευάζειν, τήν δέ Ελλήνων μιαρόν δογ- 
ματίζειν θεοπλαστίαν πειοώμενον ών γάρ αί δυνάμεις, φησΐ, διάφοροι, κα! «ΰτό άν
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— Διασάφησις των έν τοΐς Ζωοράστρου λογίοις ασαφέστερου είρημένωνί 
(έξεδόθη ΰτεο Όψοποιοΰ).

— Ευχή είς τόν ένα θεόν' (έξεδοΟη υπό Alexandre).
■—Πρός τας παρα τοΰ Βησσαρίωνος αντιλήψεις (υπό Alexandre) ( ’).
— Προλεγόμενα ρητορικής τέχνης.
—Σχόλια είς τα άναλυτικα τοΰ Άριστοτέλους.
— Επικήδειος είς Θεοδώραν σύζυγον θεοδώρου τοΰ Δεσπότου.
— Επιτάφιος είς τους έν Πελοποννήσω πεσόντας {').

Γεώργιος Σχολάριος.

Γεώργιος Κουρτέσιος, ό επιλεγόμενος Σχολάριος, έγεννήθη, ώς π ι
θανολογείται, περί τό 14 0 0  εις Κωνσταντινούπολή ή Χίον. Ήκοοά- 
σατο των μαθημάτων των έν Βυζαντίω διδασκάλων, καί ιδίως Ματ
θαίου Καμαριώτου Θεσσαλονικέως, καί Μάρκου τοΰ Ευγενικού (5).

Μετ’ ολίγον διωρίσθη διδάσκαλος τής έκεϊ ’Ακαδημίας, καί εΐτα 
γενικός βασιλικός κριτής, καί καθολικός σεκρετάριος τοΰ βασιλέως ('). 
Διάσημος νομολόγος, εύγλωττος ρήτωρ, έξοχος θεολόγος καί φιλόσο
φος ό Γεώργιος άπελάμβανε μεγάλης φήμης καί ύπολήψεως έν τώ 
εσωτερικό» καί έξωτερικω. Ήτο τα μάλα οικείος τώ μεγάλω δουκί

είη διάφορα . . . 6  δέ ματαιόφρων Πληθών μόνον διασύραι βουλόμενος τά ήμέτερα, αυ
τήν τήν του Ευαγγελίου ρήσιν γυμνήν λαμβάνων είς τουναντίον οιεται άπάγειν τόν 
λόγον λυσσών άκρατώς κατά τής ημών των Χριστιανών θεοσοφίας* και άπλως δέ 
είπείν ίίλον τό τοιουτον σύγγραμμα καθ’ ήμών ύπούλως συντεταχός φαίνεται, ουπερ ή 
σαθρότης τε χαΐ παχύτης δήλη παντί τώ λογικής εύμοιροΰντι παιδείας άμηγέπη 
χαθέστηκε, τοΤς δέ κατ’ εκείνον, χαί μάλιστα τοίς εκείνου άλόγως τε χαί χτηνω- 
θώς, μάλλον δέ καί άνδραπωδώς παρεπομενοις δόξειεν άντίλεγειν».

(*) 'Ο Γυράλδος (de poetis sui temporis σελ. 549) λέγει, οτι ό Πληθών έγραψε 
κ*1 ποιήματα « Aliquando versibus lusit, dignis quidem tanto philosopho, 
sed paucis admodum ». Πιθανώς δ’ είσΐ ταΰτα οί πρός τούς θεούς εικοσιν επτά 
ύμνοι άποτελοΰντες τό 35ον χεφάλαιον τοΰ Γ'. βιβλίου περί Νομών, δημοσιευθεντες 
υπό ’Αλεξάνδρου (σελ. 2 0 2 —28).

(*) M iller, Catalogue des Manuscrits Grecs de l'Escurial. σελ. 359, 379, 
καί XIII.

(8J MEv τινι σημειώσει παρά Κρουσίω (Turcograecia σελ. 187) άναφέρεταιή παρά 
Καμαριώτη μαθήτευσίς του.—Γράφων ό Σχολάριος πρός Μάρκον τόν Ευγενικόν, διδά
σκαλόν του προσαγορεύει τούτον* « ώς γ4ρ εκείνοι (οί γονείς) τής φυσεως, ούτως 
αύτά μοι λόγων τε καί ηθών τά σπέρματα χατεβάλου. Κάχείνοι μέν άπαξ, συ οέ 
πολύν ημάς έγεώργείς τόγ χρόνον* «στ* έπιγινώσχοις άν τά σαυτοΰ, τάς εν ήμίν 
εικόνας τούτων γινώσχων. »

(") Turcograecia, σελ, 107.—Δούχας χεφ. 31. —Alexandre, Plethon, σελ. 
XXIII—IV.



ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΑΙΩΝ. 13

Νοταρά, Κωνσταντίνω Παλαιολόγω, τφ  ύστερον αύτοκράτορι, μεθ’ ων 
διετήρει φιλίκήν άλληλογραφίαν, καί Θεοδώρω τω δεσπότ-ρ, είς 8ν 
έξεφώνησεν έπικήδειον λόγον. Ο περιφανές Φίλελφος (‘), γαμβρός 
τοϋ Χρυσολωρά συνεδέθη αύτώ φιλικώτατα' ούχ ήττον δέ καί άλλοι 
των έν Βυζαντίω καί Ιτα λ ία  περιφανών σχετικοί ήσαν αύτω.

'Ο αΰτοκράτωρ ’Ιωάννης Παλαιολόγος βλέπων όσημέραι κινδυνεύου- 
σαν την Κωνσταντινούπολή, ένεκα τής προσεγγίσεως τών Τούρκων, 
ήναγκάσθη ινα πραγματοποίησή την τοσοϋτον ποθουμένην υπό τών 
Λατίνων ένωσιν τών δύο εκκλησιών, εύελπιζόμενος βοήθειαν άπό τής 
Δύσεως προς άποτροπήν τοΰ κινδύνου. "Οθεν απερχόμενος εις ’Ιταλίαν, 
ένθα έπρόκειτο νά συγκροτηθή ή πρός συζήτησιν τών όρων τής ένώ- 
σεως σύνοδος παρέλαβε τούς έπισηικοτέρους τής αυτοκρατορίας άνδράς, 
Γεώργιον Σχολάριον, Γεμιστόν, ’Αργυρόπουλον καί άλλους. Γενομένης 
τής συνόδου έν Φερράρα καί Φλωρεντία, μετά πολλάς συζητήσεις ό 
αύτοκράτωρ συνήνεσεν είς τήν παραδοχήν τοϋ περιβοήτου όρου περί 
τής έκ τοϋ Πατρός καί τοΰ Τίοϋ έκπορεύσεως τοϋ 'Αγίου πνεύματος. 
Μάρκος όμως ό Ευγενικός, ό Σχολάριος, καί άλλοι άρνηθέντες νά 
ύπογραψωσιν άπήλθον εις Βενετίαν. 'Ο δέ ’Ιωάννης έπαναστρέψας 
άπρακτος εις Κωσταντινούπολιν άνέβαλλεν ές άλλοτε την έπικύρωσιν 
τής ψευδοσυνόδου’ καί ώσεί τηκόμενος υπό εσωτερικού ελέγχου έζη- 
σεν έλεεινώς, παρά πάντων άποστρεφόμενος. Την 31 ’Οκτωβρίου 1449 
άπεβίωσε καί διάδοχος έξελέχθη ό άδελφός του Κωνσταντίνος ό Δρά- 
γασης, τέως δεσπότης τής Πελοποννήσου. Μόλις Ιφθασεν εις Κων
σταντινούπολή καί έστέφθη αύτοκράτωρ, καί ό τότε πάπας Νικόλαος 
Ε' εγραψεν αύτώ έξορκίζων τήν έπίσπευσιν τής ένώσεως.

'Η  θέσις τοϋ τελευταίου τών 'Ελλήνων αύτοκράτορος οίκτρά ήτα 
κατά τήν στιγμήν εκείνην. Οί Τούρκοι έπλησίαζον' οί 'Ενετοί τόν 
ήνόχλουν διά φορτικών απαιτήσεων, υποσχόμενοι βοήθειαν έάν ένυμ- 
φεύετο τήν θυγατέρα τοϋ δόγη Φόσκαρη* καί ό Πάπας μόνον μετά 
την τέλεσιν τής ένώσεως, τω ΰπέσχετο αυτήν. Συναισθανόμενος, ότι 
ήτο ανάγκη νά κολακεύσιρ τήν Δύσιν, έπί τή έλπίδι αποστολής έπικου- 
ριών, έφάνη όπωσοϋν ένδίδων είς τάς περιστάσεις. Συνεκάλεσε σύνοδον 
έν τή  'Αγία Σοφία, καθ’ ήν ό Σχολάριος καί άλλοι συνεζήτησαν μετά 
τ ων έλθόντων Λατίνων καί κατέδειζαν τό έσφαλμένον τοϋ περιβοήτου
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τή ; ένώσεως ορού ('). *0 Αύτοκράτωρ βλέπων τά αδύνατα ήναγκάσθη 
νά γράψφ εις τόν πάπαν ΐνα στείλη ανθρώπου; μάλλον πεφωτισμένου; 
πρό; συζητήσιν τη; ένώσεως.

Κατά την έποχήν εκείνην μεγάλω; έφημίζετο έν τή Δύσει διά 
τά ; θεολογικάς γνώσει; του ’Ισίδωρο;, ό αρχιεπίσκοπο; Κιέβου, δστι; 
ελαβεν εΐ; άντάλλαγρια τή ; έςωμοσία; πίλον καρδιναλίου. Τούτον 6 
πάπας έπεμψεν εν 1452  εί; Κωνσταντινούπολή πρό; συζητησιν καί 
έπικύρωσιν της ένώσεως. Πάντε; σχεδόν καθορώντες τόν έπικρεμά- 
μενον κίνδυνον συνήνεσαν, πλήν τού Σχολαρίου, δστι; τότε, φαίνεται, 
ένδυθεί; το μοναχικόν σχήμα καί εκ Γεωργίου Γεννάδιο; μετονομα- 
σθείς, έμόναζεν έν τή  Μονή τή; ΙΙαμμακαρίστου. Πρό ολίγου γράψα; 
ποίημα “ Κατά τή ; Σιμωνιακή; αϊρέσεω; » έστειλεν αύτό πρό; τον 
αύτοκράτορα Κωνσταντίνον ΐνα τόν άποτρέψη τή ; ένώσεως. Έρωτώ- 
μενος δέ ήδη περί τή ; ένώσεως, έκλείσθη εΐ; τό κελλείόν του καί 
λαβών χάρτην έγραψε την γνώμην του ώ; έςή;' 11 * Αθλιοι 'Ρωμαίοι 
εις τ ί έπλανήθητε, καί άπεμακρύνατε έκ τη ; έλπίδο; τού θεού, καί 
ήλπίσατε εΐ; τήν δύναμιν των Φράγκων, καί σύν τή πόλει έν ή 

μέλλει φθαρήναι, έσχάσατε καί τήν εύσέβειάν σας; "ίλεό; μοι κύριε' 
μαρτύρομαι ενώπιον σου, δτι άθώό; είμι τού τοιούτου πταίσματος. 
Γινώσκετε, άθλιοι πολΐται, τ ί ποιείτε-, καί σύν τω αίχμαλωτισμώ, 
θ ; μέλλει γενέσθαι εί; υμάς, έσχάσατε καί τό πατροπαράδοτον, καί 
«ομολογήσατε τήν ασέβειαν-, ούαΐ ύμϊν έν τω κρίνασθαι! » Ταύτα γρά
ψα; καί προσηλώσα; εΐ; τήν θύραν τού κελλείου του έκλείσθη ένδον.

Ή  προκήρυξι; αύτη τού Γενναδίου μεγίστην άλλοίωσιν έπήνεγκεν 
εΐ; τά πνεύματα’ αΐ μοναχαί άνεθεμάτισαν τήν ένωσιν καί τού; α ι
τίου;' οί δέ τού άγοραίου λαού διασπαρέντε; εί; τά ; οδού; καί καπη
λεία, έκράτουν φιάλα; άκράτου, καί άναθεματίζοντε; τούς ενωτικού; 
έπινον εί; πρεσβείαν τή ; εϊκόνο; τή ; θεομήτορος, παρακαλούντε; ΐνα 
γίννι άρρωγό;, καί άναβοώντες, « Τήν Λατίνων ούτε βοήθειαν, ούτε 
τήν ένωσιν χρήζομεν. ’Απέστο) άφ’ ημών ή των άζυμιτών λατρεία ! »

Ένω ταύτα διεδραματίζοντο, ό άτυχή; αύτοκράτωρ προσεπάθει ΐνα 
τελέσφ τήν ένωτικήν λειτουργίαν. Πολλοί των ιερομόναχων, ιερέων, 
ηγουμένων καί λοιπών ού μόνον δέν παρεδέχοντο νά συλλειτουργήσωσι

(*} Τά Πρακτικά τής Συνόδου ταύτης συνταχθέντα Oro Κωνσταντίνου του Λασκά- 
ρ*ως έδημοσιευθησαν υπό ΔςσιΟεου έν Τόμω Καταλλαγής, σελ. 7 χ' έπ.
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μετά των έλθόντων Λατίνων, άλλα καί άπεχωρίζοντο ώς ασεβών' ά λ 
λοι δέ παρητήθησαν. Έν τέλει κατιυρθώθη μετά μυρίας δυσχερείας ϊνα 
τελεσθή εν τώ  ναώ της 'Αγίας Σοφίας ή κοινή μυσταγωγία, κα(Γ ήν 
έμνημονεύθη καί τό όνομα τοΰ πάπα Νικολάου. Α λλά καί αυτοί οί 
/άριν αβροφροσύνης πρός τόν βασιλέα παρευρεΟέντες δεν έλαβον προσ
φοράν άντιδώρου, ώς ρδε.Ιυχτήν θυσίαν τε.Ιεσθιϊσαν έν τη ένωτιχη 
Λειτουργία.

Μετ’ ού πολύ έπήλθε μ.έγα σχίσμα μεταξύ των κληρικών της 
βασιλευούσης, καί έγένετο ή ένωσις άΛηθης διαίρεσις· Τοσαύτη δέ 
ϋπήρχεν ή κατά τών ενωτικών καταφορά, ώστε οί ιερείς ήρνούντο νά 
λειτουργησωσιν η έκπληρώσωσι τ ’ άλλα τοΰ επαγγέλματος των. 
’Εάν τις τών ιερέων προσεκαλεΐτο εις κηδείαν νεκρού η μνημόσυνου 
τεθνεώτος, και έφαίνετο εκεί πού τις ίερεύς ένωτικός παρευθύς δ 
πρώτος έκδυόμενος το φελώνιον έφευγε σπεύδων, ώς άπό πυρός. Ή 
'Αγία Σοφία έθεωρεϊτο βέβηλος, χαταψνγιον δαιμόνων χαί' βωμός 
έ.Ι.Ιηνιχός’ τά  πάντα έν αυτή ήσαν σκοτεινά’ μ.ητε κηρίον, μήτε 
λυχναψία* έρημον τό άγιον τέμενος έψαίνετο προσημαϊνον την έρη· 
μιαν, ην ύποστηναι μί.Ι.Ιει διά τάς παραβάσεις χαι άνομίας τών 
κατοίκων.

Κατά τό διάστημ-α τούτο ό Γεννάδιος έγκλειστος έδίδασκε τά 
πληθη, προλέγων τήν άλωσιν, καί έκσφενδονίζων τούς κεραυνούς 
τού άναθέματος κατά τών ενωτικών. 'Η πολιορκία ητο έν τή άκμ.ή 
καί δ τρομερός ούτος δημαγωγός δέν έπαυε διεγείρων τόν λαόν, γρα
φών κατά τών ένωτικών, και πλέκων συλλογισμούς καί αντιφάσεις.

'Ο Μωάμεθ γενόμενος κύριος τής Κωνσταντινουπόλεως παρετήρησε 
μετ έκπλήξεως τήν έν τή τέως βυζαντινή ποωτευούσφ λειψανδρίαν. 
Εκ των κατοίκων οί μεν επεσαν μαχομενοι παρα το πλευρον τού μαρ- 
τυρος βασιλέως, άλλοι έφυγον άμα ϊδόντες τήν ημισέληνον κυμ,ατίζου- 
σαν έπί τής 'Αγίας Σοφίας, οί δ ’έπιμείναντες έκρύφΟησαν. Κατανοών ό 
όςυνους πορθητής, ότι μόνον έλατήριον συγκεντρώσεως τών 'Ελλήνων 
εν τή έρημωθείση, Κωνσταντινουπόλει ήτο τό Πατριαρχεΐον, ώσεί 
θρησκευτικόν καί έθνικόν κέντρον θεωρούμενον, είσηγήσει καί τών πα- 
ρακολουθούντων αύτω χριστιανών γραμμ,ατέων, προσεκάλεσε τούς 
απ«τριδας "Ελληνας πρός έκλογήν πατριάρχου τής άρεσκείας αυτών, 
ως διαδόχου τού κατά τήν άλωσιν πεσόντος τελευταίου πατριάρχου 
Τ 'ί βυ,αντινής αυτοκρατορία; Αθανασίου τού β \  υποσχόμενος άμα
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ί'να καθίδρυα?! τον νέον τη ; ορθοδοξίας ποιμενάρχην κατά τά  βυζαν
τινά έθιμα.

Τό δέλεαρ εκείνο πλουσίαν παρήγαγεν άγραν’ κληρικοί καί λαϊ
κοί άθρόοι έπαρουσιάσθησαν, ώσεί λησμονήσαντες την· άλωθεϊσαν 
πατρίδα, απέναντι τής πατρίου θρησκείας. Τό όνομα του Σχολαρίου 
όμοθύμως έπροτάθη, καί άνευ αντιλογίας παρεδέχθη. 'Ο δέ μοναχός 
Γεννάδιος, ΰπά τά ράσον άρετάς άναχωρητοϋ έξασκών, άπεποιήθη 
την έξοχον εκείνην τιμήν’ μετά πολλάς όμως παρακλήσεις συνήνεσεν 
ΐν’ άναδεχθή τόν φόρτον τοΰ μεγάλου εκείνου αξιώματος, θαρρών, 
ότι διά των φώτων, τής ευγλωττίας, καί τής άγωγής του μεσολαβών 
μεταξύ τοΰ ξίφους τοΰ κατακτητοϋ καί τής δυστυχίας τών συμπα
τριωτών τού έλαφρώτερα ήδύνατο νά καταστήση τά  δουλικά δεσμά. 
Έν τώ  ναω τών Αγίων ’Αποστόλων έτελέσθη ή πρώτη μετά την 
άλωσιν χριστιανική λειτουργία’ 6 μητροπολίτης Ήρακλείας, μετ’ άλ
λων αρχιερέων, καί ενώπιον παντός τοΰ χριστωνύμου πληρώματος, 
έχειροτόνησε τόν Γεννάδιον ιΣχολάριον πατριάρχην Κωνσταντινουπό
λεως καί Νέας 'Ρώμης’ αύτός δέ ολίγον άρεσκόμενος εις πομπώδεις 
τίτλους, κενούς σημασίας, ηύτοκλήθη Πατριάρχης τ&τ τοΰ Χρίστου 
Πετήτων (’).

Μετά τήν χειροτονίαν συνοδευόμενος υπό τών έξοχωτέρων κληρι
κών καί λαϊκών μετέβη παρά τψ Σουλτάνω πρός προσκύνησιν. 'Ο 
Μωάμεθ ΰπεδέχθη τόν άρχηγόν τής ορθοδοξίας ευμενέστατα’ καί άφοΰ 
συνωμίληααν περί διαφόρων αντικειμένων, τφ  ένεχείρισε, κατά τό επί 
τών Βυζαντινών έθος, δεκανίκιον χρυσοΰν μετά λίθων πολυτίμων 
καί μαργαριτών έγκεκοσμημένον, έπειπών, « Πατριάρχευε επ’ ευτυ
χ ία  καί έχε τήν φιλίαν ημών έν οίς θέλεις, έχων πάντα τά  σά προ
νόμια, ώς καί οί προ σοΰ πατριάρχαι ειχον ». Μετά τοΰτο κατήλθεν

(*) Δωρόθεος ό Μονεμβασίας εν τφ Χρονογραφώ (σελ. υς-' εκδ. Βενετίας 1681) 
λέγει, δτι εις τό διάβημα τοΰτο προέβη ό Πορθητής μετά τήν έν έτει 1462 άλω- 
σιν τής Μιτυλήνης* « ’Επήρε ό Μωάμεθ τήν Μιτυλήνην, ταΐς δύο Φώκαις χωρίς πο- 
»λέμου· έπειτα επήρε τήν Καστάμονην, τό Σινόπι* καί ήφερε τόν λαόν ολον εις 
»τήν Πόλιν, και έρώτηαε περί τοΰ πατριάρχου, καί είπαν δέν έχουν, καί ώρισε νά 
» κάμουν τεχνηέντως διά νά γεμίοτη ή Πόλις ανθρώπους* καί έσυνάχθηααν οι άρχιε- 
» ρεΤς καί ολος ό λαός, καί έκαμαν στανικως τόν σοφώτατον καί λογιώτατον κύριον 
» Γεννάδιον τόν Σχολάριον, άνθρωπον άγιον καί φρόνιμον». Τοΰτο όμως φαίνεται 
ήμΤν όλως άνυπόστατον, διότι τω 1459 ό Γεννάδιος, μετά πενταετή πατριαρχείαν 
παραιτηθείς, διεδεχθη υπό ’Ισιδώρου,
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έως κάτω τής αυλής συνοδεύων τόν πατριάρχην, τόν όποιον καί άνε- 
βίβασεν έπί ηΰπρεπισμένου 'ίππου, προστάςας ϊνα πάντε; οί μ εγ ι
στάνες της αυλής του έξέλθωσιν εϊς συνοδείαν τοϋ . πατριάρχου. 'Ο 
Γεννάδιος παρακολουθούμενος υπό λαμπράς συνοδίας περιήλθε την 
πόλιν ευλογών.

'Ο Σουλτάνος έςέδωκε καί διάταγμα ινα μηδείς ενόχληση η άντι- 
τείνγι τώ  πατριάρχη, οστις άφίετο άκαταζήτητος καί αδιάσειστος, 
ελεύθερος παντός τέλους καί δόσεως αυτός τε καί οί υπ’ αυτόν 
αρχιερείς, καί οί διάδοχοι πατριάρχαι· Δι’ ετέρου δε διατάγματος 
άπηγόρευσε τόν είς τσαμία μετασχηματισμόν των εκκλησιών, όρί- 
σας ϊνα οι γάμοι, ενταφιασμοί, καί πάσαι αί άλλαι θρησκευτικαί 
τελεταί έκπληρώνται άκωλύτως, κατά τά  προϋπάρχοντα έθιμα της 
Ελληνικής εκκλησίας' κατά δέ την πανήγυριν τοϋ Πάσχα αί θύραι 
τών εκκλησιών νά ώσιν άνοικταί τριήμερον.

’Επειδή ό ναός της 'Αγίας Σοφίας εΐχε μεταβληθή είς τσαμίον, ό 
σουλτάνος έχορήγησε τόν ναόν τών 'Αγίων ’Αποστόλων, ώς πατριαρ
χείου· αλλά μετ’ οΰ πολύ, διά τό έρημον τής συνοικίας, ό πατριάρ
χης έζήτησε τήν μονήν τής Παμμακάριστου, κειμ.ένην έν τή χριστια
νική συνοικία, ή'τις καί τώ  έχορηγήθη, ρ.εταβληθέντος τοϋ ναοϋ τών 
Αγίων ’Αποστόλων εις τσαμίον.

Ό  Μωάμεθ, όξύνους καί περίεργος, περιήρχετο συνεχώς τήν πόλιν 
άναθεωρών πολλά, καί έρωτών καί μανθάνων. Μια τών ημερών 
είσήλθεν ένδον τής αυλής τοϋ πατριαρχείου, καί άφιππεύσας είσέβη 
είς τόν ναόν, ένθα καταβάς ό πατριάρχης προσηγόρευσε καί προσε- 
κύνησεν αυτόν. Άφοϋ δε έκάθησεν έπί θρόνου εντός τής μικράς εκ
κλησίας, άπηύθυνε διά διερμηνέως, πολλάς ερωτήσεις πρός τόν Σχο- 
λάριον περί τής πίστεως τών χριστιανών· Ο Γεννάδιος, εί καί 
απροετοίμαστος, έςέθηκε μετά παρρησίας καί σαφήνειας τά  κυριώ- 
τερα τής πίστεως τών χριστιανών κεφάλαια, τά όποια ό σουλτά
νος οΰ μόνον άπεδέχθη εΰλαβώς, αλλα και κατευχαριστηθείς έπί 
τΫ5 σοφία τοϋ άνδρός, τά  μέγιστα καί αυτόν καί τούς όμοδόςους έκ- 
τοτε ΰπερηγάπησεν. Άποχωρών δέ παρήγγειλεν εις τόν πατριάρχην 
ί'να καί έγγράφως έκθέσφ τήν διάλεξή, ήτις μεταφρασθεΐσα άραβιστί 
ύπό ’Αχμετ κριτοϋ τής Βερροίας ένεχειρίσθη αϋτώ άναγνώσαντι μετά 
προσοχής καί εΰλαβείας.

’Από τής ώρας έκείνης έδειςεν ό Μωάμεθ ακατανόητου εύνοιαν 

(ΝΕΟΕΛΛ. ΦΙΛΟΛΟΓ.) 2
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προς τον Γεννάδιον, πέμπων αύτώ συνεχώς δώρα, καί πάσαν παρά· 
κλνισίν του προθύμως έκπληρών. « Καί έλέγετο περί τοΰ σουλτάνου, 
6τι ένωτισθείς καί πληροφορείς τά  περί της αληθούς πίστεως των 
χριστιανών, έν αμφιβολία ήν περί τής έαυτοϋ. »

'Ο Σχολάριος εύδοκίμως πατριαρχεύσας επί πέντε έτη καί τινας 
(κήνας, συνεκάλεσε σύνοδον ΐνα ύποβάλλτι την παοαίτησίν του. Πάντες 
οί κληρικοί καί ό λαός παρεκάλεσαν αυτόν ΐνα διαμείννι. Ά λ λ ’ ό 
Γεννάδιος άπαυδήσας πλέον έπεθύριει ΐν’ άποριακρυνθή τής τύρβης 
τοΰ κόσμου, καί προς ουρανόν άνατείνη τό πνεϋμά του' έγραψε τήν 
παραίτησίν του εις τον κώδηκα τής μεγάλης εκκλησίας, καί άνεχώ- 
ρησε διά τήν εγγύς των Σερρών μονήν τοΰ Προδρόμου έν τώ  δρει 
Μενοικέως, όπου μελετών, γράφων, καί προσευχόμενος, παρέδωκε τώ  
Κυρίω τό πνεύμα περί τό 1 4 6 0  (’).

Ή  Ελληνική εκκλησία εισέτι δεν άντήμειψε τήν μνήμην τού 
Σχολαρίόυ, ό'στις προς ούδέν λογισάμενος σωτηρίαν καί πατρίδα 
Ισωσε τήν ορθοδοξίαν, ένώ ήδύνατο νά σώση τήν Κωνσταντίνου - 
πολιν' ύστερον δ’ ενώπιον τού τρομερού πορθητού μετά καταπλη
κτικής παρρησίας τά  δόγματα τής ίεράς ημών πίστεως έκθέμενος, 
τον φανατισμόν αυτού είς άγάπην καί σέβας μετέτρεψε. Αιά περι
παθούς μονωδίας έθρήνησεν, ώς άλλος 'Ιερεμίας, τήν καταστροφήν 
τού ’Ελληνισμού, άνακράζων" « Ή ν σοφόν τό γένος ημών, ένδοξον, 
γενναιον, φρόνιμον, άνδρεϊον, πάσαν τήν οικουμένην ΰποτάςαν εις μο
ναρχίαν" καί μήν, καί τή κ α τ’ αρετήν σπουδή τε καί άγιωσύνν) καί 
άπλώς εΐπεΐν άπομαξάμενον τήν καθόλου αρετήν, καθάπερ σπόγγος 
τά  νάματα’ αλλά νϋν, φεύ των κακών, άπώλετο παν" έάλω γάρ ή 
Κωνσταντινούπολή, ής μόνον έν τώ  μνησθήναί έστιν έκρήξαι φωνήν 
μετά κραυγής καί όλολυγμού, καί πνεύσαι τά λοίσθια" άλούσης γάρ, 
έμιάνθη θυσιαστήρια, κατεπατήθη τά Ιερά, χύσις αίματος πολλή 
γέγονεν" έμιάνθησαν μονάστριαι, έφθάρησαν παρθένοι, άπεκεφαλίσθησαν 
βρέφη" άπέθανον μαχαίραις τών ασεβών άρχοντες, ιερείς, άνδρες, γυ
ναίκες, ηλικία πάσα’ οίμοι τώ ταλαιπώρω τε καί άθλίω" τις ικανός 
έκτραγωδήσαι τό μέγα τούτο πάθος, καί τοΐς είς έπειτα άναγγεΐλάι (*)

(*) Κ. —άδα, Βίος Γενναδίου (Χρυσαλ. φυλ. 67)—Παρα6.—Allatii, de Georgiis 
(Bibliotheca Fabricii, Tom. XII)— Renaudoti, Vita Gennadii—Gass, Genna- 
dius und Pletho.—Μαλαδοΰ, Πατριαρχική ίττορίςι—Μαία, Κατάλογος Π ατριαρχΰ , 
—Δούκας—Lebcau—Hammer κλα,
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τήν συμφοράν·, φεΰ! ποϋ ή βασιλικά π α ρά σ τα σ ή , καί π α ο ά τα ξ ις ; ποϋ 

ή τω ν π α λα τίω ν  σύνταξις; ποϋ ό τοσοϋτος έσμός τω ν α ρχόντω ν; τη ν  
τ ά  παιδευτήρια  τή ς σοφίας; oiy.ot τ ω  τά λ α ν ι! ποϋ ή π α τρ ια ρχ ική  
δ ιο ίκ η σ ι;; ποϋ ή τνίς τοΰ Χ ρίστον εκκλνισιας /-α/.λνονη; ποϋ ο τοιοΰ- 
τος κα ί τηλικοϋτος του αρχιερατικού καί μοναχικού τά γ μ α το ς ; κ α τε - 
πόθησαν ύπό τον Μωάμεθ! Κ αι ουκ έν τή  βασιλευουση κα ί μονή τ ά  

κακά , ά λλ α  κα ί εις τά ς μ ετ ’ αυτήν ε τ ι π λ ε ίω  κα ί χείρ ιστα . Τ α ΰτα  

δέ  π ά ντα  δ ιά  τά ς  άμαρτίας ημών. "Ο ταν δέ προς τα ΰ τα  άποβλέψω  

ή ψυχή μου τα ρ ά ττε τα ι, κα ί ΐλ ιγ γ ια  μου τό  πνεΰμα  » ( ') .

Ό  Σχολάριος άνεδείχθη είς τω ν σοφωτέρων κα ί πολυγραφοτέρων 

'Ελλήνω ν τοϋ ΙΕ ’ αϊώνος. Τ ά  υπό τοΰ χαλκέντερου εκείνου άνδρός 

συγγραφέντα εΐσί τ ά  εξής’

— Λόγοι — Είς την 'Αγίαν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου μεταμόρφωσιν 
— Είς την Ιορτήν των είσοόίων τής Θεοτόκου—Είς την κατά σάρκα γεννησιν 
τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρ.στοΰ — Έ π ί τή μεταστάσει τής ΰπεραγίας δεσποί- 
νης ημών Θεοτόκου— Περί τής οευτίρας παρουσίας τοΰ Κυρίου ημών, καί 
περί τής τών σωμάτων άναστάσεως — Έ π ί τη παραβολή τοΰ Τελώνου καί 
Φαρισαίου—Έ π ί τή παραβολή τοΰ ’Ασώτου καί περί μετάνοιας—'Ομιλία 
ρηθεισα τή άγια καί μεγάλη Παρασκευή έν τω Παλατίω— Θεωρία περί τών 
έν τή Ευαγγελική παραβολή ταλάντων — Ό μιλίαι σχεδιαοΟεϊσαι ί'να μ.ετά τάς 
απο στόματός γενησομένας άμιλίας τω λαω άναγινώσκωνται αύταί έν ταΐς 
έκκλησίαις καθ’ έκάστην κυριακήν— Περί διαφοράς τών συγγνωστών καί θανά
σιμων αμαρτημάτων—Περί τοΰ μή γίνεσθαι νΰν θαύματα ώς πρότερον—Τω 
βασιλεί Κωνσταντίνο) έπί τή κοιμήσει τής αοιδίμου δεσποίνης τής αΰτοΰ μ η- 
τρος παραμυθητικός— Ε πιτάφιος Θεοδώρου δεσπότου — Μονωδία επικήδειος 
έπί τω μακαριωτάτω πατρί καί διδασκάλω Κυρίω Μάρκο) Εφέσου, κατά 
κόσμον Ευγενικού—Επιτάφιος τω μακαριό) Θεοοωυω τω Σοφιανω, έν τή ίεοα 
μονή Βατοπαιοίου ταφεντι—  "Οτε άνεχωρήθη τοΰ παλατιού καί τής μονής 
τοΰ Παντοκοάτορος, έν ή πρώτον ωκει κοσμικός, και απήλθεν εις το του 
Χαοδιανήτου κοινόβιον, και ητοιμαζετο προς το μοναχικόν σχήμα Ε πι την 
οι’ έγκατάλειψιν Θεού ματαιαν και αλογον και ασυνοε .ον καινοτομίαν της 
πίστεως— Θρηνητικός—Συμβουλευτικός ον άνεγνω έν τώ Παντοκράτορι ενώ
πιον τοΰ αύτοκράτορος καί όλης τής πολεως, π^ρι ιλεοϊσεως του θειου καί 
τής Οί'κοθεν παρασκευής— Λόγος προς τον αΰτοκράτορα— Λόγοι έν τή Φλω
ρεντινή συνόδορ — Μονωδία έπί τή ΰπό Τούρκων άλώσει — καί έτεροι τρεις 
ανεπίγραφοι.

— Γενναδίου μοναχού καί πατριάρχου τών τοΰ Χριστού πενητων, περί τής 
μονής όδοΰ προς την σωτηρίαν τών άνθρωπων εζεοοθη Οε τω Σουλτάνο) αιτη-j

(!J Cruiii, Turoogtstio, σελ. 100,
ς>*
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σαντι μετά τάς Ινώπιον αυτού διαλέξεις Ιν τώ πατριαρχείο» τότε γεγενημε·* 
νας. (Ιξεδόθη μετά τής αραβική? μεταφράσεως του Ά χ μ έ τ  Ιν Turcograecia 
Jib. II . μεταφρασθεν δε λατινιστί υπό Γρτ,γ. Σπαρτάνα. άνετυπώθη πολλάκις).

— ’Έ λεγχο ί τής ’Ιουδαϊκής πλάνης εκτε τής γραφής καί τών πραγμάτων, 
και προς την Χριστιανικήν άλήθειαν παράθεσις Ιν σχήματι διαλόγου.

— Έ κ  τών περί τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου προφητειών α! σαφέστεροι.
— Κατά αύτοματιστών καί Ελληνιστών, ήτοι πολυθέων, και ότι ό θεός 

εΤς Ιστι καί δημιουργός τοϋ παντός Ιν τριάδι υποστάσεων* (Ιξεδόθη υπό Gass 
Ιν Gennad. und Pletho).

— ’Ερωτήσεις καί αποκρίσεις περί τής Οεότητος τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ 
Χριστοϋ.

— Περί τής πρώτης τοϋ Θεοΰ λατρείας, ή νόμος Ευαγγελικός εν επιτομή. 
(Ιτυπώθη πολλάκις).

— Περί τής θείας προνοίας καί προορισμοϋ.
— Περί προορισμού δεύτερον* (Ιξεδόθη υπό Έσχελίου 1603' καί έλληνο- 

γαλλιστί υπό Μορελλίου 1681).
— Περί τοϋ θείου προορισμού τρίτον.
— Περί τοϋ θείου προορισμοϋ τέταρτον.
— "Οπως ή θεία πρόνοια καί ό θείος προορισμός οΰκ αναιρεί τό χρήσιμον 

τών ευχών.
— Περί τής Ιν τώ δεσπότη ημών Χριστώ άνθρωπότητος.
— Περί άναστάσεως.
—Περί τοϋ δεσποτικοϋ καί θείου αίματος.
—Περί άγγέλων, προς την τοϋ Άργυροπούλου γνώμην άντιφερόμενον.
— Εις τό Άποστολικόν ρητόν: Έκένωσεν Ιαυτόν μορφήν δούλου λαβών.
— Σύνταγμα επιγραφόμενον ορθοδόξου καταφύγιου. (Ιξεδόθη Ιν Λονδίνο»),
— Λόσις διαφόρων ευαγγελικών αποριών.
— Περί τών καρπών τοϋ πνεύματος.
— Έκφρασις τοϋ, Μάρτυρες στεφανϊται.
— ’Έμμετροι εύχαί.
— Περί τοϋ πώς διακρίνονται αί Οεΐαι Ινέργειαι προς άλλήλας καί τήν 

Οείαν ούσίαν ής εΐσίν Ινέργειαι.
— Περί τών φαύλα πραττόντων, πότερον ακοντες πράττουσιν ή έκόντες.
—"Γμνος μετά δεήσεως.
— Ευχή εις τον ενα καί τρισυπόστατου θεόν.
—Περί τοϋ καιρού ή  τρόπου τής ΰπάρξεως τών νοερών ^  αθανάτων ψυχών.
— Περί τής τοϋ Γρήγορα ψευδογραφίας,
— Περί τών ψυχών μετά τήν τών σωμάτων άνάλυσιν.
— Περί τής ρήσεως Θεοδώρου τοϋ Γραπτού, καί ών Άκινδυνισταί θορυβοϋσι 

περί τού άγιου" πνεύματος—Έκθεσις τής όρθής περί τοϋ άγιου πνεύματος 
ΰποστάσεως— Κατά τής προσθήκης, ήν Ιν τώ συμβόλω τής πίστεως προσέ- 
θηκαν οί Λατίνοι—Περί τής σιμωνιακής αΐρέσεως ή απιστία;—Κατά τής 
Λατίνων |ν σαββάτω νηστείας—Περί τον μή δεΓν |ν  τή τεσσαρακοστή λει-
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τουργείν καθ’ ημέραν—Περί τού γάμου των Ιερέων — Περί κουρά? γενείων. 
(έδημοσιεύθησαν ταΰτα πάντα ύπο Δοσιθέου έν Τόμω ’Αγάπη? σελ. 239 — 316).

~Π ρο? τον πανιερώτατον Μήδεια? κύριον θεοφάνην περί τή? λογική? και 
ανθρώπινη? ψυχή? δεύτερον, (έτυπώθη ύπο Εϋγ. Βουλγάρεω? μετά Βρυεννίου).

— Περί τοϋ βιβλίου τοϋ Γεμιστού, καί κατα τή? Ελληνική? πολυθεία;. 
(έξεδόθη υπο ’Αλεξάνδρου'.

— Άπάντησι? πρύ? Πλήθωνα περί Άριστοτέλου?.
— Άπάντησι? εΐ? τον αΰτον περί τοϋ Ά γιου Πνεύματο?.
— Επιστολή εΐ; ’Ιωσήφ έξαρχον, περί τοϋ Πληθωνικοϋ συγγράμματο?.
—Κατα των ΠλήΟωνο? αποριών έπ’ Άριστοτέλει. (το Α '. μέρο? έξεδόθη 

ύπο Μη να Μηνοίδου έν Παρισίοι? 1838).
—Περί τοϋ καθαρτηρίου πυρο? λόγοι δύο.
— Κεφαλαιώδη? άπόκρισι? προ? τού; παρα Λατίνων λόγου? περί τοϋ αύτοϋ 

Πουργατορίου.
— Προ? Ίωάννην θεσσαλονικέα, περί τοϋ αύτοϋ.
— Σύντομον κατα τή? δόξη? των Λατίνων.
— Περί έκιτορεύσεω? τοϋ Ά γιου Πνεύματο? κατα Αατίνων, τόμοι δύο.
— Δεύτερο? Τομο? κατα Αατίνων περί έκπορεύσεω? τοϋ Α γίου Πνεύματο?. 
— Διάλογο? κατά Αατίνων περί τή? έκπορεύσεω;.
—"Ετερο? διάλογο? περί τοϋ αύτοϋ.

Περί διαφόρων κεφαλαίων προ? Μιχαήλ Σοφιανόν.
— Τα έν τή συνόδώ πραχθεντα τή όγδόη ίστορικώ?.

Ιστορία των έν Φεβράρα καί Φλωρεντία.
— Περί ψυχή?.

"Εξήγησε; εί? το βιβλίον τοϋ Πορφυρίου το περί των πέντε καθόλου.
— Ε!? τύ περί είμαρμένη? έξήγησι?.

Περί ανθρώπινη? εύδαιμονία?, Άριστοτέλου? καί Πλωτίνου συμβιβαστικόν. 
Συνοψι? των Άριστοτέλου? Φυσικών μετά τών σχολίων τοϋ Σιμπλικίσυ. 

— Πολλαί έπιστολαί πρί>? διαφόρου?.
—Περί Τούρκων, (μετεφράσθη λατινιστί ύπο Έρμολάου Βαρβάρου: Gen

nadii tractatus ad versus Turcos).
— Έ κ  των τοϋ Σιμπλικίου έξηγήσεων έπιτομή μετά σαφηνεία? καί ϊδίω? 

έπιστάσεω; Γεωργίου τοϋ Σχολαρίου.
— Προ? τον βασιλέα Τραπεζοϋντο?.
— "Επιχείρημα Γραικών.
— Εΐ? το "Αγιον Πνεϋμα.
—Άπάντησι? εΐ? τα έρωτήματα τών Ελλήνων καί Λατίνων.
— Διάλογο? Νεδφρων ή άερομυθία.
— Άπόκρισι? προ; το έρώτημα κυροϋ ’Ιωσήφ τοϋ έν Θεσσαλονίκη (*). 
Μετέφρασεν έκ τοϋ Λατινικοΰ εΐ? το Ελληνικόν δύο συγγράμματα θω μά

;*) Miller, Catalogue des Manuscrits Grecs de l ’Escurial, σελ. 389.
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τού έξ Άκυτανιας, πλουτήσας μεΟ’ υπομνημάτων και σημειώσεων, καί— Εκ 
τη? διαλεκτική? τοϋ μαγίστρου Πέτρου τοΰ Ισπανού (').

Έ γραψ ε προσέτι 6 Σχολάριο? καί τα έξη·?, εν οΤρ βημειοϋται με το αρχι
κόν όνομα αδτοΰ Γεώργιο? Κορτεση?.

— Περί στοιχείων ήτοι γραμμάτω ν ,  προσωδιών και των οκτώ τοΰ λόγου 
μερών, ήτοι ε!? γραμματικήν πρώτη εισαγωγή.

—Περί τη? κλίσεω? των αρσενικών ονομάτων.
— Περί στοιχείων.
— Έπιστολα? 18 (?).

Λουκάς Νοταράς.
'Ο οίκος τοΰ Νοταρά ήτο έκ των περιφανέστερων τοΰ Βυζαντίου. 

Νικόλαος ό Νοταράς, τετμημένος έτει τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ 
τοΰ Παλαιολόγου τω άξιώματι τοΰ Μεγάλου Διερμηνεύσου, έγέννησε 
δύο υιούς, ών νεώτερος ήτο ό Λουκάς' ό πρεσβύτερος, άξιωματικός 
τόϋ ήγεμονότταεδος ’Ιωάννου τοΰ ύστερον βασελεύσαντος, φιλοπόλεμος 
καί ριψοκίνδυνος νέος, έφονεύθη υπό των Τούρκων, οίτινες άποκόψαν- 
τες την κεφαλήν του άπέδωκαν ύστερον αντί πολλών χρημάτων εις 
τον δυστυχή πατέρα προς ταφήν.

'Ο έπιζήσας Λουκάς έτιμήΟη ύπό των τελευταίων αύτοκρατόρων, 
Ίωάννου καί Κωνσταντίνου, διά των έξοχωτέρων αξιωμάτων. Κατά 
Φεβρουάριον τοΰ 14 2 4  εστάλη μετά τοΰ Γεωργίου Φραντζή καί Μα
νουήλ Μελαχρηνοΰ προς τον σουλτάνον ’Αμουράτην εις συνομολόγησιν 
τής ειρήνης. Τήν 2 4  ’Ιουλίου 1441 συνώδευσεν, ώς ναύαρχος, τόν 
Κωνσταντίνον Παλαιολόγον εις Λέσβον, προς έκτέλεσιν τοΰ μετά τής 
θυγατρός τοΰ ήγεμο’νος τής νήσου συνοικεσίου. "Υστερον δέ προήχθη 
εις τ ’ αξιώματα συμβούλου (μεσάζοντος), καί μεγάλου δουκός.

"Οταν ό πάπας Νικόλαος επεμψεν εις Κωνσταντινούπολιν τον καρ
δινάλιον ’Ισίδωρον προς έκπλήρωσιν τής έν τη Φλωρεντινή συνόδω 
συνομολογηθείσης ένώσεως, ό Νοταράς, εχων συνεργόν καί τόν Σχολά- 
ριον, έξανέστη κατά των λατινοφρονούντων, διεγείρων κατ’ αύτών τον 
λαόν, καί πάντα λίθον κινών πρός ματαίωσιν τής ένιόσεως' δεικνύων

(’) Fabricii, Bibliotheca Graeca XI, σελ. 369—79.
(?) Malthaci, Codices Mss. bibliothecarum Mosquensiunr (σελ. 2 i ,  233, 299). 

Ή  ε;ς t i  συλλογιστικά κεφάλαια Μάρκου του Εφέσου ατελής άπάντησις, ή δήθεν αι
τήσει τοΰ πρωτοσυγγέλλου Γεωργίου Μ άμα (τοΰ ύστερον πατριαρχεύσαντος) υπό Σχολα- 
ρίου γραφεΓσα, κ  εττειτα υπό Βησσαρίωνος συντελεσθεΤσα, εινε πλάσμα λατινόφρονός 
τίνος* κ άλλα δέ τινα συνηγοροΰντα υπέρ τής Φλωρεντινής συνόδου πονημάπα δήθεν 
Το’.· Γεννάδιο·.», νόθα είσι, πλαστουργηθέντα ύπό Ματθαίου Καρυοφύλλη καί άλλων,
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τούς προ των τει/ώ ν τής Κωνσταντινουπόλεως κατεστηνωμένους Τούρ
κους ανέκραζε μετά παραφοράς, " κρειττότερον έστίν είδέναι έν μέση 
» τν, Πόλει φακιόλιον βασιλεϋον Τούρκου, ή καλύπτραν λατινικήν! >>

Κατά τήν πολιορκίαν φρουρών προς τά μέρη τοϋ Πετριού μ,έχρι τής 
πύλης τής 'Αγίας θεοδοσίας ήγωνίσθη γενναίως κατά των Τούρκων' 
μετά δέ τήν άλωσιν αίχμαλωτισθείς ήχθη ενώπιον τοϋ πορθητοϋ, 
δστις τον ύπεδέχθη εύμενώς, υποσχόμενος ΐνα τον προάξη εις μεγα- 
λείτερα αξιώματα. Έπισκεφθείς όμως ό ακόλαστος σουλτάνος τήν 
οικογένειαν τοϋ μεγάλου δουκός, έτρώθνι τήν καρδίαν έκ τής κατα
πληκτικής καλλονής τοϋ νεανίου Ίσαακίου Νοταρά. Τήν ακόλουθον 
τής άλώσεως ήμέραν ό Μωάμεθ συμποσιάζων έστειλε τον άρχιευνοϋ* 
χον εις τον οίκον τοϋ Λουκά, ϊνα ζητήση τον υιόν αύτοϋ. 'Ο δυστυ
χής πατήρ άπεκρίθη, oTt ζών δεν ήδύνατο να συναίνεση είς το άνο- 
σιούργνιμα, ό δέ σουλτάνος, ώς απόλυτος κύριος, ήδύνατο νά διάθε
ση τής ζωής αΰτοΰ, καί τής τιμής τοϋ παιδός. 'Ο άρχιευνοΰχος μα- 
ταίως προσπαθήσας νά καταπείση αυτόν επανήλθε καί ανήγγειλε τά 
διατρέξαντα είς τόν Μωάμεθ, οστις εξαγριωθείς διέταξεν αυτόν νά 
έπαναστρέψη καί λάβη τό παιδίον, παρακολουθούμενος καί υπό τοϋ 
δημίου, διαταγθέντος ΐνα συλλάβη τόν Νοταράν μ,ετά των άλλων 
υιών του. 'Ο Λουκάς άσπασθείς την σύζυγον καί τά  τέκνα του ήκο- 
λούθν,σε τόν δήμιον μ.ετά των δύο υιών του, συνοδευόμ.ενος καί ϋπά 
τοϋ γαμβρού του Καντακουζηνοϋ. Ό  άρχιευνοΰχος παρέδωκε τό παι - 
δίον εις τόν σουλτάνον, όστις διέταξε τήν άποκεφάλισιν τοϋ Νοταρά 
καί των δύο υιών του. 'Ο δήμιος παραλαβών τούς δυστυχείς ίστα- 
μένους προ τής πύλης των ανακτόρων διεκοίνωσεν αύτοΐς τήν άπόφα- 
σιν και ήτοιμάσΟη πρός έκτέλεσιν. Τά παιδία άκούσαντα τήν άπάν- 
θρωπον ποοσταγήν ήργισαν νά κλαίωσιν, 6 δέ δυστυχής πατήρ, κατά 
τήν τρομάράν εκείνην στιγμήν, αξιομνημόνευτου δείξας καρτεροψυ
χίαν, έξώρκισε τούς παΐδας ϊνα μετά χριστιανικής υπομονής ύπο- 
στώσι τό μ,αρτύριον. Ό  δήμιος κατά παράκλησίν του άπέσφαξε πρώ
τους τούς υιούς, κ.αί άφοϋ ό πολύτλας είδε τάς κεφαλάς των π ιπτου- 
σας, έζήτησε τήν άδειαν νά είσέλθη είς τόν παρακείμενον ναόν δια 
νά προσευχηθή. Μετά τήν έκπλήρωσιν τοϋ χριστιανικού τούτου καθή- 
κοντος ό Νοταράς παρεδόθη είς τόν σφαγέα, καί ή κεφαλή του έκυ- 
λίσθη έν μέσιρ των έτι άσπαιρόντων πτωμ.άτων των τέκνων αύτοϋ.
Ο δήμιος λαβών τά; κεφαλάς είσήλθεν είς τό συμπόσιον καί έπέδει
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ξεν αύτάς εις τον σουλτάναν, δστις διέταξεν ΐνα γυμνά καί άταφα 
μείνωσι τά  πτώματα των Νοταράδων ( ’)·

Ιοχχνννις ό Μόσχος, άνήρ σύγχρονο?, περιπαθέστατα περιγράφει την 
τραγικήν εκείνην σκηνήν. « 'Ως δέ ό δήμιος ήδη παρών τό πρόσταγ- 
’> μα τοϋ βαρβάρου τυράννου έζήτει ποιεΐν, τύ τε ξίφος έφερε τή χει- 
» pi, καί άνελεΐν έτοιμος ήν αυτόν άμα καί τους παϊδας, έχαιρέ τε 
>> καί ήγαλλιάσατο (ό Νοταράς) άντί τούτου τοϋ έπικήρου βίου τον 
11 αίσιον εκείνον μέλλων βιοϋν. Ώ ς δ ’ ένα τούτων έώρα πρός τόν θά- 
» νατον άποδειλεώντα καί δέει, ώσπερ εΐκος, κατεχόμενον, πρός μέν 
» τόν δήμιον— ώ γενναιοτάτης εκείνης ψυχής! ώ φρονήματος στα- 
>ι θερωτάτου καί μυρίων επαίνων καί θαυμάτων άξίου! — έπίσχες, 
* έφη, μικρόν' προς δέ τόν όκνοϋντα καί δεδιότα υιόν, πού σοι, έλε- 
» γεν, ώ φίΑτατε, ή πρός τόν πατέρα αιδώς; που ή στοργή καί 
>ι διάθεσις; ποΰ αί ποΑΑαΙ υποσχέσεις, άς νπέσχου ποΑΑάκις, 
» υπέρ εμού προθνμως άποθανεΐν; που το ψίΑτρον; πον τίθης τό 
>> μαρτύρων των άκονσάντων σου ταντα ; *Η τούς άνθρωπονς μύ- 
» νον ύποΑαμβάνεις εκείνα άκηκοέναι, Θεόν δέ μή εΐδε'ναι, μηδέ 
» παρά σου την νπόσχεσιν, ήν μοι ποΑΑάχις ύπέσχον, ι.ητεΐν εν 
" ϊή τής ψριχτής αυτού παρουσίας ημέρα; που πατρίς, τέκνον; 
» ποΰ περιφάνεια γένους; ποΰ βασιΑεία 'Ρωμαίων; που ηθών εύ- 
» κόσμια; καί σεμνότης και ευταξία; ονχ όρας ώς ιίπόΑωΑε παν- 
» τα; Φρόνημα τοίννν ευσταθές καί γενναΐον και σοι προσήχον άνα- 
“ Ααδών, φάνηθι θανάτου χαταφρονών. Ε γγύ ς  ό κοινός δεσπότης* 
» άμείόεταΐ σε δωρεαΐς άγαθαίς, τάς πρός ε’μέ σου τόν πατέρα ϋπο- 
» σχέσεις άποπΑηρονντα. Τοιαΰτα εΐπών, καί τό τοϋ νέου φρόνημα 
11 νεανικόν καί άπτόητον καταοτήσας, τούτους, φησι τω δημίω, πρό- 
» τερον άνεΑών, ύστερον εμέ δράσεις ταύτά. "Ω Θείας καί μεγα- 
« λοπρεποϋς εκείνης ψυχής! ώ γενναιότητος ! ώ φιλοτεκνίας! ώ πα-

τρικής διαθέσεως. Συνεφείλκετο καί τους παϊδας άποθανεϊν, ή ζών- 
» τας καταλιπεΐν καί άντί τής εύσεβείας άλλο τ ι βουλεύσασθαι, δε
ι» διώς, ώς έοικε, μήπως φανή καν τφ  τελεί τοϋ βίου τής εκείνων 
» κηδεμονίας όλιγωοεΐν. 'Ως ούν εκείνους πρώτους άνείλεν όρώντος 
>> ό δήμιος, δόξα σοι, χαίρων είπε, Χριστέ βασιΑεύ' καί τάς χεΐρα;

(*) Δούκα, 'Ιστορία, σελ. 93, 196, 264, 293, 303—6. Φραντζη Χρονικόν, σελ. 
118, 193, 221—30, 234, 262—3, ν ,Μ Ι .  Σημειωτέον, ότι ό Φραντζής, ένεκα τ£ν
μ?~χ τοϋ Νοταρϊ διενέξεων, ?έν έκτίβησιν άμερολήιττως τα τερ! τ«ϋ βανάτου αύτον.
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» άνατείνας μετά δακρύων, μου , έλεγε, τήν ψ υχήν χαΐ όωρη·
» σαΐ uoc τό μ ίγ α  σου εΛεος, xal όεϊζor μ ε  χΛηρονόμον των coir 
» άγαθών, χαΐ μέτοχον εκείνης τής μαχαρίας ζωής. Ειτα τώ  δη- 
« μ(ω νεύσας τό μακάριον τέλος εδέξατο » ( ).

Έκ των τέκνων τοϋ Λουκά Νοταρά έπέζησεν ή 'Αννη, σταλείσα 
πρό τής άλώσεως μετά πολλοΰ πλούτου εις 'Ρώμην (*), καί ό Τσαά- 
κιος, δστις κατώρθωσε ν απόδρασή έκ των άνακτέρων τοΰ Μωάμεθ 
καί μεταβή εις 'Ρώμην παρά τή αδελφή του (*).

'Η ταλαίπωρος σύζυγος τοΰ μεγάλου δουκός παραληφθεΐσα μετ’ 
άλλων εύγενών εις έπικόσμησιν τής Θριαμβευτικής περιοδείας τοΰ 
πορθητοΰ, άπέθανε καθ’ οδόν (18 ’Ιουνίου 1453)·

'Ο Λουκάς Νοταράς ητο ού μόνον έξοχος πολιτικός, άλλά καί των 
μουσών τρόφιμος ούκ ευκαταφρόνητος’ μαρτύρια δέ τής παιδείας τοΰ 
άνδρός περιεσώθησαν έπιστολαί αύτοϋ πρός Θεόδωρον τόν Καρυστηνον 
καί Γεώργιον τόν Σχολάριον, δημοσιευθεϊσαι υπό Βουασονάδου (*).

Βησσαρίων.
Έγεννήθη περί τό 1389 , κατά Νικέρωνα 1 3 9 3 , κατά δέ Βανδί- 

νην καί Βαίρνερον τώ 1395 , έν Τραπεζοϋντι. Νέος ηλθεν εις Βυζάν
τιον καί ένδυθείς τό μοναχικόν σχήμα (30  ’Ιανουάριου 1425) έγέ- 
νετο υποτακτικός τοΰ αρχιεπισκόπου Δοσιθέου Δωριέως, · άνδρός έπί 
σοφία καί αρετή θρυλλουμένου- αυτός έδίδαζεν ένζήλως τόν νεαρόν 
Βησσαρίωνα, καί κατήρτισεν έπί την μοναχικήν πολιτείαν. Ό  ενάρε
τος εκείνος Δωριεΰς βλέπων έπί τοΰ μετώπου τοϋ μαθητου του κε- 
χαραγμένην την σφραγίδα τής ευφυΐας καί τής μαθήσεως, έστειλεν 
αυτόν πρός τόν μητοοπολίτην Σηλυβρίας, δστις έδίδαζε τόν Βησσα
ρίωνα την ρητορικήν καί τήν φιλοσοφίαν (5). 'Τστερον δέ μεταβάς

(’) Έδημοσιεύθη ΰπό Άλλατίου [De Perpetua ConscnsioDC lib. II), και τοΰ Μου- 
στοξΰδου (Έλληνομνήμων σελ. 388)* όλόκληρος δέ η μονών’I τοΰ Μοσηου άκοτεθη- 
σαυρισται εν τή βιβλιοθήκη τοΰ Έσκουριάλε (Miller, Catalogue des Manuscr its 
Grecs de l’Escurial, σελ. 290).

('} Πολιτιχή 'Ιστορία Κωνσταντινουπόλεως.
(5) Δούχα Ίστορ. σελ. 314.
(*) Anecdota Grxca, Tom. V. σελ. 117—158.
-ημ . Οϊ έν Κορινθία Νοταράδες άνάγουσι τήν καταγωγήν εις Aouxiv τόν Νυταράν.
(5) Christianam militiam seculus, Dositheo Archiepiscopo Doriensi('), unici

O  Κατά λάθος ό Alexandre (Notice prilim - sur Plethon, XI, not. 1) χ«λεΐ
τόν Δοσιθεον επίσκοπον Σπάρτης.
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εις Πελοπόννησον διήκουσεν επί πολλά έτη τοΰ περιλάλητου Πλή- 
θωνος, ύφ’ οΰ τακτικώς έπαιδεύθη πάσας τάς έπιστήμας, καί ιδίως 
την φιλοσοφίαν καί τα  μαθηματικά (').

Έν Πελοποννήσω ό Βησσαρίων έθαυμάζετο παρά πάντων καί διά 
το σεμνόν των ηθών, τό άπέριττον τοΰ βίου, καί ιδίως τάς γνώσεις 
καί την στωμυλίαν. Έκνίρυττεν έπ’ εκκλησίας τον λόγον τοΰ Θεοϋ, 
καί τά πλήθη συνωθούμενα ήκροώντο τοΰ νεαροΰ μονάχου. 'Η φήμη 
προτρέ/ουσα διεσάλπιζε τό όνομα αΰτοΰ, καί μετ’ οΰ πολΰ δύο αΰτο* 
κράτορες, ό τής Κωνσταντινουπόλεως καί ό τής Τραπεζοΰντος, έστει
λαν είς Πελοπόννησον πρεσβευτάς έξαιτούμενοι παρ’αύτοΐς τόν περι- 
θρυλλούμενον μοναχόν.

'Ο Βησσαρίων μεταβάς είς Κωνσταντινούπολιν έδεςιώθη εΰμενώς 
ύπό τοΰ αύτοκράτορος* χειροτονηθείς δέ τώ 1 4 3 7  αρχιεπίσκοπος Νί
καιας (3), συνώδευσε κατά τό επόμενον έτος τόν είς την σύνοδον τής 
Φερράρας μεταβάντα πατριάρχην. Κατά τάς συνεδριάσεις τής πρός 
ενωσιν των δύο εκκλησιών συνόδου εκείνης διέπρεψαν ιδίως Μάρκος 
ό Ευγενικός, καί ό Βησσαρίων' ό μεν διά τής δυνάμεως τής διαλε
κτικής, ό δέ διά τάς χάριτας τής στωμυλίας. ’Αντίπαλοι έκεΐσε κατά 
τά  προτερήματα άναδειχθέντες, έγένοντο ύστερον πολέμιοι κατά τάς 
άρχάς' καί ό μέν Ευγενικός αμείλικτος τής καινοτομίας εχθρός άπήλ- 
6ε καταψηφίζων καί άναθεματίζων την ενωσιν' ό δέ Βησσαρίων συνη- 
γορών τφ  λατινισμω, διέψ ευσεν έκ προοιμίου την περί αύτοΰ αγαθήν 
τής έλληνικής εκκλησίας ιδέαν. Κηρυχθείσης τυπικώς τής ψευδοενώ- 
σεως έπανέστρεψε μετά τών άλλων καί ό Βησσαρίων είς Βυζάντιον (5), 
αλλά μή δυνάμενος παραμεϊναι διά τάς κατ’ αύτοΰ εύλογους ύπονοίας

exempli moribus et sanctitale viro, in prirno tyroclnio, tante expeditionis 
duce usus est; cujus virtutem, religionem, doctrinam adeo imbibit, ut 
idem breri factus videretur. Bessarionis ingenium, et mentem propre divi- 
nam ad cognitioncm rerum occultarum et admirabilium vir sanctissimus 
eontemplatus, adolescentem ipsum ad Archiepiscopum, Sylembriensem, virum 
optimum atque doetissimum, misit, unde et oratoriam artem, et philoso- 
phiam disceret . . . (Platinie, Panegyricus iu laudem Bessarionis).

( !) Ό  Γίιχέρων, άδηλον ττοΰ στηριζόμενος, αντιλέγει τω Πλατίνα έπιλ,εγων δτι 
έν Κωνσταντινουτόλει δ Βησσαρίων διήχοϋσε τοΰ Πλήθωνος.

(’ ) Έν 1426 εΤγε χειροτονηθή διάκονος, χαί τψ 1431 ττρεσβύτερος.
(5) Πολλοί ταραδιδουσιν, δτι δέν έτανέστρεψεν εις Κωνσταντινού—ολιν* άλλ'ές επι

στολής αΰτοΰ τούτου -ρδς Λάσχαριν Φιλανθρωπινόν τουναντίον πληρουορούμεθα, 
«Μετά τήν γενομένην αγίαν σύνοδον, κ την είς Κωνσταντινούπολή ημών επάνοοον >·.

26
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τής εκκλησίας, επανέστρεψε μετ’ ού πολύ εις ’Ιταλίαν, ένθα έπισημως 
κηρυχθείς υπέρ της Δυτικής έκκλησίας, ελαβεν εις αντάλλαγμα τής 
έςωμοσίας πορφύραν καρδιναλίου (1439).

Έπιδοθείς είς τήν σπουδήν τής λατινικής γλώσστ,ς, επί τοσοϋτον 
ηϋδοκίμησεν, ώστε ό Πλατίνας λέγει « ita brcvi homo ingeniosus 
et acufus Latinorum mores et litteraturam 'imbihit, ut ex nos- 
tribus unus, et non alibi natus videretur. ”

*Τπό πάπα Νικολάου E \  επίσκοπος Σαβίνης καί είτα Τουσκούλων 
προχειρισθείς, εστάλη μετ’ απολύτου εξουσίας είς Βονωνίαν, σπαραττο- 
μενην τότε υπό εμφυλίων ερίδων, καί υπό εξωτερικών επιδρομών απει
λούμενων. Κατά τό πενταετές διάστημα τής διοικήσεώς του ό Βησ
σαρίων άνεδείχθη έμπειρος πολιτικός, ατρόμητος στρατιωτικός, καί 
ένθερμος τής παιδείας προστάτης- κατέπαυσε τάς εμφυλίους έριδας, 
ώ/ύρωσε καί έξησφάλισε τήν.πόλιν, άνήγειρε τό ήμελημένον Γυμνά- 
σιον, καί παρώτρυνε τους νέους εις παιδείαν, βραβεύων τους επιμελέ
στερους, καί έςεγείρων φιλοτίμως τήν άμιλλαν τών οκνηρών.

Οί Βονωνιεϊς εύγνωμονοϋντες έχ άραξαν έν δημοσίω τόπω έπιγρα- 
φήν: Bessarioni episcopo Tusculano, cardinal) Niceno, bencfa- 
clori nostri, άνακηρύσσοντες, ως λέγει ό Πλατίνας, ότι δέν εστάλη 
παρά τοΰ πάπα, παρ’ άπό του θεοϋ (1).

’Αποθανόντος τοΰ Νικολάου Ε \ (1455) ό Βησσαρίων προσεκλήθη 
εις 'Ρώμην ΐνα παρευρεθή είς τήν εκλογήν τοΰ διαδόχου" προταθείς 
ώς υποψήφιος πάπας παρ’ ολίγον έπετύγχανεν, εί μή έφρύαττε κατ’ 
αύτοϋ ό καρδινάλιος Άλάνος, αρχιεπίσκοπος Άβινιώνος, όσης έν τώ 
άκαταλογίστω φανατισμοί του δέν ήννόει πώς 'Ελλην, πρώην σχισμα
τικός, ήδύνατο νά γίνη κεφαλή τοΰ καθολικού κόσμου. Ό  Βησσαρίων 
γενόμενος κΑδινάλιο; διετήρησε παρά τά κεκανονισμένα τήν γενειά
δα καί τον μύστακα, ώς εθνικήν ίσως άνάμνησιν" ό δέ Άλάνος έλα- 
βεν ώς επιχείρημα τών κατ’ αύτοϋ Φιλιππικών τήν τήρησιν τών 
σχισματικών εκείνων σημείων, άναβοών « Ergo ecclesiffi Latins 
Graecum pontificem ’dabimus, et in capiti libri neopbytum col- 
locabimus? Nondum barbam rasit Bessarion, et nostrum caput

(*) o Qncm enim videbant justissimum, quem modcslissimum, hunc tan- 
Quam dc coelo missum, ea praesertim tcmpestate, vencrabautnr, colcbnnt, 
et observabeot.» (Plalina). « Έν ταύτ$ τε τής Γ.όλεως έν α-Λζν. ώς τά roλλά
*;·ενομενης, χ*ΐ τών στααιωτών έτ.Ι O'.zzopzv ογ.Ζ'.Ί ά^χνο’.μ-.νων, οα:μόν:όν ν:η.
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erit? Εη pauperfas ecclesiae latince, quae virum non reperit sum- 
mo apostolatu dignun, nisi ad Graecos recurrat. Sed agite, pa- 
tres, quod libet; ego, et qui mihi credent, in Graecura praesu- 
lem nunquam consentiemus» (’).

Πρός αποτυχίαν του Βησσαρίωνος συνετέλεσε καί ή πρόσφατος 
άνάμνησις ετέρου "Ελληνας πάπα, ψεύσαντος τάς περί ένώσεως τών 
δύο εκκλησιών προσδοκίας της ρωμαϊκής αυλής. Φίλαργος ό Κρης 
διελθών την νεότητά του έν άκρα πενία, έξελέχθη πάπας υπό τό 
ονομα Αλεξάνδρου ε ’. (26  ’Ιουνίου 1409) επ’ έλπίδι υπαγωγής τής 
’Ανατολικής εκκλησίας' αλλά μετ’ οϋ πολύ άπέθανε δηλητηριασθείς, 
ώς λέγεται, ύπό τοϋ καρδιναλίου Κόσσα, διαδεχθέντος τον “Ελληνα 
Φίλαργον έπί τοϋ θρόνου τοϋ 'Αγίου Πέτρου.

'θ  εκλεχθείς πάπας Κάλλιστος Γ \  διετέλεσε τιμών καί άκρως σε
βόμενος τον Βησσαρίωνα, όστις καί τδν κατέπεισε να προκαλέσνι 
σταυροφορίαν πρός άνάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως, άποτυχοϋσαν 
όμως ένεκα τών εμφυλίων διενέξεων τών εις τοϋτο προσκληθέντων 
ηγεμόνων. Ό  Βησσαρίων σταλείς πρός Άλφόνσον βασιλέα τής Ά ρ- 
ραγώνος, ΰπεδέχθη υπό τούτου ευμενέστατα’ ό δέ πάπας έτίμησεν αυ
τόν τώ τίτλω  προστάτου τοϋ τάγματος τών Ελασσόνων Αδελφών.

’Αποθανόντος Καλλίστου (14 5 8 ) ό Αινείας Σίλβιος έγένετο πάπας 
υπό τό όνομα Πίου Β*. Καί πρότερον έργασθείς πρός συγκρότησιν 
σταυροφορίας κατά τών Τούρκων, άμα άνήλθεν εις την ύψίστην εκείνην 
τοϋ καθολικισμού ίεεριωπήν, συνεκάλεσε σύνοδον τών ηγεμόνων εις Μαν- 
τούην, καθ’ ήν ό τε πάπας καί 6 επιστήθιος φίλος του Βησσαρίων ήγό- 
ρευσαν θαυμασίως, έξορκίξοντες τούς χριστιανούς ηγεμόνας διά την 
σταυροφορίαν, την οποίαν καί αϋθις έματαίωσαν οΐ έν Γερμανία εμ
φύλιοι πόλεμοι. 'Ο Βησσαρίων εστάλη ύπό τοϋ ποντίφηκος είς Γερ
μανίαν, ινα έξορκίσιρ τούς διαπληκτιζομένους είς ειρήνην, καί συνα
σπισμόν διά τον κατά τών Τούρκων πόλεμον. 'Ο πυρετώδης καρδι
νάλιος έν πρώτοίς έπορεύθη εις Βενετίαν, καί συνηγόρησε παρά τί) 
δημοκρατία ύπέρ τής σταυροφορίας’ έκεΐθεν, κατά Φεβρουάριον, πρός 
,ούδέν λογιζόμενος παγετούς, καί βροχάς, πλημμύρας καί τόσους 
άλλους κινδύνους, ό ακάματος πατριώτης έρρίφθη είς την Γερμανίαν. 
’£κ Νυρεμβέργης άπέστειλεν εγκυκλίους προσκαλών τούς ηγεμόνας είς 
συνέλευσιν’ έν τώ μεταξύ δέ προσεπάθησε δι’ ένθέρμων καί πόλε-.

(Jobellini, Commentar. Pii pap;e II, lib , I, σελ, 24.
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μικών αγορεύσεων νά διεγείρω τόν λαόν υπέρ τής σταυροφορίας. Συν- 
ελθόντων μετ’ ού πολύ διαφόρων ηγεμόνων, ό Βησσαρίων ήγόρευσε 
λαμπρότατα καί περίπαθέστατα συνιστών την όμόνοιαν καί έξορμών 
πρός πόλεμον κατά τών απίστων. Τά πάθη όμως εϊχον φθάσει είς 
τόν κολοφώνα, καί αί μεταξύ τών ηγεμόνων διενέξεις παρέλυον πάσαν 
ένέργειαν, σύμπνοιαν απαιτούσαν, ήτις δέν ήδύνατο νά είσχωρήσνι εις 
καρδίας πεπωρωμένας υπό τοϋ μισού;. 'Ο 'Ελλην καρδινάλιος ικε
τεύω», δαχρυρροών, μάχην άνέμνησε τοΰ κινδύνου (’). ’Λποτυχών, 
πλην μη άπελπιζόμενος, ήλθεν εις Βορματίαν, καί έξαπέστειλε πρε- 
σβευτάς πρός τούς πέριξ Ηγεμόνας διά τόν αυτόν σκοπόν* ούδέν δέ 
κάκεϊ κατορθώσα; ηλθεν εις Βιέννην, καί παρουσιασθείς τω αύτοκράτορι 
έξήντλησεν ολα τά επιχειρήματα πυρετώδους ευγλωττίας, άναζωπυ- 
ρουμένης ύπό ακραιφνούς πατριωτισμού, ΐνα πείσφ τόν Φριδερίκον Γ . 
Εί καί δλα τά παρεμβληθέντα προσκόμματα ανυπόστατα κατέδειξε, 
δέν ήδυνήθη νά παρασύρω αυτόν υπέρ άλλοτρίου πολέμου, άφοΰ το-* 
σούτον ην άπησχολημένος περί τά  εσωτερικά. Μετά διετή έν Γερμα
νία περιοδείαν ό Βησσαρίων σωματικώ; έξηντλημένος, καί ψυχικώς 
τεταραγμένος έπανέστρεψεν εις 'Ρώμην άπρακτος.

'Ο καρτερόψυχος πάπας μή αποθαρρυνθείς έξώπλισε τόν στόλον 
καί τόν στρατόν, καί μετ’ όλίγον ήτοιμάσθη ν’ άναλάβη τόν κατά 
τών Τούρκων πόλεμον. Ώσεί δέ βέβαιος περί τής επιτυχίας ώνόμα- 
σε τόν Βησσαρίωνα άπό τούδε πατριάρχην τής Κωνσταντινουπόλεως, 
καί τόν έστειλεν εις Βενετίαν ϊνα διευκολύννι τά  κατά τόν στόλον. 
Μετ’ όλίγον δέ ό μέν Πίος διά ξηρά;, ό δέ Βησσαρίων εκ Βενετίας, έπ ι- 
βαίνων τριήρεως ίδία δαπάνη ναυπηγηθείσης καί έξοπλισθείσης, διηυ- 
θύνοντο πρό; τόν ’Αγκώνα ϊν’ άναλάβωσι τήν αρχηγίαν τού εκεί 
συναθροισθέντο; στόλου καί στρατού, καί αυτοπροσώπως όδηγησωσι 
τάς χριστιανικά; σημαίας κατά τών Τούρκων.

'Ο κατ’ εκείνην όμως τήν κρίσιμον ώραν έπισυμβάς θάνατος τού 
πυρετώδους Πίου έματαίωσε τόσα όνειρα, καί διέψευσε τόσα; ελπίδας.

Μετά τόν θάνατον Παύλου Β \ (1471), ό Βησσαρίων καί αύθις 
έπροτάθη υποψήφιος πάπας* περί τής επιτυχίας του ούδεμία πλέον

Ο  «Turn Bessarium, lacrymabundus, ac vicem Christiana: reipublic* ge
n iu s , breritcr clades omnes, nostris illatas, commemorat, imtnioens peri- 
culura ostendit, parem et concordiam propooit, quo liberius et tutius, con- 
junctis arm is et copiis ire in hostem ferorem, et recenti victoria eiultantem ,
liccat, x>,-. (Fiatina).
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ΰπήρχεν αμφιβολία εν 'Ρώμ/,, καί ήδη διεθρυλλεϊτο ώς πάπας" άλλ’ 
ολίγον προ της εκλογής ό καρδινάλιος ’Ορσίνης τω  προέτεινεν, ό'τι 
άν τω  ΰπέσχετο, γενόμενος πάπας, ν’ αναγνώριση καί έπικυρώστη οι
κογενειακά τιν* προνόμια, τω  έ'διδον την ψήοον καί αΰτός καί οί 
φίλοι του’ επειδή δέ ό Βησσαρίων δεν κατεδέχθη νά έςευτελισθή άξα- 
γοράζων άνοικείως ψήφους προπετών καρδιναλίων (’), ό ’Ορσίνης όρ- 
γισθείς έχορήγησεν αύτάς εις Φραγκίσκον της 'Ροβέρας, όστις τω  ένε- 
χείρισεν ενυπόγραφου χάρτην, δτι εκτός της ζητούμενης έπικυρώσεως 
των προνομίων, ήθελε πράξει καί πλειότερα υπέρ αΰτοϋ. Καί μολα
ταύτα, ή άποτυχία τοϋ Βησσαρίωνος, κατά Ίόβιον, οφείλεται κυρίως 
εις πλαστογραφίαν τοϋ συνέδρου Νικολάου Περότη, προς 8ν, μετά 
την εκλογήν άνέκραξεν, « Λύτη ή απάτη, Νικόλαε, άφαιρεΐ από έμέ 
την τιάραν, από έσέ δέ τά  κάτεργα a (2)!

Ουτω δη ό Φραγκίσκος τής 'Ροβέρας, πρό μικρού υπό τοϋ Βησ
σαρίωνος χειροτονηθείς επίσκοπος, καί αρχηγός τοϋ τάγματος των 
’Ελασσόνων Φραγκισκανών Οπό τοϋ αΰτοϋ διορισθείς, έξελέχθη παρ’ 
ελπίδα πάσαν πάπας υπό τό όνομα Ξίξτος Δ*.

’Αλλά καί οΰτος διεγειρόμενος ύπό τοϋ "Ελληνας πατριώτου, άνέλα- 
βε, κατά τό παράδειγμα των πρό αΰτοϋ, την κατά των Τούρκων ς-αυ- 
ροφορίαν" όθεν άπέστειλε τόν Βησσαρίωνα εις Γαλλίαν ϊνα συμβιβά- 
ση τους διαπληκτιζομένους Λουδοβίκον 1Α\ καί Κάρολον Δοϋκα τής 
Βουργωνίας. 'Ο Λουδοβίκος, καθαρός καθολικός,.άμα είδε τόν "Ελλη
να καρδινάλιον, φέροντα, παρά τά  έθιμα τής δυτικής εκκλησίας, γε
νειάδα καί μΰστακα, ύπό τοσαύτης κατελήφθη παραφοράς ώστε λα
βών την γενειάδα ανέκραξε" « Barbara Graeca genus retinent, quod 
Barbara solebant » (5).

Άποτυχών ό Βησσαρίων άνεχώρησε περίλυπος έκ Γαλλίας, καί έν 
'Ραβέννγ φθάσας άπεβίωσε την 19 Νοεμβρίου 1472 .

'Ο Βησσαρίων ήν εις τό άκρον φιλελεήμων, καί μεγαλόδωρος" τό

{*) « Ille (Βησιαρίων) ut erat homo sanctissimus et intergerriwus severe ad- 
modum, et quasi jam pontificatum tcncret, respondit, si ea ipsa privile- 
gia majestalem pontiiiciam et honorem sancta; fedis contincrent, omnia 
facturum. Indignatus Orsious etc. (Gyraldi, de poetis sui tempor. Tom. II).

(’ ) Haec tua, Nicol®, iatempesliva sedulitas et tiaram mihi, et tibi galc- 
ram eripuit!»
t (8) Κατά Παιταδώιουλον Κομνηνέν (Histor. Gyurn. Patav.) ό AuuS'-̂ ixo; citie 
«Grace per Ausouios fines sine lege vagantur».
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επί τοϋ Κυριναλίου λόφου μέγαοόν του ήτο γενικόν καταφυγών των 
έπί παιδεία διαπρεπόντων 'Ελλήνων καί ’Ιταλών, καθημερινώς περί 
σπουδαίων συζητούντων ενώπιον τοϋ πολυΟρυλλήτου καρδιναλίου, πα- 
τριαρχικώς έν μέσω χαθημένου, προσεκτιχώς άκροωμένου, καί άνα- 
σκευάζοντος ή έπικυροΰντος τά λεγάμενα (‘)· Ή το φιλαναγνώστης 
μέχρι θαύματος, καί συγγραφεύς χαλκέντερος, έχων καί πλουσιωτά- 
την βιβλιοθήκην, έκτιμωμένην περί τάς 3 0 ,0 0 0  χρυσών νομισμάτων, 
ήν έν ετει 14 6 8  έόωρήσατο τη Ένετικτί Γερουσία (*).

’ΐδίως δέ διετέλεσεν ένθερμος υπερασπιστής τών έκπατρισθέντων 
ομοεθνών του, έξ ών οί πλείους ϊδίοις αύτοΰ άναλώμασιν έσπούδασαν 
εις διάφορα τής ’Ιταλίας πανεπιστήμια, ’ΐδοΰ τ ί  έγραφε πρός Φιλαν- 
θρωπινόν ό φιλόπατρις οΰτος "Ελλην. « Εϊσί παρ’ αύτοΐς (τοΐς Ί τα -  
λοΐς ) ’Ακαδημ.ίαι πολυτελείς, καί μ.αθημάτων παντοίων εξαίσια 
φροντιστήρια, έν οίς οί καθ’ ημάς, είπερ άν βούλοιντο, τά  τών Λατί
νων μαθεΐν, καίγε της αυτών γλώσσης μετασχεΐν, ού μην αυτοί πρός 
τό κορυφαΐον τής τε Φιλοσοφίας καί Φιλολογίας άνήξουσιν, άλλα 
καύτοΐς τοΐς Λατίνοις έσονται πρός τά τοιαϋτα οδηγοί πανυπέρπατοι. 
Καί δή δ τε Χρυσολωράς καί Γαζής, καί ό δριμϋς Τραπεζούντιος, έν

(!) Bessarionis domus quasi nutrix quxdam fuit omuium, magnarum 
arlium. Disputabant eruditi horaiues toto die maximis de rebus. Ipse, gran- 
dis natu, in ulramque partem, cum refellendo, turn probando, respondebat. 
Nee enim tauta mens, nec tanta vis iugeaii quotidiauis qutestiunrulis satiari 
polerat; Jegebal ipse multum, scribebat, mcditabatur. (Cores», Dialogus de 
hominibus doctis).

{*) ’Επέγραψε δ’ έπ’ at!/τής* « Των ενταύθα έχχειμμένων λόγων ο! μέν, itι νεω 
όντι, χαί άρτι τρωτής ήμμένφ τής περί τά  συγγράφειν γυμνοσίας, έχδεδονται, μήτε 
τινα ~ω βκθμδν ίερωσΰνης εχοντι, πανυ τε τήν ηλικίαν άπαλώ ετι μο! όντι, τώ ποίν 
μέν τής Ρίικαιέων άρχιερεΤ γενομένω, νυν δ’ εις Καρδινάλιον τής άγιας ’Ρωμαϊκής 
εκκλησίας τελοϋντι, τοϋνομσ Βησσαρίωνι, τδ γένος ex Τραπεζοΰντος, έν Κωνσταντι- 
νουπόλει τραφέντι χαί παιδευθέντι* οί δε χαΐ έφεςή;, τοΰ χρόνον προβαίνοντος έν τώ 
τής χρείας έχάστοτε παρισταμένω, ώς ό χαιρδς έδίδου, ότηγορεύθηταν, οί μέν έν 
ίερεΰσι τελοΰντός μου, ci δ’ ήδη χαί γενομένου άρχίΕρέως· ό δέ τελευταίος περί τής 
τοϋ ά;ίου πνεύματος έχπορεύσεως, πρδς ττ μαχρά εις Κωνσταντίνον τδν δεσπότην 
επιστολή, ήδη δέ εις τδ τών Καρδιναλίων άνηγμενου αξίωμα' οΰς, ε! χαί μή πολ- 
λοϋ τίνος άξιοι λόγου είσιν, ώς οίχεΐα όμως γεννήματα φιλοϋντες, έν τουτψ αυτούς 
τώ βιβλίω πρδς ύπομνησιν ημών αυτών μάλλον, η ετέρων ωφέλειαν έξεθέμεθα». 
(Villoison, Anecdote Grjcca, Tom. Η. σελ. 246). Κατάλογον τής πολυτίμου ταύ- 
-ηο βιβλιοθήκης εδημοσίευσεν i  Montfaucon {Bibliotheca Bibliothcrarum). Ό Vil- 
lemain έν ρ!φ Αασχάρεως άναφέοει, ότι δ Βησσαρίων έδωρήσατο τήν βιβλιοθήκην έπΐ 
τη υποχρεώσει άποδόσεως τή Έλλάδι έλευθερουμένη ποτέ· αλλά τοϋτο ύπ’ οΰδίνός πι- 
«τςόμενον, χαί έν τή δωβττηοίω επιστολή μή ίναοερόμενον, πλάσμα μάλλον έστι.
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Παταβίω διατρίψαντες άρκετώς, οί σοφοί απλώς έν Ιταλία  νομ.ίζον- 
τα ί τε καί λέγονται. Προς ών το παράδειγμα ημείς παλινοστήσαντες 
έν Ένετίαις, κατά τό δυνατόν έπεμελήθημεν τούς άνερχομένους είς 
ήμας έκ τής 'Ελλάδος άνδρας σοφούς τε καί επιστήμονας είς Πατά- 
βιον, διά τό πλησίον, μεταπέμψαι, ί'να τοΐς ημών άναλώμασι τά  
τών Λατίνων μεμαθηκότες, ού μην των έν ήμϊν, άλλα καί των Λα
τίνων διδάσκαλοι γένωνται τό καθ’ εξής «.

Τό σώμά του μεταφερθέν έκ 'Ραβέννης εις 'Ρώμην έτάφη πομπω- 
δώς είς τήν έκκλησίαν τών 'Αγίων ’Αποστόλων" κατά την κηδείαν 
παρευρέθη καί ό πάπας, παράδειγμα ού όμοιον ούδέποτ’ έγένετο. 
Κατετέθη δ έντός μνημείου, όπερ ζών (1 466) είχε κατασκευάσει 
έπιγράψας"

Τοΰτ’ ετι Βησσαρίων ζών ήνυσα σώυ,αχι σήμα,
Γίνεΰμα φευξεΐται πρός Θεόν αθάνατον.

Τήν παιδείαν καί τάς άρετάς τοϋ Βησσαρίωνος διεκήρυξαν δι' ιδίων 
έγκωμίων ό Πλατίνας, καί ό Μιχαήλ Άποστόλης" πολλοί δέ άλλοι 
δέν έλειψαν νά έκθειάσωσι τήν σοφίαν αϋτοϋ. ’Επί τού τάφου του 
έχαράχθη καί τό έξης επίγραμμα’

Graecia me genuit, fovit Kalis o ra ; galero 
Roma colit; vita sum Numa, et arte Plato.

'Ο Βάλλας λέγει περί τής κατ’ άμφοτέρας τάς γλώσσας δεινότητος 
τοϋ Βησσαρίωνος’ ■< Latinorum Graecissimus fuit, et Graecorum La- 
tinissimus »" καί Ααόνικος Χαλκοκονδύλης, έν μετριοπάθεια πάντοτε 
έπαινών καί ψέγων, λέγει « Περί μέν οϋν Βησσαρίωνος τοσόνδε έπι- 
στάμενος μνείαν ποιήσομαι, ώς ξυνέσει τε τή από φύσεως, πολλών 
δή ές τοϋτο εϋδοκιμούντων 'Ελλήνων, μ.ακρω γενόμενος καί κρίνειν τε 
έφ’ δτι άν γένοιτο κράτιστος δοκών γενέσθαι, τά δέ ές σοφίαν τήν 
'Ελλήνων τε καί 'Ρωμαίων οΰδενός δεύτερος » (’).

Διετήρει άπειρον σέβας πρός τήν μνήμην τοϋ διδασκάλου του Γε- 
μιστοϋ’ ζώντα τον έτίμησε διά τών σεβασμάτων του, άποθανόντα 
δέ τον ύπερησπίσθη κατά τών προσβολών τών άντιπάλών του. Καί 
ένόσω μέν ή πάλη περιωρίζετο μεταξύ Σχολαρίου καί Πλήθωνος, ό 
Βησσαρίων, εΐ καί ένθερμο; τής Πλατωνικής φιλοσοφίας θιασώτης, 
άπεΐχε τοϋ άγώνος, θεωρών ίσως τον διδάσκαλόν του _ίκανόν πρός άν- 
τιπαράταξιν. Μετά τον θάνατον όμως τοϋ Γεμιστοϋ, Θεόδωρος ό Γαζής (*)

(*) Χαλχ, ίστορ. κεψ, VI.
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Υπερασπιζόμενο; τήν ’Αριστοτελικήν φιλοσοφίαν έγοαψεν έν μετριο
πάθεια κατά Πλάτωνος καϊ Πλήθωνος. 'Ο Μιχαήλ ’Αποστολής, μα
θητής και φίλο; τοΰ Βησσαρίωνος έγραψε κατά Γαζή καί Άριστοτέ- 
λους, έπισωρεύων ορμαθούς ύβρεων κατά του πρώτου, και τολμηρώς 
άποφαινόμενος περί γεγονότων, άπερ σχεδόν ήγνόει. ’Επειδή δέ ό 
Γαξής βλέπων τήν έξαψιν των πνευμάτων άπεμακρύνθη τής πάλης, ό 
συμπολίτες του ’Ανδρόνικο; Κάλλιστος, θεωρών μέν τήν φιλοσοφίαν 
τοΰ Άριστοτέλου; ΰπ^.ίραν, μήν άπορρίπτων όμως καί τήν τοΰ 
Πλάτωνος, «νεσκεύασε τήν άπάντησιν τοΰ Άποστόλνι έντίμω;, διά 
λογικών και φιλοσοφικών επιχειρημάτων, καί ί·/ άποδείςη οτι δέν 
είχε πρόθεσιν νά προσβάλλη τόν Βησσαρίωνα, κεκηρυγμένον υπέρ τοΰ 
πλατωνιοαοΰ, έστειλε τήν άπάντησιν τοΰ νεανίου μαθητοΰ του μετά 
τής ανασκευής, υποβαλλόμενος εις τήν ευθυκρισίαν τοΰ σοφοΰ καρδι
ναλίου, όστις άφοΰ έπισταμένως άνέγνοισεν άμφότερα, κατεδίκασε τόν 
μαθητήν του, καϊ έπεδοκίμασε τήν άπάντησιν τοΰ 'Ανδρονίκου.

Άοοϋ δ'μω; ό παράφορος Γεώργιος Τρχπεζούντιος άναδεχθεί; τήν 
όπέρ τοΰ Άριστοτελισμοΰ πάλην, έδημοσίευσε “ Σύγκρισιν Πλάτωνος 
καί Άριστοτέλου; και Ορασέω; δ ι’ αυτή; άγωνιζόμενος υπέρ άνορ- 
θώσεως τής Σχολαστικής φιλοσοφίας, έπεσώρευσεν ύβρεις άμετρους 
κατά τών πλατωνικών, καί ιδίως τοΰ Πλήθωνος, μετά τοσαύτης 
χολής, ώστε άδιστάκτως τούς διεκήρυττεν ενόχους παντός εγκλήμα
τος, πάσαν δημοσίαν συμφοράν άποδίδων εις τήν διάδοσιν τοΰ πλα
τωνικού συστήματος, ό Βησσαρίων άπεδύθη πλέον εις τόν αγώνα, 
καί δημοσίευσα; τήν πολυθρΰλλητον « Προς τόν συκοφαντοΰντα τόν 
Πλ,άτωνα * άπάντησιν, προσεπάθησε ν’ απόδειξη δι’ άκαταμαχήτωυ 
επιχειρημάτων, ότι ή διδασκαλία τοΰ Πλάτωνος συνάδει πρός τά 
ίεοά βιβλία τής εκκλησίας, 'll  ευγλωττία τοΰ Βησσαρίωνος έπέβαλε 
σιωπήν εις τού; αντιπάλους, καί δι αυτού ό πλατωνισμός έκέρδησεν 
εντελή νίκην (’).

Εί καί εί; τό εν λόγω σύγγραμμα ό Βησσαρίων απλώς που μνη
μονεύει τοΰ Πλήθωνος, καταδεικνύεται όμως εκ τίνος επιστολής (-) 
οτι είχεν αρκούντως ποτισθή τάς πολυΟειστικάς ιδέας τοΰ διδασκάλου

ί1) 'Ροσχου, Βίος Λαυρέντιου τοΰ έχ Μεδίχιον ίμετά»ρ. X. Πχρμενιδου) Οελ. 22—3. 
* Κ· ο! Νεοπλατωνικοί τοΰ ΙΕ’, αιώνος (Χρυτβλ. βελ. 67).

ί1) Γράδων ~ρίς τους υ’οΰ; τοΰ Γεμιστού λέγει · Πέχυαμαι τόν χοινόν πατέρα τε
*χί χαβηγεμόνα, τό γεώοε; πϊν άποβέμενον, ές ουρανόν χαί τόν άχραιον?) μετα- 
•"ήναι χώρον, τόν μ υ γ ι χ ό ν  τοΤς όλυμπίοι  ; θεοΤς σ υ γ χ ο ρε ύ σο ντ α  Γαχχον*.

ν έο ελ λ . ψ ιλ ο λ ο γ . ΊΗΛΕΠΙΣΤΗΜιΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΙ ΒΛ ΙΟΘΗΚΗ
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.του, καί επομένως αμφίβολο; καθίσταται ή εις τόν χριστιανισμό^ 
ίϊίστις τοϋ περιδόξου καρδιναλίου (’).

Σ νγγρ ά ιψ α τα .

ά . 'Ελληνιστί.

•—Λόγος περί ένώσεως.
— Δογματικός λόγος περί ένώσεως.
— Λόγος περί τής Φλωρεντινής οοοόδου.
•—Λόγος εις τήν αγίαν κάραν τοΰ ’Αποστόλου Άνδρέου.
— Λόγος προς Παύλον Γ  .
— Πρακτικά τής έν Φερραρία συνόδου.
— Κατά συλλογιστικών κεφαλαίων Μάρκου Εφέσου.
— ’Απολογία κατά Γρηγορίου Παλαμά, καί υπέρ Ίωαννου Βέκκου.
— Προς ’Αλέξιον Αάσκαριν Φιλανθροιπινόν, περί τής έν Φλωρεντία συνόδου  ̂

καί περί έκπορεύσεως τοϋ 'Αγίου Πνεύματος.
— ’Εγκύκλιος προς τους 'Έλληνας.
— Εγκύκλιος επιστολή περί Ά ζύμω ν.
— Κατά Μαξίμου Πλανούδη περί έκπορεύσεως τοΰ 'Αγίου Πνεύματος.
— Προς Γεμιστόν περί τοΰ αύθυποτάκτου, περί τοΰ μεθεκτοΰ καί άμεθε- 

κτου, περί τής των έντων συνωνυμίας ή ομωνυμίας, καί περί ειμαρμένης,
— Φυσικαί αποδείξεις περί θεοΰ.
— ’Επιστολή πρός παιδαγωγόν θ ω μ ά  τοΰ Παλαιολόγου.
—Λόγος εις τόν κατά Τούρκων στόλον.
— ’Απαντήσεις πρός τους πρέσβεις των Γερμανών.
— Επιστολή πρός Παύλον Γ  . περί τής ΰπ’ αΰτοΰ μεταφράσεως τοΰ A  4

Φιλιππικού τοΰ Δημοσθένους. .
— ’Έκθεσις Χριστιανικής πίστεως κατά πασών αιρέσεων.
— Περί πρωτείου τοϋ πάπα.
— Μονωδία έπι τή θανή Μανουήλ τοΰ Παλαιολόγου.
— Πρός τά Πλήθωνος πρός ’Αριστοτέλη περί ουσίας.
— Περί τοϋ τής ίερας ευχαριστίας μυστηρίου, καί ώς τοίς τοΰ Κυρίου ρή·> 

μασι μάλιστα τελειοΰται.
—’Επιτομή ιστοριών Άππιανοΰ, καί Διοδώρου.
— Παρασημειώσεις εις θουκυδίδην, 'Ηρόδοτον κλπ.
— ’Επιστολή πρός Βενετούς περί άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως.

(*) Πηγαί. Platin® Panegyricus in Bessarionem—Μιχαήλ ’Αποστόλη Έγκώμιον 
Βησσαρίωνος—Bandini, vita Bessarionis—Niceroni, coraraentaria, Tom. XXI— 
Nicol. Papadopoli. Historia Gymnasii Patavini—Iovii, Elogia—Volaterrani 
commentaria—BiQvii, Anna]. Eccles. Ton. XVII—Gyraldi, dialog, poster, de 
poetis—Ciaconii, histor. pontif et cardin. Tom. II—Hodii, de Grxcis illustri* 
bus, lib. I, cap V.—Boerneri, de Doctis G r id s —Bayle Dictionnaire—Brau- 
tom e, vie des botanies illu^ttes— itiner, Itplic,—Gobelliuus. χλκ»

« 4
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— Μονωδία 1-1 τή  ρ « ιλ ίσ « ι Κλεόπη. (M iller, B ib lio lheque  de  

c u r ia l  σελ. 372).
— Έ γ κ ώ μ ιο ν  οσίου Βησσαριοινος .ον ερτ^ίΑιιον.
— Έ γχώμιον Τραπεζοΰνχος.
— Έ γχώ μ ιον  ίσθμοϋ Πελοπόννησου.
— Π αραμυθητικοί τρείς λόγοι πρός αύτοκράτορα Κ ω νσταντινουπόλεω ς.
— Πρός Θεόδωρον Γαζήν, περί τού κατά Πλάτωνος συγγράμματος του 

Τραπεζουντίου.
— Εΐ ή φόσις και ή τιγνη βουλευονται ή οΰ.
— ’Ιαμβικόν Ε πίγραμμα  εις θεοδώ ραν πρώ την σύζυγον Κ ωνσταντίνου Ι Ια ή  

λαιολόγου.
— Ό α ιλ ία  έν τή  κοιμήσει του οσίου Μ ακαρίου του Κ ορώ να.
— ΓΙερΙ των Ιμφερομένω ν τή  θεία εύ γή  ρημάτω ν.
— Έ π ιτελ ευ τ ιο ι ό μ ιλ ία ι παροόσης τή ς τω ν ορθοδόξων συνάξεως κα ί π ο λ 

λών τής συγκλήτου καί πολ ιτε ίας.
— Διαφοοσι επιστολαί πρός— Γεώργιον Γεμιστόν — Φιλανθρωπινόν—Γεννά

διον Σχολάριον— Θεόδωρον Γαζήν—Παλαιολόγους —Μηχαήλ ’Αποστολήν—  
’Ανδρόνικον Κάλλιστον—Υΐβυς Γεμιστίϋ — Άμιροότζην— Θεόδωρον Πορφυρο
γέννητου—Παΰλον Σοφιανόν—Δημήτοιον Πεπαγωμένον— Νικόλαον Σεκουν -  
οίνον— Νικηφόρον Χιλάν — Δυονΰσιον ιερομόναχον— Ιωάννην Νομοφόλακα τον 
Ευγενικόν— Ματθαίον καί ’Ισίδωρον ίερομονάχους—’Ιωάννην Άργυρόπουλον —- 
Γοηγόριον πρωτυσύγγελον κλπ.

6'. Λατινιστί.

—Adversus Calumnialorem Platonis liliri V, el liber de nature et 
w te  adversns Georgium Trapezunlium. Romse 1169.

—Correclio librorum Platonis de Lcgibus Georgio Trapezuntio in·* 
terprete. (δξεοόθησαν μετά τοΰ ανωτέρω παρ’ “Αλδω 1502).

—Dedaratio aliquorum, qu* in oralionc dogmatic» conlinentur.
—De proccssionc spiritus S. el dc errorc paschalis.
—in  illud Ioannis: Si eum volo nianerc. (έξεδόθη ΰπό Βρασικάν» 1532)^ 
—Latina versio Basilii Magni in illud: Attende tibi ipsi.
— Libri quatuor Xcnophontis de dielis et faelis Socratis. 1516.
—Aristotelis Metaphisicorum libri XIV (I’arisiis 1316).
—Tlieophrasli Metaphysics.
— Kpislolse et orationes de brllo Turcis inferendo. Parisiis 4 47f i

(Μετάφρασις ιταλική Ιτυπώθη ταϋτό έτος).
— Ad dicla Plelhonis in Aristolelis de substantia scriplum.
’Επιστολαί πρός Χριστόφορον Μόρον, Φραγκίσκον Βάρβαρον, Παπαν Πίονζ

Μαρσίλιον Φικΐνον, *Α6βαν (!), Γουλιελμον Φ'.χετον κλπ.

( ')  Π?ό * ^ ς  Κωνσταντινουπολίτη; *?ς Ρ(«ί,τολιν, r^r/y^'.zK '^  toy
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Ισίδωρος.
’Εγεννήθη κατά τάς άρχάς τοϋ ΙΕ . αιώνας έν Πελοποννήσω (* *)' 

περί τό 143ο  έλθών εΐ; 'Ρώμην έδεχθη εϋμενώς υπό τοϋ πάπα Ευ
γενίου Δ*., καί ύπ’ αύτοϋ συστηθείς προς τον αύτοκοάτορα Ίωάννην 
Παλαιολόγον, καί Ιωσήφ πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, έχειρο- 
τονήθη αρχιεπίσκοπος Κίεβου, καί μητροπολίτης τής 'Ρωσσικής έκ- 
κλησίας. 'θ  αύτοκράτωρ διατεθειμένος ΐνα λά€-ρ μέρος εις την υπό τοϋ 
πάπα προτεινομένην σύνοδον έστειλε τόν ’Ισίδωρον εις Μόσχαν όπως 
συνοδεύση τόν μέγαν δοϋκα τής 'Ρωσσίας, και διάθεση τόν κλήρον 
εις παραδοχήν τής μελετωμενης ένώσεως. Δεχθείς ευμενέστατα υπό 
Βασιλείου Δ#. άνεχώρησε την 8 Σεπτεμβρίου 1 4 3 7  μετά πολλώχ 
'Ρώσσων δι’ ’Ιταλίαν, και την 18 Αύγουστου 1438  εφθασεν εις Φερ- 
ράραν, όπου τόσον άνυπομόνως περιεμένετο ΰπό τοϋ πάπα καί τοϋ 
αϋτοκράτορος. Κατά τάς έν τη απουσία του γενομένας συνεδριάσεις 
εϊχεν άφεθή έδρα κενή δι’αυτόν, ’θ  ’Ισίδωρος καί ό Βησσαρίων εΐρ- 
,γάσθησαν ένζήλως πρός ένωσιν των δύο εκκλησιών’ καί άμα όπεγρά- 
φη τό τής ένώσεως ψήφισμα, ό ’Ισίδωρος έλαβεν εις αμοιβήν των πρός 
τήν 'Ρωμαϊκήν αυλήν εκδουλεύσεων του πίλον καρδιναλίου (6 Σεπτερ.- 
βρίου 1439). Με τίτλον άποστολικοϋ Λ εγά το ν  άπήλθεν έκ Φλω
ρεντίας ό ’Ισίδωρος, καί διελθών τήν Δαλματίαν, Κροατίαν, έ'γραψεν 
έκ Βούδας πρός τους έν Λιθουανία καί άλλαχοϋ ορθοδόξους άγγέλλων 
τήν ένωσιν’ σπεύδων μετέβη εις Κίεβον, καί τω 1440  φθάς εις Μό
σχαν ένεχείρισε τω μεγάλω δουκί τής 'Ρωσσίας τάς έπιστολάς τοϋ 
πάπα’ άλλ’ ό Βασίλειος μετά τοϋ 'Ρωσσικοϋ κλήρου κατεδίκασε τό 
νόθον έκεΐνο ψήφισμ,α, καί ό Ισίδωρος συλληφθείς έγκαθείρχθη εις 
μοναστηριού, μέχρις οΰ μετανοήσας άποκηρύξνι τήν 'Ρωμαϊκήν αυλήν* 
δραπετεύσας δ’ έκεΐθεν κατέφυγεν εις 'Ρώμην, καί ό Βασίλειος μετά 
τών 'Ρώσσων επισκόπων ώνόμασε τόν ’Ιωνάν μητροπολίτην τής 
'Ρωσσικής εκκλησίας, πέμψας καί πρέσβυν εις Κωνσταντινούπολιν ϊνα

(*) Τινές λεγουσιν οτ: ό ’Ισίδωρος ήτο θεσσαλονιχεΰς, καί άλλοι Βυζάντιος. Ό  
"Οδιος όμως, έπί τή βάσει συγχρόνων μαρτυριών ισχυρίζεται, οτι εγεννήθη έν Πετ 
λο—οννήσω καί έμαθήτευσε μετά Βησσαρίωνος παρά τω χλεινιμ Πλήθωνι. α F u iS S tf 

» Grxcum e i Peloponneso, fidem farit certissimam Io. Gobelliuus, ejusdeai 
»®vi scriptor, in Commentariis Pii II, nec dubium, quira xque ac Bessarioaa
*Pl4thonis schola Peloponaesia ptodieritv, Hadii, De Grsecis illustribus. Loa·» 
dini 1742, σελ. 178.
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<παραπονεΟτ, εί; τόν αύτοκράτορα διά τον διορισμόν τον λατινόφρα- 
νο; ’Ισιδώρου.

’Επειδή δέ μεγάλα1. δυσχέρεια'. άνεφάνησαν έν Βυζαντίω προς έπι- 
τέλεσιν τής ένώσεως, ό ’Ισίδωρο:, φημιζόμενο; τότε διά τήν μάΘησιν 
καί τήν ευγλωττίαν του, άμα οθά; εί; 'Ρώμ.τ,ν εστάλη εί; Κωνσταν
τινούπολή (1 4 ο 1 ), ινα παραπείση τον έεαναστάντα κλήρο ν πρό; πα
ραδοχήν τή; ψευδοσυνόύου. ΈλΟών ύπεδεχΟη καλώ; ύπό του άτυχους 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου’ ούδέν δε κατόρθωσα; διέμ.εινεν έκεϊ μέχρι 
τή; άλώσεω;, 6τ' ενΟυΟείς πενιχρά ενδύματα μετέβτ, εί; Πέραν' άλλ’ 
αΐ'/μαλωτισ&εί; ύπό των Τούρκων επωλήΟη ώ; δούλο;, άντί πεντή- 
κοντά δουκάτων ύστερον μετέβτ, εί; ’Ασίαν έττί τουρκική; γαλέρα;, 
προσποιούμενο; ότι έζήτει ττρός έζαγοράν τά κατά τήν άλωσιν α ίχμα- 
λωτισΟεντα τέκνα του' έκεΐΟεν δ' ήλΟεν εί; Χίον, Πελοπόννησον, καί 
Κρήτην, ό9εν μετά πολλά; κακουχία; έφθασεν αισίως εις 'Ρώμην (*). 
Πρό; αμοιβήν των βασάνων, καί τών εις τήν 'Ρωμαϊκήν αυλήν υπη
ρεσιών του ώνομάσθη ύπό τού πάπα Πατριάρχη; Κωνσταντινουπό- 
λεω;. Άποβιώσα; ές άποπληςία; τώ 1464 εί; 'Ρώμην, έτάφη έν τή 
εκκλησία τού Αγίου Πέτεου, « αφού, ώ; λέγει ό Καραμζινο;, καθ’ 
ολον τόν βίον του εκλαυσε τήν καταστροφήν τή; Ελληνική; αυτο
κρατορίας, τή ; ττροσφιλού; πατρίδο; του, προς σωτηρίαν τή ; οποίας 
έθυσίασε τήν αγνότητα τής πίστεως τών πατέρων του “ (*).

'Ο ’Ισίδωρο; έγραψε λατινιστί περιπαθεστάτην εγκύκλιον προς 
όλου; τού; ήγεμόνα; τή; Λύσεω;, έΐορκίζων ϊνα έςοπλισθώσι κατά 
τού Μωάμεθ, potcov τοϋ άντιχριστόν , καί woO τού Σατανα (*).

Θεόδωρος Γαζτ,ς.
Έγεννήθη εί; Θεσσαλονίκην περί τό 1 3 7 0 ’ μετά τήν ύπό των

(*) Ό Αινείας Σίλ?:ος λέγε·., 5τ·. ό Ί»!5ω:ος μετά τήν όίλωσ,ν, ευρών μεταξύ των 
νεκρών άνθρωπον τού αυτού αναστήματος ενέόυσεν αυτόν ττ;ν στολήν του καρδιναλίου* 
τούτου ϋ  οί Τούρκοι άποκόψαντες τήν κεφαλήν ήγαγον έν θριάμβω χεχαλυμμένην
ο:α τού ερυθρού πίλου.

(*) Ilodii, De Gram's illustribus. —Gregory, Vie d’Isidorc (Supplement de 
la Biographic Uoiverselie, Tom. 67. αελ. 576).—Karamsin, Histoire de I’Em- 
pire de Russie, Irad. par Thomas. Paris, 1820. Tom. V. σελ. 438, xal 502.

(5) Έδημοσιεύθη ύπό Rainald (Annalcs Eccles. Tom. XVIII N° 5)' άρχεται 
^ωςέξής* «Audite omnes gentes; aurihus percipite, qui habitat is orbem 
• · · universi quoque rcges et principes rhristocolae ac universus domiai 
populus/un jeligioois cuortis, audite!, . . . y
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Τούρκων άλωσιν της πατρώος του (1 4 2 9 ) ήλθεν εις Ιταλίαν, καί 
διδαχθείς την λατινικήν υπό Βικτωρίνου τοϋ έκ Φελτρης, έχ ρημά- 
τισεν ό μάλλον συντελέσας προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων 
έν τη έσπερία Ευρώπη, όπου ολίγα έτη προ αΰτοΰ ’Εμμανουήλ ό 
Χρυσολωράς, είχε φυτευτεί τάς πρώτας αυτών ρίζας.

'Ο Γαζής διδάξας τά  'Ελληνικά γράμματα έν Σιέννη τής Τοσκάνης, 
προσεκλήθη είς Φερράραν ΰπό τοϋ λουκάς 'Βρακλέους, ώς καθηγητής 
εϊς τό αρτισύστατου Γυμνάσιου τής πόλεως ταύτης- μετά τοσούτου 
δέ κρότου, καί επιτυχίας έδίδαξεν, ώστε, ότε ύστερον άπήλθεν, έθιμον 
κατέστη, ινα πας πεπαιδευμένος διερχόμενος τής οικίας, έν ή κατώκει 
ό “Ελλην καθηγητής, άποκαλύπτη τήν κεφαλήν μετ’ εύλαβείας.

’Εν έτει 1455  προσκληθείς εϊς 'Ρώμην ΰπό πάπα Νικολάου Εζ, 
ήσχολήθη είς μεταφράσεις διαφόρων Ελλήνων συγγραφέων καί ιδίως 
τοΰ Θεοφράστου καί τοϋ Άριστοτέλους. 'Ο έκεΐσε διατριβών Τραπε- 
ζούντιος είχε πρότερον μ.εταφράσει έπιπολαίως τά  Προβλήματα τοϋ 
φιλοσόφου τών Σταγείρων' άλλ’ ή μετάφρασις τοϋ Γαζή κατέδειξε 
τάς ασχήμιας αυτής, και διήγειρε τό μίσος τοϋ όξυχόλου Τραπε- 
ζουντίου, δστις αδυνατών νά παλαίση προς μαχητήν, έχοντα έκτος 
τοϋ δώρου συστημ.ατικωτέρας παιδείας, καί τό προτέρημα μεγάλης 
εύνοιας τοϋ πάπα καί τοϋ παντοδυνάμου Βησσαρίωνος, άνέβαλλεν ές 
«λλοτε τόν κατά τοϋ Γαζή πόλεμον.

Μετά τόν θάνατον τοϋ Νικολάου Ε \ ό Γαζής μετέβη μετά τοϋ 
Βησσαρίωνος π«ρ’ ’Αλφόνσω βασιλεΐ τής Νεαπόλεως. Θανόντος δέ καί 
αΰτοΰ, μετά δύο έτη έπέστρεψεν είς ‘Ρώμην, ένθα ό πάπας Σίζτος τώ 
προσέφερεν έφημ.ερίαν τινα είς Καλαυρίαν, άποφερουσαν ικανόν εισό
δημα' άλλ’ ό Γαζής προύτίμησε νά μείνη έν 'Ρώμη μάλλον ή νά 
ύπάγη είς τήν εφημερίαν του. Ήναγκάσθη όμως μετ’ οΰ πολύ ν’ άνα- 
χωρήση καί έκ 'Ρώμης, διά τήν έξης αιτίαν- μεταφράσας λατινιστί 
τήν περί Ζώων ιστορίαν τοϋ Άριστοτέλους μετά τοσαύτης γλαφυρό- 
.τητος, όση έπεκράτει καί είς τό πρωτότυπον, καί χρυσοδέσας έν 
αντίγραφου αυτής προσέφερε δώραν μετ’ άφιερωτικής έπιστολής πρός 
τόν ρηθέντα πάπαν, έλπίζων ότι καί εκείνος πλουσίως ήθελε τόν· 
φιλοδωρήσει" άλλ’ ό Σίξτος ήρκέσθη νά έρωτήση μόνον πόσον έδα- 
πάνησεν όπως χρυσοδέση αύτό, καί τοϋ Γαζή άποκριθέντος τετρακό
σια χρυσά, ό πάπας διέταξε παραχρήμα νά τώ πληρωθώσΓ κατ’ ά'λ- 

δ' έλαβε μόνον πεντήκοντα χρυσούς, οϋς έρριό-εν είς τόν Τίβεριν,
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*Η αχάριστος αυτή γλισχρότης .έζηρέδισε τόν Γαζήν, οστις είπε τότε,
•· "Ας φύγωμεν εντεύθεν, έπει^η καί ό άριστος σίτος είναι ρυπαρός 
εις τάς ρίνας τών παχέων όνων ” (*).

Καί κατέλιπεν οϋτω τήν 'Ρώμην, εις τασαΰτην όμως ενίειαν, ώστε 
ήδελεν άποθάνει πραγματικώς τής κείνης, είμή τόν συνέτρεχεν ά 
ήγεμών τής Φερράρας 'Ηρακλής δ έξ "Εστης, προσκαλών αυτόν έκεϊ, 

Διατρίψας S  αΰθις έπ’ ολίγον εις την πόλιν ταύτην μετέβη εις την 
εφημερίαν αύτοϋ έν Βρουτίοις, καί έκεΐ άπεβίωσεν ύπερεκατονταέτης
(1 4 7 8 , ή 1 4 8 4 ) 0 .

Τόν Γαζήν έπήνεσαν οί Φίλελφος, Κάρβων, Λαϊτος, Σκάλας, Βάρ
βαρος, Σαβέλλικος, Κρίνιτος, Παρράσιος, “Αλικος, "Ερασμος, Βουδαΐος, 
καί άλλοι τότε σοφοί τής Ευρώπης (5).

“Αγγελος S  ό Πολιτιανός έποίησεν αύτω τό έςής έπιτύμβιον*
Κεϊτο μεγα; πατί αγών Γαζή θεοδώροιο άμφί 
Μουσαι; τ ’ Αΰσονίαι;, ήδ’ Έλικωνιάσι’
Τ αΐ; μέν γάρ γενεήν, τα ΐ; δ’ αυ θρεπτήρι’ εόφειλεν,
Ε λλά ; γάρ τέκε τόν γ’, Αύσονίη δ’ ετραφεν,
"Ισον δ’ άμφοτέρων σοφίη, γλώττη τ’ έκέκαστο.
Τόν, ουτ’ αυτό; ζών, ουτ’ άρ’ Εκρινε θανών,
’Λλλά καί Ίταλίη ; μεγάλη επι Έλλάδι κεϊσθαι 
Εί'λετο, οφρα κλέο; ξυνόν η άμφοτεραι; (“).

Σ υγγράμματα .

— Γραμματική Ελληνική, (ετυπώθη έν Παριαίοι; 1516, Φλωρεντία 1520, 
Βενετία 1525, Βασιλεία 1522, 1529, 1551, πλειατάκι; έκδοβείσα έν Βενετία. 
Νεόφυτο; ό Καυσοκαλυβίτη; Εγραψε χιλιοσέλιδον υπόμνημα εί; τούτην).

— ΙΙερί μηνών, (συνεξεδόθη τή γραμματική' καί ύστερον υπό Πεταδίου έν 
Ουρανολογία), καί Γρονοδίου ί ν  θησαυρό) Ελληνικών αρχαιοτήτων).

— Περί άρχαιογονία; Τούρκων, (συνεζεδόθη τή ιστορία Χαλκοκονδύλου έν 
Βασιλεία 1556 μετά Λατινική; μεταφράσει*); Καστειλόνου' καί τώ 1653 
έν Συμμίκτοι; μεθ’ έτερα; Λατινική; μεταφράσει*); Άλλατίου).

— Παράφρασι; Βατραχομυομαχία; 'Ομήρου. (έξεδάβη υπό Φοντάνη).
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(*) « Effugere hint lubet, postquam oplimae segetes io olfartu praepia- 
guibus asinis sordescunt ».

(T) "Αλλοι λεγουσςν ότι άπέβσνεν έν 'Ρώμη· παρά πόντιον όμω; όμολογεΤται, καί 
ίόϊα τοϋ Πολιτιχνοΰ, ότι έτάβη έν Κχλαυρία.

(5) Ιονίϊ, Elogia—Hodius lib. I, cap. 111.—Gyraldi, dialog, de poetis temp. 
— Pier. Veleriaoi, de iofelicitate litieraratoruiDi 70.—Bceraecus—Buis»· 
Bade (Biogr. Doiv).

(,') Miscellanea cap. XC.
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— Παράφρασες Ίλιάδος Όμηρου. (ΙξεδόΟη υπό τοΰ Κυπρίου Νικολάου Θ η
σέως, Φλωρεντία 1812. παρά Νικ. Κάρλη'.

— Περί Άριστοτέλου; καί Πλάτωνος.
— Περί εκουσίου καί ακουσίου.
— Υπομνήματα εις Φελόστρατον.
— Έπιστολαί πρός Δημήτριον Σγουρόπουλον—’Ανδρόνικον τον Κάλλιστον— 

Βησσαρίωνα—Φίλελφον — ’Ανδρόνικον καί Δημήτριον του; αδελφούς του—  
Παϋλον Κορτέσην— Δημήτριον Χαλκοκονδύλην κλπ. (’).

—Hubentur hoc volumine bare, Theodore Gaza inlerprete. Aristo- 
telis ile nalura aninialium lib. IX, fol. 1 — 56. Eiusdem de partibus ani- 
malium libri III, 56—79. Eiusdein de generatione aninialium lib. V. 
79 — 108. Theophiasli de hisloria plantarum lib. IX, 109—156. et 
decini principium duntaxat. Eiusdein de causis plantaruin lib. VI. 157 
—204. Aristotelis problemata in duas de quatraginta sectiones etc. 
205— 256. Alcxadri Aplnodisiesis problemata duobus libris nO un- 
qua ate iprcssa eode Tbeodoro Gazee Ilerprete. 256—73). Vene- 
tiis, mense Martio MDI111* είς φύλλον. (Έ ν τή  Ικδόσει ταυτη των Λατι
νικών μεταφράσεων τοΰ Γαζή εΰρηνται καί τεσσαρα γλωσσάρια των εις ’Αρι
στοτέλη καί Θεόφραστον έλληνικών λεζεων υπό τοΰ αΰτοΰ συνταχΟέντα. Ανε- 
τυπώθη παρά τω αΰτώ ”Αλδω τώ 1513, προταχθείσης καί μακρας επιστο
λής Γαζή πρός τον πάπαν Νικόλαον Ε ’. Πράτερον Ιξεδόθη παρά τω νΑλδα> 
Ιν 1498 ή Λατινική μετάφρασις εξ βιβλίων τής Ιστορίας τών Φυτών τοΰ 
θεοφράστου, καί ή τών προβλημάτων 'Αλεξάνδρου τοΰ Άφροδισεως 1499).

—Aeliani de instruentis aciebus librum.
—Dionysii Halicarnassei, de oratione nuptiali, et natalitia prcecepta.
—Chrysostomi de incomprehensibus dei natura homiliaj V.
—Aphorismi Hippocralis.
Μετεφρασεν από τοΰ Λατινικού εις τό Ελληνικόν — Κ'.κερωνος Κάτων* 

Πρεσδύτερον ή περί Γήρως, τυπωθεντα εν Φλωρεντία 1507, Ένετίησιν 1519 
καί 1523, Ιν Βασιλεία 1520 1 524, καί 1525, εν Λουγδούνω 1536, 1540, 
1549 , εν Παρισίοις 1566, Ιν Ίγγολστάδη 1596. Εις τον Γαζήν δέ κατα 
λάθος άπεδόθη ή υπό Μαξίμου Πλανουοη μετάφρασις τοΰ ’Ονείρου τοΰ Σκη- 
πίωνος συνεκδοδεΐσα τω ανώτερο), ώς μετάφρασις τοΰ Γαζή — Προσέτι μετέ
φρασε την πρός τόν αΰτοκράτορα Κωνσταντίνον επιστολήν τοΰ Πάπα 
Νικολάου Ε ’, καί τά περί λουτρών τής ’Ιταλίας δύο βιβλία τοΰ Σαβοναρόλα (2).

(*) Έκ τούτων έδημοσίευσε τινας ό Βουασονάδος, Anecdota Grseca, Tom. V, 
σελ. 402—19.

(*) Ό  Γαζής φαίνεται λατινοφρονών « ’Εγώ, έγραφε πρός τους έν Κωνσταντι- 
νουπόλει αδελφούς του ’Ανδρόνικον καί Δηαήτριον, θαυμάζω τί δή παθόντες οί ήμέ- 
τεροι σώζειν μέν τάς έαυτών πόλεις άπρονοήτως έχουσι, Οεολογοΰντες 6έ καί δια- 
φερόμενοι Ίταλοΐς πάντα τόν χρόνον διατελοϋσι, καί ταϋτα όπέρ δόγματος, οΰ χά- 
ριν άμφω συνελΟόντ» τά μέρη κ»! διαλεξάμΐν» ίκανως διετάξαντο δ,τι χρή λέγειν 
κ*! δοξάζειν.»
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Γεώργιος Τοαπεζούντιος.

Έγεννήθη τώ 1396  εις Χάνδακα τής Κρήτη; έκ γονέων Τραπε- 
ζουντίων. Έλθών εις ’Ιταλίαν (1 430), προσκλήσει τοϋ περιφανούς 
γερουσιαστοϋ Φραγκίσκου Βαρβάρου, έδιδάχθη τήν Λατινικήν ΰπό Βι- 
κτωρίνου τοϋ if. Φελτρης και τοϋ Βερωναίου Γουαρίνη. Διδάςα; έπ’ ο
λίγον τήν 'Ελληνικήν έν Βικεντία, μετέβτ, ύστερον εΐ; Βενετίαν, προσ
κληθείς ώς καθηγητή; τής Ελληνική; εις διαδοχήν τοϋ Φιλέλφου. 
Έδίδαξε μετά μεγάλη; οήμη;, καί το ονου.ά του έΟρυλλήθη βκαΟ’ ολην 
ττ,ν ’Ιταλίαν. 'Ο πάπας Ευγένιος προσεκάλεσεν αυτόν εΐ; 'Ρώμ.ην, 
καί τον διοίρισε γραμματέα του. Έδίδαςε δε κάκεΐ ττ,ν φιλολογίαν 
καί φιλοσοφίαν)1,'. ’Ιταλοί, Γάλλοι, Γερμ.ανοί, 'Ισπανοί συνέρρεον πρός 
άκρόασιν, καί επί πολλά έτη ή φήμη τοϋ Τραπεζουντίου, ώ; καθη- 
γτ,τοϋ καί συγγραφέως, όσημέραι εμεγεθύνετο. ’Αποθανόντος τοϋ Ευγε
νίου άπήλαυσεν ό Γεώργιος τής αυτής εύνοιας καί παρά τ ο  διαδόχφ 
πάπα Νικολάώ Ef, δστις τώ ανέθεσε ττ,ν εις το Λατινικόν μ.ετάφρα- 
σιν των Ελλήνων συγγραφέων. Περί τό 1430 ό Βάλλας άνέλαβε 
δημοσία ττ,ν ύπεράσπισιν τοϋ Κιντίλιανοϋ, τόν όποιον ό Τραπεζούντιο; 
άόίκω; διεσυρεν" ή φιλολογική διένε;ι; έφθασεν εΐ; το'.οϋτον βαθμόν, 
ίνστε ό Γεώργιο; ήναγκάσθη νά παύση, τά ; δτ,μ.οσίου; παραδόσεις. 
Εκτοτε τ, φήμη του τρξατο έκπίπτουσα, καί ή έπίθεσις τοϋ Γαζή 

συνετελεσε πρό; παντελή καταστροφήν αυτή;. Ταυτοχρόνου; δέ πα- 
ρεττ,ρτ.Οτ,, ότι ό Τραπεζούντιο;, προ; 8ν, ως έρρέθη, ό πάπας εΐχεν 
αναθέσει ττ,ν μ.ετάφρασιν τών Ελλήνων συγγραφέων, δέν άνταπεκρί- 
νετο εΐ; την έριπιστοσύντ,ν αυτού" μεταφράζουν επιπολαίως παρέλειπεν 
ολοκλήρου; σελίδας, και πο/.λάκι; βιβλία" ή δε αμέλεια αυτή άπε- 
δίδετο εΐ; 'υπερβολικήν βίαν, καί ή βία εις ζήλον, ήκιστα έντοκον, 
ταχεία; άποπερατώσεω; τή; υ.εταοεάσεω; πρό; πλτ,ρωριήν τή; τα
χθείση; αμοιβή;. Ούτως επιπολαίως μετέφρασε τήν Ευαγγελική» 
Παρασκευήν τοϋ Είσεβίου, ώστε ό Βίγερος λέγει « ότι ό Τραπεζούν- 
τιο; εκλεφε τόν Ευσέβιον άπό τοϋ Ευσεβίου, καί έν τή μεταφράσει 
μάλ,λον έχομεν τόν Τραπεζούντιον, ή τόν Ευσέβιον » (*). Ή  μετά-»

(*) «G. Trapezunlius, I)jdus sane rhetor, aliquot auuos populo Romauo 
utilissimam operani praebuit, ct docuit cum multos, turn etiara multa scriv 
psit de artilicio diceudi.» (Cortesius, Dialog, de doclis humic.).

(*) “Geurgium suo ex seosu vultum Eusebio, spccicmque timisse, ut ah S# 
Jrapezunlius y;rius, quaui Eusebiuni hitberemus, v
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φρκβΊς τοϋ Θησαυρόν τοϋ Κυρίλλου πληροϋται κενών, μεταθέσεων^ 
καί παντοειδών σφαλμάτων, ώς το άπέδειξεν ό ύστερον έργασθείς 
επί τοϋ πατρός τούτου Βουλκάνιος’ καί ό Βησσαρίων είπε περί τής 
μεταφράσεως των Νόμων τοϋ Πλάτωνος " ’Εάν τις είχε καιρόν νά 
συγκρίν/ι τήν μετάφρασιν τω  πρωτοτύπω, θά εϋρισκε τόσα λάθη, 
δσαι καί αί λέξεις »·

'Η δυσαρέσκεια τοϋ πάπα υπήρξε τοιαύτη, ώστε ό Γεωργός ΰπε- 
χρεώθη ν’ απομακρυνθώ τής 'Ρώμης (1458). Κατέφυγεν εις Νεάπολιν 
μετά της συζύγου καί των τέκνων του, ενθ’ άθλίως καί εν καθημερι- 
ναϊς στερτ,σεσιν έξη, ώς ό ίδιος ομολογεί (‘)· Φραγκίσκος Φίλελφος, 
φίλος τοϋ Τραπεζουντίου ίδών την δυστυχίαν του, έπιστρέψας εις 
.'Ρώμην έμεσίτευσε παρά τω πάπα υπέρ τοϋ αθλίου εκείνου, όστις 
άνακληθείς άνέλαβε την προτέραν θέσιν του (*).

Έν έτει 1464  ό Τραπεζούντιος μετέβη εις Κρήτην, καί έκεϊθεν 
εις Βυζάντιον' κατά τόν πλοϋν δέ παθών ύπό κλήδωνος, καί έπιστρέ
ψας εις 'Ρώμην εγραψε τό μαρτύριον 'Αγίου Άνδρέου τοϋ Χίου, τη  
άντιλήψει τοϋ οποίου έσώθη-

Άπέθανεν έν 'Ρώμη τω  1 4 8 6 , η τω  1485 , κατά Πετάβιον, Λαμ- 
βέκιον, κλπ. ’Επί τοϋ τάφου του έχαράχθη τό έξης έπιτύμβιον'

Ilac uma Trapezunlii quiescunt 
Georgii ossa, parum Diis ainici,
Quod acri, et nimiuin procaci lingua 
Platoinem, superis parem, petivit.

Έγκατέλιπεν υιόν, ’Ανδρέαν, γράψαντα τά  προλεγόμενα της έν 
Βενετία τώ  1528  έκδόσεως τής υπό τοϋ πατρός του γενομένης με
ταφράσεως τοϋ Πτολεμ.αίου (5).

(') ciSenex, egrotus, magno laborum numero et paupertate opressus.— 
Sed si authoritate non persuasero, Graecus a Grsecis, Cretensis a Thracibus 
aut a Scythis, voluptatis inimicus a voluplatis amicis, veritatis filius a fal- 
sitatis pareatibus, tenuis a locupletibus amicis, privatus a summa dignitale, 
notatus, oppugnatus ». Compar. Plat, et Aristot. Lib. Ill, cap. 18, 19.

(*) Rosraini, Vita di Francesco Filelfo, Tom. Ill, αιλ. 128.
(*) Είχε χαί αδελφόν, όστις έλθύν ε’ς ’Ιταλίαν "να γίνη μοναχός, έν μεγάλη κε- 

έτελεύτηαε· κερί τούτου λέγει 6 Γεώργιος άκαντών κρός Γουαρίνον. «Fratrem 
habuisse me multi eciunt; is clericorum spe illectus a Creta abiit invito 
patre, ut Romans iret; venit ad me priusquam Romam isset, hoc quoque 
multi. Discedeadi pecunias tenuis ego conferre ad iter non potui; frateroa 
charitate motus nonnulos codices grsecos dedi, quos ut Yenderet Ferrarian*

%2
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*0 Τραπεζούντιος επηνέθη υπό των συγχρόνων του διά την μεγά- 
ί,ην παιδείαν του’ καί τωόντι έγένετο πολυμαθής καί ακάματος συγ
γραφείς, αναγκαζόμενος δμως Ενεκα των μεγάλων αναγκών της οι
κογένειας του νά μή δίδνι εις πάσας τάς συγγραφάς του τήν δέουσαν 
προσοχήν. Κατηγορεΐται πρό πάντων διά τό προς τούς αντιπάλους του 
τραχύ καί λοίδορον ύφος' διό καί έπέσυρε την κατάκρισιν τών συγχρόνων, 
καί έπί πολύ διετέλεσεν ύβρίζων καί άνθυβριζόμενος Πικρώς δ’ έπέ- 
πεσε κατ’ αύτοΰ ανώνυμός τις (πιθανώς ό Μιχαήλ ’Αποστόλης) έπι- 
κρίνας δριμέως τά εις Πτολεμαίον υπομνήματα τού Τραπεζουντίου' 
ή προς την υβριστικήν ταύτην επιστολήν άπάντησίς του φαίνεται 
όπωσούν μετριωτέρα καί κατά τάς λοιδορίας μή ίσοσταθμίζουσα (‘).

Εκτός τών Πλατωνικών, τοΰ Γαζή, καί Βάλλα, ό Τραπεζούντιος 
περιεπλέχθη καί είς σπουδαίας έριδας πρός Γουαρίνον τόν Βερωναϊον. 
Εις τό προοίμιον τής ρητορικής του έπετέθη κατ’ αύτοϋ, δστις 
μετ’ ολίγον ύπό τό πλαστώνυμον τοΰ Άνδρέου Άγαζόνη άπήντησεν* 
ό Τραπεζούντιος άνταπήντησε μετά τής συνήθους πικρίας (’), καί ό 

δυστυχής Γουαρίνης αδυνατών ίνα παλαίση πρός τόσον άθυρόστομον 
αντίπαλον έζήτησε συνδιαλλαγήν (*).

iler faciens venil ad Guarioum qui minima prctio adolescent· libroe eri- 
puit, ad ideo mendicare per alienas urbes putae eum, qui eodem ipso anno 
diem suum obiit». (Rosmini, Vita di Guarino Veronese).

Ή θυγάτηρ τοΰ Άνδρέου έλαβε σύζυγον τόν 'Ρωμαΐον ποιητήν Φαΰστον Μαγδα- 
ληνήν, φονευβέντα υπό τών στρατευμάτων τοΰ Καρόλου.

(') Fabririi, Bibliotheca, XII, αελ. 177—8.
(*) Χάριν παριεργείας παρετιβέμεβα τήν έξης περιχοπήν, έν ή μετά άχατανο- 

μάστου στόμφου περιαυτολογεΤ δ Τραπεζούντιος. ν Si audisse me, Guarine, aut si 
saltern ab iis qui audierunt qusrere voluisses (dicum aperte non ut me lau- 
dem, sed ul injuria circumvectum defcndum tam vocem, quara spiritum, 
quam latinitatem laudares, nec me in Grscia ortum, sed Roms, nec his tem- 
poribus, sed Ciceronis state prsdicares. Nam suavitate compositionis per- 
mulsus, verborum gravitate contusus, sententiarum oppressus pondere, pro- 
nuntiatione attritus, vi deoique argumentorum perterritus, etiam si tacere 
cuperes, tremore tamen genuum, trepidatione vocis et vultus confusione, 
quid sentires animo, spiritu, stentore conclamantius exclamare ».

(*) Πηγαϊ. Cortessii, de doctis hominibus σελ. 23.—Volaterrani, Commen- 
tar. lib. XXI, σελ. 773.—Reganali, vita Poggii, σελ. 23.—Iovii, Elogia, σελ. 
46.—Allatii, de Georgiis—Hodius lib. 1, cap. 3 .—Papadopoli, Histor. Gy- 
mnas. Patav. II, « λ . 180—Boissardi, icones vir. illustr.—Lambecii, Com
ment. in Biblioth. Vindohons, lib. VI— Rosmini Vila di Yittorino da Fel- 
Ire — Biographie universclle, Tom, XVU.
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Σνγγράμματα.
ά. Λατινιστί.

—Rhetorics, libr. V. Vcnctiis 1478: Lugdun. 1327.
—De oclo parlibus orationis ex Prisciauo compendium. MedioL, 

4 470. August. 1337.
“ "Dialectica. (Ιδηαοτιευ9η τό πρώτον Iv Στοασυοόργω τώ 1509, δεκάκις 

άνατυπωθεϊσα μέχρι του έτους 4336).
—Acta beati Andrea; Chii. (έτυπώθη Οπό Σουρίου έν De probatis San

ctorum vilis, 1618, καί ΰπό Βολλάνδου εΐς Acta Sanctorum Tom. VII).
— Comparatio Platonis et Aristolelis. Veneliis 1516.
—De antisciis, in quorum rationcm fata sua rejicit; cur astrolo- 

gorum judicia plcrumque falluntur. Veneliis 1 323.
—Expositio illius loci Evangelii loannis : si eum volo manere donee 

veniam. Basilia; 1543. Άνετυπώθη έν Βασιλεία τώ 4355 και 4566 εΐς 
Orthodoxographa, καί έν Παρισίοις τώ 4576 εΐς Biblioth. Patrarum , 
Tom. VI.

—Quatenus eredendum sit astrologis. έν Κολωνία 1 o i i .
—In Claudii Plolemad centum sententias, seu centiloquium com- 

mentarius. (έξεδόθη ■υπό Ποντάνου'.
—Commenlaria in plerasque Ciceronis oratiOnis et prtecipue Philip- 

picas. Parisiis.
—De artificio Ciceroniane orationis pro Q. Ligario. Venetiis, 4 477, 

καί 1522.
—Oratio in funeris Michtelis Veneli, ad Turcarum Imperalorem.
—Exhortatio de rccuperanda terra sancta.

• —Contra Theodorum Gazam.
—Ad Lconardum Estensem, et responsio in invcctivam Guarini.
— Oratio pro Q. Ligario. Venetiis 4322.
—Dialogue de Fide.
—De divina substantia sccumduin Aristolelis.
—De veritate iidei chrislianae
■—Epistolae in Psalsum 44.
—Carmina—Orationes—Epistolae.

ΛατινικαΙ μεταφράσεις-
—Cyrilli commenlaria in Evangelium loannis. Paris. 1520.
—Cyrilli Thesaurus Parisiis 1514.
—Homilioe Chrysostomi super Matlhaeum (έν τι) έκδ. τοΰ Χρυσοστόμου).
—Gregorii Nysseni, vita Moysis. Vicnnae 1527.
—Basilii Magni contra Eunomium. Antwerpi® 1570.
—Chrysostomi, de laudibus et excelleulia Sancti Pauli (Λειψία 1520). 

. —Eusebii, de praeparatione evangelica libros 14. Venetiis 1470, 
κβί 4473.
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— Rhetorica Aristotelis. Vcneliis 4523. Parish's 4330, 3  Basilise 4538. 
—Historia Sanctorum Barlaam et Iosaphat. (έτυπώθη μετόι των Ι'ργών 

του Δαμασκηνού iv Βασιλεία 4 548)*
—Almag09li Ptolemeei libros ΧΠϊ· Vcneliis 1515, καί 4347.
—Cyrilli in Kvangelium Ioannis. Parish's 4508.
—Aristotelis, de enima. Physica. De generalione et corruptione. De 

animalibus. Problemata.
—Basilii adversus apologiam Eunomii Antirrlicticus. Basilise.
—Gregorii Nvsseni, de perfecto hominc.
—Basilii (sic) de lamlibus Basilii magui.
—Plalonis, de Legibus—Parmenides.
—Inlerpretalio librorum quorum Diodori Siculi.

γ'. Ελληνιστί.
— Επιστολή προς Άμυράν τον καταχτητήν. (Ιίημ . Ιν Συμμ'κτοκ Ά λ -  

λατίου. b ib . VI καί VIII).
—Επιστολή προς Ίωάννην Παλαιολόγον. (έλληνο-λατινιστί τώ 1640)·
— Εισαγωγή εις τήν μεγάλην του Πτολεμαίου σύνταξιν.
—Επιστολή προς Ήσαίαν μονάχον, εΐ φύσις βουλεύεται. (μεταφράσα; 

λατινιστί εξέοωκεν ό Βησσαρίων'.
— ’Αντιρρητικός.
— Πολεμική καί παραινετική θεολογία.
— Περί ελεημοσύνης.
— Προς Ίωάννην τον Κουβουκλίσιον. κατα Γραικών, (έξεο. υπό Άλλατίου 

iv Orlliodoxa Grsecn Tom. 1. σελ. 469 — 536).
— Επιστολ.ή προς τους iv Κρήτη 'ιερομόναχους καί ίερεας περί τής έκπορεό- 

σεως τοϋ αγίου Πνεύματος, καί περί τής μιας αγίας καί καθολικής Ικκλη1 
σίας. (αυτόθι- σελ. 537 — 82'.

— Περί τής άληθείας τής των Χριστιανών πίστεως.
—Περί έκπορεΰσεως του 'Αγίου Πνεύματος πρός Ίωάννην Παλαιολόγον, 

(έοημοσιεΰθη μετά λατ.νικής μεταφράσεως τοϋ Ποντάνου iv Ίγγολστάόη 4604).
— Περί ειρήνης Χριστιανών.
—Ελληνική γραμματική.
— Περί Μανουήλ βασιλεως.
— Προς Ιάκωβον ’Αντώνιον Μαρκέλλαν (')·

Ιωάννης Άργυρόπουλος.
Έγεννήθη έν Κ ωνσταντινουπόλει έζ εϋγενών, περί τά ς άρχάς τοϋ IEr 

«ίώνος· τώ  1 4 3 4  έλθών ε ί;  ’Ιταλίαν, εμαθήτευσε δαπάνη  τοϋ Βησσα
ρίωνος εϊς τό Γύμνασών τοϋ Π αταβίου’ όλ ιγα  δ  ετη  προ τή ς άλ,ώσεως

(') Fahricii, Bibliotheca Grteca XII σελ. 70—84. Κατά λάθος μεταξύ τώ* 
*’-,ίΤ?*ϊ1!*4των τοΰ Γεωργίου καταλέγεται *»’· τό έν Ίασιφ τυπωθέν Εορτολόγιο» 
Σεβαστού τοϋ Τραπεξουντίου.—Biographic Uniyerselle Tom Η.
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έπαναστρέψας εις Βυζάντιον έμεινεν εκεί μέχρι τής αποφράδος εκεί: 
νης ήμερα;.

Μετά τήν άλωιην τής Κωνσταντινουπόλεως τά διασπαρέντα τέ
κνα τής δυστυχούς Ελλάδος μετέβησαν εις ’Ιταλίαν, καί λαμπρώς 
έν Φλωρεντία έδεξιώθησαν υπό των Μεδίκων. Μεταξύ τών προσφύγων 
τούτων και τών ’Ιταλών καθηγητών άνεφύη πνεύμα άμι'λλης, πρό
ξενον αγαθών προϊόντων εις τήν πολιτείαν τών γραμμάτων. Δημό
σια σχολεία συνεστήθησαν πρός σπουδήν τής 'Ελληνικής γλώσσης, 
κα’ι ή ευκολία τής διαδόσεως τών φιλιΤπονημάτων δια τής νεωστ’ι 
έφευρημένης τυπογραφίας παρεκίνει τούς λογίους εις νέους πόνους, 
καϊ εις ολίγους ενιαυτούς αί πόλεις τής ’Ιταλίας ήμιλλώντο εις τήν 
διά τής τυπογραφίας έκδοσιν συγγραμμάτων κατά τε τον αριθμόν 
καί τήν κομψότητα τής έκδόσεως.

’Εν Φλωρεντία ή 'Ελληνική γλώσσα έδιδάσκέτο ώς έπ’ι τά πολύ 
ύπό 'Ελλήνων προστατευομένων και γενναίως άμειβομένων ύπό τού 
μεγαλοπρεπούς Λαυρέντιου τού έκ Μεδίκων, ό'στις πρώτος καθίδρυσε 
τήν έκεϊσε ’Ακαδημίαν, έξ ής, ώς έκ τού Δουρίου ίππου, έξετινάχθη- 
σαν τοσοϋτοι ένδοξοι άγωνιστα’ι, καί ή γλώσσα ή Ελληνική διεδόθη 
ού μόνον κατά πάσαν τήν ’Ιταλίαν, αλλά μετέβη και εις τήν Γαλλίαν 
καί εις τήν 'Ισπανίαν, καί εις τήν Γερμανίαν καί εις τήν ’Αγγλίαν. 
Έ ξ όλων δέ τούτων τών χωρών πολυάριθμοι σπουδασταί συνέρρεον 
εις Φλωρεντίαν, καί εντεύθεν μετέδιδον τά  φώτα τής παιδείας εις 
τήν λοιπήν Ευρώπην.

Τού εκπαιδευτικού τούτου καθιδρύματος πρώτος δημόσιος καθηγη
τής ύπήρξεν ό ’Ιωάννης ’Αργυρόπουλος, δστις διατελέσας επί πολλά 
έτη προστατευόμενος και τιμώμενος παρά τώ Κόσμω καί Πέτρω 
τοϊς Μεδίκοις, καί συντελέσας τά  μέγιστα εις τήν εκπαίδευσή τού 
Λαυρέντιου, έξελέχθη παρ’ αυτού ώς ό καταλληλότερος διδάσκαλος 
τής Ελληνικής γλώσσης·

Μετά τοσούτου δέ κρότου καί τηλικαύτης επιτυχίας έδίδαξεν 
ό ’Αργυρόπουλος, ώστε άνήρ τών περιφανών συγχρόνων, καί μαθη- 
τεύσας παρ’ αύτω, ό ’Ακαζουόλης, λέγει, δτι (' όπόταν έδίδασκεν, οί 
καιροί τών αρχαίων φιλοσόφων έφαίνοντο άναγεννώμενοι ».

’Αφού ένέσκηψεν ή πανώλης έν Φλωρεντία, ό ’Αργυρόπουλος κατέ-ί 
φυγεν εις 'Ρώμην (1 4 7 1 ), καί έδίδαξε τήν ’Αριστοτελικήν φιλοσοή 
φίαν" άπεβίωσε δ’ ενταύθα περί τό Γ ί 86 . j
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*0 Άργυρόπουλος κατά τήν μακράν έν ’Ιταλία διαμονήν τοβ 
•προόεκτήσατο έκτεταμένην γνώσιν τής λατινική; γλώσβης. Μεταξύ 
των μαθητών του άριθμούνται 6 Δονάτο; Άκαζουόλης, Πανόνιος, 
Ματθαίος Παλμέριος, Κεστερβέργιος, ό Γερμανός επίσκοπος 'Ρευχλϊ- 
νος (*), καί ό Ά γγελος Πολιτιανός’ ό τελευταίος, εί ούχί ό επιμε
λέστερος, ύπήρξεν δμως 6 ευμαθέστερος τών όμιλητών του. Λουσθείς 
τά νάματα τής παιδείας έκ τοιαύτης πηγής, έδείκνυεν ιδιαιτέραν 
προτίμησιν εις ταύτη,ν, καί τά συγγράμματά του φέρουσι πολυάριθμα 
μαρτύρια σεβασμού καί άγάπης εις τον άνδρα, δστις πρώτος ήνοιξεν 
αύτώ τούς θησαυρούς τής 'Ελληνικής φιλολογίας. Τού άπεριορίστου 
όμως επαίνου τού μαθητου πρός τόν διδάσκαλον μία υπάρχει έξαί- 
ρεσις’ ό Άργυρόπουλος δέν διέκειτο εϋνοϊκώς πρός τήν φήμην τού 
Κικέρωνος, διότι έθεώρει αυτόν ήμιμαθη τής 'Ελληνικής γλώσσης, 
καί μή κατανοοϋντα τά  δόγματα τών διαφόρων φιλοσοφικών σχολών 
περί ών πολλά εγραψεν. Ή  βαθύνοια τού Άργυροπούλου καί ή επιρ
ροή τού σοφού λόγου αυτού κατεβίβασεν εις τό πνεύμα τών ομιλητών 
τόν χαρακτήρα τοϋ 'Ρωμαίου ρήτορος, καί ό Πολιτιανός προβεβηκύς 
ήδη τήν ηλικίαν φρίσσει άναπολών τήν εποχήν, καθ’ ήν ή αμάθεια 
τού Κικέρωνος έθεωρεΐτο ώς πράγμα εΰπρόσδεκτον καί παρ’ αυτού, 
καί παρά τών συμμαθητών του.

Τόν Άργυρόπουλον έπήνεσαν οί Φίλελφος, Κορτέσιος, Άλκυόνιος, 
Πολιτιανός κλπ.

Είχε δύο υιούς τόν όμώνυμον αύτώ Ιωάννην, ού μέμνηται Γέσ- 
νερος έν Βιβλιοθήκη, καί τόν Βαρθολομαίον έκπαιδευόμενον έν 'Ρώμνι 
ύπό Βησσαρίωνος, καί έκεΐ τελευτήσαντα.

Δτ,μτ,τριος δέ Άργυρόπουλος, πιθανώς άδελφός τού ’ΐωάννου, άνα- 
φέοεται έν έτει 1451 εις έπιστολήν Φιλέλφου πρός Άνδρέα^ 
Άλεμάνον.

Σ  υγγράμματα.

—Εισαγωγή καί σχόλια εις Πορφΰριον καί Αριστοτελους οργαναν.
— Εκκλησιαστικά ποιήματα.
—Περί συλλογισμού.
—Παραμυθητικός πρός τόν βασιλέα Κωνσταντίνον επί τώ θανάτω της έαυ  ̂

τού μητρός.

{') Αέγεται, ότι έν τή πρώτη μετά τοϋ &ασημου τούτου έλληνιστοΰ συνεντεύξε!, 
έ Άργυρόπουλος τενίζας ανέκραξε «Ebeu, ooslro exilio resolyavit Alpes ».
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—Περί ’Αριστοτελική; φιλοσοφία;.
—Παραμυθητικό; επί τω Οανάτω τοΰ λαμπρότατου υ'οί» του μεσάζοντος 

τοϋ Καντακουζηνου. (Βιβλιοθήκη Έσκουριάλε Μίλλερ σελ. 81).
—Περί Ικπορεύσεω; τοϋ ’Αγίου Πνεύματος προ; τον μεγαν δοΰκα Λουκάν 

Νοταράν. (Ιζεδόθη Ιλληνολατινιστί ΰπό Άλλατίου Orthodoxa Grseca σελ,
4 0 0 -1 8 ).

—Μονωδία εί; τόν βασιλέα Ίωάννην.
—Περί βασιλεία; προ; Κωνσταντίνον τόν αΰτοκράτορα.
—Αόγο; περί Φλωρεντινή; συνόδου.
— Μονωδία Ιπί τω Οανάτω Ίωάννου Παλαιολόγου, καί παραμυθητικό; προ; 

τόν αΰτοκράτορα Κωνσταντίνον.
— Αόσει; φιλοσοφο-ίατρικαί πρό; τοΰ; έν Κύπρω προτείναντα;.
—Έπιστολαί πρό; Νικόλαον Ε’. Τραγχεδίνον καί Βησσαρίωνα.
Μετίφρασεν Ικ τοΰ έλληνικοΰ εϊ; τό λατινικόν: ArislOtelis de llioribus, 

De inlerprctatione. Acroases Physicse. De Coelo. De Gencrationc. Me- 
teorologia. De anima. De scnfu el sensalu. De memoria ct reminis- 
cenlia. De soinno et vigilia. Dc longitudinc ct brcvilatc vilae. Ικδο- 
θεντα Iv Αΰγούστη (Ang. Vindclicorum 1518—20).

—Aristotelis predicamenta posteriorum aualylicoruiii libros II. De 
•naturali ausculatione lib. VIII. Ethicorum Nieomachorum libr. X. τυπω- 
δέντα Iv Βασιλεία.

—Basilii Magnii in Hcxoemeron homilise. Basiliae 1565.
Συνεγραψε λατινιστί ό Άργυρόπουλο; — Conimciltaria in Ethics Nico- 

machea, τυπωθέντα Iv Φλωρεντία καί Παρισίοι; 1-541' καί τυ/ας Ιπιστολα;, 
ςό; πρό; τόν καρδινάλιον 'Ροβόριον κλπ. (').

Κωνσταντίνος Λάσκαρις.
Καταγόμενος έκ περιφανούς οίκου τοϋ Βυζαντίου, μετά την άλω-· 

σιν έζήτησεν οΐκογενειακώς άσυλον εις Ιταλίαν, δπου εύμενώς έδε- 
ξιώθη υπό Φραγκίσκου Σφόρτζα, δουκός τοϋ Μιλάνου, άναθεμένου 
αΰτφ την έκπαίδευσιν τής Ουγατρός του Τππολύτης, συζευχθείσης 
ύστερον (1 4 6 5 ) τω βασιλεΐ τής Νεαπόλεως. Μετά έζαετή έν Μ ι- 
λάνω γόνιμον διδασκαλίαν μετέβη εϊς 'Ρώμην ("), και διετελεσεν 
έπί τινα χρόνον οικείος τφ  καρδιναλίω Βησσαρίωνι. ΈκεΐΘεν ήλθεν

(’) Hodii, dc Graccis illustribus, lib. II, cap. 1.—Iovii, Elogia—Papadopoli 
Historia Gymnasii Patavini, σελ. 179— Fabricii, Bihliotheca Graca, εκδ. 
Carles, tom. XI, σελ. 60—61.—Boei neri, de Doctis Graicis, σελ. 137—151. 
— Biographic Univcrselle, εκδ. Michaud, tom. I. —'Ρόσκου βίος Λαυρέντιου τοϋ 
Ικ Μεδίχων (μετάρρ. X. Παρμενίδου, σελ. 26, 240—2).
I (*) Ό 'Ρεύνας λέγει, ότι προσχλήσει Λαυρεντίου τοΰ έκ Μεδίχων μεταβάς έδιδα* 
|ε ν  εΐ; Φλωρεντίαν’ ό 6έ ‘Ραγούζης καί άλλοι, ώς πιδανώτερον, εις ‘Ρώμην, λ
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εί; Νεάπολ,ιν, ποοσκλήσει τον βασιλέως Φερδινάνδου α \  ϊνα διδάξη 
τήν Ελληνικήν γλώσσαν, καί τήν Ρητορικήν ('). Δυσχεραίνουν δ’ ώ; 
φαίνεται, έπί τή μετά φανατικών ετεροδόξων επικοινωνία, άπεφάσι- 
σεν ϊνα μεσαβη κα'ι τελειώσσι τάς ήμέρας του εις τινα 'Ελληνικήν νή
σον" άλλ’ επειδή τό πλοΐον προσέπλευσεν εις ΒΙεσστ,νην, οί προύχοντες 
παρεκάλεσαν αύτον θερμώς ινα διδάςη έκεΐσε τήν 'Ελληνικήν γλώσ
σαν (1 465 ). Ή  φήμη τοΰ μεγάλου τούτου διδασκάλου προσείλκυσε 
πανταχόθεν πολλούς μαθτ,τάς, μεταξύ των όποιων ήριθμοΰντο Πέτρος 
Βέμβος ό ύστερον καρδινάλιος, Μαυρόλυκος, "Αγγελος Γαβριήλ, Βολ- 
ζάνιος καί άλλοι των ύστερον έπιοανών. Έχει δε καί άπεβίωσε περί 
τό 1 4 9 3 , δωρ/,σάμενος διά διαθήκης εϊ; τήν κοινότητα τήν βιβλιο
θήκην αύτοΰ συνασταμ,ένην έκ πολυτίμων χειρογράφων, μετενεχθέντων 
ύστερον εις 'Ισπανίαν καί κατατεΟέντων έν Έσκουριάλτ,.

Μαρμάρινος τάφος άνηγέρθη αύτω Οπό τής πόλεως, δστις κατα
στραφείς ύστερον δεν άνεκαινίσθη-

'Ο Λάσκαρις άναντιρρήτως ύπήρξεν εις των περιφανέστερων γραμ
ματικών, καί πολυμαθέστερων 'Ελληνιστών τού ΙΕ', αΐώνος. 'Η Μεσ
σήνη εκλήθη, ώς λέγει "Αλδος, ένεκα τής διδασκαλίας αύτοΰ Νέαι 
ΆΟήναι" Οπήρςε δέ άνήρ άγνών ηθών, λιτού βίου, ώ; λέγει ό Βέμβος,
" omnino nihil illo sene humanius, nihil sanctius ", ταΰτά καί 
τοΰ Μαυρολύκου έπιλέγοντος (8).

Σ υγγράμματα .
—Erotcmata cS intcrprctalionc laiina. Dc Iris griccis ac diplilliiigis 

et quc-admoilu ad nos venial. Abrcviationes quibus frequentissime graeci 
ulunlur. Oratio dominiea ct duplex salutatio Bealie Virginis. Symbo- 
lum Apostolorum. Evangelium Di\i Joaimis Evangelistic. Carmina au- 
rea Pylhagoi’ie. Phocylidis viri snpienlissimi moralia. Omnia suprascri- 
pla habenl e regionc iriterpretalione laiina de verbe adverbu. Εις 4, 
φύλ. 166. ( II Γραμματική αϋτη τοΰ Λασκάρεως γραφεϊσα διά τήν μαθή
τριαν του Ίππολότην, προετυπώΟη τώ 44>6(“)Ιν Μεοιολάνοις,έπιατασία Δη- 
μητρίου Δούκα τοΰ Κρητό;" άλλ’ έντελεστε’ρ* * έστιν ή ανωτέρω ε/.οοαις γενο-

(') Τάς έτιατολάς τοΰ Φ.'ρδινίνδου, δι’ ών προαεχλτ,Οη δ Λάαχαρις εις Χεάπολιν, 
έδημοαίευαεν δ Τευνας.

(*) Πηγ»ί. Hicronymi Ragusa·, Lascaris—Tlacidi Reyns, Urbis Messanae 
nolitia histories— HoJii dc Grscis illustribus—Barncrus, σελ. 170—80—Fa- 
bricii, Biblioth. grsc. XI—Weiss (Biographic Univcrselle).

Is) Άνετυττώβη χΐ,ζόβ: τΰ> 1480 js i  τήν is :γραφήν—Compendium dc octo par- 
ijuoj orationis cum versiouis Ioauui CrCStoui- y y .  i v Βιχεντία ™ 1480.

(ν ε ο ε λ λ . φ ιλ ο λ ο γ .) 4
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μένη, κατά τήν μαρτυρίαν Μαρτίνου τοΰ Κρουσίου, έπιστααία καί διορθώσει 
αΰτοϋ τοΰ Λασκάρεως. Είναι δε τδ πρώτον βιβλίον τό έκ των πιεστηρίων τοΰ 
περιφανούς ’Άλδου Μανουτίου έκδοθέν, καί έτυπώθη κατά Φεβρουάριον τοΰ 
<494, ώς έν τίλει άναγινώακεται: « Imprcssum est Vcnetiis sumo studio’ 
littcris ac impensis Aldi Manucii Romani anno ab incarnatione Domini 
noslri Jesu Christi MCCCCLXXXXIIII, Vltimo Febrnarii »· περιέχει δυο 
προλόγους λατινιστί τοΰ σοφοϋ τυπογράφου, και περιγράφεται λεπτομερέστερα 
ΰπό 'Ρενουάρδου (Annales de l’ lmprimerie des Aide· lorn. I ) .— Άνε- 
τυπώθη τώ 4509 έν 'Ρώμη, ύπό τοΰ αΰτοΰ "Αλδου 4545, έν Λοβανία 4546, 
Παριοίοις 4535, Βενετίφ 4524, 4540, καί 4557" μετά νέας δέ λατινικής με- 
ταφράσεως τοΰ Τρικαιλλίου έν Φεββάρα 4540, καί πολλάκις μετέπειτα έν 
Βενετία καί άλλαχοΰ).

—Περί των οκτώ τοΰ λόγου μερών. (συνεκδοΟεν τή γραμματική έτυπώθη 
ιδία παρ’ ’Άλδψ ανευ έτους, έν Βασιλεία 4547, έν Βενετία 4539, 4555, 
καί ΰπό Ίω . Πατούσα 4744).

—Vitae illustrium philosophorum Siculorum cl Calabrorum. MCCCG 
XCIX. (προσφωνοΰνται ΰπό Λασκάρεως τώ δον Φερδινάνδω δέ Κουνίω- άνε- 
τυπώθησαν τώ 4562 ΰπό Μαυροίύκου’ ΰπό τοΰ Άββα Ζαχαρία (Bibliotheca 
di sloria litterario), καί Φαβ&ικίου (Bibliollieca Graeca)· ιδία δ’ έξεδόθησαν 
0? βίοι τών Σικελών ΰπό 'Ραγούζα (Elogia Siculorum. Avignon. 4690), 
καί ΰπο Άμίκου (Mcmor. Letter, di Sicilia, 4756).

—Παρεκβολή περί Όρφεως. (Ιτυπώδη είς τόν Α’. τόμον τών Ταυρινιανών 
Μαρμάρων).

—Έπισημειώσεις είς την γραμματικήν.
—Περί προσωδίας βημάτων.
—Επιτομή Ήρωδιανοΰ μεγάλης προσωδίας.
—Σημειώματα έκ τοΰ πρώτου τοΰ Μοσχοπούλου.
-—Περί βαρυτόνων καί περισπωμένων.
— Προλεγόμενα ρητορικής.
— Επιτομή ρητορικής Έρμογένους.
—Περί τόνων τών ονομάτων.
— Μήνες Αθηναίων, Β.θυνών, Κυπρίων, Καππαδόκων, μετά λεξικού καί 

σημειώσεων.
—Τί ορθογραφία καί πόσα μέρη αυτής.
— Έτυμολογίαι.
—ΙΙερί ΰπογραφομένων φωνηέντων, καί αντωνυμιών. ( Συνεξεδόθησαν xrj 

Γραμματική έν Βενετία 4550).
— ’Ορθογραφικά.
— Προοίμιον είς Γραμματικήν.
—Περί τόνων ε’δικώς τών όκτώ τοΰ λόγου μερών.
— ΙΙερί προσγεγραμμένων φωνηέντων.

. — ΙΙερί σχηματισμού ρημάτων.
— Βίος Α γίου Δημητρίου.
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— Προλεγόμενα εις ’Ορφικά καί περί ποιητοΰ.
— Σύνοψις εκ Πλούταρχον, Σουίόα, ’Αθηναίου, Διογένους Λαερτίου, ’Ανθο

λογίας, κλπ.
“—Περί έφφικίου καί όφφικιαλίου.
— Περί ειδών καί νοννών καί καλ.ενοών.
•—Σύνοψις Ιστοριών.
— Επίτομος εκβεσις αΊτοκρατόρων άπό θεοδώρου τοΰ Λασκάρεως μ ίχρι 

Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου.
— Ε πιγράμματα έπιχήδεια εις Φανούριον Ίερακα 'Ρόδιον, Γεώργιον Ρά- 

λην, Ίωάννην ίνράντην Ισπανίας, Φερδινάνδον Κούνιον, καί Θεόδωρον Γαζτ,ν.
— Έκβεσις Χοσρόη τοΰ Περσών βασιλέως περί τοΰ 'Ρωμαϊκοΰ κράτους.
— Τρία έπιγράμματα είς Καλλίμαχον.

, — Έπιστολαί προς Βησσαρίωνα, Γαζήν, Ίάνον Λάσκαρην, Ίωάννην Πάρ-
■δον, Άνδρεαν Κρεμονέα, ’Αθανάσιον έπίσκοπον Λοκ.ρών, Γεώργιον Βάλλαν( 
Γάτον έπίσκοπον Κατάνης (').

Μετέφρασε δ’ έκ τοΰ ελληνικού είς τό λατινικόν.— Β. V. Mari® ad M eSii- 
fienses cp islo la .

—Acta SS. Apostolorum Petri Cl Pauli, (έδημοσιεύθη ΰπό Φαβρικίου).’
—Vila S. Agalh* *  Virginis et roartyris.
—Sergii Patriarch® liymni in Iaudem Β. V. Mari®.
- Τ.μ· “Εγραψε δί ~pi τής είς ’Ιταλίαν έλεύσεώς του—Πρακτικό τής έν 'Αγία Σο

φία ύστατης συνόδου, μετά την τελευτήν Ίωάννου Παλαιολόγου, δημοσιευόέντα Οπό 
Δοσιβέου έν τόμω Καταλλαγής.

Λαόνικος Χαλκοκονδύλης (*).
Νικόλαός το ποίν, μετωνομάσθη κατ’ αναγραμματισμόν Λαό.νικος. 

Ο πατήρ του ευπατρίδης ’Αθηναίος, συγγενεύων τη  χήρ<ε ’Αντωνίου 
Ακβϊόλη δουχάς τών ’Αθηνών, έστάλη ΰπ’αύτης πρΔς Άμουράτην Β’. 

ΐνα μεσιτεύση Οπέρ της αρχής. Κατά τήν απουσίαν αϋτοΰ οΐ λοιποί 
προύχοντες τών ’Αθηνών καταλαβόντες δ ι’ απάτης την άκρόπολιν 
έξεδίωζαν τήν τε χήραν τοϋ ήγεμόνος καί τους συγγενείς αυτής καί 
τοϋ Χαλκοκονδύλου, καί κατέλαβον τήν αρχήν. *0 Χαλκοκονδύλης 
άγνοών τά διατρέχοντα ήλθε παρά τώ σουλτάνω καί συλληφθεΐς

(1) Iriarte, Codices G rsci MS. Bibliotheca Matrileasis tom. I. Έν τώ τόμω 
τούτφ άπαριθμοΰνται καί τό έν Μαδρίτη περισωζόμενα χειρόγραφα τοΰ Αασκάρεως.

(*) Περί τοΰ δνόματος ύπάρχουσι πολλαΐ διαφωνίαι* διότι χειρόγραφα δλλα μέν 
Χαλκονδύλην, άλλα Χαλχοκανδύλαν, καί άλλα Χαλχοχονδΰλην σημείου σι' τδ ge- 
δαιον, οτι Χαλκοκονδύλης δρβώτερον, ώς έν τή σειρφ τής Ιστορίας του δ αύτδς γρά
φει τό οίχογενιακόν του όνομα' τό Χαλχονδύλης ουδέν έτερόν έστιν ή τό αύτό όνομα, 
συμπτύξει τών δύο συλλαδών χο, παραλειφβέντος τοΰ σημείου τής συμπτύξεως είς 
χειρόγραφά τ:να, δι’ άγνοιαν τοϋ άντιγραφέως.



έρρίφθη εις τά δεσμά, κελευόμενος ΐνα παραδώσγ, τάς ’Αθήνας. ’Απο* 
δράς δέ καί πορευόμενος είς Πελοπόννησον συνελήφθη ΰπό των Τούρ
κων, καί δέσμιος εστάλη προς τον σουλτάνον, δστις τον συνεχώρη- 
σεν. "ϊστερον σταλείς υπό Κωνσταντίνου Δράγαση, δεσπότου της 
Πελοπόννησου, του ύστερον αύτοκράτορος, ώς πρέσβυς πρός τον σουλ-, 
τάνον, διαμένοντα εις Φερράς, συνελήφθη αύθις καί έφυλακίσθη.

'Ο έν λόγω υιός του κατέφυγε μετά την άλωσιν εις ’Ιταλίαν, 
ένθα ήκμαζε περί τω 1 4 7 0 , κατά Φαβρίκιον, καί τώ 14 9 0  κατά 
Βόσσιον. Εκεί δ ' έγραψε την ίστορ ία ν. τής.,,εϊ; Κόρώςςην εισβολής τών 
Τούρκων είς δέκα βιβλία έν έπιτετηδδνμέγή ιωνική διαλέκτω, άοχό- 
μενος, κατά το Θουκυδίδειον’ » Λαονίκω Άθηναίω τών κατά τάν βίον 
οί ές θέαν τε καί ακοήν άφιγμ-ένων ές ιστορίαν ξεγγέγραπται τάδε, 
ώστε δή τούτο χρεών έκτιννύναι τή φύσει, άμα οίόμενος καί μηδέν 
αυτών άκλεώς έχειν ές τους έπιγιγνομένους, ξυνενεχθέντων, ώς έμοί 
δοκεϊ, οΰδαμώ ελασσονών τών κατά την οικουμένην ποτέ γενομένων 
μνήμης άξιων’ τής τε 'Ελλήνων φημί τελευτής τά  ές την άρχήν αυ
τών έπισεσυμβηκότα, καί Τούρκων έπί μέγα δυνάμεως καί επί μέ- 
γιστον τών πώποτε ήδη άφικομένων’ άφ’ ών δή τήν τούδε τού βίου 
ευδαιμονίαν έπί τάναντία φερομένην επιλεγόμενος ί’σχειν αυτή καί 
άλλοτε άλλως, θέμις ήγοϋμ.αι είναι περί άμφοϊν τούτοιν μ.νήμην 
ποιεΐσθαι ούκ άεικη

Έ ν.τή  συγγραφή ταύτη άπεθησαύρκνεν ό Χαλκοκονδύλης πολυτί
μους ειδήσεις περί τής υπό τών Τούρκων κυριεύσεως τής Στερεά; ιδίως 
καί τής Πελοπόννησου. 'Ο Μαρβίλιος (Miscellanea hislorico-lilteraria, 
tom. I l l )  εκφράζεται ούτω περί τής ιστορίας τού Λαονίκου « Comme 
on a joint Calcoudyle, qui a traite Γ histoire des Turcs, aur 
Auteurs de la Byzantine, on peut assurer qu’il ne les deshonore 
pas de se trouver a leur suite·, il a le don de reveiller notre at
tention, en nous donnant de la curiosite, et de nous pas laisser 
dormir sur son livre « .

’Η ιστορία τού Χαλκοκονδύλη μεταφρασθεϊσα λατινιστί ίιπό Κον- 
ράδου Καυσέρου έτυπώθη έν Βασιλεία 1 5 5 6 ’ καί γαλλιστί υπό Βλα
σίου Βιγενερίου, έν Ιίαρισίοις 1577 .

Ίο Ελληνικόν κείμενον μετά τής ά ν ω  λατινικής μεταφράσεως έτυ
πώθη τό πρώτον έν Ι’ενεύγ, 1615 , είτα δ ’ έν Ιίαρισίοις 1 6 5 0 , καί 
επ' εσχάτων έν Βόννη,' 1843 .

5 3  ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.
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Μανουήλ Μοσχόπουλος.
’Ανεψιό; τοΰ ομωνύμου Κρητό; ('), έγεννήΟη εΐ; Κωνσταντινού

πολή, μετά την άλωσιν τή; οποία; προσουγών εΐ; ’Ιταλίαν έγραψε:
—Συλλογήν ’Αττικών ονομάτων. (έξεοόθη μετ’ άλλων ΰπό Φοαγ. Άζου- 

λάνου έν Βενετία 452i  παρ” Άλοω. και ΰπό Μιχαήλ Βατκολάνου εν Παοι- 
βίοις 1532. Ό  Δουκ.άγγιο; άναφεοει τό εν λόγω πόνημα χειρόγραφον έν τη 
Παρίσι ανή βιβλιοθήκη, έπιγραφάμενον" « Τοΰ σοφωτατου Κυρίου Μανουήλ του 
Μοβχοπουλου Βυζαντίου (του Κ ρητός ανεψιού) Ικλογή κατά στοιχείον όνο- 
ματων ’Αττική;, οι; οι οοκιμώτατοι χοώνται των παλαιών * *).

— Περί ισιωμάτων, ή αττική; διαλέκτου.
•—Γ ραμματική ν.
*—’Αττικά; φωνά;.
—’Αττικισμού;, (έκίοθέντα; κατα λάθος ε’π’όνόματι θωμά του Μαγίστοου).
—Γραμματικήν έζήγησιν εις τάς ούο πρώτα; βαψωοίας τής Ίλιάοος. Έ » 

Ουτρέχτη 1712 (*).

Νικόλαος Σεκουνδινός.
’Εγενν/,0η έν Εύβοια περί τά τέλη τοΰ ΙΛ . αίώνο;, καί έξεπαι- 

5ευ9η πιθανώς εί: τά έν Κωνσταντινουπόλει σχολεία. "Οταν 6 αύτο- 
κρατωρ Ιωάννη; Παλαιολόγο; μετέβη εί; ’Ιταλίαν πρό; συγκρότησιν 
πή; περί ένώσεω; των δύο εκκλησιών συνόδου παρέλαβεν έν τη 
ακολουθία καί τόν Εύβοεα Σεκουνδινόν, γιγνώσκοντα την λατινικήν 
γλώσσαν άριστα. ’Επίσημο; διερμήνευσή; τή; συνόδου διορισθε’ι; ό 
Νικόλαο; έδικαίωσε καθ’ ολοκληρίαν την εκλογήν τοΰ αΰτρκράτορο;. 
Η προ; μετάφρασιν έκ τοΰ προχείρου καταπληκτική ευχέρεια τοΰ 
άνδρό; έθαυμάσθη υπό των αλλοεθνών, καί άνδρε; επίσημοι έπλεξαν, 
τόν στέψανον τοΰ Εύβοεω;. Ό  πάπα; Πίο; λέγει ταΰτα περί τοΰ 
Σεκουνδινοΰ’ « vir Graecac et latinac historiae peritissimus. »f

(') Ό Κρής Μανουήλ Μοσ/όπονλο; ήχμασε περί τά τέλη τοΰ 1Λ’ αΐώνο; επί 
Μανουήλ Παλαιολόγου, χαί δ/ι επί ’Ανδρονίκου τοΰ πρεσδυτέρου, ώ; Δουχάγγιος, χαϊ 
Φαβρίχιος, τδν όποιον ό Άρλέσιο; δέν διώρθωσε (Weiss. Biographic Universelle).

(*) "Ενεκα τή; ταϋτωνυμία; τοΰ Τί θείου κα! ανεψιού μεγάλη έπιχρατεΐ σύγχυσις 
περί τήν άπόδοσιν τών συγγραμμάτων· τά σχόλια εΐ; Ησιόδου Έργα καί Ημέρας, 
άτινα 4 Τριγγαδέλλη; ύπ4 τό όνομα τοΰ ήμετέρου Βυζαντίου έδημοσίευσε, κατά 
χειρόγραφον τή; Μαδρίτης αποδίδονται εις τ4ν Κρήτα. Τά έςής αποδίδονται εις 
άμφοτέρους—Εύνοψις βίου Εϋριπίδου—Περί ειδώλου—Σχόλια εΐ; Πινδάρου 'Ολύμπια 
— Περί Πνευμάτων—Πει’, σολοικισμού, καί παροιμιών—Σχόλια εις τ’αρχαία επι
γράμματα— Αίννιαατα — ’Α-.ιθυητιχή, χλε. iFftbrittf Bibliotheca Gr*«a VI» 
t i l .  32ί . ‘ ' ; _
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καί άλλαχοϋ « interpres Sagunlinus utraque linguae disertissimuS 
" iliustre nomen adeplus esl ». Καί 6 Ματθαίος Παλμέοιος « Ni- 
" colaus Euboicus latinae et graecae linguae atque eleganliae 
» princeps Iaudatissimus habelur » (’).

"Γστερον έλθών ό Νικόλαος εις Βενετίαν διωρίσθη δουκικός γραμ
ματείς. ’Αναχώρησα; δ ’ επειτα διά την πατρίδα του ελαβε τό δυστύ
χημα νά εδ-/1 την γυναίκα καί τά  τέκνα καταπαντιζόμενα μεθ’ απά
της της περιουσίας του. ’Απαρηγόρητος έπί τή συμφορά έπανέστρεψεν 
εις Βενετίαν, καί ή Δημοκρατία έδωρήσατο αύτώ εξακόσια δουκάτα.'

Τω 1453  διέτριβεν έν Νεαπόλει, οθεν χρονολογείται ή πρός Ματ·· 
Οαϊον Άσάνην επιστολή του. Τήν 7  Μαίου 1 4 6 9  ευρισκόμενος εις 
Παδούην μετέφρασε λατινιστί τον Όνήσανδρον, τόν όποιον προσεφώ- 
νησεν εις τόν βασιλέα της "Νεαπόλεως, ΰφ’ οΰ, κατά πάσαν πιθανό
τητα, είχεν εΰεργετηθή. Μεταβάς επί τέλους εις 'Ρώμην προσεληφθη 
εις υπηρεσίαν τοϋ πάπα Π ίου Β \ καί ενταύθα άπεβίωσε τήν 2 6  
Μαρτίου 1463 .

Συνέγραψεν ό Σεκουνδινός έλληνιστί μεν— Γενεαλογίαν των Τούρκων σουλ
τάνων, τυπωθεΐσαν έν Βασιλεία τω 1556—Περί χρησμού τού ’Απόλλωνος 
προς διατρύπησιν τοϋ ’Ισθμού τής Κορίνθου—Έπιστολάς πρός ’Ανδρόνικον 
Κάλλιστον, καί Ματθαίον Άσάνην-. λατινιστί δε—Gobeiliacultlin Consilio- 
n im —καί 44 έπιστολάς πρός διαφόρους.

Πρός τούτους δε μετέφρασεν από μεν τοϋ ελληνικού εις τό λατινικόν— 
Όνησάνδρου Σρατηγικόν—Άρριανοϋ Άνάδασιν ’Αλεξάνδρου—καί τά πολι
τικά τοϋ Πλουτάρχου, τυπωθέντα έν Βριξία τή 1485" άπό δε τοϋ λατινικού, 
μετήνεγκεν εις τό ελληνικόν—Ζητήματα Ίουλιανοΰ καρδιναλίου, τυπωθέντα 
Ιν Φλν ρεντία τω 1762. (8).

Γεώργιος Φραντζης.
Έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει τήν 30 Αύγουστου 1401 έξ επι

φανών γονέων, άναδεχθείς έν τω βαπτίσματι υπό τής όσιας ©ωμάι- 
δος. Νέος άπελάμβανε τής εύνοιας των αύτοκρατόρων Μανουήλ καί 
’Ιωάννου τών Παλαιολόγων. Τφ 1 4 2 7  συνοδεύσας τόν ’Ιωάννην εις 
Πελοπόννησον παρέμεινε παρά Κωσταντίνω Δραγάτη, δεσπότ-ρ τής

(’) Hodii, de GiKcis illustribus, lib I, cap. V I.—Καί έν το~ς πραχτιχοΐς
τής συνόδου σημειουνται ταϋτα irspt του Σεκουνδινου, « άνήρ αριστος, και αξιολογώ— 
» τατος, χ*1 3χρως μέν Ιν τή τών λατίνων γλώσση έξησχημένος, καλώς δέ λίαν 
« και τήν ήμετίραν έπιστάμβνος. »
 ̂ (®) Hod i us—Feller, Biographic Universele, tom, Χϊ? σελ, 205— F abric»* 

Bibliotheca Graeca, Com. XI, σελ. 275, κα> 70α,

$1
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Πελοπόννησου, επ’ όνόυ.ατι τον όποιον κατέλαβε τά παραδοθέντα 
ορούρια τή; Σπάρτη; καί Κυλλήνη;' εΐτα συστρατεύων τώ Κώσταν- 
τίνω κατά τών Πατριό·/ έγίνετο αίτιο; τή ; σωτηρία; αύτοΰ* διότι 
πληγωθέντο; τοΰ ίππου του, καί πεσόντος χαμαί, δ Φρατζή; προ- 
κινδυνεύσα; έλύτρο>σεν αυτόν" πληγωθεί; καί αίχ^αλωτισθεί; ύπδ 
τών Πατρέων καθείοχθη εί; τινα πύργον, ένθ’ άοκετά; ΰπέστη κα
κουχία; καί στερητει;( ') . Λιέμεινεν αιχμάλωτο; έπί ημέρας τεσσαρά
κοντα' εϊτα δε λυτρωθεί; άντεμείφθη έπαςίω; ΰπδ Κωνσταντίνου, 
δττι; τδν άπέστειλε πρδ; σουλτάνου Άμουράτην Β*. πρδ; διεξαγωγήν 
εκκρεμών τινων ζητημάτων. Τώ 1430  εστάλη εί; ’Ακαρνανίαν "να συμ.- 
φίλιώση τούς διαπληκτιζομ.ένου; υιού; Καρόλου Τόκου τοΰ ήγεμόνο;' 
επιστρεοων δέ συνελήφθη περί τά  νησίδρια τή ; Αευκάδος ΰπδ Κ ατα- 
λάνων πειρατών, καί άπαχθεΐ; εί; Κυλλήνην έπωλήθη μετά τών 
συναιχριαλωτισθέντων αντί πέντε χιλιάδων χρυσών νομισμ.άτων.

Κατά Σεπτέμβριον 1431 δκορίσθη διοικητή; Πατρών, καί κατά 
'Ιανουάριον 14 3 2  εστάλη πρέσβυ; πρδ; τδν σουλτάνου καί τδν αύτο- 
κρατορα Ιωάννη·/, παρ’ ού καί έτιμήθη τώ όρρικίω τοΰ πρωτοβε- 
στιαρίου. Έπαναστρέψα; εί; Πελοπόννησον εστάλη ΰπδ τοΰ αύτοΰ 
Κωνσταντίνου πρδ; ’Αντώνιον ’Ακαΐόλην, τδν αύθέντην τών ’Αθηνών, 
καί ύστερον έπρέσβευσεν αύθι; παρά τώ σουλτάνω καί Ιωάννη τώ 
αϋτοκράτορι. ’Αποθανόντο; τοΰ δουκδ; τών ’Αθηνών, ή χήρα του 
Μαρία Μελισσηνή έξητησατο παρά Κωσταντίνου ΐν’ άνταλλάςρ τήν 
ήγεμονείαν τών ’Αθηνών καί θηβών αντί άλλων έν Πελοποννήσω 
χωρών' πρδ; συνομολόγησιν τοΰ άνταλλακτηρίου εστάλη δ Φραντζή; 
τω  1435 ' άλλ’ επειδή ό 'Οθωμανό; στρατάρχη; Τουραχάνης προ- 
λαβών κατέλαβε τά; Θήβα;, διετάχθη "να μεταβή παρά τούτω καί 
διαπραγματευθίί τδ ζήτημα. Εϋμενώ; δεςιωθεί; ΰπδ Τουραχάνου, 
γνωρίριου δντο;, έπανέστρεψεν άπρακτο;, διότι ΰπδ διαφόρου; προ
φάσεις ό ’Οθωυ.ανδ; άπέφυγε πάσαν διαπραγμάτευσιν. ’Εκ θηβών 
αναχώρησα; έπορεύετο εί; Εύβοιαν, άλλ’ άρθείση; τή ; γεφύρας, ίιε- 
νυκτέρευσεν εί; τδ αντίπεραν, εκτεθειμένο; εί; υπερβολικόν ψΰχο;,

■ (*) « Kal άζαγαγόντες με εμβλτ,σϊν εις τόν γουλάν, vyrot τον πύργον, ev οιχο> 
?Χ0Τ£ΐνφ, ενΟκ μύρμηνχ«ς χαΐ σιτόφίειρβς five?» τό είναί ποτέ σίτον*
άττοθτ,χτ,ν, χ»> χ £ι-οττέβας σ:2ηρας τεριε'0εσ»ν τοΐς roai μου xat σειράν λιιν {άκρο·* 
τάτην χαΐ στερ.άν μετχ σχόλοιτο; μεγάλου χ&~Λ γή; τ.επη'·ότος* ενθχ κκχώ; ίκ<ϋ-
*ωμην Π χρως δ'.^γιγων ά~ό ΤΞ των τ;λτγων xat Των 3εσμΰ>ν? χαΪ των &aXwv* *

S5
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καί είς τάς έπιδρομάς των λ.ηστών, καί των Τούρκων. Τήν 23 Σε
πτεμβρίου 1436 άναχωρήσα; εξ Εύβοιας έφθασεν εις Βυζάντιον, ένθα 
τήν 26 ’Ιανουάριου 1438 ένυμφεύθη τήν ’Ελένην, θυγατέρα του έπ ΐ 
κανικλείου ’Λ λες ίου Παλαιολόγου τοϋ Εξαμπλάκωνος, στεφθείς υπό 
αΰτοϋ τοϋ Κωσταντίνου. ’Εκ ταύτης έγέννησεν Τωάνννιν, Θάμαρ, άνα- 
δεχθέντας εν τω βαπτίσματι ΰπό τοϋ ίδιου Δραγάτη, καί ’Αλέξιον, 
καί ’Ανδρόνικον.

Την 6 Δεκεμ.βρίου 1441 σταλείς εις Λέσβον, δ ι ε πρ α γμ α τ εύθ η τό  
συνοικέσιον Κωσταντίνου μετά Αικατερίνη; θυγατρός τοϋ κυρίου της 
νήσου Κατελουζίου, τελέσας καί τήν τοϋ γάμου μνηστείαν' τω  1 4 4 2  
ήλθεν εις Πελοπόννησον μετά τοϋ δεσπότου, καί τήν 2 0  ’Οκτώβριοι» 
τοϋ αΰτοϋ έτους εστάλη πρέσβυς πρός σουλτάνον, καί Δημήτριον τον 
δεσπότην. Τήν 1 Νοεμβρίου 1 4 4 3  έπέμφθη διοικητής Σηλυβρίας, 
τήν όποιαν κατά Μάρτιον 1444  παρέδωκεν εις Θεόδωρον, κατά τάς 
μεταξύ των αδελφών συνομολογήσει;' ύστερον άπεστάλη πρεσβευτής 
προς τον βασιλέα τής Ουγγαρίας, τον αύτοκράτορα ’Ιωάννην, καί τόν 
σουλτάνον. Τώ 1 4 3 7  εις αμοιβήν των έξιδιασμένων υπηρεσιών του 
ώνομάσθη ήγεμών τής Σπάρτη; καί πάντων τών πέριξ υπό Κωνσταν
τίνου είπόντος « ένεκα τής σής χρηστής δουλοσύνη; καί τής έμής 
προς σε αναδοχής καί αγάπης εΰηργετήσαμέν σοι τήν τής Σπάρτης 
διοίκησιν, καί ουτω θέλω είναι καί αϋτη ώς τής Κόρινθου καί Πά
τρας, ών τήν μέν έχει ό Καντακουζηνός ’Ιωάννης, τήν δε ’Αλέξιος 
ό Λάσκαρις ».

Κ ατ’ Αύγουστον τοϋ αύτοϋ έτους εστάλη πρέσβυς εις Κωνσταν
τινούπολή περί πολλών υποθέσεων, καί ιδίως δευτέρου συνοικεσίου 
τοϋ Κωσταντίνου, χηρεύσαντος ήδη.

’θ  Κωσταντϊνος γενόμενος αύτοκράτωρ εξηκολούθησε τιμών τόν 
Ψραντζήν διά σπουδαίων πρεσβειών. ’Αποσταλεί; δ ’ είς Τοαπεζοϋντα 
καί ’Αρμενίαν, μετά διετή απουσίαν, επανερχόμενος έναυάγησε περί 
τήν ’Αμισόν.

'Αλούσης τής Κωσταντινουπόλεως, κ,αί ήρωίκώς πεσόντος τοϋ 
ποοστάτου του, ό Φραντζής συνελήφθη υπό τών Τούρκων καί πάντα 
τά  δυσχερή καί κακά τής αιχμαλωσίας όπενεγκών έξηγοράσθη κατά 
Σεπτέβριον τού 1454, καί κατέφυγεν είς Σπάρτην' τά τέκνα του 
κρατηθέντα υπό τοϋ σουλτάνου έχρησίμευσαν εϊς έκπλήρωσιν σοδομίας.

Τόν Δεκέμβριον τοϋ αύτοϋ έτους έλθών εϊς Λεοντάριον είσήλθεν
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ei; τήν υπηρεσίαν Θωμά τού δεσπότου, δωρησαμένου αύτώ St’ άρ- 
γυροβούλλου τήν Κερτέζην. Είτα διοριστείς πρέσβυς εις Σερβίαν, ένεκα 
τής τότε <?υγχύσεως των έν Πελοποννήσω καί Σερβία, δέν έξετέλβσε 
τήν άποστολήν του.

Κατά Σεπτέμβριον 1455 μετέβη εις Άδριανούπολιν παρά τώ  
σουλτάνα» ϊνα έξαγοράσνι τ/.ν οικογένειαν του' 6 υιός του Ιωάννης, 
λίαν ευειδής, είχε σφαγή Οπό τοϋ σουλτάνου μ/, ένδίδιον εις τάς 
άκολάστους αϋτοϋ όρέςεις' έςαγοράσας μόνον τήν σύζυγόν του βα· 
ρυαλνών επανέστρεψεν εις Πελοπόννησον. Τη 2 5  ’Οκτωβρίου 1 4 5 6  
εστάλη πρέσβυς εις Βενετίαν, καί εΰμενώς δεζιωθείς επανήλθε τ/,ν 6 
’Απριλίου 1457 .

Οίκτρά /,το κατ εκείνην την έποχήν ή κατάστασις τής Πελοπόν
νησου. Ο Τουρκικός χείμαρρος άπροσκόπτως επήρχετο παρασόρων 
αυτοκρατορίας καί βασίλεια, οί δέ μικρόψυχοι ήγεμονίσχοι τής δυ
στυχούς έκείν/ς τοϋ καταρρέοντος ελληνισμού χώρας εΰρον πρόσφορον 
την ώραν νά διεκδική σωσι παλαιά μίση, άντί συσσωματούμενοι περί 
μεγάλων νά βουλευθώσιν. Ό  προκάτοχός των είχε τουλάχιστον τό 
θάρρος νά πέστ, νεκρός έπί αύτοκρατοριχής πορφύρας. 'Ο Θωμάς Πα— 
λαιολόγος, άόελφός τοϋ πεσόντος αύτοκράτορος, καί τελευταίος τή ς 
Πελοπόννησου δεσπότης αίσχρώς έγκαταλιπών τδ κράτος του άπήλ- 
0εν εις 'Ρώμην, έχων μεθ’ έαυτοϋ τήν κεφαλήν τοϋ ’Αποστόλου Ά ν— 
όρέου ( )" μετ’ ολίγον δέ καί ό Φραντζής συνοδεύων τήν οικογένειαν 
τοϋ δραπέτου ήγεμονίδου, ήλθεν είς 'Ρώμην, δθεν άναχωρήσας κατέ-

(!) Άπεβίωαεν έν Τώμη 1466. Των υιών τούτου ό μέν Άνορέας συνοίκήσας μετά 
χαμχ'.ζήλου τεοστάοος κατέστρεψεν έν 'Ρώμη τόν άίοξον βίον (1502)* δ δε Μα
νουήλ βχρέως φέρων τήν έν 'Ρώμη διατριβήν χατέφυγε πρός αυτόν τόν Μωάμ·®' 
χχ: jz' χύτου xxl τού Βχγιχζίτου διετέλεσε πάντα τόν χρόνον τιμώμενος, άν καί 
άπαρ^τρέπτως έφύλαςε των πατε'ρων χύτου τήν χμώμητον πιστιν. ΈχεΤ έτέκνωσβ 
τόν Ρτι νήπιον άπο6ιώσχντχ Ίωάννην, χαΐ τόν Άνδρεχν, όστις υπό Σελίμ εις τό 
βχσιλ’.χυν στρατοπέδου μεταχομ'.σθείς, έμυηθη τών Αγαρηνών τήν πίστιν xal τό 
ξνομχ εις τό Μωάμεθ μετέβαλε ν. Εύμενεστέρ* υπήρξε τών θυγατέρων του θωμ& 
ή τύχη, όιότι ή μέν Ελένη συνεζεύχθη μετά Λαζάρου τοϋ δεσπότου τής £ερ&ας 
(1460), ή δέ Ζωή, είτε Σορίχ κατ’ άλλους, πχνουργοτάτη γυνή, άρμοσθεΤαχ τώ- 
τσάρψ τής Μοτχοβίχς Ιωάννη τώ Βασιλίδη, *Vp£v σημαίαν
τοϋ διχεφάλου άετοϋ χχΐ ίσως τάς περί άναχτήσεως τής βυζαντινής αυτοκρατορίας 
β^ώβεις. Δημήτριος δέ ό αδελφός τοϋ θωμά παρεχώρησεν έχουσίω; τψ Μωάμεθ χαΐ 
τό χράτος χχΐ τήν μονογενή αυτού θυγατέρα (14C0), χαΐ έν Άδριανουπόλει μετενδυ- 
οάμενος τό μονα/ιχόν σχήμα χαΐ είς τό Δαυίδ μεταλλάξας τό #νομχ μετήλλαξε 
χχ; τόν β'.ον (14x1), Μουσκφίδου, '£λληνομνήμ’4>ν; ςςή, 393» -
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πλευσεν εις Κέρκυραν (5  Σεπτεμ,βρίου 1457)' τό δ ’ επόμενον έτος) 
προσκλήσει τής βασίλίσσης 'Ελένης πενθερας τού δεσπότου Λεονάρδου 
Τόκου, ήλθεν εις Λευκάδα.

Πάσχων έκ δεινού ρευματισμού ό άτυχης πρωτοβεστιάριος, άνέτεινε 
τελέον πρός ουρανόν την ψυχήν, άφοϋ κακή μ.οϊρα εϊχεν εκκενώσει εις 
τήν /.αργίαν του μέχρις ΰπο-άθμ.ης το ποτήριον των κοσμικών πικριών. 
."Οθεν ΰπενδυθείς τό μοναχικόν τριβώνιον μετωνομάσθη Γρηγόριο;’ τό 
δέ παράδειγμά του ακολουθούσα καί ή συμμέτοχος τών θλίψεων ενά
ρετος σύζυγός του 'Ελένη, μετωνομάσθη Εύπραξία.

Τήν 1 Σεπτεμβρίου 1465  προσεβλήθη δεινώς υπό τοϋ ρευματισμού 
εις τε τήν κεφαλήν καί τά  γόνατα’ τήν δε προσβολήν εκείνην, καί 
τήν πενίαν, έν ή εόρίσκετο ό τέως ευδαίμων Φραντζής, περιγράφει 
ό ίδιος ώς εξής '■ * Καί έξήλθέ μου τοϋ στόμ,ατος καί ρινός καί ώτίων 
τοσοϋτος χυμός, ώστε άπελπίσθην παρά πάντων, καί τρϊς τών άχράν- 
των μυστηρίων μετέλαβον' όπερ καί είθε μοι έπήλθεν ό θάνατος, ή 
θεραπεία πάντων τών έμοί δυσχερών, γήρους τε καί άσθενείας, καί 
της ένδειας’ οΰ μόνον γάρ τών πολλών καλών καί συνήθων τών εκ 
νεότητος υστερημένος ήμην, άλλα καί αυτών δή τών άναγκαίων τής 
καθημερινής τροφής’ όμως λυτρωθείς τοϋ θανάτου κωφός έναπέμεινα 
έκ τής τοιαύτης άσθενείας μέχρι πολλοϋ, ώς ούδέ τώ πλησίον μου 
σωματικά ήκουον

Τό επόμενον έτος διατριβών έν Κέρκυρα εγραψεν, αιτήσει τινών 
εΰγενών τής νήσου, τό Χρονικόν περαιωθέν τήν 2 9  Μαρτίου 1 4 6 6 ’ 
έκεΐ δέ πιθανώς μ ετ’ οΰ πολύ παρέδωκε τά πνεύμα.

Τόν ψραντζήν έτήνεσεν ό Ποντάνος λέγων « Vir fuit agcndarum 
scienlissimus, de tribus aulem imperatoribus ita mervit, ut nema 
magis ».

Τό Χρονικόν τοϋ Φραντζή έξεδόθη τό πρώτον μετά λατινικής μετα- 
φράσεως υπό Ποντάνου συν τώ Σιμοκάττνι έν Ίγγολστάδη 1 6 0 4 , καί 
επ ’ εσχάτων ΰπό ’Εμμανουήλ Βεκκέρου έν Βόννη 1 8 3 8 . Μόνον δ ετό  
Ελληνικόν κείμενον έςέδοτο ό Κάρολος "Αλτερ έν Βιέννη 1 7 9 6 .

Γρτ,γόριος Μάμ,αςΟ.
’Εγεννήθη έν Κρήτη καί έξεπαιδεΰθη έν Κωνσταντινουπόλει’ τόν

58

( ι ) Έ^ων&μάοΟη ούτως άτ:δ του επαγγέλματος της μητρός του, μιίας ουαης, τΦ 
ί'ύριον αύ:ςν ονομχ ήν Μΐλυτηνές £τοαττ;γόπουλος,
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μοναχικόν άσπασθεί; βίον 5ιωρίσθη πνευματικό; τοΰ αΰτοκράτορος 
Ίωάννου τοΰ Παλαιολόγου, Οπό τού οποίου καί άπεστάλη έν ετ*ι 
1 4 3 7  ώς πρέσβυ; πρό; τοΰ; έν Πελοποννήσω ηγεμονεύοντας αδελφούς 
του (’). Το κατ’ άρχά; ό Γρηγόριο; άνε5είχθη θερμός τή; ορθοδοξίας 
υπερασπιστή;, είτ’ έκ πεποιθήσεως ή καί ΰποκρινομενο;' παρευρεθεΐ; 
όμω; εί; τήν έν Φλωρεντία σύνο5ον έκηρΰχθη φανατικό; τοΰ π α π ι
σμού θιασώτη;, παραπείθων μέν τότε καί άλλου; 5ολίω;, άπροκα -  
λύπτω; 5ε καί ύστερον υπηρετών τα  συμφέροντα τη; ’Ρώμη;. ’Επαν- 
ελθών εί; Βυζάντιον στροεβιβάσθη οικουμενικό; πατριάρχη; (1 4 4 5 ). 
’Ολίγον μετά τόν θάνατον Ίωάννου τοΰ Παλαιολόγου καί τήν στέψ'.ν 
τοΰ 5ια5όχου Κωνσταντίνου τοΰ Δράγαση συνεκροτήθη έν 'Αγία Σο
φία σΰνο5ο; πρό; συζήτησιν τών έν τη Φλωρεντινή Συνό5ω άποφα-. 
σισθέντων (1450). Εΐ; την σύνο5ον ταύτην παρήσαν οί τρεί; πατριάρ- 
χαι, ’Αλεξαν5ρεία;, 'Ιεροσολύμων, καί ’Αντιόχεια;, καί άλλοι πολλοί 
άρχιερεϊ; καί κληρικοί, οϊτινε; καί άποστείλαντε; πρό; τόν Μάμαν 
τόν οίκονόμον Μιχαήλ καί τόν μέγαν ρήτορα Θεό5ωρον ’Αγαλλιανόν 
έζήτησαν έπισήμω; τήν παρουσίαν του. Έλθόντε; οί απεσταλμένοι 
έςέθηκαν αΰτω, ότι ή συγκροτηθεϊσα Σύνο5ο; άξιοι καί χαραχα.Ιεΐ 
ύχως χαρεσόμενος τή συνόδω γνωμοδότηση χέρι ζών εν τη Φλω
ρεντινή ανταγω γή δεδογμίτων. Ό  5έ λατινόφρων Γρηγόριο; άπε- 
κρίθη αυτοί; ώ; έ ;ή ;: Έ·) •ώ συνεθίμην ταΐς ΰχογραραϊς ήγησάμενοσ 
μηδέν εκείνην τήν σύνοδον των χρογεγενημένων οικουμενικών σ υ ν 
όδων διαψε'ρειν, μηδέ τοίχ Ίτα,Ιους των Γραιχών ουσιωδών δ ια γ ί-  
ρειν κατά τά δόγματα' Χριστιανοίχ γάρ  ορθοδόξους είναι άρζρω . . . 
ραίητε τον αυτόν ίμε τω χά χα  τήν δόί,ης σκοχυν δευ/.νύειν χαΐ 
μηδέν άχωδά τή συνόδω έννοεΐν.

Οϋτω; άπαντήσα; τοϊ; απεσταλμένοι; επεμψεν άνθ’ αυτού τόν 5υ- 
τικόν φράτερ Λεονάρ5ον, λαοόν τα μερο; εϊ; τά; εγερθεισα; συζητήσει;.

Τότε οί έν 'Αγία Σοφία συνηθροισμένοι άπεκήρυξαν τόν Μάμαν, ώ; 
οΐόμενον τόν Φλωρεντινόν σύλλογον οικουμενικόν είναι και μη δέν  
των χρογεγενημενων οικουμενικών συνόδων διενηνοχεναι, άνοε- 
κράζοντε;: Έκβαλλίσθω  τον θρόνου Γρηγοριος χαΐ άντεχαχθήτω  
,Αθανάσιος.

Τότε 5έ καί οί εκ τή; συνό5ου ταχθέντε; εί; εκλογήν τού νέου π*-

(’ ) Φ ιαντζή Xccy, σ ιλ . 162. ϊχ 'λ Βόννης.
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τριάρχου, Μακάριος ό Νικομήδειας, Νεόφυτος 6 Νίκαιας, καί Παρθένιοζ 
ό Κυζίκου όιεκή,ουξαν, ΚαθείΛομsr ύ.Ιιγωρητΐον Γρηγόριοτ, zbr ύ.Ιι- 
γωροΰκζα του άχαζυ.Ιιχον όόγμαζος xal cirrεισηταμεκ zor σννωάοϊ' 
zrj ενσεβείη xvpior ’Αθανάσιον, ?><; παρέσιαζ ήόη τι] σντόάω (*). »

‘Ο Γρ·ήγόριος μετά την καθαίρεσιν διατρίψας επ’ ολίγον έν Βυζαν- 
τίω , άνεχώρνισε τω 1 4 5 2  ώς φυγάς (2), καί έλθών εις 'Ρώμην ΰπε- 
^έχθη εύμενώς Οττο τοΰ πάπα τοΰ οποίου τά  συμφέροντα φανατικής 
είχεν υποστηρίξει. ’Ενταύθα δε άπεβίωσεν ολίγον μετά ττ,ν έπελθοΰ- 
σαν άλωσιν τοΰ Βυζαντίου.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
— Προς το·; αΰτοκράτορα Τραπεζοΰντος περί των ιερών δογμάτων.— ’Αντιρ

ρητικός εις την επιστολήν Μάρκου τοΰ Εφέσου., (έξεοόΟη Οπό Καρυοφύλλι-,).
— ’Απολογία προς την Μάρκου Εφέσου ομολογίαν.
— ’Ανατροπή των συλλογιστικών κεφαλαίων Μάρκου Εφέσου κατά Λατίνων»
— ΈκΟεσις πίστεως.
— ’Απολογία περί των πέντε κεφαλαίων τής έν Φλωρεντία συνόδου ( ') .

Ματθαίος Καμαριώτης.
ΈγεννήΟη έν Θεσσαλονίκη περί τά  τέλη της Ιλ’. έκατονταετηρίδος 

έκ πατρός ίερέως, πανοικί μεταναστεόσαντος εις Κωνσταντινούπολιι» 
έττί τών τελευταίων Παλαιολόγων. ’Ενταύθα έδίδαξεν εύδοκίμως την 
φιλοσοφίαν εις πολλούς, μεταξύ τών οποίων καταλέγεται καί ό 
ύστερον πατριαρχεύσας Γεννάδιος ό Σχολάριος (J). Αύτόπτης της μετ’ 
ολίγον υπό τών Τούρκων άλ,ωθείσης πρωτευούσης της Έλ.λη,νικης αυ
τοκρατορίας έθρηνησε περιπαθέστατα ττ,ν ΰποδούλωσιν τοΰ γένους, 
και την απώλειαν πάντων τών συγγενών. Περί τοΰ πατρός του, σφα- 
γέντος η, έξανδραποδισθέντος, λέγει ταΰτα έν τινι ΰπό Κ,ρουσίου 5η* 
μ.οσιευθείση επιστολή- « Ού θρηνήσω μου τόν πατέρα' τής γάρ τε 
λευτής ήγοΰααί τε καί ονομάζω μακάριον' έθρή,νησα δ ’ άν αυτόν 
και μ.άλα εύλόγως, εί τοίς βαρβάροις, τής πατρίδας έκπολιορκηθεί- 
σης, ζην τε περιελέλειπτο, καί γεγενημένος αιχμάλωτος, τοϊς λοι
ποί; ειλκετο παραπλησίως τών πολιτών, εκείνα όραν τε καί ύπο- 
μένειν αναγκαζόμενος, άτινα οΰκ άν, καί λιθίνην έχοντα 'Ιυχήν, άνέ-

(*) ΙΤρσκτιχα τής έν Αγία Σοφίι Συνόδου, όημοσι-ιυβέντ* ύπό ΔοσιΟέου έν τόμΐ£) 
Κοταλλσγτ,ς.

(’) Φραντζής, σελ. 217.
(5) F abrid i, Bibliotheca Grteca, tom. XI. σ;λ. 393— ί .
k'J Crusii, Turco-Grajria, σ;λ. 177, .
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ΤτειΟεν' tSiov αύριου; και χαλεττωτάτου; αίρεϊσθχι θανάτου; η ξτ,ν 
ουτω; άτίμω; καί δυστυχώ;· εί Si μαχαίρα; εργον γεγένηται, καί 
σφαγείς ω /ετο, καί τοϊς στεσοϋσι συνηριθμά,θτι, ου-ω σου το σφ<$ρα 
δεινόν, άλλ’ έκεΐνο καί τάν$εινον, το ζά,ν! . . Έμαυτόν Si άτοίύρο- 
jiai μά κεκοινωντ,χότα σά; τελευτάς τω ττασρί, μτ,5έ άξιον κριΟέντα 
ςταραπλτ,σιω; έκείνω τοΰ ζά,ν εξω γενέοθαι . . »

’Εκτός τοΰ ττασρός ό Ματθαίο; άσώλεσε ττ,ν μητέρα, ττ,ν ά^είφντν 
καί τρεις των έ; άίελροϋ ανεψιών του’ καί άλλοι Si των συγγενών 
του έφονε υθησαν ν; έξηνδραττο^ίσθτ,σαν κατα την άλωσιν* « Έ  τ ι τείνει 
Si μοι τά τάθο; καί τό έτί τοΐ; οικείοι; καί συγγενέσι γεγενημένον* 
άλλο; γάρ άλλη οΰκ oiS’ δτη γά ; 5ιεστ:άρησαν έκαστο; ».

Συσττ,θείσης ύστερον ύτό τοΰ Σχολαρίου τη ; έν Κωνσταντινουτόλει 
Πατριαρχικά; σχολά; τρωτός αυτά; SιSάσκαλo; άνε5είχθη ό Ματ
θαίο;, £ι£άξας ττ,ν φιλοσοφίαν καί τά  γραμματικά εις πολλούς καί 
£ι«φόρους, μεταξύ τών όποιων μνημονεύεται ό ύστερον SiaSsyOol; 
αυτόν έν τά, σ/ολαρχία Μανουήλ ό Κορίνθιος.

Έξεμέσρησε τό ζά,ν ό Καμαριώτη; ολίγα μετά ττ,ν άλωσιν ετγ,(’).
Σ υγγράμματα .

— Συνοπτική ττιράοοσι; τη; ρητορικά,;. (ΙξεοόΟη τω 1597 έν Αύγουστη 
ΰκό Δαβίο Έσχελίου).

—Σύνοψις έκ της ρητορικά,; Έρμογένου;· (έδημοσιειίδη μετά λατινικά,; μετα- 
φράσεω; καί σημειώσεων τοΰ Ίωάννου Σχίφφερ εί; τό L iber Lcclioilum 
Acadciniearum έν Άμβούργω 1675).

— Λόγοι δύο στρό; ΙΙληΟωνα κερί Ειμαρμένη;. (έδημοτιεύδη μετά λατιτ 
νικά,; μεταφράσεω; ΰπό 'Ρείμαρ έν Λευοη 1721).

— Έξτ,γτ,σι; εί; τά; έπιστολά; Συνειιου. ,
— ’Ρητορικά Γυμνάσματα.
— Έγκώμιον εί; τοΰ; τμεις ίεράρχα;.
— Έξήγησις τοΰ συμβόλου τή; ττίστεω;.
—Στίχοι ιαμβικοί.
— Έττιστολαί. (Μίαν τούτων στεριγράφουσαν τα κατα ττ,ν άλωσιν έττισυμ- 

όάντα αϋτω δυστυχήματα έστειλε·/ ό θεοόόσιο; Ζυγομαλά; -ρό; Μαρτίνον τόν,( 
Κρούσιον δημοσιεύσαντα έν τη Τουρκογραικία σελ. 76 83; (4).

(*) Μάςιμος ό Μαργού/ιο; γράσων τω Έσχελίω λέγε: ταΰτα -ορΐ Καμαριώτου,
« άνίρός τά τε άλλα εύσεδοΰ; χα\ ττερι λόγους οΰχ αγενοΰ;· ττροσ-ειρο-.ττχ.έναι δί 
τούτω Χ(Λ; τοΤς άλλοι; χα! Γεννάδιο; ό Σχολάριος, ό μετά την άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως Τή; σΰτή; τού; οΐαχας χατατιστευδ:!;, άχμάσΛτ: μ>·; τ-,ό ztJ '  
βλωσιω;, ίλιγο, ύέ ύστερον άχολει-όντι τίν βιον ».

. ( !) J*ειμάρον πρόλογο; εις τοΰ; χατά ΠλήΟωνος όύο λόγου; τοΰ Καμαριώτου, F i-
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Γεώργιος Άμφουτζης.
’ΐίγεννήθη περί τάς άοχάς τοϋ ΙΕ*, αίώνος εν Τραπεζοΰντι, καί 

έκπαιδευθείς εις τά σχολεία τ ις  πατρώος του καί τοϋ Βυζαντίου 
κατέγινεν ιδίως είς φιλοσοφικάς μελέτας, έπονομασθείς διά τοϋτο καί 
<ρι.Ιύσοφος. Παοευρέθη είς την έν Φλωρεντία σύνοδον ώς καί είς τήν 
ύστερον έν 'Αγία Σοφία συγκροτηθεΐσαν, άναδειχθείς έν άμφοτέραις εις 
των έπισημοτέρων προμάχων τής ορθοδοξίας. Μετά ττ,ν άλωσιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως έλθών είς την πατρίδα του έδεξιώθη Οπό τοϋ 
αύτοκράτορος Δαυίδ του Κομνηνοΰ, ΰφ’ οϋ καί έτιμ.ήθη τω άξιώματι 
τοΰ πρωτοβεστιαρίου. Κατά Αωρόθεον τον Μονεμβασίας ( ') ό Άμιρού- 
τζης άγνωμονών τω  ευεργέτη, έγένετο αίτιος της τε ΰποδουλώσεως 
της πατρίδος του καί της καταστροφής των έν αυτή βασιλευόντων 
Κομνηνών' μετά την υπό Μωα'μεθ Β \ κατάλυσιν τής έν Τραπεζοΰντι 
αυτοκρατορίας (1461) ό Γεώργιος αίχμαλωτισθείς μετά τοΰ με
γάλου μεσάζοντος ’Αλταμουρίου καί άλλων ήχθη είς Κωνσταντι- 
νούπολιν καί όμολογήσας μετά των τέκνων τόν μωαμεθανισμόν^ είς 
αντάλλαγμα τής έξωμοσίας, έτιμηθη μεγάλως ΰπο τοΰ σουλτάνου. 
Άπεβίωσε τω 1475 .

Κατά τόν αυτόν Δωρόθεον ό Άμιρούτζης ήτο έγγονός τοΰ ’ΐάγαρη 
έκ θυγατρός καί πρωτεξάδελφος τοΰ Μαχμοΰτ πασά, πεπονηρευμέ- 
γος, εύμορφος, επιτήδειος, νψηΛδς, χαΐ εϊς το δοκάρι θαυμαστός (!) .

Σ  υγγράμματα .
—Περί των έν Φλωρεντία συμβεβηκότων προς τον ηγεμόνα Ναυπλίου

Δημητρών.
— Διάλογο; περί τη; εί; Χριστόν πίστεω; μετά τοΰ βαστλίως των Τούρκων.
—Περί πολιορκία; καί άλώσεω; Τραπεζοΰντο; έπιστολή προ; τόν καρδι

νάλιον Βησσαρίωνα. (Ιδημοσιεύθη είς Boissonadc Anecdota Grseca tom. V. 
σελ. 389—401).

'Ο υιός τοΰ Άμιρούτζη έξωμόσας έλήφθη έν τή ακολουθία τοϋ 
σουλτάνου, παρά τώ όποίω μεγάλως ισχυεν. Ή  Πατριαρχική ιστο
ρία ί2) λέγει περί αύτοΰ τά  έξης: « λογιώτατο; καί σοφώτατος εις

bricii, Bibliotheca Grseca tom. VI, σελ. 418—20. Sax, Onomasticon Littera- 
rium—Miller Catalogue des Manuscrils Grers de l’Escuriel, σελ. 342, 343, 
443. Μ. Παρανίχα, Σχεδίασμα, σελ. 13.

ο  Χρονογράφος, σελ. 409—10, ίχδ. Βενετίας 1681.
1’) Allatii de consensu, σελ, 379—Biographic Generate tom, 20, σελ. 12,6.
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-Λ 'Ελληνικόν μάθημα καί τό αραβικόν' τόσον γάρ -«το σοφώτατο;, 
ότι τά βιβλία τά ίδικά μα; τών χριστιανών τα έμεταγλώττισεν εις 
τήν αραβικήν γλώσσαν διά όρισμοΰ τοϋ σουλτάνου’ ό γάρ σουλτάνο; 
δεν έπαυε ποτέ νά μή δέν έρωτα τον υιόν τοϋ Άμιρούτζη ώ; σοφόν 
άνθρωπον . · «( ‘]. 'Ορμητικό; χαί βίαιο; τόν χαρακτήρα ό υίό; τοϋ 
Άμιρούτζτι κατεπίκρανε του; τότε πατριάρχα; διά τών παραλόγων 
απαιτήσεων του, έπί τέλους δ ’ έ; άποπληςία; προσβληθεί; έλεεινώ; 
κατέστρεψε τόν βίον(2).

Δημ,ήτριος Χαλκοκονδύλης.
’Εγεννήθη περί τό 142 ί  έν ’Αθήναις, καί οΰχί έν Βυζαντίω ώ; 

έγραψεν ό Βουασάρδο; καί άλλοι, καί ητο κατά πάσαν πιθανότητα 
αδελφό; τοϋ Ααονίκου. Έγένετο μαθητή; ©εοδώρου τοΰ Γαζή, τνί 
συστάσει τοϋ δποίσυ Λαυρέντιο; ό έκ Μεδίκων προσεκάλεσεν αυτόν 
εν; Φλωρεντίαν ώ; διάδοχον τοΰ ’Αργυροπούλου. Διδάσκων 6 Δημη- 
τριο; έπέσυρε τόν φθόνον τοΰ ’Αγγέλου Πολιτιανοΰ, παραδιδόντο; 
όμοίω; την Ελληνικήν (5)' ό Λαυρέντιο; έπεμβά; διέλυσε τά σκάνδαλα 
διαμοίρασα; έξ ΐσου τού; άκροατά;. Προσκλήσει τοϋ ήγεμόνο; Λουδο
βίκου Σφορτίου ό Χαλκοκονδύλη; ηλθεν εί; Μιλάνον, ένθα έδίδαζε 
τήν Ελληνικήν μέχρι τέλους. Μετά την έκ Τοσκάνη; άπέλευσίν του 
προσεκλήθη έπανειλημμένω;, καί ό Πολιτιανό; ΐνα τόν άναγκάσρ 
πρό; επάνοδον, έγραψε τό έ;η; ώραΐον υπέρ αύτοϋ επίγραμμα’ 

εξ ου δή Θεόδωρο; ούρανόνδε 
βϊ„ καί ώ,- γε χελιδόνα; νεοοοοί»;, 
ματρό; χεροί βρεφυλλίου Οανούοα;,
άπχήναε λ.ίπεν ώδ’ ύπ'ερ καλιά; " ,
μχψ ίτ,ν μάστακα τοϋοε προσδοκούν;»;,
ω Δτ,μτ,τριε, πόντε; άθλιοί γε
νυν γουνούμεθα’ σό δε πράο; έλθων
πεινώσιν σοφίτ,ς εόητόν τ,μΐν
όό;’ σΰ νυν μόνο; ει γλ^.ΰ; τιθτ,νο; ( ).

(!) "Εχδοτ.ς Βόνντ,ς οελ. 379.
(’ ) Χρονογράφο; αελ. 410.
(*) Sed mansii Demelrio honestus griti* lotus Laurentiuia, vel Infesto 

tt oblique sgmper ioressenlc Politiano, qui, cum nemineti e Latioi; sibl 
pnrcm palerelur, Gratis ipsus erudilior eiislimari volebal. Dividit muuera 
Laurcntius et armulaliones lites derimarel, ct filii, praeceptorem conlentione, 
;A discendum a 'ccdcrcnlur. (lovii, Elogta, σελ. 56).

1 ’) H ’dii, dc G ratis iluslijbus Jib. I,
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'Ο Χαλκοκονδύλης άπεβίωσεν έν Μιλάνω τώ 1511 άγων τό 8 It 
έτος τής ηλικίας.

Νυμφ ευθείς έν Φλωρεντία απέκτησε θυγατέρα ή,ν ήρμόσατο Ιωάννη 
τω  Παρρασίω. Οί γεννν,θέντες τρεις έγγονοί που Χαλκοκονδύλου Θεό
φιλος, Βασίλειος, καί Σέλευκος, προώρω; έξεμέτρησαν τό ζην* ό πρώ
τος παΐς τέθνηκεν, ό τρίτος έπνίγη εις τον Τίκινον, καί ό δεύτερος 
Βασίλειος μαθητεόων εις το έν 'Ρώμη υπό Λέοντος Γ. ίδρυθέν 'Ελλη
νικόν γυμνάσιου προώρως έτελευτησε.

Μεταξύ των πολυαρίθμων μαθητών τοϋ Δημητρίου άναφέρονται οί 
επιφανείς Λαόνικος Τομαΐος, Βενέδικτος ’ΐόβιος, Στέφανος Νίγρος, Ι ω 
άννη» ό Τρισσίνιος, καί οί ΒρεττανοΙ Θωμάς Λίναγερ καί Γουλιέλμο; 
Γρόκινος, πρώτοι μετενεγκόντες την Ελληνικήν γλώσσαν εις ’Αγγλίαν, 
έξ ών ό εις εύδοκίμως την έδίδαξεν έν τη Όςωνίω ’Ακαδημία.

Ό  Τρισσίνιος σεβόμενος την μνήμην τοϋ διδασκάλου του ήγειρεν 
κΰτω μ.νημείον έν τω ναώ τών Παθών έπιγράψας’

Ρ. Μ.
Demetrio Chalcondyl® Alheniensi 

in sludiis Iiltcrarum Graecaruiu 
eminenlissimo,

qui vixil annos LXXV1I Mens. V. 
cl obiil anno Christi MDXI,
Ioanncs Trissinus Gasp, filius 

praeceptori optimo el sanclissimo 
posuit.

*0 ’Άλδος προσφωνή,σας τω Χαλκοκονδόλη την έν 1503  εκδοσιν 
τοϋ Εΰριπίδου λέγει περί αύτοϋ, " Graecorum aetatis suae facile 
principem, et doctrina sua Athenas vetcres solum cum repre- 
sentasse ». 'Ο Γυράλδο; « vir profeclo in interpretandis auctori- 
bus celeberrimus ”, καί ό ’Αλκυόνιος « Atticae eloquenliae facile 
princeps ”. 'Ο Τόβιος έπαινεΐ σύν τοΐς ^λλοις τό σεμνόν τών ηθών 
του, καί δ TVίγρος την λιτότητα, τό άπέριττον, καί την αγνότητα 
του βίου τοϋ Χαλκοκονδΰλου έκθειάζει.

'Ο Zeltnerus (Theat. c o re d , typogr. erudit. σελ. 155) λέγει,’ 
δτι ό Χαλκοκονδύλης διαμείνας εις Βενετίαν έχρημάτισε· διορθωτή» 
τών υπό Άλδου έκδιδομένων Ελλήνων συγγραφέων’ πλη,ν τοϋτο 
μή εικότως άποδεικνύμενον αμφίβολον καθίσταται. Ό  MonifauCOW. 
(Pakeogr. Grace, σελ, 9 8 ) καταλέγει μεταξύ τών καλλιγράφων



*τδν Χαλκόκονδύλην. '11 εέκών τοΰ το-ροϋ Αθηναίου έί/,μοτιεύΟη Οπό 
Βκιρνέρου (’).

2’ υγγράμματα.
— Γραμματική ή ερωτήματα συνοπτικά των οκτώ του λόγου μερών μετά 

τινων χρησίμων κανόνων. {’Ανευ τοπου και χρονου έζε ο οΟη το πρώτον κατά. 
Μαιτταΐοον," Annalcs Typogr. IV. τελ. 733, εν Μεοιολάνοι; τώ 1493, άνα- 
τυπωθείτα εν Παρισίοι; τώ 4325, έν Βατιλεία 1346-

— Περί σχηματισμού των χρόνων, (συνεξεοόθη τοί; έρωτήμασι Χρυσολ.ωρα 
παρ’ Άλόω 1512, καί έν φλωρεντία τώ 4316.)

— ’Επίγραμμα εί; θεόοωρον Γαζτ,ν,
Ό  Xαλκοκονδόλη; τιμαται ώ; πρώτο; κριτικό; έκδοτη; των έςή;.
—Όμηρου Ίλιά;, Όοόσαεια, Βατραχομυομαχία, ύμνοι. Έν Φλωρεντία 

4488. (Εί; τήν πρώτην καί πολυτελή ταύτην εκδοσιν τοΰ Όμηρου ο Χαλ- 
κοκονούλη; παρέβαλλε τα κείμενα διαφόρων χειρογράφων, καί πρό; τα; 
ΙΙαρεκβολά; Ευσταθίου, πρόταξα; καί προλεγόμενα. Έγε'νετο 8’ έπτστασί* 
Δημητρίου τον Κρητό; ώ; έν τέλ.ε·. άναγινώσκεται- « Ή τοΰ Όμηρου ποίη- 
σι; άπατα έντυπωθεΐτα πέρα; είληφεν ήδη σΰν θεώ έν Φλ,ωρεντία, άναλώ- 
ματι μεν των εΰγενών καί αγαθών άνορών, καί περί λόγου; έλλ.ηνικου; σπου
δαίων, Βερνάρδου καί Νηρίου Τανάΐοο; του Νεριλίου, Φλωρεντίνοιν’ πάνω £έ 
καί οεξιόττ,τι Δημτ,τρίου Μεοιολανέω; Κρητό;- των λογιών άνορών χάριν καί 
λόγων έλληνικών έφιεμένων* έ'τει τώ από τή; Χρίστον γεννήσεω; χιλιοστοί 
τετρακοσιοστοί ογδοηκοστοί όγόόρ), μηνί (sk) Δεκεμβρίου έννάτη »· Τήν εκ- 
όοτιν ταύτην έπαινεϊ τα μάλα ό ΜαιτταΓρο; διά τήν πολυτέλειαν, καί τήν 
κομψότητα. Ό  Βερνάρδο; Νέρλιοε, εί; των καταβαλόντων τό άνάλωμα άοελφών 
έν τή πρό; Πέτρον Μέοικον προσφωνητική λέγει τάδε περί του διδασκάλου 
του Χαλχοκονδόλου, καί τή; έν λόγοι έκοόσεω;. « Id in primis mihi op- 
porlunum fuit, maxirneque opt alum, quod ad hanc rcm Demelrium 
CJiakondylem Atheukmsem, nnctus cram, virtiin prolcclo lempcstale 
noslra doctissimum, praeceptoremquc meum, a quo eiusmodi opus 
accurantissinic regonosci posset. Ilaquc ex illius cousiiio, Iloracrutn, ut 
vetustatc primum, ita eliam divino quodam ingenio summuna paHam, 
ac litterarum fontem cleg i: qui quidem ob incuriam alque negligen- 
liam librarioram ila sui pervcteri, integer agnoscerctur. Quam ob rem 
erudissimi sane viri opera qualem Demelrium nactus cst, sumraopeic 
indigebat, qui, ct amore, quo me non inedioeri prosequilnr, et com
munis utililatis gratia maxime aduclus, ipsa Hoincri opera, singulari 
diligentia, summoque studio, cam Euslatliii conimcntariis confcrens, 
examinavit atque ementavit: Cujus quidem viri diligeutiam aut nihil 
•rbRror praeteriissc, aut si qua prsetereissc videbunlur, ca certc vcl

(') Itodii, Je Grxcis illustribus—Boereeri, dc doctis Grscis—Boissonade 
(Biographie L'nivcrselle tom. VII)—Fabrini, Bibliotheca Grica, XI, σελ. 407»

(-ΝΕΟΕΛΛ. ΦΙΛΟΛΟΓ.) j
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dubia queedani sunt, vel ciusmodi, ut ea in tali tantoquc opere jastdS- 
acquusque rerum estim ator non magni facial».

—Ίσοχράτους λόγο’., έπιμελεία Δημητρίου Χαλκοκονδόλου. Mediolani, 
per Henricum Germanum. M. CCCC. L. XXXXI1I (* *). Έν τέλει τής πρώ
τη? ταΰτης τοΰ Ίσοχράτους έκδόσεως άναγινώσκεται' « Έχελειώθη σ&ν Θΐι7> 
to παρόν βιβλίον Ίσοχράτους, έν Μεδιολάνοις, διορθώσει μέν δπό Δημητρίου 
τοΰ Χαλχονδΰλου, τυπωθέν δέ και συντεθέν υπό Ερρίκου τοΰ Γερμανού καί 
Σεβαστιανού τοΰ Έκποντρεμούλου (sic). To δ’ άνάλωμα πεποιήκασιν οί τοο 
λαμπρότατου ήγεμόνος Μεδιολάνου γραμματείς, Βαρθολομαίος Σκύασος, Βι
κέντιος Άλίπραντος, Βαρθολομαίος 'Ρόζωνος. ’Έτει άπό της Χρίστου γεννή- 
σεως χιλιοστό» τετρακοσιοστό» έννενηκοστω τρίτω, μηνός ’Ιανουάριου εικοστή 
τέταρτη ».

•—Σουιδα λεξικόν. Έπιμελεία καί διορθώσει Δημητρίου Χαλκονδΰλου. Τε- 
τόπωται όπό Βενεδίκτου Μάζου καί Ίωάννου Βισέλου (*). Έν τέλει σημειοΰται: 
Anno ab incarnationera Μ, CCCC. LXXXXVHII die XV novcmbris. Ira- 
pressum Mediolani, impensa et dexteritate D. Demetrii Chalcondyli, 
Ioannis Bissoli, Benedicti Mangii, Carpensium. Εΰρηνται δε στίχοι λατι
νικοί Ίω. Σαλάνδου προς Χαλκονδύλην καί αναγνώστην. Περί της έκδόσεως 
ταυτης ο ’Ιωάννης Καταναΐος λέγει έν τη προσφωνηματική έπιστολή, <r La- 
tebat in tenebris paucorum factus tam preliosus auctor, et ad om
nibus in dies desiderabatur. Nullus opem ferebat, nec poterat. Tandem 
ad hanc provinciam reservalus vir Attic® fecandias princeps, non ut 
caeteri Gracorum sludiosis tantam felicitateni invidit, sed ducem se 
constituens, egregras hnjus artis et industries artifices, Ioannera Biso- 
lum, et Benedietum Manginm, Carpenses, accersivit, et, p ra te r condi- 
tionem el aetatem suam, pturibus multoties collatis, et rcnorandum 
Snidam aggreditnr, tanto studio, et diligentia usus, ut obscura dete- 
xerit, invei'sa correxit, manca suppieverit, et, ut denrrum, quod scntio 
dicam, in illo explicando auctorem ipsum superavit ». Καί τό> δντι ή 
υπό Χαλκοχονδυλου φιλοπονηθείσα πρώτη αυτή εκδοσις τοΰ Σουίδα έστιν 
ή άρίστη* καί αυτός δέ 6 Δημήτριος σημειοΐ έν τέλει τας έπ’ αύτοΰ κοπιώ
δεις έργασίαςτου, λε’γων’ «ό δε την διόρθωσιν τοΰ βιβλίου πεποιηκύς Δημή- 
τριός έστιν ό Χαλκονδΰλης, δς πλείοσιν άντιγράφοις χρησάμενος καν τούτοις 
πασιν ού σμικρ’ αττα αμαρτήματα εΰρηκώς, ών τά πλείω έν απασιν ώσαότως 
Ιτύγχανεν οντα, πολλά μεν φιλοπονήσας καί διασκεψάμενος, έπανώρθωσεν* 
?στι δ’ών ούχ οίός τ’έγένετο τής προσηκοόσης διορθώσεως τετυχηκέναι" άλλα 
την μεν τής λέξεως ερμηνείαν δια σπουδής Ι’σχε διαφυλάξαι* την μέντοι 
παρεισαγόμενη-» ρήσιν προς σαφήνειαν τής λέξεως ήμαρτημένην ουσαν, ώς

(*) Κατά λάθος σημειοΰται παρά Παπαδοποΰλω (Νεοελλ. Φιλολογία Β’. άρ. S) έν 
τίτλω καί τδ έτος MCCCCLXXXXIV.

(*) "Αγνωστον πώς 6 Κ. Παπαδόπουλο; (αυτόθι άρ. 11) προσέθηχεν έν τίτλω έν 
μέΧεε σημειούμενον έτος, ώς χαί τόπον τυπώσεως.
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£ χ -ν ,  άφηκεν’ σύ μτ,ν άλλα καί λέξε* έν!α; α ιτινεί τβ παράπαν ούχ ΰκήρ- 
χ 3ν εν Σουίία, άλλοθεν ποθεν συλλέξα; τφοσέβηκεν, ώ ; αν οί ζηχοϋνχε; χο 
στ,μαινάμενον αύχών εχο’.εν άτ-.ονώχερόν χε καί έχοιμόχερσν ένχεύΟεν τχορ'ζε- 
σθα·.· καί λέξεις δέ Χ'.νας ίνερμτ,νεύχους, Ι’νθα ένεχώρει, Ιπχμελ'ες αύχω γε- 
γονε σα<ρτ,νίσ«ι»»

Ό  χήν λαχινικξν δίδαξα; ΐδν Χαλκοκονδύλτ,ν ’Αντώνιος Μόχχας προσέβη- 
*εν έ"! κεφαλίδας της έκδόαεω; τούς έξης έ-αινεχικού; οχίχους.

Demelri, cclcrivos dcbct tibi mundus bonorcs,
Quod dignum, quod torn nobilc tradis o jius.
Dcbct Molla magis, cari cui tanta resultat 
Gloria discipulo, le duce quanta datnr.

Δύο έπσχολαί τοϋ Χαλκοκονδύλου Ικ Μεδιολάνων χρονολογούμενα·. 1491, 
ή μέν έλληνιστί, ή δέ λαχινιοτί, χτρός τον μαΟηττ'ν του Ίω. 'Ρευχλΐνον, κατεχω- 
ρήθησαν έν χή συλλογή των τρός τούτον έτχισχολών, τή τυπωΟείσγι τω 1549.

‘Ερμώνυμος ό Σπαρτιάτης.
Γεώργιο; 'Ερμώνυμ.ο;, ‘λ Χαριτώνυμο; (’), έγενν/,θη έν Σπάρτη, καί 

έυ.αΟήτευσεν ύπό τδν Πληθών* (2). ’Ελθών εΐ; ’Ιταλίαν καί έ " ’ ολί
γον διδάςας μετέβη εί; Γαλλίαν, βασιλεύοντος Λουδοβίκου ΙΑ*, καί 
πρώτος έδίδαςεν έν Παρισίοις συστηματικώς τά Ελληνικά, τά όποια 
ακροθιγώς ολίγον πρότερον ειηε παραδώσει Γρηγόριο; ό Τιφέονας (5).

(J) "Ενεχα τού xix'1 έπιχρατούντος συρμού τής μετωνυμίας, ό Γεώργιος διαφορο- 
*ρδπως μετέτρεψε τό έπώνυμον αυτού αύτοκάλούμενος Ιερ ώ νυ μ ο ς , 'Ερμώνυμος»  
Χαριτύτνυμος, χαί Χ ρίστώ νυμος.

(*) "Εγραψε δύο μονωδίας επί τω Οανάτψ του διδασχάλου *ου* έκ τής δευτέρας 
αποσπώμεν τήν εξής περικοπήν: « Ά λλ1 ώ τής κοινής δυστυχίας, μάλλον δέ ίδιας
*έμής, ω πχρας δρφανίας, ω βασχάνου τύχης καί πονηρκς ! δν έτύγχανον εχων 
ρ μόνην ψυχαγωγίαν, μόνην έν αλλοδαπή διατριβών παραμυθίαν, δφθαλμόν νοητόν, 
»φώς τής έμής άθλιας ψυχής, χαθηγεμόνα δειότατον, μάλλον δέ προστάτην χ*1 
ι> χηοεμόνα, έφ’ω χαί μόνω τας τής έμής έσάλευον ώφελείας έλπίδας, ού ταΤς χρυ- 
» σέαις πτέρυξι τής σοφίας ώς νεοττός Ιπετάμην, χαί τοΤς άοαμαντινοις λόγοι; έχεί- 
» νου, μάλλον δέ ούρανίοις χχθοπλιζόμενος, τοΤς των άλλων σοφιστών λόγοις μηδέ- 
» ποτέ περιτραπήσεσθαι πεποιθώς, τούμόν εγκαλλώπισμα, τήν ευδαιμονίαν, τό κλέος, 
» τούτον, φεύ, άφηρημας παρ’ ελπίδα . . . »

(χ) Γρηγόριος Τιφέρνας εκ των περιφανών ελληνιστών χαί λατινιστών τής ΙΕ'- 
έχατοντετηρίδος, έγεννήθη τω 1415 έν Τιφέρνιρ τής Ουμβρίας, χαί άπέθανεν εν Εε- 
νετία περί τό 1466* έδίδαςε τά έλληνιχά εις τήν πατρίδα του, Ρίεάπολιν, Μιλάνο*, 
χαί επί τέλους είς Παρισίους. Ό ΝωδαΤος "Ελληνα τούτον θεωρών λέγει, «primus 
»Gr«corum ab expugnal* Constantinopoli Luleliam venit, ct sisteus se coram 
•  r c c t o r e  a c a d e m i a m  dixit ». Ό Weiss όμως (Biographic Universseile tom. 
46) δέν παραδέχεται, ότι εις τδν Τιφέρνχν έδοθη έδρα τής ελληνικής έν τή Άκα- 
t rp ii  τψν Hapuiwv. Καχά λαβο; 6 Mft»b*U5 iUibtwia^Lodoiici XI, lib. XI) χ*ί

5*
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"£ν ετει 1472  δ επίσκοπο; της 'Τόρκης έρρίφθη εί; τα  δεσμά, 
διαταγή Έδουάρδου Δ’· ό πάπας Σίξτος Δ*. γιγνώσκων την έξιδια- 
σμένην ικανότητα, καί στωμυλίαν τού Έρμωνύμου, άπέστείλεν αυ
τόν εις ’Αγγλίαν jiva κατορθώσω την άπελευθέρωσιν εκείνου (')· Κατά 
’Ιούνιον τοϋ 1476  δ Σπαρτιάτης έπανελθών έξ ’Αγγλίας έπορεύθη 
εις 'Ρώμην, καί ελαβεν οΰχί άνάλογον των κόπων του αμοιβήν" 
μετ’ ολίγον δέ διά χρέος έρόίφθη είς τάς φυλακάς. ’Ανδρόνικος ό 
Κάλλιστος γράφων προς Γεώργιον Παλαωλόγον τόν Δισύπατον (*), 
ινα μεσιτεύστ, προς άπελευθέρωσιν αυτού, έκτίθησιν ούτω τά κατά 
την φυλάκισίν του' « Γεώργιος *£ρμώνυμυς, άνήρ εϋ έχων καί παι- 
» δείας καί αρετές, καί φίλος έμός καί σαυτού τά  μάλιστα, άφίκετό 
» μέν 'Ρώμης πεμφθείς υπό μεγίστου άρχιερέως έπ" ελευθερία τόύ άρ- 
» χιεπισκόπου της 'ϊόρκης, σπουδάσας δέ πολλά καί κινδυνεύσας ού 
» μικρά, καί κατωρθωκώς πραξιν τοιαύτην, οϊαν ούδείς άλλος ή λ - 
)> πισεν αν κατορθώσειν, καί ελευθερώσας τόν αρχιεπίσκοπον, ετυχε 
» μέν δώρων Ικανών παρά τοΰ αρχιεπισκόπου, ού μην άξιων τε τοιαύ- 
> της τ ι  ‘καί τοσαύτης πράξεως, καί των κινδύνων οΰς ύπέστη’ τέ- 
» λος δέ καιροϋ προϊόντος κατηγορηθεϊς υπό των ενταύθα ιταλικών 
» εμπόρων διά τό πεπομφέναι γράμματα προς σέ. τόν Γεώργιον καί 
» έξαγγεϊλαι τά  ύπ’ αυτών πραττόμενα κατά σου, καί άμα οίομέ- 
» νων των εμπόρων καί τάς άλλας αυτών πράξεις γράμμασι μηνύειν 
» πρός σέ τόν Γεώργιον, ώστε ραδίως υπό σοϋ κατ’ αυτών συμ.πλέ- 
» κεσθαι μ.γχανάς καί ένεδρας, καί συλλαμβάνειν αυτούς' έμβληθείς 
» ούν διά ταύτα εις δεσμωτηριον επί τιμηματι χιλίων λιτρών, καί 
» καταναλώσας πάντα δσα τε παρά τοΰ αρχιεπισκόπου έλαβε καί 
» δσα ηνεγκεν έκ 'Ρώμης, καί γενόμχνος οφειλέτης χρυσίου πολλοϋ, 
2 μόλις ελευθερωθείς τού δεσμωτηρίου, μη δυνάμενος άποδούναι το 
» χρέος, εμού γενομένου έγγυητού, έρχεται ηδη πρός σέ θαρρών είς

£ξ αυτού άλλοι χαραλαβόντες άναφερουσιν, ότ: δ Τιφερνας εχρημάτησε μαθητής 
Μανουήλ Χρυσολωρα, οστις τ6 αύτδ τής γεννήσεως τούτου έτος ειχεν  άχοθάνε:.

(*) Έ ν  ιδιογράφω κώδικ: άναγινώσχετα: ή σημείωσις’ « ΈτελειώΟη τδ χαρόν βι- 
»6λ(ον χοίησιν χεριέχον Κοίντου Καλαδροΰ έχιατρέψαντδς μοι έξ Άλ&ώνης ,τής 
»Βρετταν:χής νήσου εν χόλε: του ΙΤαρίσίου έν τή Γ αλλία, γειρί Γεωργίου Έρμωνύμου 
λ»τδυ Σχαρτιάτου, πεμφθέντος ύχδ του μεγίστου άρχιερέω? Σίξτου τετάρτου έ χ ’έλευ-' 
vfliptqt τοΟ άρχιεχισκόχου τής Έόρ'χης, ετει αχό  Χρίστου γεννήσεως αυός*\ τρίτη 
τ> ιρθίνοντος έχατομΐβα'-ώνος μηνδς κατά ’Αθηναίους, ον Ιούνιον -ρωμαιστί χαλόυσ: »♦

(*) Στρατηγό; Αουδοοίχου ΙΛ'. Βλέχε Ducange, Familiae Byzantiese, σελ.



η σέ μετά Θεόν, καί δια σού εις τόν γαληνότατον βασιλέα τ<&* 
f  Φράγκων (’). u

Έ κ τής φυλ.ακής ό Έρμώνυμος ϊγραψεν ικετευτικήν επιστολήν ττρός 
Βησσαρίωνα, έξαιτούμενο; ττ,ν βοήθειαν τού παντοδυνάμου καρδινα
λίου, μεΟ’ ου ώί φαίνεται δεν διέκειτο πρότερον * εις φιλικάς σχέ
σεις. Έ πί τριμηνίαν δέ σιδηροδέσμιος μείνας πολλάς ύπέστη τα
λαιπωρίας « έν τή, φρικτϊ) ειρκτή ταύτη, καί τώ φοβερό» τώδε 
t τάφο» καί καί λιμό», καί δυσωδία καί πάστι ταλαιπωρία καί 
” κακοπαθεία παλαιών, καί υπό άπειρων φθειρών καί κορέων τάς 
” πλευράς όρυττόμενος, καί σπανιώτατα γινόμενος ϋπνου (2). » Εις 
άπελευθέρωσιν αϋτοΰ, ώ; φαίνεται, συνετέλεσε καί ό Βησσαρίων, πρός 
δν καί λόγον εγκωμιαστικόν εγραψεν ό εύγνωμονών Σπαρτιάτης.

Μετ’ ολίγον ό 'Ερμώνυμος τόν μοναδικόν άσπασθείς βίον μετωνο- 
μάσθ/ι Γρηγόριος, τότε δε πράγματι κατέστη xojvuirvjwc.

Άδηλον πότε άπεβίωσεν' τώ 1478  όμως έζη έν Παρισίοις, δΟεν 
έγραψε δύο έπιστολάς, την μέν ελληνιστί, την δέ λ.ατινιστί, πρός 
'Ρευχλίνον.

Μαθηται τού Έρμωνόμου έγένοντο πολλοί των ύστερον επιφανών, 
ώ; Φίλιππο; Μελχγχθων, 'Ρευχλΐνος, καί Γουλιέλ.μο; Βουδαϊος.

Τόν Σπαρτιάτην Γεώργιον πολλοί καί διάφοροι έπτ,νεσαν καί δ ιχ 
την έξοχον παιδείαν, καί την έν Γαλλ,ία γόνιμον διδασκαλίαν της Ε λ 
ληνικής γλώσσης. 'Ο 'Ρόγα»; λέγει ταύτα' « Hie quia solus in Gal- 
» lia ea (empeslalc gratce scire videbatur, initio fuit nostris 
" hominibus summac admiratioui ». 'Ο αύτός άναφέρων, ότι ό 
περίφημος Βουδαϊος έδιδάχθη υπό τού 'Ερμωνόμου, έπιφέρει περί τού 
αυτού καί τά εξής; " Xeque enim praeceptor ille plura docere,
■ quam sciret, potcrat, et graccas lilteras catenus noverat, quod 
» convenit sermoni lilterato cum vulgari ·, et nisi quod legere 
’■ optime, ct e more doclorum pronuntiare videbatur, experse- 
» rat omnis eruditionis; et qui pingendis Iitteris Graecis viclum 
" quaerere tunlumodo nosset > (s).

(.') Boissouade, Ancrdota Graera, ton». V, cCk. 420—26.
(’ ) Avt. i t \ .  427—35 . Έν - I 'r .5 «vasifu  ov. xal --λ -:-λ ·> ΐυνλιχίτθη έν 

Φλωρεντία, xal Μ^ώντ,.
C) Hodii, dc Gra-cis iUuslribus, lib. H rap. 3 —Bocrncri dc doclis G racis, 

c:X. 192—8. —R e°ii, Vita Gulielmi Buda-i —Bula-i, Histor. t im e r s . Parisi-
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Σ  νγγράιιιιατα .
’—'Ιερωνύμου Χβριτωνύμου, Υμνωδία τω σοφωτάτω διδασκάλω κύριον 

Γεωργ'ω τω Γεμιστφ. ,  .
—Γρηγορ'ο μοναχοί, μονωδία τω σεφω διδασκάλω Γεωργ'ω τω Γεμιστώ (!).
-—’Επιστολή προ? Βησσαρίωνα.
—Λόγος έπικήδειος εις Παλαιολόγον.
— Λόγος έγκωμιαστικός ε’ς Βησσαρίωνα (*).

Οκτώ κεφάλαια συν αλλοις τισίν άκοδεικνΰοντα, ώς ό Χριστό; Ιστίν 
οίος τοϋ Θεού, και Θεός αναντίρρητοι; καί άναμφιβόλως καί ολως αδύνατον, 
(εξεδόθη μετ’ άλλων |ν Αΰγούστη 1608).

— Βίος Μωάμεθ. Basilitc 1544.
— Έττιστολαί λατινιστί καί ελληνιστί.
ΠΡ ός τούτοι; δ Έρμώνυμος μετε'φρασεν Ικ του ελληνικού εις τό λατινικόν 

τό περί Σωτηρίας σύγγραμμα Γενναδίου τού Σχολαρίόυ. Vita salutlS homi- 
num. Basilioe 4,656.

Μιχαήλος ’Αποστολής C).
ΊίγεννήΟη εις Βυζάντιον1 μετά την άλωσιν μεταβάς εις 'Ρώμην 

έδεζιώβη ΰττό τοϋ Βησσαρίωνος, νέος ήδη, και δαπάνη τούτου συνε- 
πλήρωσεν εις ’Ιταλίαν τάς σπουδάς του, έκμαθών καί την λατινικήν. 
,ΊΕν Βυζαντίω διαμένων είχεν αρκούντως ποτισθή τά  δόγματα τής 
ΠληΟωνικής φιλοσοφίας1 έκεΐ δέ κατορΟώσας Οττεςήρεσε δύο λόγους 
τοϋ Σχολαρίου κατά τοϋ ΠλήΟωνος, οΰς ά-έστειλεν αύτω προσεπιλέ- 
γων1 <> "Οτι μέν είμι σός, καί θανεΐν ήδιστα άν αίροίμην υπέρ σαυτοϋ, 
ει τ ι άν ούκ άξιόν, σου άκούοιμ.ι, έργοις μάλλον, οΰ λόγοις δίκαιον ον 
τό  τοιοϋτο φαίνεσΟαι εγνωκώς, έατέον μοι φάναι έν τω παρόντι οίο* 
μαι δή. Την δ'αιτίαν ή μέ σοι γράψειν μάλιστα έπεπείκει, νΰν εϊπεϊν, 
ώς «ιόν τε, έρχομαι. ’Εμοί την καρδίαν είσέδυ θείου Πλ,άτωνος έρως, 
είτε τούτο παθόντι τω  τιμάσθαι τοϊς άρίστοις τον άνδρα, είτε τό* 
τάκείνου μετρίως διδάσκεσΟαι1 και ήν αν εκείνου δόξαν ούκ όρθώς τισι 
κρινομ.ένην άκοϋοιμι, ούχ ασον άν βουλοίμην ΰπεραπολογεϊσΟαι δυνά~

ensis—Pfandaii, add. llistor. Ludovici—Fairicii, Bibliotheca Graeea lom ΧΓ,. 
σελ. 503, C33. XII, σελ. 102— X

(') Άμφότεροι οί λόγοι οϋ-οι έςεδόθησαν υπό Alexandre έν παραρτήματι τής 
ΰπ1 αύτοϋ έχοοθεΐσης τω 185S συγγραφής τοϋ Πλήθωνος περί Νόμων σελ. 37 J -  403.

(-) ΊΙ προς Βησσαρίωνα επιστολή, ώς καί ό έγχωμιαστιχός λ.όγος έςεδόΟησαν,'ύπό 
Βουασονάόου, Aneedota Graica V, σελ. 427— 61.

(') Εις χαρόγρχρά τινα γράφεται Μιχαήλ Άποστόλιος- έπροτιμήσαμεν όμως την 
ςίνω γραφήν, δ,ότι οο,τω σημειοΤ το όνομα αύτοϋ ό υιός του Αριστόβουλος είς τά έν 
τή Παιισινή Βιβλιοθήκη αύτύγραφά του.

I
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ρ,ενος, έγκαλυψάμενος a-ztiiu. Σϋ δ ’ εί Πλάτωνος κτ,δνι, καί οΐς 'ά 
έκείνω ορθά έφάνη άρέσκει, τούτων όντα με καί αυτόν ταχέως μετά- 
πεμψον, ώς αν δυνηθείην τε ϋπεραπολογεϊσθαι τάνδρός, καί ή άν εγώ 
κοίνω ευδαιμονία. "Αλλοις μέν ούν άλλα νομιζέαθην ευδαιμονία- έμοί 
3 i } καί οΐς ot έμοί δοκεϊ, σέ τε ιδεϊν καί έμφορη,θεΐναι των σών ».

"Οταν ό Γαζλ,ς έγραψε κατά τοϋ Πλάτωνος καί Πλτ,θωνος, δ ’Απο
στολής άπαντών έπετέθη βαναύσως κατ’ αϋτοϋ- ’Ανδρόνικος ό Κάλλι- 
στος άνέτρεψε την απάντησιν τοϋ ’Αποστόλη, καί στείλας άμφότερα 
εις Βησσαρίωνα όπεβάλλετο εις τήν ευθυκρισίαν τοϋ σοφοϋ καρδινα
λίου, δστις έγραψεν έπιτιμητικήν τω Μιχαήλω έκ Βιτέρβου (9 Μαΐσυ 
1462). >'’Αφίκετο ως ημάς ά κατά Θεοδώρου τοϋ Γαζη Πλήθωνι 
συνιστάμενος συνέγραψας* την μέν οϋν δρμήν σου, καί ότι Πλάτωνί τε 
καί τοΐς περί εκείνον εϋνοϊκώς έχεις, ήγάσθημεν, τδν δε τής συνηγορίας 
τρόπον ούκ έπηνέσαμεν' οΰ γάρ λοιδορίαίς τοϋ άντιδίκου, άλλ’ άπο- 
δείςεσι καί λογικαϊς άνάγκαις τω τε φίλω συνηγορητέον, τόν τ ’ εχθρόν 
άυ,υντέον- ώστε καί εί τ ι Πληθών ’Αριστοτέλει προσεπηλάκισεν, ε'τέ 
τ ι Θεόδωρος Πλήθωνα, είτε σΰ Θεόδωρον κακώς εΐρτικας, πάντα καιν 
παρά τό δέον τε καί είκδς είρημένα δοκεΓ ούτε γάρ ’Αριστοτέλης 
οίος λοιδορεϊσθαι, τοσούτων καιν αγαθών ΰπάρξας, ούτε Πληθών, 
σοφός τε καί μέγας τωόντι ευφυΐας άνήρ, εί μή πού τις εϊποι τό  
λοιδοριών άρξαι, καί τοΐς άμυνομένοις συγγνώμκν τινα παρασχεΐν*. 
Θεόδωρός τε των νϋν Ελλήνων έν τοΐς πρώτοις ών, ήκιστα κακώς 
άκούειν παρά σοϋ άξιος, καί ταϋτα νέου τε ετι δντος, ήδη πρεσβύτκς, 
καί μκπω λογικών αποδείξεων καί έπιστκμών κατά τρόπον Καμένου, 
διά πάσκς ήκων σοφίας τε καί επιστήμης άνήρ . . . Άνδρονίκω τε τάς 
πρό; τάς σάς αντιρρήσεις συν νώ τιθέμενος καί καθεστκκότι φρονή- 
ματι έπιών, την τε τών λόγων αλήθειαν αύτοϋ αίδέσθητι, καί κατ’, 
εκείνον περί γραμματικήν καί ορθογραφίαν και κυριολογίαν τών λ.έ- 
ξεων, περί τε ρητορικήν καί τό είδέναι όρθώς τε καί μετά κάλλους 
συντιθεναι πρώτα σχολά τας ίκανώς, είθ’ οϋτω καί τών μειζόνων, 
έπίβαινε καί τής σοφίας αυτής. Ευ πράττοις καί φιλοϋντο; παραίνε* 
σιν τά εΐρκμένα ήγησάμενος έποιο τή συμβουλή ».

Μετά ταϋτα ό Μιχαήλος, ένεκα τοϋ άν/ιρέμου χαρακτήρός του 
έκπεσόυν τής εύνοιας τοϋ Βησσαρίωνος, μή δυνάμενος νά ζήση, εις ’Ιτα
λίαν άνεχώον,σε διά Κωνσταντινούπολιν, καί έκεΐθεν μεταβάς έγκα- 
τέστ7; εις Κρήτην, ένθα νυμφευθΐίς, συνεστήσατο σχολεΐον πρός πα-
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ρισμόν τών βιοτικών, αντιγράφουν καί χειρόγραφα ττρος πώλησιν.* * 
Τοσαύτρ δέ πενία συνέζη, ώστε εις πολλά των χειρογράφων ϋπεγρά- 
<ρετο " βασιλεύς των πεννίτων» (*). Εις την έςής προς τόν διδάσκα
λόν του ’ΐωάννην ’Αργυρόπουλον επιστολήν περιγράφει τά  κατ’ αυτόν- 
μετά τήν ές ’Ιταλίας άναχώρησιν. « Εσπέρας, δτε δή συνεσκόταζεν, 
άραντες έκ Βυζαντίου, τό τής Προποντίδος διεπ/άομεν πέλαγος, γα- 
λϊΐνιαΐον ήμϊν άνεμον τοΰ Πασειδώνος έμπνεύσαντΟς, άτε νέον αυτόν 
εγνωκόσι καί τόν αύτοϋ γε πατέρα, μηδέν τ ι τοιούτον, νή Δία, πρώ
τον ίδοϋσιν, ότε τούτων ήμεν έν αγνωσία. Καί πριν τέτταρας ημέρας 
έκτελεσθήναι, μηδενός του των έν τή θαλάττφ πειραθεντες δεινών, 
ήν Μίνως Διός παις έκόσμει τνς ευνομία, κατήρκαμεν, πάντ’ άνω καί 
κάτω τά  τής πόλεως εύρηκότες, πόλεμόν τε κακόν, καί αφορίαν της 
Δήμητρας, ταϋτα δη τά γινόμενα, οίς δη, καί οΰ ένεκεν έγεγόνειμεν, 
άπώλέσαμεν. Ούδέ γάρ ούδ’ είσίν οί παρ’ εμέ φοιτώντες τών τεττά- 
ρων επέκεινα, τοϊς τε  άλλοις ά ημΐν προκατείλεκται, καί μ-άλισθ’ δτε 
τά  'Ρωμαίων είώθασιν έκπαιδεύεσθαι1 οί δέ γε ημΐν δντες, μόλις άν 
άεκοΐεν, δ πίνομεν, υδατι. Κακόν οΰν φυγόντες εύρομεν άμεινον, τό 
τοΰ λόγου, εί δή κακόν εκείνο κλητεον πρός τόδε παρατιθέμενου. 
Καί εΐ μεν παρόντες ήμϊν έτύγ/ανον, ’Απόλλωνος καί Διός μεγάλου- 
τό δώρον. ’Αλλά καί Πολυδεύκης συν ’Αλκινόω. Ούδέν άν τό κωλύον 
εις τό σύννομου άστρον ή μ ας άφικέσθαι, ή τάχα που καί εις γυναικός 
βίον έλεύσεσθαι. ’Αλλά ταύτί μέν ούκ άνευ Θεών ήμϊν ώμαρτήκει, 
μή τίνος τών Ουραίων αγαθών άπολελαυκότες, τάχιστά τε εντεύθεν 
άπίωμεν πριν τόν ιερόν τού Διός σηκόν κατιδεΐν, καί τών άλλων 
Θεών άσπάσασθαι τά  αγάλματα. Πάντα, μέν ούν ήμΐν ύποιστέα, τού
τους εχουσί τε  συμμάχους, καί ούσπερ εφημεν γράφουσιν. Ούδέ γάρ 
μεταβαίημεν άν, εστ’ άν- διδοίη Θεός ά  άν βουλώμεθα διανύσαι. Ε ίτ’ 
αύθις δεισίθεος ημάς διαδέχεται Πληθών, σοί καί τοϋτ’ εί δοκοί-η »..

Έκ τής επιστολής ταύτης καί άλλων καταδείκνυται, δτι ό Απο- 
στόλης έπί τοσοΰτον είχεν ένστερνισθή τάς πληθωνικάς δοςασίας, 
ώστε έγένετο αληθής "Ελλην, λατρεύων τ ’ άγάλματα, καί επι
καλούμενος τούς θεούς τού Πλάτωνος εις άντίληψιν (*). Έ π ί τό, θε,α-

(*) Έν αλλοις. χειρβγρά<ρο;ς uayisioT,. « Μηχαηλος Τ&εοστόλης Βυζάντιος,, μετά την» 
£λωσιν τής- πατρίδος πενία ζών,. χαΐ την δε $.€λον μιαίνω έν Ηρήτ?| έξέγραψα ».

(*) « Ζξύς, ω πάντα δουλεύει, θεοί καί δαίμονες χαί ψυχαί, καί ά θεών έργα, % βεΓο£ 
& ϋλάταΐν δ; «κελεύεται, Έρμτ ς̂ τε, φ. λόγον ένέταξεν ό χαί τών άλλων έχ43Τ<£
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βίναι δ ’ έν μέν Τταλία σςροσεποιεϊτο τον δυτικών, έν δε 'Ελλάδι τόν 
ορθόδοξον. ’Αλλά καί τ.ζό τ?,ί άλώσεω; έ^αίνετο επαμφοτερίζων. 'Ο  
Χμίθιος παραδίδεε, ότι εί; τόν έν ετει 1 ί  10  προσφωνηματεκόν του 
πεός τόν αϋτοκράτορχ Φριδερίκον ώμολυγει ό Μηχαήλ.ας την έκ τοΰ 
■ιατρός xal τον νίον έκπόρευσιν τοΰ άγιου πνεύματος, πέμπων συγ
χρόνως πρός τόν αΰτοκράτορα Κωνσταντίνον τόν Παλαιολόγον ομο
λογίαν πίστεως, κατά τάς παραδόσεις τής ’Ανατολικές εκκλησίας. 
Μετά ττ.ν έξ Ιταλίας άναχώρησίν του όμως εγραψε δριμέως κατά 
τών Λατίνων και υπέρ των όοθοδόξων·

“Αδηλ.ο; ό χρόνος τοΰ θανάτου του. Έγκατέλιπε δέ υιόν, επίσης 
λόγιον, ’Αριστόβουλον, τόν καί ύστερον ’Αρσένιον ψευδό-Μονεμ- 
βασίας (*).

Σ υγγράμματα .
—Μενέξενος, ή περί 'Αγίας Τριαοος, διάλογος;
—IIρός τάς υπέρ Άριστοτέλους περί ουσίας κατά Πλήθωνος θεοοωρου του 

Γαζή άντιλήψεις.
— Προσφώνημα εις τον διδάσκαλον Ίωάννην τόν Άργυρόπουλον, υιε ήρξατο 

οιδάσκειν έν τώ τοΰ ξενώνος μουσείω.
— Λόγος συμβουλευτικός ποός τόν αΰτοΰ κηδεστήν, μηνυθεντα οτι εις ίευ·* 

τερους άφίκετο γάμους.
—Λόγος συμβουλευτικός πρός Άμιρούτζην φιλόσοφον.
— Λόγος παραινετικός προς ’Ιταλούς.
— Επιδιόρβωσις τών ποιητικών τρόπων.

Μονωδία τώ σοφώ Βησσαρίων·., (έοημοσιειόθη υπό Fulll'bom).
Επικηοειον Γαλατινοΰ.

' Επιτάφιον Καλ.οταρα.
— Μονωδία έπικτ,δειος εϊς Άνδρέαν Καλε'ργην.
— Προσφώνημα εις Βησσαρίωνα, (μνημονεύεται υπό Άλλατίου έν Συυ.ιείκτοις 

Lil). V, καί VII).
— Στίχοι ιαμβικοί.
— Συλλογή 'Ελληνικών παροιμιών* έν Βασίλεια 4538. (η πρώτη αύτιγ

τάξεις τε άιίίους καί ένεργείας οιανειμάμενος, καί οι του γένους 'ημών ειληηασι 
κήίεσβαι, και τής έμής, εί οΐόν τ’ ε’πεΐν, σωτηρίας καί ώφελείας αντιποιούμενοι, 
εις τό ίρόν τέμενος τοΰ Διίς, ό Μίνως έκόσμει τε καί ’Ραδάμανθυς, κατηνάγχαβαν 
άφιχέσθαι. Δήμω γάρ παλαιών έντετυχηχώς φιλοσόφων, βεόν τε έγνων τόν του 
παντός ποιητήν καί, οτε δει, προνοούμενον, οις τε λόγσις χυβερνάται τό παν, καί όπως 
γένος ανθρώπων διχιτάταί τε καί δεδιήτηται 11 - (Έτέρα έπιστολή πρός Ίω. Άργυ» 
ρόπουλον).
- (*) Boemtri, ie Doctis Gr*cis, σελ. 182—163.—Hodii de Gratcis illustr.— 
Fabririi, Bibliotheca grieca, XI. σελ. 189—91.—Fullebotn. χλπ.
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Ι'κδοσις Ιστίν litιτομή τοΰ Ελληνικού πρωτοτύπου, οπ£ρ Ιξεδόθη τώ 1619 
μετά λατινικής μετάφράσεως ΰπς> τον τίτλον. — Apostolii parcemite nunc 
demum, post epitomcn Basiliensem, integrate cum P. Pantini versione, 
ejusque et doctor, notis in lucein edita?. Lugd. Balavorum Elzevir. 
1619. άνετυπώθησαν δ’ εν 1663).

—Περί ρητορικής. (Ιξεδόθη ΰπο Άλλατίου μετ’ άλλων Ιν'Ρώμη 1643).
— Μονωδία Ιπί θανάτώ Ίωάννου Παλαιολόγου τοΰ αύτοκράτορος.
— Στίχοι ηρωικοί, και Ιαμβικοί, καί Ιλεγειακοί εις διαφόρους έορτάς.
■—Πολιτικοί στίχοι Ιγκωμιαστικοί Βατραχομυομαχίας.
— Περί Ικπορεύσεως τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, κατά Λατίνων.
—Προσφώνημα είς τον αύτοκράτορα Κωνσταντίνον.
—'Ομολογία τής αΰτοΰ πίστειος υποπτευόμενης.
—Έπιστολαί προς Μανουήλ Χρυσολωράν, Πλήθωνα, Βησσαρίωνα, Μανουή- 

λον, Ίωάννην ’Αργυρόπουλον, Μάρκον Μουσοϋρον, ’Άγγελον, Άμιρούτζην, Μι·» 
χαήλ Μάρουλλον, ΊΙσαίαν, Δαρεΐον, Γαβριήλ, Πατρίκιον, Λαόνικον Χαλκό- 
κονδύλην, Ίωάννην Χρυσολωραν, Πέτρον Καλεργην, Παχώμιον, Νικόλαον, 
Κυρίνον, Θωμαν, ’Ανδρόνικον, καί άλλους (*).

—Disceplalio adversus eos qui oecidenlales orientalibus superiores 
esse, contendebant, quod philosophiam et in deelaraudo modo gene- 
rationis Christi.

Προς δ’έγραψε — Συλλογήν αποφθεγμάτων, ώς λέγει ό υιός του Άριστά* 
βουλος" «Έφ’ ήν (την Ίωνιάν) πολλήν σπουδήν ό Ιμός πατήρ κατεβάλλετο* 
τάς γάρ διατριβάς εν 'Ρώμη πάλαι ποιούμενος Γασπάρει τω αίδεσιμωτάτω 
Ιπισκόπω τοΰ ’Όσμου συναγωγήν παροιμιών συνθήναι ΰπέσχετο. Άοζάμενος 
δέ των παροιμιών συνεπεμνήσθη καί γνωμών, αποφθεγμάτων τε καί υποθη
κών άρχαιοτάτων καί σοφωτάτων άνδρών' άδελφα γάρ άλλήλοις εΐσι παροι- 
μίαι. καί γνώμαι, καί αποφθέγματα».

’Ανδρόνικος Κάλλιστος.
Γεννηθείς έν Θεσσαλονίκη, άνετράφη εν Βυζαντίω (2) ' μετά την 

αλωσιν προσφυγών εις ’Ιταλίαν έδίδαζε τά  Ελληνικά κατά πρώτον 
έν Βολωνία (1 4 6 4 ), (Ιστερον έν 'Ρώμη (1 4 6 9 )’ εντεύθεν μεταβάς είς 
Φλωρεντίαν (5) έδίδαξεν έπιτυχώς έπί τινα ετη κατ’ ί&ανείς πολυαρίθ-

{*) M iller, Catalogue de l’Escurial, σελ. 7 1 —2.
(2) Ό  Βολατερράνος {Comment. Urban. XXI, σελ. 77ο) τδν λέγει ρητώς θεσ- 

σαλονικέα- ό 8έ Φίλελφος Βυζάντιον* άλλ’ 6 αυτός γράφων τΰ> Γαζη λέγει εκείνον 
συγγενή (necessarium) τούτου* τδ πιθανώτερον, ώς παραδέχεται ό Βαιρνερος, είνβ 
ότι γεννηθείς εν Θεσσαλονίκη άνετράφη έν Βυζαντίφ. 'Ο Κάλλιστος συγχεεται υπ& 
Νωδαίου, Μορερίου, Βουλαίου καί άλλων πρδς ’Ανδρόνικον τδν Δαλματόν.
• Is) *0 Φραγγίσκος Βαρχιένσιος καταλέγει τδν Κάλλιστον μεταξύ τψν εν Φλω·-  
^εντία δημοσία διδαξάντων*



ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΑΙΩΝ. η

ρ,Ους μαθητάς. Μετά τον θάνατον 'Ερμωννμου τον Σπαρτιάτου 
προσεκλήΟη ό ’Ανδρόνικο; εις Παρισίους, καί άνέλαβε την διδασκα
λίαν των Ελληνικών" μετά τοσαύτης δ ’ επιτυχίας έδίδαζεν έκεισε, 
ώστε ό Κλαβιέρος λέγει, ό'τι εις τούτον ώφειλε τό πανεπιστήμιον 
της Γαλλικής μητροπόλεως τήν άποκατάστασιν συστηματικής σπου
δής τής 'Ελληνικής γλώσσης. Έκεΐ δέ ΰπέργ'ηρω; άπεβίωσε (1486) (*).

Τον ’Ανδρονίκου ή μάΟησις επαινείται ύπο πολλών συγχρόνων" ό 
Βολατεράνος λέγει ■ unus omnes graeci sermonis evoluerat ancto-1 
res, ac scientiam, quam cyclicam vocant, collepat; prater ea 
vero etiam Arislotelicam omnem disciplinam probe tenebat 
και ό αυτός αλλαχού « fuisse eum alioquim pronuntiatione ine- 
ptum, et qui, prater studium lilterarum, nihil omnino rerum 
gerebat». Καί Φίλελφος γράφων έκ Μεδιολάνων (21 Τανουαρίου 
1469) πρός Θεόδωρον Γαζήν ■ Gaudeo equidem, plurimum, eru- 
dissimum virum, mihique amicissimum, Andronicum Kallistum, 
neccssarium tuum, apud vos agere, id est, in musarum et sapi- 
entia domicilio; quern ut meis verbis salvere jubeas, meque τοΐς 
περί Βησσαρίωνα τον δεσπότην, quem diligentissime commenda >·ΐ 
ό αυτός αλλαχού 1 eloquentissimum » καλεϊ τον Κάλλιστον.

ΛΙεταςν των μαθητών τού ’Ανδρονίκου άριθμούνται καί οΐ έπι<ρατ 
νεΐς Πολιτιανός, Πανόνιος, Βάλλας, κλπ (’).

Σ υγγράμματα .
— Μονωοία | - 1 τή άλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως.
—  Αντιρρητικός ποός Μιχαήλον Άποστόλην.
—  Επίγραμμα εις αίνον Βησσαρίωνος.
—Περιπαθών, (ίξεοόθη ύπό Δαοίο Έσχελίου ί·ι Αϋγοόστη τώ 1393, άνα- 

ϊυπωθέν τώ 1617 καί 1679 εις έπίμετρον τών ’Ηθικών Νικομαχείων).
— Περί αρετών καί κακιών, (εξεοόθη υπό Δαν;ο Εσχελιον).
—Περί ποιτ'σεως.
— Σχόλια εις Όμηρον.
— Έπιστολαί πρός Βησσαρίωνα, Σεκουνοινόν, Γρη·;ό?ιον Ιίαλαιολόγον κα! 

θεοίωρον Δημητρίου.
— Λόγος εγκωμιαστικός εις Γρηγόριον Παλαιολόγον.

Ο  Κατά τινα; ό Κάλκιστος όλίγα ετη προτού θανατον του έπανέστρε^εν εις 
πστριί® τον, χχ) έχετ έξε^έσρησε τό ζήν.

(*) Ilodius, lib. 11, cip . 3 — Β jcrucriis, σελ. IC i—9. iabric ius, XI, σελ,
*63, καί 361. — jji >grapbie Cniverscllc, K>m. 2 .-B io g r .  -uvclle, Vie dq 
tallj^los.
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—Επιστολή π:ρι Έρμωυύμου προ; Γεώργιον Πκλσιυλίγου τον Δισυπατον^ 
(ίδημοσιεύθηίντοΐ; Ελληνικοί;’Ανέκδοτοι; τον Βκχσονάίυ, τομ. 5σελ. 420—6).

Περί ψυχή,-.
— Περί τύχη ;.
Μετέφρασε λατινιστί — A rislo telis dc gcneraliouc e t co rrup lione  l i -  

b ri duo.
Ό  Βερούνιο; έν προοιμίου τή; έν ετει 1509 έκδίσεως των Ερωτημάτων 

του Γουαρίνου καταλέγει μεταξύ των γραψάντων κανόνα; περί ελληνικής 
γλώσση; και τον Κάλλιστον.

'Ράλλτ,ς.

Δημήτριος 'Ρ ά λλ η ς , 6 επ ιλεγόμενος Ιίαβάκης, έγεννηθη έν Σ πάρτη  

κ α ι κ α τη γετο  έκ τού ομωνύμου περιφανούς οίκου (’). Μ ετά την υπ ό  

τω ν Τούρκων κ α τά κτη σ ιν  τή ς  Πελοπόννησου προσφυγών εις ’ΐταλ.ίαυ 
υπηρέτησε διαφόρους ηγεμόνας ώ ; αρχηγός τω ν  Ε λ λ ή νω ν  ιπ π έω ν . 

’Εννενηκονταέτη; δ ’ άπεβίωσεν έν 'Ρώυ.γ καί έτάφη εις τη ν  εκκλη

σίαν τού 'Αγίου ’Αποστόλου. Ό  υιός αυτού Μ ανίλιος έχάραξεν έπέ 

τού  τάφου τό  έξης λατινικόν επ ίγραμ μ α .

D enictrio  Cabacio Rhailo 
equ iti Spartano

qui nullum  corporis incom modum c\))crlus 
nonagcsim um  netatis annum  m enses 11 diem  
XXI superavil, Manilius ex T hom aide 
T heodori Bochali filia suspeclus paren ti 
sanctissim o ac B. M. sibiquc posuit (s).

'Ο  Δημήτριος, έκτος τή ς  στρατιω τικής δεξιότητος, έκοσμεΐτο καί 

δ ιά  μαΟη'σεω; ούκ ευκαταφρόνητου. Εις τούτον οφείλεται ή διάσωσις 

τού  περί Νόμων περιλάλητου συγγράμματος τού ΠλήΟωνος. Τό δε 
άνήκον εις τούτον χειρόγραφον άποτεΟησαυρισμένον έν τ ή  βιβλιοΟηκ·/> 

τού  ΙΜοναχού, κοσμείτα ι κ α ί δ ι’ ιδιογράφων σημειώσεων, κ α τ α δ ε ι-  

κνυουσών την πολυμάΟειαν τού άνδρός(5). Κ ατά  πάσαν δέ πιθανό-

{*) Ό  Φρατζής μνημονεύει Γεωργίου 'Ράλλη σταλέντος εν ετει 1461 υπό θωμ*
*ού Παλαιολόγου πρδς τδν έν Βερροία τότε διατρίβοντα σουλτάνον, καί μετά της 
ακολουθίας του ριφΟέντος εις τά δεσμά* καί Μιχαήλ 'Ράλλη, του επιλεγόμενου ’Ίση, 
έΐϋπς μετά τήν κατάκτησιν τής Πελοπόννησου, συμμάχων τοις Ένετοΐς έξεστράτευσε 
κατά των Πατρών, άλλα συλλη'ρθείς υπό του Όμάρ υτ:εστη τδν ο·.1 ανασκωλωτΐΐσμοι> 
μαρτυρικόν θάνατον. (Περί του τελευταίου βλέπε καί Spandugiui Commentari).
'  (*) Hodii, dc Grapcis illustrigus, σελ. 292.

(*) Πλήθωνος Νόμοι, εκδ. ’Αλεξάνδρου, ?ελ, 2 , τηα. 1. καί ίίλ . 136—7, ®ημ. 4 ,
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«ττ,τα ό έν λόγο 'Ράλλης έστίν ό ποιήσας τέσσαρα ώραϊα επιγράμ
ματα εις ’Αβιέραν αδελφήν Λ εθνάρχου Β'. Τόκου τοϋ δουκός Λευκάδος 
καί Λκαινανίας, εξ ών έπιαυναπτομεν τό πρώτον ηρωελεγεϊον.

Τείρεα παμ.φχνόων καί ηελ'ου ίκιμαντον 
<ρΰ}ζ} Έκάτα; 0* Ιερόν φεγγο; άττ ουρανοθεν. 
ουρία βουνοί τε σχ’.ίεντε; καί vara·, ίρών, 
σμήνε* νυμφίων ήίε τε Νηϊίοων,
Εβνε* Μούτσων Χαρ’των τε Οεαίνων, κλΰτε, 
ελΟετε 0ρήνόν τ’ οίμωγήν τοΰ θανάτου 
σττ,σίμε·/, Α'.ϋ’.ίρζζ ενεκεν πίϊοο; Βασιλήο;, 
ό; όά ποτ’ ηρχεν Άκαρνίνων ΰπερφυέων,
Καί κασιγνήτη; οεσπότου θύτης τοΰ Λεονάροου.
Δεΰρ’ ίτ’ άο-.οών φϋλ’ ιερά Καλλιόπη;, 
άμύμονε; μύσται πολυίστορες ηρώων τε 
καί ήοωίοων ύμνηταί στήτ’ αρ’ αμα 
—ίντες κύκλω, την λύραν Έρμείσυ πληττοντε;, 
χρηστά τε πολλ’ Ιπαείίοντί; καί άρετί;, 
έργα τε εύσεβίη; καί παρθενίη; ερατεινής, 
σωφροσύνης τε ιτρήξιας καί ευφροσύνη; (’).

Νυμφευθείς ό Λημήτριος την βωμαίδα, θυγατέρα τοϋ οπλαρχηγού 
©εοδώρου Μπόχαλη, έγεννητε δύο υιούς, εξ ών ό πρώτος Νικόλαος 
θεραπεύων τω  'Αρει άνεδείχθη εις τών έπισημων στρατιωτικών' ό

Ετερος Μανίλιος, τρόφιμο; τών Μουσών, κατατάσσεται υπό τοΰ 
Γυράλδου, ’ΐοβίου, καί Πολιτιανοϋ μεταξύ τών τότε πρωτευόντων 
λατινιστών (*). ’£π ί Λέοντος I .  αρχιεπίσκοπος Μονεμβασία; προχει
ριστείς ό Μανίλιος 'Ράλλης άπεβίωσε τώ  1 5 1 7 , διαδεχθείς έν τώ  
άςιώμχτι υπό Μάρκου τοϋ Μουσούρου (% Κατά πάσαν πιθανότητα 
υιός τοϋ άνω Νικολάου ήτο Κωνσταντίνος ό 'Ράλλης, τρόφιμος τοΰ 
έν 'Ρώμη, Ελληνικού γυμνασίου.

Μιχαήλ Μάρουλος ο Ταρχανιώττ,ς.
Έγεννήθη έκ Μανιλίου Μαρούλου καί Ευφροσύνης Ταρχαν-.ώτου, εϋ- 

γενών τοϋ Βυζαντίου προσφυγόντων μετά τήν κατάλυσιν τής αυτοκρα
τορίας εις ’Ιταλίαν" σταλείς εί; Βενετίαν παρά τώ  συγγενεϊ του Ζκ-

(Μ Miller, Catalogue des Maoiisctrits de I’Esrurial, σελ. 84 6.
(’) Mauilius Rallus Gra-cus homo, sed latieis litteris adprime cicu ltus»,

λ ίγε I ό Πολ·-·.ϊνός. Kara Ίόο.ον 6 Μανίλιος έποίησε λατινιστί οιάφοοα κομώΐ έπ:- 
•νςάαματα.

t:’) Hodiu*, lib. U, cap. <5,
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χα ρ ία  Σκορδύλη τ ώ  Κ ρητί, έδ ιδά χθ η  παρά ρ.έν τούτου τη ν  'Ε λλ ν^  

νικήν, παρά δέ τώ  περιφανεϊ Σ αβελλίκω  την λατινικήν" πεμφ θείς 

ύστερον εις Π ατάβιον, άναλώμασι τον  Βησσαρίωνος, έσπούδασε την 

φιλοσοφίαν. 'Ωραίος την μορφήν, καί ίπ π ο τικ ό ς  τον χαρακτήρα , ό 
Μ ιχα ή λ , μ ε τά  τόν θάνατον τον προστάτον τον καρδιναλίου, δ ιή γε  
π λά νη τα  βίον, καταγραφείς έ π ί τέλους μετα ξύ  τω ν ύπό τόν Σπαρ

τ ιά τη ν  οπλαρχηγόν Νικόλαον 'Ράλλην μισθοφόρων 'Ελλήνων" α λλ ά  

κ α ί έν μέσω τω ν περιπετειώ ν τοϋ στρατιω τικού βίου ό Μάρουλος δέν 
έπαυσε θεοαπεύων τα ϊς  Μούσαις" τό τε  συνέγραψεν είς την λατινικήν 

γλώσσαν, την οποίαν Οαυμασίως κ α τε ίχ ε , τ ά  τέσσαρα β ιβ λ ία  τω ν 

’Ε π ιγρ α μ μ ά τω ν , κα ί τ ά  τρία τω ν  ύμνων του.

ΤΙαραιτηθείς μ ε τ ’ ού πολϋ τη ς  σ τρ α τ ιω τικ ές  υπηρεσίας ηλθεν είς 
Φλωρεντίαν κα ί έδεξιώθη εύμενέσατα Οπό Λαυρέντιου τον έκ Μ εδίκων.

1 Κ α τ ά  την εποχήν εκείνην έν Ι τ α λ ία  ή σπουδή τή ς 'Ελληνικής 

γλώ σσης ε ίχ ε  φΟάσει είς τόν κολοφώνα" είς τα ύ τη ν  δέ , παρά  τους 

άνδρας, έπεδόθησαν καί γυναίκες εύγενοΰς κ α τα γω γή ς  καί έξοχων 
προσωπικών π λεο νεκ τη μ ά τω ν  μεταξύ  τούτω ν διεκρίνετο ή ’Α λεξάν
δρα, θυγάτηρ τοϋ Βαρθολομαίου Σ κάλα  γραμ μ α τέω ς τή ς  Φλωρεντινής 

Δ ημοκρατίας, την προσωπικήν τή ς  οποίας ωραιότητα ύπερέβαινον 

τ ά  δώρα τοϋ πνεύματος" νέα έ τ ι έγίνωσκεν ον μόνον την λατιν ικήν , 

α λλ ά  κα ί τήν ελληνικήν γλώ σσαν, σπουδάσασα τα ύτην Οπό τόν Ί ά -  
νον Λάσκαριν, κα ί Δημήτριον Χ αλκοκονδύλην, καί γράψασα 'Ε λ λ η 
νικά τ ιν α  π ο ιή μ α τα . Τοιαύτη ένωσις δώρων είχεν έφελκύσει τήν προ

σοχήν διαφόρων, καί ιδίω ς τοϋ ’Α γγέλου Π ολιτιανοϋ γράψαντος π ο λ -  
λάκις ερωτικούς στίχους πρός τήν ώραίαν ’Αλεξάνδραν, ή τ ις  έ π ί 
τέλους έ'δωκε τήν γ  εΐρα είς τόν ώραϊον "Ελληνα ιπ π ό τη ν . ’Εντεύθεν 
διηγέρθησαν μεταξύ  Π ολιτιανοϋ καί Μαρούλου διενέξεις καί α ν τε γ 

κλήσεις, μνημονευόμεναι είς τ ά  σ υγγρ ά μ μ α τά  τω ν.

Περί τ ά  τέλη  τοϋ έτους 1499 ό Τ αρχανιώτης επανερχόμενος 
έφ ιππος έκ Βολτέρρας, ένθα ε ίχε  μ ετα β ή  είς έπίσκεψιν φίλου του , 

έπεσεν είς τόν Κεκίναν ποταμόν κα ί έπνίγη" μ ετά  δ ’ £ξ έτη  άπε-. 

βίωσεν έν Φλωρεντία καί ή σύζυγός του ’Αλεξάνδρα.

'Ο  Μάρουλος επ α ινείτα ι Οπό τω ν συγχρόνων κα ί μεταγενεστέρων 
ώς εις τώ ν μάλλον πεπαιδευμένω ν 'Ελλήνων τόϋ ΙΕ  . αίώνος, ά μ ιλ - 

λώμενο; διά τόν γλαφυρόν λατινισμόν του κα ί πρός αυτούς τούς τ ό τ ’ 

εξέχοντας Ιτα λ ο ύ ς . Ά νήκεν είς τήν .’Α καδημίαν τοϋ Ποντάνου καί



^υνε^έετο σφικτώς μ ετά  τού Σανναζάρου, οστις τόν ύπερησπίσθϊ) 

χ α τ ά  τ/,ν  μ ετά  τού Πολιτιανοϋ δ ιαμάχην.

"Ενεκα τω ν πρός του? 'Ελληνικούς θεούς 'ΐ 'μ ν ω ν  του ό Μάρουλος 
έθεωρηθη ύπύ τινω ν, χα ΐ ίδιο* *  τού ’Εράσμου( ') ,  π ρ ά γμ α τι ειδω λολά
τρης- i  ττρδς την κλασικήν άρχαιο'τν,τα λατρεία  του ίσως ήνάγκασεν 

αυτόν νά γράψη, μιμούμενος α πλώ ς Εκείνους, τ ά  το ιαύτα  π ο ιή μ α τα ’ 
ούδααού δμως τώ ν συγγραμμάτω ν αυτού διαφαίνεται άντιχρ.στιανικη  

τ ις  ιδέα δυναμ-έντι έπ ’ έλάχ ιστόν νά δικαιολογήσει την περί τώ ν 

εθνικών φρονηαάτων τού "Ελληνος ποιητού γνώμην.

Τ ά επ ιγρ ά μ μ α τα  τού Μαρούλου αποτελούνται έκ μικρών πο ιημά

τω ν  γεγραμμένω ν ώς έπ ’ι τό  πολύ κ α τά  τό είδος τού Μαρσιάλου- εις 
Εν έκ τούτω ν, τό  μεγαλειτερον π ά ντω ν, έπιγραφόμενον Έ.ΐεγεία εις 
N i a i p a r ,  εξιστορεί ό ποιητά,ς τινά ς τώ ν περιπετειώ ν καί δυστυχημά- 
τω ν  του. Οί "Υμνοι, επονομάζονται Φυσικοί, δ ιό τ ι έν αύτοϊς εξυ
μ νείτα ι ή φύσις καί οί "Ελληνικοί θ εο ί’ ε ΐ; τάν επισημότερου τούτων 

άποτεινόμενον Πρός zbr "H.hcr, ό Μάρουλο; άνεδείχθη εφάμιλλος 

τού Λουκρετίου.

Συγγράμματα.

— Epigram m ata, Roma 1493. (μνημονεύεται καί προγενέστερα εκοοοις 
τού 1490).

— Hymni N aluralcs. (έδημοσιεύθησαν το πρώτον έν Φλωρεντία τψ 1497 
μετά τών Επιγραμμάτων. Τής έχδδσεω; ταύτη; έδημοσιεύθη τώ 1315 έν 
φάνω παράρτημα—Maruli Neniae; ejusdem epigram m ata nunquam  alias 
imprcSSa. Άνεδημοσιεύθησαν έν Βολωνία τώ 1504, έν Στρασδούργω τώ
1309, καί έν Παρισίοι; τώ 1329).

Πληοεστεοα τών εκδόσεων τών ποιημάτων του Μαρούλου θεωρείται ή έν 
Βριξία γενομίνη τώ 1332, (Epigramm alum libri quatuor. Hymnorum 
libri quatuor, Neniai quinque c t alia quicilam epigram m ata), άνατυπω- 
ΟεΓσα έν Παρισίοι; τώ 1361.

Έ κτο; τών άνω εγραψεν ό Τραχανιώτης καί—Dc Principum  Instilu - 
tionc (').
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(') Ό Έρασμο; λέγει περί τών ποήσεων τούτον "Marulli pauca legi lorclabi- 
lie , si minus haberent p a g a n i t a t i s » .

(*) Io»ii, Elogia—Hodii, De Grscis illustribus lib. II, cap. 6. —Papado- 
poli, Hisloria Gymnasii Patavini. σελ. 184—'Ρόσχον, βίο; Λανρεντίοι» έχ Μεοιχων, 
μ;τσνι. X. Παρμενίέου, σελ. 2 4 9 —Michaud, Biographic Lniversellc, tom. 44. 
— Didot, Bi 'graphic Generate, tom. 34.
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Μάρκος Μουσοΰρος.
'Εγεννήθη περί τό 1470  εις 'Ρέθυμνον τ ι ς  Κρήτης* κομιδή νέος 

ήχθη εις Ιταλίαν υπό τοϋ πατρός τον, πλουσίου έμπορου, καί έτέθη 
ύπο τήν διενθυνσιν ’Ιάνου τον Λασκάρεως, παρ' ώ ταχέως προώδεν- 
σεν εις κατάληψιν των Ελλήνων συγγραφέων (’). Ειτα σταλείς εί; 
Πατάβιον πρός τελειοτέραν κατάρτισιν, έπανέστρεψεν εις Βενετίαν, 
ένθα ή φήμν) προδραμοΰσα είχε διασαλπίσει τήν παιδείαν τον νεαρόν 
“Ελληνος, δστις έκτος τής Ελληνικής έγίνωσκε καί τήν λατινικήν 
μέχρι θαύματος (s). 'Ο περιφανής νΑλδος Μανοντιος Ιμισθώσατο αυ
τόν προς έπιδιόρθωσιν τών έκ τών πιεστηρίων τον έΕερχομένων 'Ε λ 
λήνων συγγραφέων" άπετέλει δέ καί μέλος τών έν τοϊς έργοστασίοις 
τοϋ περιφήμου εκείνον τυπογράφου συνερχόμενης ακαδημίας. Ώνομά- 
σθη υπό τής Δημοκρατίας καθηγητής τών 'Ελληνικών εις Πατάβιον, 
καί ή φήμη του είλκυσεν έκεΐ πλήθος ακροατών πανταχόθεν τής 
Ευρώπης. Μετά τοσαύτης δ ’ ευσυνειδησίας έςεπλήρου τό καθήκον τής 
διδασκαλίας, ώστε μόλις τέσσαρας ημέρας καθ' δλον τόν ενιαυτόν δεν 
παρέδιδε (5). *Η έν ’Ιταλία εισβολή τών Γάλλων ήνάγκασε τόν 
Μουσοϋρον να έγκαταλίπιρ τό Πατάβιον, καί έπιστρέψνι εις Βενετίαν 
(1 5 0 9 ), ένθα έδίδαξε μετά τοσούτον κρότου τήν 'Ελληνικήν, ώστε 
παμπληθείς συνέρρεον έκεΐσε άκροαταί, καί ή Βενετία, ένεκα τής γο
νίμου καί παταγώδους διδασκαλίας του, έπωνομ.άσθη Κέαι Άθήναι(').

(') Αυτός ό Μουσοΰρος εις τό πρός Πλάτωνα ποίημά του αναφέρει, δτι έδιδά/θη 
ϋπό Λασχάρεως-

Λασχαρέων γενεής έρυχυδέως άχρον άωτον,
Και τριπροσωποφανοϋς οϋνομ’ ε/οντος Οεοΰ*
"Ος μ’ έ’τι τυτθόν έόντα πατήρ, ατε φίλτατον υιόν 
Χτεργόμενος περί δή στέρξεν άπό χαρδίης,
Καί μοι στεΤνος όδοϋ πρός Ά /α ιίδα  μούσαν άγούσης 
Αεΐξεν άριγνώτως μοϋνος έπιστάμενος.

Καί 'Άλδος Μανοότιος προσφωνών τω Ίανψ Αασχάρει τόν Χοφοχλέα * Marcus 
Musiirns nostcr est tui sludiosissinms cl perquam gratus disripulus· nam, 
quantum bonis littcris moribusquc proferit autem plurimum, id omne lib i 
arccptum rcfcrt».

[·) «L atins linqu.T, usque ad miraculum doctum cum fuisse, quod vix illi 
Grsro contigcrit, prater Thcod. Gazam, et lo. Lascarcm (Erasmi cpistola; III).

(*) «T olioanno vix quatuor intermittebat dies, quin publice profiterctur » 
(lovius).

(') Ό  ’Άλδος γράφει έν προλέγω τής έν 1312 έχδόσεως των ερωτημάτων τοϋ Χρ υ-
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' Τ ώ  1 5 1 6  μ ετέβ -q εις 'Ρίόμτ(ν ( ') ,  καί ττερί τ ά ;  άφχας τού επομέ

νου έτους προεχειρίσθγ) επίσκοπος Μανεμβασίας, εις δια δοχήν τού 
άποθχνόντο; Μ ανιλίου Τ ά λ λ η . Έ ξα ισ ία  δ ’ επ ικρα τεί σύγχυσ ις μ ε 
τα ξύ  τω ν περί αΰτοϋ γραψάντων, δ ιό τ ι οί μέν Ίόβιος, ’Έρασμος, κα ί 
Βάολος γράφουσιν, δ τ ι Μονεμβασίας αρχιεπίσκοπος έξελέχΟη ό Μου- 

σοΰρος, οί δέ Βαριλλάσιος, κα ί Νικόλαος Π απαδοπούλας 6 Κομν/,νός, 

δ τ ι ούχί Μονεμβασίας ά λ λ ’ Έ π ιδά μ νου  τή ς Λ αλματίας. Πάσαι δμως 

α ί αντιφάσεις α ύτα ι διαλύονται σήμερον. Έ ν ττ, Λ-ςμοσία .Β ιβλιοθήκ/ι 
τω ν ’Αθν,νών εύρ/,νται δύο ανέκδοτοι περγχμτ,ναί περ ί τού Μουσούρου, 

ώ ς  αρχιεπ ισκόπου Μονεμβασίας κα ί ττ,ς έν Κρήττρ 'Ιεραπετρας, δωρ-/)- 
Οεϊσαι υπό τού Κ . Παύλου Λάμπρου, έξ ών άντιγράψαντες τή ν  μ ίαν 
παρεντιθέμεθα.

In Nomine Domini Amcii. P e r  hoc p resens publicum  instrum enlum  
cunctis  evidenter p a tca t c t sit notum , quod anno N ativitale dom ini 
Millcsimo Q uingentesim o dccim o septim o, indiclione quinta, die vero 
secunda m ensis Fcbruarii, Ponlificatus sanctissim i in Χζ·.--.ΰ> patris c t 
dom in i nostri dom ini Leonis divina providenlia Pape dccim i anno 
q u a rto  ; in mci N olnrii publici Icslium quc in frascrip torum  ad hec spe- 
c ia litc r vocatorum  c t rogatorum  presentia, pcrsonalilcr C o n s ti tu te  
R evercndhsim us in Cristo p a te r e t dominus M archus M usurus eleclus 
M onem basicnsis e t  Episcopus Ilierapetrensis principalis p iincipalilce 
p ro  se ipso, ex tra  tam en quorum  cumque p rocu ra lo rum  suorum  per 
cum  hactenus quom odolibel conslilu torum  revocationcm , omnibus m c- 
lioribus modo via ju re  causa e t form a, quibus melius e t efticacius de 
ju re  potuil e t  debuit, fecit, constitu it, creav it, nom inavit, ct so lenniter 
deputav it suum verum certn in  iegilimum e t indubitalum  procuratorcm  
acto rem , iactorena, negotiorum quc suorum  infrascrip torum  gestorem  
ac nuncium  spccialcm c t  gcncralem , itaque specialitas gencra lita li non 
d eroge t, nec e contra videlicet, venerabilem  et egregium  virum  dom i- 
num  Manussum, saschellarium  C relensem , ejusdem domini conslilu -

σόλωρί « Marcus Musurus, vir dorlissimus nunc puplire profiterclur Venetiis, 
frequeoti semper ac gravi auditorio litleras Graccas ». Όαύτός είς τήν έν 1314 
txSoaiv -row Πινδάρου « Yenetias, atteras hoc tempore possumus dicere Athenas, 
cum propter alios plurimos singular! doctrina prxditos viros, turn propter 
Musurum nostrum ». Kal Ψρχγχίτχος Φαζέολο; γράτων τω 1513 « #eneti® hoc 
tempore Athena; alter® vere dici possimt, propter littcras Gracas, quarum 
studiosi undique roncurrunt,~quemtu pubtico stipendio conduccDtum enrasti, 
cuique Taves plurimum». Ταότά xat τρις Ίωάννην Ιυρβίϊίνιον έ-αναλϊ;χ£άν5ΐ 
ί  "Αλξος τ<3 1514, xat Λίλιος Γοράλίος.

{') Ό Βάολος λέγει, ότι ίΖίοιςεν Ιν Ύώμτ, τ ΐ  Έλλτν.χά· ό ο’ ’ Epaau.ci « Mu- 
*irum fortuna retraxit a Musis, Leonis favorc Romam aiejtum. (Cireronianus).

(ΝΕΟΕΛΛ. Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ .)  β
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cutis ex sorore nepotem, absentem lanquam prescnlem, solum ct 
insolidtim specialiter elexprcsso ad ipsius domini constituentis nomine 
c tp roco , quondam gratium reserve in tota insula Crelensium et Cypro 
existen . . . sibi per sanctissimum dominum nostrum Leonem papam 
dccimum concesse, prout in eadem reserva in forma brevis expedite 
ac processus desuper fulminata omnibus et singulis personnis, quibus 
opus fuerit prcsentandum intimandum et notificandum et quecumque 
beneficia eeclesiaslica sub dicta gratia reserve vacantia acceptandum, 
nee non eorporalem realem et aetualcm possessionem quoruncumque 
beneficiorum vacantium capiendum intrandum apprehendendum et 
manntenendum, ac possessionem sibi conferri pelendum et oblitendum, 
necnon quoscunquc fructus redditus et proventus quoruncumque bene- 
(iciorum petendura levandum exigendum et rccuperandum ac de illis 
liabitis et receptis quictanduin et quictantiam seu quictautias facien
dum cum solenni pacto de re habita ulterius non peteudo, necnon at- 
tendandum Iocandumque seu ad firmam vel annuam pensionem dandum 
ct concedandum, ac illis beneficiis laudabilite in divinis deserviendum 
cl deserviri faciendum. Et si necesse fuerit pro premissis omnibus ct 
singulis in quocunque foro sivc judicio coram quibuscunque judicibus 
el commissariis tam ordinariis quam cxtraordinariis comparendum et 
agendum ac ipsum dominum constituenlem et ejus jura defendendum, 
libellunt seu libellos et quascunque pctiliones summaries dandum et 
recipiendum darique ct recipi videndum; litem seu lites contenstan- 
ilum et contestari videndum; calumnie et quodcunque alterius genei is 
licilum et honeslum juramentum in animam ipsius domini consti
tuentis ac ipsius nomine prestandum et ex adverso prestari viden
dum poiiiendum et articulandum ponique ct articulari videndum, ac 
eos tenendum ct observandum ; sententiam seu sententias tam in- 
terlocutorias quam diflinitivas ferri petendum et audiendum, et ab ea 
vel eis et a quocunqae alio gravamine ipsi domini constiluendi illato 
vel infcrendo provocandum ct appellandum, appellatosque semel et 
pluries debita cum instaulia pelendum et obtinendum, appellationem- 
que et appellationes hujusmodi intimandum et prosequendum, ipsasque 
ad Romanam curiam, si opus fuerit, deducendum et amoliri facien
dum, expensas, damna et interesse, taxandum et taxari petendum et 
faciendum, ac super ipsis, si necesse fuerit, jurandum ; unum quoque 
vel plures procuratorem seu procuratores loco ipsius cum simili aut 
limitata potestate substituendum, eumque vel eos revocandum et 
.onus procurations hujusmodi in se reassumendum totiens quotiens 
opus fuerit et sibi videbitur expedire, presenti proeuratorio nichilomi- 
nus in suo robore duraturo; et generaliter omnia alia et singula faci
endum dicendum gerendum exercendum et procurandum que in pre- 
missis et circa ea necessaria fuerint, seu quoniodplibet oportuna e t



ΆΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΛΙί»>. 8 3

ηηβ ipse dominus constituens faceret ot facere posset, si premissis 
omnibus prisons et personaliler inlercssel, etiam si talia lorent que 
mandatum exigerent magis specialem quam presentibus est expressum, 
promittens insuper idem dominus Conslituens sibi a me notario publico 
infrascripto tanquam publice et auctenlive persone solertniler stipu- 
lans et recipiens vice ac nomine omnium et singulorum quorum inte
re s t intererit aut iuteresse poterit quomodolibet in futurum se ratum 
gratum alque firmum perpetuo habiturum totum id et quicquid per- 
diclum procuratorem constilulum ac substituendum ab eo actum di
ctum ges'.'-im vel procuratum fuerit in premissis seu quomodolibet 
premissorum, relevans nichiioimnus ex nunc et relevarc volens eun- 
dem procuratorem ab omni onere satis dandi ac judicio sisti et judi- 
catum solvi cum omnibus et singulis ejus necessariis et opportunis, 
sub hypotbeca et obligationc omnium bonorum suorum mobilium et 
immobilium presentium el futurorum et qualibet alia juris et facti re- 
nuncialione ad hoc necessaria pariter et caulela. Super quibus omni
bus et singulis premissis idem dominus constituens sibi a me Notario 
publico infraseripti unum vel plura publicum seu publica fieri petiit 
alque confici instrumentum et instrumenta. Acta fuerunt hec Rome in 
demo habitationis ejusdem domini Constituendis sub anno indictione 
die mense et pontificatu quibus supra, prosentibus ibidem domino 
Leonillo Leonus catolico Paduus et Aloysio Vallo catolico, Graeco na- 
tione, testibus ad premissa vocalis atque rogatis.

i  Ιώί Ego loanncs Theobaldus Clericus Liugonensis publicus apo- 
stolica et imperial! auctoritatibus Notai ius ac in officio Archivk Romane 
Curie descriptos et annotatus, quia premissis omnibus interfui eaque 
omnia sic fieri vidi, ideo hoc praeseus instrumentum suscripsi signo- 
que meo signavi in (idem omnium premissornm rogatus et requisilus.

Io. Theobaldus Notarius (*).
Διά τν;; τυριβολαιογρατικΫ;; ταότν,ς τράςεω; ό Μουοοϋρο; (electus 

ftlenembasiensis et episcopus Hierapetrensis) διορίζει γενικόν καί
ειδικόν έττίτροτεον καί ττλτ,ρεζούσιον ετί των έν Κρητη, καί Κ,ύτρω 
δωρν,θέντων αύτω κττγαάτων τον εζ  άδύ.φγ ανεψιόν του Μανοϋοον 
τον Κρτ,τα. 'Η 8' έτέοα τεεργααηνη έττιν αυτά το ^ωρηττίριον των 
άνω κτημάτων, έκδοθέν Οπό πάτα Δέοντος I*. την 20  Ίανουαρίου 1 5 1 7 , 
καί οέρον την έπγοατην « Dilecto filio Μ arch ο M usuro electo
Monembasiensis (* )«.

( ) T| οοβονοχφίχ τον isyoc.TjTOv, w v τ /, v ■ ;o0r: τ '.i y |iovov των cvyiiEXO'i-
μ,ένων λέξεων.

( ) A=.y χατϊ/ω ροΰμεν xa! τοντα, ώ< λίχν τ/Ο '.νοτιν'ς, καί 3; ίτ : , evoxx τ τ ς  . τ / . -  
(τνίντς ί,ζΗζ·,., ίλ λ 5~ ; ν Τ;ν όλίκλτοο·. t e iW o;. ' ”  ' '
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Έ κ τούτων άρα πειΟόμεΟα, δτι ό Μουσοΰρος Μονεμβασίας καί ούχί 
’Επιδάμνου αρχιεπίσκοπος προεχειρίσθη.

Δεν μετέβη όμως εις την θέσιν του, $ιότι ό θάνατος προλαβων 
εκοψε τδ νήμα τοΰ βίου του. ’Ασθενήσας έ; ΰ^ρωπος ( ') , άπέθανε 
κατά φθινόπωρου τοΰ 15 1 7  έν τνί ακμή τής ηλικίας, καί έτάφη εις 
την εκκλησίαν της Α γίας Μαρίας De la Pace. Έ πί τοΰ τάφου του 
ό ’Αντώνιος ’Αμιτέρνος εγραψε*

Musurc, ο mansurc parum, properata tulisti 
Prtemia; namque cilo tradila, rapla cito,

Anlonius Amitcrnus 
Marco Musuro Cretcnsi 
cxacta· diligenlia grammalico 
el rarse felicitalis poette 

posuit.
Καί 6 ΛατόρνΟς·

Arma Pelasgiacas qualerent dum Turcica terras, 
inveherent culto barbariemque solo.
Qui feccrunt Musoe ? fugere llelicone relieto;
Phocim et Ascraeum deservere nemus.
Rcgna latina petunt, ct crat Musurus in illis.
Hospicio ictuntur hospitis ante sui.
Nunc ctiam bostum, grata pielate sepulli,
Officii quamvis sedulitate colunt.
Thcspiacas frontes circum et Parnassida lauruni,
Ex sacro spargunt cx Holicone thymum:
Castalias nymphas alise, et cape inuncra dicunt,
Musure Aonii fact us Apollo chori.

‘Ο Μουσοΰρος θαυμάζεται ΰπο τών συγχρόνων καί των μεταγενε
στέρων ώς ποιητής ύψιπέτης, 'Ελληνιστής καί Λατινιστής άριστος» 
καί κριτικός διάσημος. Ό  'Ερασμος λέγει περί αύτοϋ « totiae phi
losophise studiosissim ura, viruraque summis rebus natum . . . 
eruditione graecissimutn . . . virum  cruditum  in omni disciplina-

(*) Παύλος ό Ίόδιος αναφέρει, ότι ό Μουσοΰρος δυσανασχετών διότι δέν συμπερι- 
ϊλήφβη το"; τότ’ έχλεχβεΐσι τριάκοντα Καρδινάλιοι; άσβενήσας τέίνηχεν" αλλά ταϋτ’ 
ανυπόστατα χαταδείχνυνται ύπό Βαιρνόρου επικαλούμενου τάς μαρτυρίας πολλών 
πρός άπόδειξιν τής έξιδιασμένης μετριοφροσύνης τοΰ διάσημου "Ελληνος, περί ού σΰν 
το7ς αλλοις ό Παλεριανό; λέγει' « Non dignitatem ullam aut beneficii comrao- 
dura in eo vitie colore duxerit, qui homiuum opinionc judicatur amplissiaius, 
sod sibi, summa ia libertato yersari solito, suw auai dcforajitateoi, et m i- 
scriata arbitratus sit «,
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rum  genere ». ’Αλλαχού δέ ό αυτός έςανίσταται άπορων πώς *£λ- 
λην έγίνωσκε -r>,v λατινικήν εις τοιοντον βαθμόν. (Ciceronianus tom. 
I. σελ. 1010). Καί ό 'Ρενάνος, ·■ nihil in g ra t is  auctoribas erat 
tam  recondilum, quod non apcri'ct, ncc tam involutum, quod 
non expediret M usurus, vcre M usorum custos e t antistcs. Omnia 
legerat, ritus vetercs ad unguem callebat. Hanc tam consumma- 
(am eru litionem etiam  insignis pietas commendabat ».

'Ο Μουσούρος ήτο μέλος σής ’Αλδιανής ’Ακαδημίας μετά τίνος 
συνωνύμ.ου Ιωάνναν, πιθανώς αδελφού του.

Ό  “Αλσος προσεφώνησεν αΰτώ τόν Β*. τόμον των ΰπ’ αύτον έν 
ετει 1509 έκδοθέντων ’Ελλήνων ρητόρων, επιστασία τον Κρητός Δη- 
μητρίον Δούκα. Εΐ; τόν Λ*, τόμον τής αυτής έκδόσεως προσφωνονμενον 
εις Ίάνον Λάσκαριν εϋρηται ελληνιστί πρόλογος τον αυτού Δούκα 
πεό; Μονοονοον.k * t

Συγγράμματα δεν εγραψεν ό περιφανής οντος "Ελλην, εκτός επι
στολών τινων, επιγραμμάτων καί ποιτ,μάτων συνεκδοΟέντων τοϊς ΰπ’ 
αύτον κριτικώς έπεςερνασΟεΐσιν *Ελλησι σνγγραφεύσιν. *Εν τών ποιη
μάτων τούτων καί μόνον ήρκει ν’ άποΟανατίση, τόν Μονσονρον' είνε 
δε τούτο τό εις έπαινον τον Πλάτωνος και τον φιλέλληνος πάπα 
Δέοντος Γ· ποιηΟέν. 'II έςαισία αντη ώδή άποπνέονσα τό μύρον τον 
πατριωτισμού καταδείκννσι τήν περί τόν “Ελληνα λόγον δεινότητα 
ώς και τό γόνιμον τής φαντασίας τού Μουσούρου* άποτελονμένη ο’ έκ 
διακοοίων στιγων προετάχθη τής ύπό “ Α λ δον τώ  1513  έκδόσεως 
τών απάντων τον 'Ελληνας φιλοσόφου, καί μεταφρασθεϊσα εις όμοια- 
ρίΟν,ονς λατινικούς υπό Ζηνοβίαν Άκαϊόλη μετετυπώθη ιδία υπό 
Μονγκέρου τώ 1676 έν Άμστελοδάμ.ω, και μετά νέων σημειώσεων 
ϋπό Βουτλέρου έν Κανταβριγία τώ  1 7 9 7 ' ύστερον δέ μετά νέας 
'Ελληνικής μεταφράσεως υπό Φοστέρον.

’Επειδή δ’ αί εκδόσεις αύται εΐσ'ι λ.ίαν δυσεύρετοι έπισυνάπτομεν 
και ήι/.εϊς αυτήν ένταύΟα.

t

’AJ?) Π Μ χ ω ν α .
θάΓε Πλάτων, ξυνο^αίε 6εοί; /.a;· δ*νμοα:ν ηρω;, 
Παασυτίτ^ μεγάλω Zrtvl τ:*ρεβ7:ομενθ'.ί,

Αρμα κατ’ ουρανόν εύρνν άελλοποοων οτε πώλων 
ελα, τττΥ,νώ ο'φρω ^φόζόαενο;,

Ε· ο α; i νυν /ατάοτ/ί'., λ*, τών /^ρυν ουραν.ωνω»
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Έ ς  γαν ψυχοφυών ε ιρ ^ η  πτερύγων,
Κ αι λάζευ τόδε τεύχος, & Σωκρατικήν όαριστΰν 
Ά μ φ ις έχει, και σής κεδνα γένεθλα φρενός.
ΤΩ ένί κοσμοτέχ-,ης, οκτώ πτυχάς Ούλύμποιο 
Έ ζ  Ιδίων έλκων Αρχέτυπον πραπίδων,
Δείματο καρπαλίμως* υπάτην αελάεσσιν άπειροις 
Δαιδάλλων, την περ κλείομεν άπλανέα.
Τάς. δ’ά'ρ’ έφεζείης μονοφεγγίας έξετδρευσεν, 
Αύτόθεν άκροτάτης άντία κινυμένας*
' I I  σφεας ά’ρπάζουσα παλιμπλάγκτοιο κελεύβου 
Σύρει άναγκαίη· ταί δέ βιηζό'μεναι 
Ούκ άέκουσαι εποντώι' όμως Ιόν οίμον έκαστη 
“Εμπαλιν έξανύει βάρδιον ή τάχιον.
ΤΩ ένί κυδρας ’Έρως ά«2> γαίης ΰψόα’ άείρων, 
Ίμερω  άμμε φλέγει κάλλεος ουρανίου'
Ώ  ένί σΰ ψυχα< φύσιν άφθορον, ούδ'άμενηνοΰ 
Σκήνευς όλλυμένου, δείξας άπολλυμένην'
“Αλλοτε διογενών πόλιν οϋρανογείτονα φόντων 
Κτίζεις, οϊσι μέλει πότνα Δικαιοσύνη,
Ήδέ καί Εΰ.νομίη κουροτρδφος' οΰδ’ άπ’ εκείνου. 
Νόσφιν άπετραπέτην άστεος βσσε πάλιν,
Αιδώς καί Νέμεσις’ Τίς εκαστά κε μυθολογεύει 
"Οσσα θεσπνευστοις ταΐςδ’ ένί0ου σελίσι»
Τάς γε λαβών άφίκοιο πδλιν βασιλη'ίδα πασέων, 
"Οσσας ούρανόίεν δέρκεται ήέλιος,
'Ρώμην έπτάλοφον, γαίης κράτος «ΐεν ίχουσαν.- 
Ή ς  διά μεσσατίης θύμβρις ελ.σσόυενος 
Κοίρανος Έσπερίων ποταμών κερατηφόρος είσιν, 
ΟύΟαρ πιαίνων βώλακος Αύσωνίης"
Έλθών δ" οΰ Σικελών όλοδφρονα κεΐθι τύραννον, 
Ώμοφάγον Σκόλλης λευγαλέης τρόφιμον, 
Υβριστήν Μουσεων Διονύσιον, άλλα γε  δήε'.ς,
’ ί ί  τόθ’ δμοιον ίδεΐν φώτα μάτην έπόθεις. 
(Άμφότερον σοφίης τε προμον καί ποιμένα λαόν, 
Όππόσοι Ευρώπην ναιετάουσιν δλην'.
Λαυριάδην Ιρατής Φλωρεντίδος αστέρα ποίτρης 
Ααμπρόν" «τάρ Μεδίκων των δνομαστοτάτων 
Τηλοθόσε καλόν έ’ρνος, αειθαλές, «γλαόκαρπον*
Τό πριν Ίωάννην, νϋν δ’ άρ’ άπειρεσίων 
Γαιάων έσσήνα Λέοντα, κράτιστσν Όλύμπου 
. Κλειδοΰχον, τοϋ νεΰμ’ ώς Δίος άζόμεθα"
Πας δν άναξ σεβεται γουνούμενος, ουδέ τις αύτώ 
Τολμά σκηπτούχων άντιφερεξέμεναι.
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Εΐσβάς δ’ ολδιόδαιμον άνάχτορον, εΰθΰς έραίτάς 
ΣεΓο, Πλάτων, πολλούς δψεαι έν μεγάροις,
Παντοίαις άρεταΐσι μεμηλδτας, ήο οαριστάς 
Τερπνούς καί πινντονς Ζηνός έπιχβονίοι».
ΙΙάντοβεν ουν αυτός μετεπέμψατο, καί σψ 'ν. χαίρει, 
Τιμήεντα διδοός και πολίολβα γέρα·
’Έξοχα $ ’ αΰ περί κήρι φιλεϊ δύο’ τον μέν άφ’ ίρής 
Έλλάδις οΰχ ενα των οι πελόμεσθα τανΰν,
'Ρωμαίοι Γραικοί τε καλούμενοι, άλλα πχλαιοΐς 
Άτβίδος ?, Σπάρτης είκελον ήμιθέοις*
Δισκαρίων γενεής Ιρικυίέος ίκρον ίωτσν,
Και τριπροσωποφανοΰς ουνομ’ έ’χοντα θεού'
’ Ος μ ’ έτι τυτόόν έόντα, πατήρ δτε φίλτατον υιόν 
Στεργόμενος, περί όή στέρξεν άπό καρόιης,
Καί μοι ατείνος όδοΰ πρός Ά χαιΐδα  μούσαν άγούσης 
Δεϊξεν άριγνώτως, μούνος έπιστάμενος.
Τόν δ’ Ετερον τριπλαΐσι κεχααμένον εοεπίησι,
Καί πλασΟε'ντα τριών χεραί αοφοΐς χαρίτων, 
Βεμβιάδην ήρωα* πατήρ δέ συνίστορα πάντων 
θήκεν απορρήτων οΰατα τοΟδε μεγας,
Πάντα οί έξαυδών μελεδήματα πορφύροντος 
Ουμοΰ, άναπτΰασων τ’ ήτορ ενερβεν ολον.
Κείνοι δή σ’ ίσίδοντες άγινήσουσιν ές ώπχ 
Πατρός* ό δ’ άσπασίως δέξεται" άλλα σύ περ,
ΤΗ βέμις, άχράντου δράξαι ποδδς' 7λαθι, λέξσς,
Ω πάτερ, ώ ποιμόν, ιλαβι σαϊς άγελαις*

Δέχνυσο o’ εύμενεως δώρον, τδπερ “Αλδος άμύμων, 
Δεψηταΐς έρίφων γραπτόν έν άρνακίσι,
ΙΙρόφρων σοι προίησι, διοτρεφίς' αυτόρ αμοιβήν 
Τής δ’ εύ-ργεσίας ήτεε κείνος άνήρ,
Ο ΰχ 7να οί χρυσόν τε καί άργυρον, οΰδ’ 7να πεμψτ,ς 
Έ μ  ττλείην ρηγέων λάρνακα ττορφυρεων,
Άλλ* ιν* α π ό σ β εσ ή  μαλερον ττυρ αλλοπρόσαλλου 
Άρηος* τώ νυν it<£vt* άμαθυνόμενα 
"Ολλυται. Ούκ α ίν .ς  ώ ; Εύγανεαι* h  άρουρα·.;, 
Πάντα πλέω λύθρου πάντα πλέω ν'εκύων;
Παίδων ο* οιμωγην καί θηλυτερών όλολυγην 
’Οκτισε μεν Κύκλωψ, ψκτισε δ ΑνΤ’.φάτν,;.
Φλδξ δ’ όλοή τεμενη τε θεών, οΓκου; ήο) .των 

μογερών τε άγρονόμων καμάτου;,

"Οοσων δ’ e j 9'  ηφα-.στος έφείσατο, t i S t ’ άλιπάζετ 
Βάρ^βρο^ 9.j j-gpyrv ούδ* Ι).εητυ > l'/u .\ 
fJavT'v', /•'ir·!»*, έ:> ·ρ ττίτ.χ .1
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Υ’άσιν ειρηνην και φιλόχηχα, πάχερ,
Σχέχλιος ή;ν χεχαγών "Αρης πολύανθες ές άνχρον, 
Ωσε, λίΟοις φράξας πώμα καχωρυχέσιν*

Ά λλα  συ μι-/ μοχλοΐσιν άνέλκυσον, ήδέ Αδγοιο 
Δεΐξον ίδεΐν θείου λάτρισιν, άρχεμεά 
Ειρήνην, πολύκαρπον, έύφρονα, βοχρυόδωρον, 
Ειρήνην κόσμω πανχί ποθεινοχάχην.
Αϋχαρ άριθμηΟένχας Ιπιπροίαψον απανχας, 
Τουρκογενών άνόμοις εβνεσιν αίνολύκων,
Ο" χθόνα δουλώσαντες Ά χαίδα  νΰν μεμαάσι 
Νεώσι διεκπεραα γην Ις Ίηπυγίην,
Ζεϋγλαν άπειλοΰνχες δούλειον Ιπ ’ αυχένι βήσειν 
Ά μ μ ιν , άΐσχώσειν δ’ ουνομα Οειοχόκου.
Ά λλα σΰ δή πρδχερος χεΰξον σφίσιν αΐπύν όλεθρόν 
Πέμψας εις Άσέης μύρια φΰλα πέδον 
ΧαλχεοΟωρήκων Κελχάων Οοΰρ'.ν Ινυώ 
"Ιππους κενχώνχων προιόσιν είδομένοος,
ΑίΟώνων μεχεπειχα σακεσπαλον έθνος Ίβήρων,
Καί μέλαν Έλβεχίης πεζομάχοιο νέφος,
Γερμανών χε φάλαγγας άπείρονας άνδρογιγάνχων, 
Τοΐς δ’ έπί Βρετχανών λαόν άρηίφίλων,
Πόσης τ ’ Ίχαλίης δσ άλευάχο λείψανα πόχμον., 
Ουδέ οιερόαίσΟη δούρεσιν άλλοΟροών*
"Αλλοι μέν τραφερής δολιχής άναμεχρν’σανχες 
Άχραπεχούς, άν’ Ορη καί δια μεσσδγεων,
Καί ποταμών διαβάντες άεικελάδονχα ρέεθρα, 
Δυσμενέεσι γένους κήρα φέροτεν έμοϋ’
Θωρηχθέντες όμοΰ συν Παίοσιν άγκυλοχόξοις,
Τοΐς Οαμά Τουρκάων αίμαχι δευομένοις.
Αύχαρ χελιόναυ; Βενε'χων άλός άρχιμεδονχων 
Ουλαμός, ώκυάλοις όλκάσι μαρνάμενος,
Και νέες 'Ισπανών μεγακήτεες ουρεσιν Τσάι,
Λ ΐ κορυφας ίσχών ένχος έ’χουσι νεφών,
ΕΰΟυς ές Ελλήσποντον (υπέρ καρχήσια δε σφίων 
Αίέν άειρέσΟω σταυρός άλεξίκακος)
ΌρμάσΟων* ήν γάρ χε πόλε1. Βυζάντιοι πρώτη 
Νόστιμον άσχράψη φέγγος έλευΟερίης,
Αυτήν κεν θλάσσειας άμαιμακέχοιο δράκονχος 
Συνχρίψας κεφαλήν- χαλλα δε τοϊο μέλη 
'Ρ ε ΐ’ άλαπαδνά γένοινχο’ λεώς όχι Οάρσος άείρας 
Γραικός, ό δουλεία νΰν καχαχρυχόμενος,
Ά ρχαίης αρετής, Τν’ ελεύθερον ήμαρ ίόηχαι, 
Μνήσ-χαι. οΰιάζων δήϊον ένδομύχως"
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Αυτάρ επεί κτείνωσιν άλαστόρας, ?j nip αν ’Ινδών 
Φεύγοντας κρατερα γ ’ έξελάσαχη βίη,
Αϋτήμαρ συ Οεοΐς iravty.tov ύμνον άείοων,
Και μεγάλως χαίρειν εΐνεχα καμμονίης,
Άνδράσι νικηταΐς στεφάνη φάρα χραάτ’ εχουσιν, 
Άσίοος άφνειής πλούτον άπειρεστον,
Τουρκάων αφενός τε, ρυηφενιάν τε και ολ5ον( 
Εξηκονταετής ον συνέλεξε χρόνος,
Χερσί τροπαιοΰχοις δ-.αδάσσεαι άνθρακας' οι S’ au, 
Σκυλοχαρεις, πάτρης μνησάμενοι σφετέρτ,ς 
Μίλψονται καθ’ οδόν ΙΙαιηόνα καί πρυλιν δπλοις 
Όρχήσονται, ολα ψυχή άγαλλόμενοι"
Και τότε δή ιτοτί γαΐαν, άπ’ ουρανοί εΰρυδοειαν, 
Πτήσεται Άστραίου πρεσοα δίκη θυγάτηρ,
Μηκετι μηνιουσα βροτοΐς' ίπεί ού* ετ’ άλιτρόν, 
Ά λ λ ’ ε'σται χρυσοίν, παν γένος ήμερίων,
Σεΐο θεμιστεύοντος ίλη  χθονί, και μετ’ όλεθρόν 
Δυσσεβέων, οδαης πανταχοί ήρεμίης.
Και τά μεν είθε γένοιτο' μαθήμασι οέ νΰν παλαιών 
Ελλήνων, ύ  ’ναξ, άρκεαον οΐχομένοις. 
θάρσυνον δ’ Έκατοιο φιλαγρΰπνους ύποφήτας, 
Δωροΐς μειλίσσων καί γεράεσσι θεών 
Παντοοαποΰς τε, πάτερ, ξυνεγείρων ήμεν Ά χα ίω ν , 
Ή ΐε  —ολυσπερέων υΐεας Εσπεριών,
Πρωθήβας, καί μήτε φρενών έπιδευέας έσθλζίν, 
Μήτε φυής, μήτ’ ουν α’-ματος ευγενέος,
Έ ν  'Ρώμη κατάνασοον' έπιστήσας σφίσιν ίνδρας 
Ο ΐ σώζουαι λόγων ζώπυρον ώγυγ'ων*
Ναίοιεν δ- άπάνευθε πολυσκάρθμοιο κυδοιμοΰ,
Νηΐαο jv προχοαΐς γειτονεοντα δόμον" „ 

ω ο Εκηοημενης ονομ ειη κυοιανειρης,
Ζήλω τώ προτέρορ, ήν ποτ’ έγω νεμόμην 
Κοΰροις εύφυίεσσιν έπισταμένως δαοίζων,
Τους γ’ άναμιμνήσκων ών πάρος αυτοί ισαν.
Ά λλ ’ ή μεν δή όλωλε' σΰ δ’ ήν καινήν άνατήνης, 
Ένθεν άρ’"εϋμαΟίης πυρσός άναπτόμενος 
Βαιοΰ άπό σπινθήρος, άναπλήσει μάλα πολλών 
Έ υχά ς ήϊθε'ων φωτός άκηρασίου'
Έ ν  Ρώμη δε κεν αυθις άναδήοειαν Άθηναι,
Α ντί χοι Ίλισσοΰ θόμβριν άμειψαμεναι.
Ταϋτά τοι έχχελέσαντι κλέος, πάτερ, οΰρανόμηκες 
Εσχατιάς ήξει μέσφ’ ές Ύπερζορ ίων .

ΙΙοία γάρ ποτέ γλώσσα τεήν ποίον στόμα φήμην
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”Η άγορηχάων, ή καί άοιδοπόλων,
Οϋκ αν έφυμνήσειεν; αμαυρώσει δέ τι; αιών 
Τηλεφανή χοίη; πρήξιο; άγλαίην;
Ταΰχα χεοΰ γενηχήρο; άοίδημον, ήδε προπάππων 
Πάντα; έπ’ άνθρωποι; ουνομα βήκαν, άναξ.
Των δέ σίθεν προχέοων βάξι; κακή άρχιερήων 
Κακκέχυχαι, άχε δή πάμπαν άρειμανεων,
Καί χε φίλη οούνχων άνδροκχασιαι; άλεγειναΐ;,
Καί κεραϊζομένοι; άσχεσι χερπομενων.
Τοία σό παρφάμενο;, πείσει; σπεύδονχα παρορμέων, 
θείε Πλάτων" έπεί οί πάχριόν έσχιν έθος 
Ειρήνην φιλεειν, έκα; Αΰσονο; ώθέμεν α’ιη;,
'Ρίμφα χαλαύρινον βαρβαρόφωνον Άρη"
Ή δ’ Έλικωνιάδων Ελληνικόν ίλσο; όφέλλειν,
Όρπήκεσσι φυτών άρτι κυϊσκομένων*
Ναι μαν, εύμεγεθου; σέο μορφή; εΰπρεπέ; εΤδυ;,
Καί χε θεοί; ΐκελην άθανάχοισι φυήν,
Καί γεγαροΰ; ώμου;, βαΟυχαιχήενχά χε κόσμον 
Παλλεύκου κορυφα;, κείνο; άγασσάμενο;,
Αίδεσθεί; χε σέβα; πολιών, καί σεμνά γένεια,
Οΰ νηκουσχήσει σών ΰποθημοσυνών,
Πειθοί θελξινόω κηλούμενο;. ’Αλλά χοι ώρα 
Πχηνόν έών χι θεών άρμα καθιπχάμεναι.

Έ χόόσεις Μοντού^ου.
Καί έν Παχαβίω καί έν Βενετία διαμένων ό Μουσοΰρο; πολϋ έβοήθησε 

χόν λόγιον τη; Βενεχία; τυπογράφον, χριχικώ; έπιθεωρών τα χειρόγραφα, έξ 
ών έγένοντο αΐ περίφημοι Άλδιαναί έκδόσει;, καί σημείων τα; καλλίτερα; 
γραφά;. ’Από τοΰ 1503, ώ; εικάζει ό Renouard (’) συνωδά τώ Μαιχχαίρω, ό 
Μουσοΰρο; Ιπεφορχίσθη, διαταγή καί μισθώμαχι χή; Ένετική; Δημοκρατία;, χήν 
λογοκρισίαν χών Ικ χών πιεστηρίων τοΰ ’Άλδου άπολυομένων συγγραμμάτων.

—Aristophanes comoedise novem. Plutus, Nebula;, Ranae, Equiles, 
Acharnes, Vespa;, Aves, Pax, Contionantes. Venetiis apud Aldum MUD. 
idibus Quintilis. έ̂ν χή πρώτη χαύτη χοϋ Άρισχοφάνου; έκδόσει, ήν μετά 
σχολίων καί προλεγομίνων Ιπλούτησεν ό Μουσοΰρο;, λαλεΐ περί χή; ανάγκη; 
χή; σπουδή; χή; έλληνική; γλώσση;).

—Έπισχολαί Βασιλείου χοϋ Μεγάλου, Λιβανιού χοϋ Σοφιστοϋ" Χίωνο; τοΰ 
Πλατωνικού" Αίσχίνου καί Ίσοκράτου; χών ρητόρων" Φαλάριδο; χοϋ τυράννου* 
Βρούτου 'Ρωμαίου* ’Απολλώνιου χοϋ Τυανέω;" Ίουλιανοϋ χοϋ Παραβάτου. 
Venetiis apud Aldum, mense Marlio MID. (έν χέλει σημειοϋται ώ; Ιξή; 
ή άπαρίθμησι; χών φύλλων" « άπαντά έσχι τετράδια πλήν τοϋ α. β. γ. δ. 
ε. ; .  έξαδίων, καί θ. πενχαδίου, καί τχ. τριαδίου, καί Δ δυαδιου. » Περί χή;

η η :ι 1 - ,i,. I’.m pr ιΐιι^|ίι· i t t .
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έκδόσεώς του ταΰτη; λέγει ό Μουσοΰρο;. « Εί οέ τις των ακριβώς το'; των 
τέλας έλλείμμασιν έτεξιόντων, ίηδώ; έχει τρό; ήν ϊκκεινται τάξιν αί ταρ’ η
μών έτιστολαΐ, ένθυμείσΟω καί ήμάς ούκ &ν oii-ως βύτάς άγνοήσαντας δια- 
θέσθαι, ώς ό χρόνος ά—ήτει καθ’ ον των έτιστειλάντων έκαστος ήνθηκεν, είγε 
ταοών ηΰτσροΰμεν έττιχειρήσαντες όλίγαις οδσαις, τά ; έκάστοτε μνηστευο- 
μένας ήμΐν, ότοιασοΰν άξιώσαι τροειλόμεθα λήζεως. ή ττ,ν έκ τοΰτών ώφ£- 
λε·.αν σφελέοΟαι τού; φιλολόγους. Έ τι κακεΐνο “όντας εΐδέναι βουλόμεθα, 
μάλιστα μεν ήμΐν τής άριστα διορθώσεως τήν τ.ραγματείαν έξειν μελήσαν, 
d δ£ τι του ταρεδεδράμαμεν, ή διεστραμμένο? είναι γράμμα, ή τι τοιουτον, 
οΤον ουδέ τοΐς άκρω φασί δακτΰλω τής ελληνικής γευσαμενοις φωνής, Ιμιτοδών 
αν τρός τήν έννοιαν τον κειμε’νου γενέσΟαι. Έν μέντοι ταΐς Άλκίφρονος έστιν 
οΰ τα τής ουσίας διημαρτήσδαι, μηδέν ημών ταρά τα ί'/ αντιγράφεις άνη- 
κέστως, ουσι διεφθαρμένοι;, ριψοκίνδυνοι; καινοτομεΐν τολμησάντων. 'ΌΟεν 
οΰδ’ έκεΐνό γ’ 3ν, εί και μάλα φορτικόν είτεΓν ΰτοστειλαίμην, μηδένα των 
καβ’ ημάς τα τοιάδε μεταχειριζομένων. έπΐ τοΐς αΰτοΐς ο?ς ημείς ένετόχομεν 
άντιγράφοις, υγιέστερο? Sv ταΰτην έκανορθώσαι τήν βίβλον" εί δ’ ομοίως ήμΐν 
οΰ φθονώ" ώστε τόν έφ’ ατασι σκωμμάτων εΰτοροΰντα μώμον, ένταΰθα μηδέν 
έχειν μωμήσσσδαι τέλεον, ό δικαίως αν ήμΐν τροστριβείη, έκτο; είμή τυχόν, 
αυτά γε ταΰτα τα κατά τήν κωρωνίδα ουσχεραίνοι στοιμΰλαο.

—'Ά τίντα  τά τού Πλάτωνος. Venetiis, mcnse Septembri MDXFII. (είς 
φΰλλον" διή',ηται εις δύο μέρη, έξ ύν τό μ.έν Α'. άταρτιζεται έκ σελίδων 
502, τό δέ Β'. έκ 439 Ή τρώτη αϋτη τοΰ Πλάτωνος εκδοσις τροσφωνεΐται 
εις Πάταν Λέοντα I . ΰτέρ ου συνε'Οετο ό Μουσοΰρο; καί τό συνεκδιδόμενον 
τεοίημα εί; Πλάτωνα'.

— Ησυχίου λεξικόν. Venetiis in sedibns AWi cl Andrcic Soccri MDXIV.
el; φΰλλον.' (Λ·. έκδοσι;).

— Gregorii Nazianzeni Tbcologi Oralioncs leclissimae XVI. Venetiis, 
mensc April), MDXVI. 8ov- (εΰρηται καί έ“ ιστολή Μουσοΰρου).

—Παυσανίου, τεριήγησις τής 'Ελλάδος. Vcncliis, mcnse Iillio, MDXVI.
είς φΰλλον (.V. έκδοσι; μετά τρολεγομενών Μουσοΰρου).

— Oppiani dc nalura sea vcnulionc piscium. Florcnliae, aputf 
Innlam, 1515. 8v;.

Προ; ο’ έτεμελήθη και ταρέβαλε τά κείμενα των ύττό ’Άλδου έκδόσεων 
Αλεξάνδρου Άφροοισιέω; (" (ί ο ΐ3), και ’Αθηναίου (1514).

ΆτοΟανόντο; τήν 8 Φευορουαρίου 1515 Αλοου τοΰ Μανουτίου ό Μου
σοΰρο; έξέδοικε τήν ύτ’ εκείνου συνταχδεϊσαν ελληνικήν γραμματικήν, τροτά- 
ξα; τοόλογον λατινιστί τ.τό; Ιωάννην Τρολιον, ον ολόκληρον ό Renouard 
μετετυτωσε' (οελ. 17.1— ·”’.

Εκτός τούτων έξέδωκεν ό Μουεουρο; έν Ρώμη τώ Ι5ί< Δημητρ.ου 
Πεταγωμενου συνταγμάτιον τερί τοδάγρα;, μετά λατινικής μεταφράσεων, 

άνετΰκωσεν Ερρίκο; ό Στέφανο; (McdlCX artis prine/pes 15ο7).

ι 1' °  ’ Λ^όοι ν,-»»ί·. έν r p V  Vr.Ji - Μιι·-ιιγί= nobler en: cum antiques 
coofereuo n c m p l i r ib i i i  accurate hidc recngoovil
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Τοΰ Μουσουρου ευρηνται Ιπιγράμματα εις το ΰπό ’Άλδόυ DirlionariftflT 
Grsecum 1 197 — εις το ΰπό Καλλεργη Μεγα έτυμολο-γιχόν— δύο εις τιμήν 
τής Ήροΰςκαι Λέανδρου, καί τοΰ ποιητοΰ έν τή έκδόσει τοΰ Μουσαίου (Ιο ί 7) (‘). 
Επιστολή δε ίταλιστί έδημοσιεόθη Ιν τή Συλλογή τοΰ Πίνου.

Ό  ΓΙαΰλος Ίόβιος εγραψεν έπαινον τοΰ Μουσοΰρου δημοσιευθέντα συν τγ>· 
είχόνι αύτοΰ (!).

Νικόλαος C) ΤομαΤος.
Έγεννήθη τώ  141)6 έν Βενετία έκ γονέων ’Ηπειρωτών. Μετά την 

έν Βενετία έκπαίδευσίν του μετέβη εις Φλωρεντίαν προς τελειοτέοαν 
κατάρτισιν. Γενόμενος μαθητές Δημητρίου Χαλκοκονδύλου, κατέ- 
γινεν ιδίως εις εμβριθείς μελετάς των συγγραμμάτων των φιλοσόφων 
τής αρχαιότητας, καί νέος ήδη έξέδωκε τήν πρώτον λατινικήν μετά- 
φρασιν τοϋ τε ’Λριστοτέλους καί τοϋ Πλάτωνος. Πεπροικισμένος μέ 
νοϋν γόνιμον καί εύρείας γνώσεις, φιλοσοφικάς τε καί φιλολογικάς, 
προσεκλήθη ώς καθηγητής έν τώ Πανεπιστήμιο τοϋ Παταβίου. ’Εδί- 
δαξεν έκεΐ πλέον των τριάκοντα ετών, καί έμόρφωσε πλήθος επιφανών 
ομιλητών διαχύσας εφ’ όλων διά τε τών παραδόσεων καί τής έφαρμοε 
γής όλους τους θυσαυροϋς τής αρχαιότητας. 'Εσχεν όμ,οίως την δόξαν 
πρώτος νά καταδείξ-ρ τόν ’Αριστοτέλη έν όλω τώ παρθενικώ αύτοΰ 
μεγαλείο), άποβαλών παν τό έν αύτώ όθνεΐον τών Αράβων καί σχο
λαστικών υπομνηματιστών, χωρίς όμως νά διασύρνι καί τόν Πλάτωνα* 
αντί νά δείςη αποκλειστικήν συμπάθειαν, ώς τότε η το συρμός^ 
πρός ένα τών δύο μεγάλων φιλοσόφων, ό Τομαΐος έκτιμών έξ ίσου 
άμφοτέρους, συνεκέρασε παν τό έν αύτοΐς καλόν, καταδεικνύων καί 
διά κριτικής υψηλής τάς έν αύτοΐς αλήθειας, τάς οποίας οί προγενέ
στεροι σχολιασταί έκ πνεύμ.ατος μονομερούς συμπάθειας τερατωδώς 
είχον παραμορφιόσει.

Ή  διαγωγή τοϋ σοφοϋ Ήπειρώτου ΰπήρςεν άπαρεγκλίτως έπαξία 
τής έπιστήμης του, τά δέ ήθη αυτού ήθη άληθοϋς φιλοσόφου.

(*) Κατά Νικόλαον Παπαδόπουλον (Histor. Gymnas. Palavini, σελ. 230) Μι
χαήλ ό Μαργοΰνιος έζέδοτο έν Συμμίκτοις συλλογήν των επιγραμμάτων χαΐ ποιη
μάτων τοΰ Μουσούρου.

(2! Πηγαί. Iovii Elogium Musuri—Papadopoli, Histor. Gym. Palav. lib . 
I l l—Hodius— Bocrncrus — Zcltner, Tlieatr. vir. erndit. — Bayle—Reusner— 
W eiss, Biogr. Univer. tom. XXX.—Phil. Mnnckerus, Vita Musuri—Gyraldij 
de poetis sui lemperis tom. II—Erasmi, Cicerouiauus,

(’ ) Κατ’ αναγραμματισμόν Λϊόνιχος.
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’Αγαπών τ/,ν φιλομαθή τοΰ σπουδαστηρίου ήσυχίαν, ουδέποτε άνε- 
μίχθτ, εί; πολίτικα; καί φιλολογικά; διαμάχα;’ άρκούμενο; 5’ εϊ; τόν 
μ,έτριον καρπόν τή; φιλοπονία; του, διήγε λιτότατα, καί μείνα; άγα
μο;, εζησε καί άπέθανε φιλοσοφών. Ή  κηδεία του έγένετο έν Πατα- 
βιω μετά πομπή; πρωτοφανοΰ;.

*0 διάστμο; καρδινάλιο; Πέτρο; Βέμβο; έχάραςεν έπί τοΰ τάφου 
του επίγραμμα λατινιστί, έν τέλει τού όποιου προσετέθν) καί τό έζή; 
δίστιχον ποιτ,θεν Οπ’ αύτοΰ τοΰ Τομαίου, ζώντο; r,$r,.

Νϋν όντω; ά ίιή; καί ά'ίλπι< υπό πλακί τϊ,εε 
ύπνον έκοιμτ'Οτ,ν πασιν όφειλόμϊνον.

Οϊ “Ερασμο;, Σαδολέτο;, ’ΐόβιο;, Βέμβο; καί πολλοί άλλοι ώμίλησαν 
περί τοΰ Τομαίου ένθουσιωδώ;. 'Ο Ιόβιο; αναφέρει, ότι μία τών αθώων 
διασκεδάσεων αύτοΰ ίτ ο  «καί ή διατροφή γεράνου, τον όποιον έπί τεσ
σαράκοντα ετ7ΐ ιδία χειρί ετρεφεν" άλλ’ έπειδή τό πττ,νόν ΰπεΐκον 
εί; ττ,ν ήλιχίαν επλήρωσε τόν εί; τήν φύσιν όφειλόμενον φόρον, 6 
γέρων φιλόσοφο; έθεωρησε τον θάνατόν του, ώ; προάγγελμα τοϋ έδι- 
κοΰ του" εί καί καλώ; εχων προεϊπεν, δτι δεν ήθελεν έπιζτ,σει τοϋ 
προσφιλοΰ; του πτν,νοΰ' καί τωόντι μετ’ ολίγον έν άκρα ψυχική γα- 
ληνγ, καί μετά φιλοσοφική; καρτερία; παρέδωκε τό πνεύμα, κατά 
Μάρτιον τοΰ 1 5 3 1 , ζήτα; έτη 7 5 , 1 μήνα, καί 2 7  ήμέρα;.

'Ο 'Ερασμο; λέγει περί Τομαίου « vir non minus inlegris mori- 
bus quana erudilione reconditA ». Ό  Βέμβο; « filosofo rarissimo 
c t dolissimo nelle latino o nelle greche lettere.» Καί ό Νικόλαο; 
Παπαδοπούλα;, κατά τά ; μαρτυρία; τών συγχρόνων λέγει περί τού
του. a Primus ordinariam philosopbiam, peripateticam apud nos, 
docuit, eamdemque horis promeridianis domi privatim cxplicavit, 
Ot uberius, et suavius, plcrunque etiam non latine tantum, sed 
et grace-, lir, ut a Io\io et aliis describitur, modestus, assabiliŝ  
comis, qui procula conlentione et ambitu, in moderato cullu, 
mediocri censu, mole ac studiosum otium trauscgit».

Κατά Γάδδιον έγράφη περί Τομαίου λατινιστί ποί/,μα έγκωμια- 
οτικόν, ούτινο; ή άρχ·/,.

Hie sophisinala vana barbaroruiu 
Chiuia;ras Atabuinque incplienluin 
A vene s.ophi;c scholis fugala 
Ablcbavit ud otisioics.
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Σ  v r y f u i f t i t a r a .

— Com m nntaria in A ristotelis X aluralia porva, e t Qusestiones N al«- 
ra les, et A m atoria P roblem ata.

— A risto telis h iito r ia  aiiimalium e t alia opuseula. F lo ren t. 4 27-
— De mo ill o Galico.
— De varia H istoria. V cueliis 4521, καί 4S31. (opus, λέγε- ό Ποπαδό- 

πουλος erudissinnim  e t eloquentissinium ),
— De Alica f a n e  noto , e t inde alim ento .
— De A stragalo, seu significationibus variis vocis liujus.
— Diaiogi nunc prim um  lucem editi. Venetiis 4524, καί Λουγδούνώ 

4 532. (Οί διάλογοι ουτοι, δέκα τον αριθμόν, έγράφησαν κατά τον τρόπον των 
ακαδημαϊκών, περί σπουδαίων καί περίεργων θεαμάτων, ώς de devinatione, 
d e  nom inum  inYentione, de ludotalatio , de precibus, de anim orum  
iinm orta lila le  etc. Σύγγραμμα όντως πολύτιμον καί περιζήτητου, ώς καί 
τδ κατωτέρω). ,

— Opuscula. Parisiis 4 530.
Ό  Τομαΐος εν ώραις σχολής έγραψε καί ποιήματα, έξ ών τινα κατέχω* * 

ρήθησαν ε’ς Rim e di diversi poeti.
“Αλλων συγγραμμάτων τοΰ Τομαίου οΐ τίτλοι κατεγράφησαν υπό Γεσνίροιή 

καί Φαβρ-.κίου (Bibliotheca mediae Ia lin ita tis)(').

Γεώργιος ’Αλεξάνδρου.
Εκ κώμης Κοριλεάνη; τής Κρήτη;’ χειροτονηθείς ίερεΰς ή$η έγγα 

μος ών καί χηρεύσας μετά τινα χρόνον Τ,λθεν εις ’Ιταλίαν (’). Περί 
τό 1 4 9 0  μεταβάς εις 'Ρώμην διωρίσθη καθηγητής. Εΐτα ό πάπας 
άνέίειξεν αυτόν επίσκοπον, είτε πρός μόνην τιμήν, είτε καί επί 
σκοπώ νά τόν συγκατατάξγ μετά των περί αύτόν, διότι, κατά τιναί 
επισήμους έορτάς, ό Γεώργιος συνετέλει τά  τής ακολουθίας μετά 
τοΰ πάπα, ώς επίσκοπος τήν Κρητικής ’Αρκαδίας, καί άνεγίνωσκε 
τό Εύαγγέλιον 'Ελληνιστί.

’Έγραψεν 6 Γεώργιος— Περί Μετάνοιας— Περί Φιλίας, ατινα έτυπώθησαή 
μετά τής εξής μεταφράοεως— « Γεωργίου άπό κώμης Κοριλιάνης Ερμηνεία

(*) Iovii Elogia — Tiraboschi Storia della Litter. Italian.— Bayle Diction^ 
nairc— Papadopoli, Histor. Gymnas. Patav. σελ. 301—2. Fab icii bibliotheca 
medise latinilatis — Daru, Histoire de Venise — Blondeau, Biogr. UniYers. 
Suppl. tom. LXXXIV. }

(*) 'Ο Μουστοξύδης λέγει, δτι έξ 'Ελλάδος άφίχθη ό Γεώργιος τό πρώτον εις 'Ρώ
μην περί τό 1490' άλλα πολλά πείθουσιν, ότι πρότερον έν 'Ιταλία είχε μεταδή. 
Έν τη Ααυρεντινή Βιβλιοθήκη εϋρηται χειρόγραφον έχον τήν επιγραφήν π αυνθ· 
Έτελειώθη ή Ίλιάς τοΰ Όμηρου παρ’ έμοΰ Γεωργίου ίερέως τοΰ ’Αλεξάνδρου »' πρόί 
ί ί  ό υιός του τώ I486 ήν αποκαταστημένος έν Βενετία,
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S* τής Λατινική; διαλέκτου εις την των Γραικών Γοήοονο; (sic) δέ Μόντε 
Ροκέν. Περί Φόβου, βείων κριμάτων ». (Τήν τελευταίαν μετάφρασιν ό συμ
πολίτη; καί σύνοικό; του Φραγκίσκο; Όλιδεριο; Κορελιανο;, medicus lion 
incelebris, είχεν έπιδιορθώσει προ; τΰπωσιν. Προσφωνεϊται δ’ ύιώ Γεωργίου 
« Τώ αίδεσιμωτάτω ΙερεΓ Άντωνίω άπ'ο χώρα; Μελειτιννιάνη;(*)»

—Χωρογραφίαν Κρήτη;. (Volaterraiius Commentaria lib. IX.—Corne- 
lii, Crete Sacra. I, 67, χ*ί H, 131, 45i ) .

’Αλέξανδρος Γεωργίου.
Υιό; του προρρηθέντος’ μετήρχετο έν Βενετία την τέχνην τοϋ τυ

πογράφου, τυπώσας την 15 Νοεμβρίου 1486  τό Ψαλτήριον (2) φέρον 
έν τέλ.ει τήν σημείωσιν, « Σύνθετες έμοϋ Αλεξάνδρου τού άπά Χάν- 
δακος τής Κρήτης, υιού δέ τοϋ σοφωτάτου καί λογιωτάτου κυροϋ 
Γεωργίου ΐερέως τοϋ ’Αλεξάνδρου ».

’Ιωάννης Μόσχος.
’Εγεννήθη εις Λακεδαίμονα, καί διδάξας έν ’Ιταλία τά έλληνικά 

γράμματα πολλούς άνέδειξε των ομιλητών αύτοΰ επισήμους άνδρας, 
όΐτινες έκλέϊταν έτεετα τάς ιδίας πατρίδας. Κατά τον Κράττον έχων 
πολλήν έν τή διδασκαλία τήν ευφράδειαν, καί πολλήν έν τή ποιήσει 
τήν γονιμότητα, έποίκιλλεν άμφότερα ταϋτα, καί προσεκόσμει άπό 
τοϋ πλούτου τών επιστημών τάς όποιας κατεΐχεν. Ά λλ’ ένω ποθού- 
μενος υπό τών περιφανεστάτων άκαδημιών, έσπευδε ν’ άνταποδώστ) 
*ρός τήν κοινήν αγάπην ίσην φιλοφροσύνην, άνηρπάσθη υπό τοϋ θα
νάτου, συντεμών, ώς ή φήμη έκήρυττε, τόν βίον αύτοΰ έκ της ΰπερ- 
μέτρου μελέτης.

Μάρκος ό ’Αντίμαχος, μαθητής τοϋ Μόσχου χρηματίσας λέγει παρα 
Γυράλδω |! ΰπήρξεν ό ’Ιωάννης Μόσχος, άνήρ είς πάσαν καί αρετήν 
καί επιστήμην, όχι μόνον κατά τήν γνώμην έμοϋ, αλλά καί πάσης 
έν γένει τής 'Ελλάδος, αληθώς διαπρέψας, παρ’ ω καί πενταετίαν 
διέτριψα μαθητεύων. Οϋτω δέ περί εμέ διαφερόντως έσπούδασεν, 
ώστε πατήρ μάλλον έφαίνετο ή διδάσκαλος. ’Αλλ’ ότε διά τό έξοχον 
~ής παιδείας καί τόν έν πεξώ καί έμμέτρω λ,όγω γλαφυρόν αύτοΰ

Ο  Έλληνομνήμων, φυλλ. Ε’. —Fabricii, Bibl. Gr. XII. σελ. 114, 136.
(*) Mtti τήν έφεύρεσιν τής Τυπογραφίας πρώτον 'Ελληνικόν βιδλίον έτυπώβη ή 

Γριμματίχή τοϋ Λαακάρεως (1476)' είτα οί Αίσώπειοι Μΰβοι (1490)· τό Λεξικόν 
Ίωάννου Χρυσολωρ*· κο\ τό ψαλτήριον (1491)’ τ ΐ  έρωτήματα ’Εμμανουήλ Χρυσό* 
λω:ϊ (1484)· κι! τ-έμςττον ή γ,,ίγω εκόοσις τοϋ Γεωργίου.
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χαρακτήρα, προσκληθείς παρά των Θεσσαλονικεων ΐνα τή,ν πολυάν* 
θρωπον εκείνην καί πλουσιωτάττ,ν πάλιν έκπαιδεύσνι έπί μισθώ άπδ 
τον δημοσίου, παρεσκευάζετο προ; οδοιπορίαν, καί έγώ έμελλαν νά 
συναποδημήσω μετ’ αύτοϋ, ΐνα καί πλείονα ετι έκμάθω καί έπισκε- 
φθώ τάς έν τω  ’Άθωνι περιβόητους ριβλιοΟνίχας^ καταληφθείς ύπ’ ό;υ- 
τάτης νότου, έτελεύτησε πενθούριενος υπό πάντων, τνί πέμπτη άπόί 
τής άσθενείας αύτοϋ (*)”.

ΆπέΟανε δέ ό Μόσχδς, ώς εικάζεται, περί τα μέσα τής τελευ
ταίας δεκάδος τοΰ ΙΕ* αΐώνος, έγκαταλιπών δύο υιούς, Γεώργιον καί 
An,μητριόν άμοίως έν τοΐς γράμματι διαπρέψαντας (*).

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
— Επιτάφιος λόγος ΙτΑ ιω  h S οξοτάτφ καί έκλαμπροτάιω μακαρίτη μ ε -  

γάλω δουκί Λουκά ιω  Νοταρα
— Άπάντησις προς ιούς έκ πατρός (5).

Μάζψ,ος Πελοποννήσιος.
’Εγεννήθη έν Πελοποννήσω καί έκαλεϊτο Μανουήλ έν τοΐς κοσμι- 

Κοΐς. ’Επί Ίωάσαφ Α \ τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως έτετί- 
μητο τω  άζιώματι τοϋ έχκλησιάρχου* άπαρεγκλίτως δ ’ έμμένων εις 
τούς κανόνας της εκκλησίας, έκινδύνευσε την ζωήν του' διότι μή 
θελήσας νά συναινέση εις παράλογον άπαίττ,σιν Τραπεζουντίου τίνος 
άρχοντος, μέγα ΐσχύοντος παρά τω  σουλτάνοι, έπροτίμησε μάλλον νά 
ΰποσττί καταδιωγμούς καί βασάνους' τότε, διαταγή τοΰ σουλτάνου, 
έσχίσθη ή ρίς τοΰ γενναίου εκκλησιάρχου είς τά δύο πλάγια

Μετά τόν θάνατον τοΰ πατριάρχου ‘Ραφαήλ, κοινρ γνώμνι τής 
συνόδου έψηφίσθη πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ό Μανουήλ, καί 
τότε τόν μοναχικόν βίον άσπασθεις Μάξιμος μετωνομάσθη* ό γράψας 
τή,ν πατριαρχικήν ιστορίαν λέγει τά έξήί περί τούτου. « Πατριαρχεύ- 
οντος τοϋ κυροϋ Μαςίμου τοϋ λογίου όλα τά τής έκκλησίας έπερνοϋ- 
σαν ειρηνικά καί ασκανδάλιστα* έποίμαινε γάρ τό ποίμνιον αύτοϋ έν 
παιδεία καί νουθεσία κυρίου, καί δεν έπαυε καθ’ έκάστην κυριακήν 
νά διδάσκνι έπί άμβωνας τόν λαόν τοϋ Χρίστου, ότι ήτον λογιώτα- 
τος καί γλυκύς είς τούς λόγους του, όπου έδίδασκε καί ώμίλιε* είχε 
δέ γλώτταν θαυμαστήν, καί άπλωνε τούς λόγους του μέ πολλά παρα-

(') Gyraldi, de pcctis sui tcmpor.
(®) Έλληνομνήμων, σελ. 385—7.
(*) Miller, Catalogue dcs Manusirits Grecs del-Escurial, σελ. 290.
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ίδείγματα - τής θείας γραφής εύμορφώιατα, όποϋ έκατανύγετον πά·:α 
ψ-jy ή ανθρώπου’ όποϋ τινάς άλλος σοοώτατος τοϋ καιρού εκείνοι* δέν 
έσωσεν αύτάν εις τάς χάριτας* 'όσος γάρ μέγας ήτον εις τήν θεολο
γίαν, οτι τό όνομά του καί ή φήμη του ήκούσθη εις τόν σουλτάνου 
■κβΐ έν τώ άι*Λ έστειλε —ρΰς αυτόν όπως νά τοϋ γράψτ, την έςήγησιν 
τοϋ άγιου συμβόλου τής πίστεως ημών' λοιπόν ό πατριάρχης έκαμε, 
•την έςήγησιν, και έγραψεν αυτήν θεολογικά καί τεχνικά ώς σοφώτα- 
τος όποϋ η τον, και τήν άπέστειλε τοϋ σουλτάνου, καί ώς την έλαβε-/, 
έχάρη πολλά

Ό  Μ άτιμος πατριαρχεύσας έπί ε; έτη (1482-—88) παρέδωκε τώ 
Κυρΐ*.ι τό πνεϋμα, διαδεχθείς υπό Νν,οωνος τοϋ Πελοποννησίου.

Συνέγραψεν έχτό; τής 'Ερμηνείας του -υμ,βόλου, καί,
—Κατά τού ΠληΟωνικού συγγράμματος.
—Περί Μάρκου Εφέσου, Φλωρεντινής συνάσου, Γεμιστού κ Βησσαρίωνος

Ντ,φων έ Πελοποννήσιος.

Γεννηθείς έν Πελοπόννησο* ές ευνενών, καί την μοναχικήν πόθησα; 
•πολιτείαν μετέβη εις Άθωνα καί έκουρεύθη μοναχός έν τη μ.ονή τοϋ 
Ά γιου Διονυσίου’ χειροτονηθείς ίερεΰς έν τή μ.ονή τοϋ Παντοκράτορο; 
άπεσύρθη ύστερον εις Βατοπαίδιον. λίετά τόν θάνατον τοϋ μητροπο
λίτου Θεσσαλονίκης, οΐ κάτοικοι άποστείλαντε; πρεσβείαν προσέφερον 
τό αξίωμα εις τόν Νήφωνα, τοϋ όποιου ή αρετή καί ή σοφία περι
λάλητος είχε καταστή. ’Ενδίδων εις τάς θερμά; των Θεσσαλονικέων 
παρακλήσεις έχειροτονήθη μετροπολίτης’ έν δ ’ ετει 1498  έκδημή- 
σαντος προς Κύριον Μαξίμ.ου Β'. συνοδικώ; έψηφίσθη οικουμενικός 
πατριάρχης ό Νήφων.

Εις τήν ύψίστην τής ορθοδοξίας περιωπήν άνελθών έπεδόθη μ.ετα 
ζήλου εις διόρθωσιν τών κακώς κειμένων’ κηρύττω·/ επ’ εκκλησίας 
προσεκάλει τό χριστεπώνυμον ποίμνιον εις θεοσέβειαν, ελέγχων άμα 
καί τάς καταχρήσεις τών κληρικών. Διαβληθείς υπό τοϋ εξωμότου 
Άμιρούτζη, διά θεσπίσματος τοϋ σουλτάνου Βαΐαζίτου Β'. έξώσθη 
τοϋ θρόνου καί έξωείσθη εΐς τι νησίδριον τοϋ Εύςείνου Πόντου άντι-

(ι) Π«τμ«ρχιχή ιστορία σελ. 116—7.
<*) Eabritii, Bibliotheca Gr.xca XI, 669. Ό Φαίρίκιο; συγγό„ν τόν Μάξ'μσν 

Μανουήλ Ολοάόλφ άχμάσαντι επί Μιχαήλ Παλαιολόγου, χ α'ι Μανουήλ Κοςι-.Κφ, 
κερί cj ευ .σΐς έτκμέυοις καταριθμεί εττ’ όνοματι του OI .tijOj τά κινήματα χσϊ
• ciiv τ::ων,

ΆΕΟΕΛΛ. Φ1ΛΟΛΟΓ.) 2
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κρϋ τής Σωζοπόλεως' άναζητηθε'ις μετ’ ού πολύ ύπά της Συνόδου αν»' 
κλήθη καί άνέλαβε τόν πατριαρχικόν θρόνον' ϋποπεσών όμως καί 
αυθις εις δυσμένειαν τοϋ σουλτάνου έξεβλήθη (1 4 9 0 ) και καταδικα- 
σθείς εις ισόβιον ειρκτήν έξωρίσθη εις Άδριανούπολιν.

'Η  φήμη τής αρετής καί τής μελιρρύτου διδασκαλίας τοϋ σοφού 
Νήφωνος έθρυλλεϊτο καθ’όλην την ’Ανατολήν' ό ήγεμών τής Βλαχίας 
’.Ράδουλος α ’, ό επιλεγόμενος Μέγας, διερχόμενος έξ Άδριανουπόλεως 
έπεθύμησε νά ίδη προσωπικώς τόν περιλάλητον ποιμενάρχην* όθεν 
φιλοδώρησα; τούς φύλακας καί είσελθών εις την ειρκτήν προσεκύνησε 
τόν δεσμώτην πατριάρχην·

’ΰλθών εις Κωνσταντινούπολιν ό 'Ράδουλος κατώρθωσε καί έλαβε 
τήν άδειαν ίνα συμπαραλάβγι τόν Νήφωνα εις Βλαχίαν. Μεταβάς έκεϊ 
καί ίδών τά τής εκκλησίας κακώς έχοντα συνεκρότησε συνέλευσιν έκ 
κληρικών καί λαϊκών, καί επί παρουσία τοϋ ήγεμ.όνος ήρξατο νά 
διδάσκη τους θείους νόμους καί έντολάς, νουθετών πολ.υτρόπως καί 
προτρέπων τούς πάντας εϊς ευσέβειαν' έκανόνισε πρώτος τά  τοϋ κλή
ρου, καί έχειροτόνησε τούς δύο επισκόπους 'Ριμνίκου καί Μπουζαίου(’)’ 
ώδήγησε τόν ηγεμόνα ΐνα διαθέση τά  ηγεμονικά αξιώματα, κατά τήν 
τάξιν τών αύτοκρατόρων τοϋ Βυζαντίου, όνομάσας καί τούς μέχρις 
εσχάτων περισωθέντας τίτλους τοϋ Σπαθάρη, Βε;ιάρη, Λογοθέτου κλπ.

Μή θελήσας ν’ αναγνώριση παράνομον συνοικέσιον τής αδελφής τοϋ 
ήγεμόνος ΰπέπεσεν εις τήν δυσμένειαν αύτοϋ. Έπιπληχθείς υπό τοϋ 
'Ραδούλου καί άπειληθείς έδραμεν είς τήν εκκλησίαν καί συνάξας τόν 
λαόν ένεδύθη τήν πατριαρχικήν στολήν, έδίδαξε καί ένουθέτησε πάν
τας, καί έν τέλει άφορίσας τόν γαμβρόν τού ήγεμόνος καί προλέγων 
δυστυχήματα, έξεδύθη τήν στολήν καί καταθέμενος αυτήν έπί τής 
άγίας τραπέζης έξήλθε τής εκκλησίας.' Ό  ήγεμών μαθών ταϋτα διέ- 
ταξεν ΐνα μηδείς τιμά καί εΰλαβήται αυτόν, νά τω κλεισθώσιν αί οϊ- 
κίαι καί τώ  άρνηθή, ό άρτος, άπειλήσας θάνατον είς τόν παραβάτην.

Ό  Νήφων απομακρυνθείς εις έρημόν τινα καλύβην έν χριστιανική 
καρτεροθυμία ΰπέμεινε τήν άδικον καταδίκην. 'Ο 'Ράδουλος φοβούμενος 
τήν κατακραυγήν τοϋ λαού προσεκάλεσε τόν Ληφωνα, καί διά λόγων 
κολακευτικών, υποσχέσεων, καί δώρων προσεπάθησε νά καταπείση τον

(!) Περί τής υπό Νήφωνος είσαχΟείσης έν Βλαχία κληρικής διατάξείάς, βλέπε 
•Ιστορίαν -τής Βλαχίας Πολιτικήν και Γεωγραφικήν έκοςθεΤ^αν έν Βιέννη τω 1505
ίαπάνϊ} τών ά5ελα>ών Τοννουσλτ. Κεράλ, Ζ\
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βροντά ϊνα συγχώρηση τόν γαμβρόν το·}, του όποιου τό συνοικεσίου 
άλλως τε καί ή Μεγάλη Εκκλησία είχεν αναγνωρίσει, 'ο  Νήφων εί; 
άπάντησιν τώ εΐττε του; έξης άςιομνημονεύτους λόγου;.

« 'Ράδουλε! 'Ράδουλε! ούτε ανάγκην καμμίαν εχω, ούτε των γρη- 
:» μάτων σου έχω χρείαν, οΰτε τά δώρα σου μοι χρησιμεύουν, άλλ’
» ούτε καμμίαν τιμήν θέλω από οέ- μή μοι γενοιτο, Κύριε! ένθυμοϋ 
” όμως οποίους τρόπου; μετήλθε; εις τό νά μέ θέρη; έδά διά νά 
" διδάξω τον λόγον του Θεού’ αν έδίδαςα τά έναντίκ της πίστεως 
Γ και τοϋ νόμου αποδείξου’ άν κακά; ώδήγησα μ.αρτύρησον" εγώ 
Jj παρά θεοϋ δίωρίσθην ν’ αποφεύγω τ ’ άνομα, καί ήδη νά ύποπέσω 
” εϊ; τό παράνομον-, μή γενοιτο νά συμμεθέξω εγώ τοΰ κακού, καθό- 
" τι ούδείς νόμο; μέ επιτρέπει. 2ύϋ μόνο; μ.’ έφερε; ενταύθα, καί σϋ 
η με διώκει; εντεύθεν* έγώ λοιπόν απέρχομαι, αλλά καί σΰ ήξευρε, 
> ότι μέ πολλά; θλίψεις καί πόνους θέλεις άποθάνει εν απιστία.'

αναρίθμητα κακά θέλουν έπιπέσει εί; τό κράτος σου, και τότε θέ- 
» λεις μέ αναζητήσει, χωρίς νά μ.άθης ποσώς πού εόρίσκομαι».

Ταύτα είπών άνεχώρησε, καί λαβών μεθ’ εαυτού δύο των μαθητών 
του ήλθεν εις Μακεδονίαν, άποστολικώς διεργόμενος τάς κώμα; καί 
κηρύττων τσν λόγον τοϋ Θεοϋ. Φθάσας δ’ έπ'ι τέλους εις “Αθωνα έπα- 
ρουσιάσθη αγνώριστος εί; τους μοναχούς τοϋ 'Αγίου Διονυσίου, καί 
διωρίσθη επιστάτης των ζώων της μονής' γνωρισθείς όμως μετ’ ού 
πολύ έτυχε τοϋ δικαίου σεβασμού, καί τής προσηκούσης *ερι~ 
ποιήσεως.

Μετά την άναχώρησιν τοϋ Νίήφωνο;, ξηρασία καί λιμό; εμάστιζον 
τήν Βλα/ίαν- ό 'Ράδουλος π-οσβληθεί; έκ τρομερά; λέπρας, καί θεωρών 
ώ; μόνην αιτίαν των κακών τήν πρός τον ΙΝτ,φωνα κακότροπον δια
γωγήν του έστειλε πανταχοϋ ανθρώπους πρός άναζτ,τησιν(’).

Ί Ι  μ.νήμη τοϋ σοοοϋ κληρικού έπέζησεν έν Αθωνι, και τά έν τη Μονή 
τοΰ 'Αγίου Διονυσίου ευλαττόμενα λείψανά του σέβονται άχρι τοϋδε 
ώς λείψανα άγιου. Έκ των πολλών μαθητών αυτού ή σαν καί ό όσιο- 
μάρτυς ’Ιάκωβος ό έκ Καστόρια; μαρτυρήσας τά  1 5 2 0 , ό οσιος Μα
κάριο; μαρτύρησα; τώ 1527 , καί ό Ίωάσαφ μαρτυρήσας τω 1536 .

(’) ΚατΙ Φωτιινίν ('Ιστορία της πάλ«ί Δαχίας. Τόα. Β'. 61—73) ό Ν'ητών εξ** 
ir-xrzcv εις Κύριον τρό τοΰ 1308, οτ-: ό εις άνχζήτητίν του χεμ<1/*ς ’Ράίουλος άτχ- 
£ιωαι. K'rci -J κίο·/ όμως Μαρτυρολογίου (Βίοι Μακαρίου χαί Ίωάσατ) φ*ίνετ*<>
c*. ον.ος ϊ . ιΛιυ*ί^τιν ολ’.ςον προ ιιν ιΐονς 1336·
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'Αγνωστον δ ’ έάν ό σοφές Νηφων έγκατέλιπεν έκτος τή ; φήμη£ 
καί άλλα μνημεία τής παιδείας αύτοΰ.

Λεονάρδος Χίος.
’Ασπασθεί; έν τη γεννεθλίω νήσω τον μοναστικόν βίον, μετέβη εις 

Πατάβιον προς έκπαίδευσιν, δαπάνη των δεσποζόντων της Χίου Ίου* 
στινιανών, των οποίων πρασελαβε και το όνομα, είτε προς ευγνω
μοσύνην, είτε δεά νά θαυμαστώση, τό πενιχρόν της καταγωγή; του. 
Μετά την άποπεράτωσιν των σπουδών του, διδάξας επ’ ολίγον έν τώ 
αύτώ Πανεπιστημίω τήν Θεολογίαν, έπανέστρεψεν εί; Χίον, προχει
ριστείς τω 1 444 αρχιεπίσκοπος Μιτυλήνης είς διαδοχήν τοΰ άποΟα- 
νόντος Δωροθέου. Τήν 12 Δεκεμβρίου 1 4 5 2  ηλθεν εί; Κωνσταντίνού- 
πολιν μετά τοΰ καρδιναλίου ’Ισιδώρου προ; επιτέλ.εσιν τή ; έν Φλω
ρεντία ψηφισθείση; ένώσεως των δύο εκκλησιών. Μετά τήν άλωσιν, ή; 
μάρτυς αύτόπτης έγένετο, έπιστρέψας είς τήν πατρίδα του περιέγραψε 
τά  κατ’ αυτήν. 'Αλωθείσης ΰπο των Τούρκων τής Λέσβου, ό Λεονάρδος 
αίχμαλωτισθείς μετ’ άλλων άπηχθη είς Κωνσταντινούπολιν’ λυτρωθεί; 
δέ τώ 1 4 6 3 , άπεβίωσεν έν ετει 1 4 8 2  έν Χίω ή ’Ιταλία.

*0 Λεονάρδος ήν έκ των φανατικών καθολικών, καί έν τοϊ; συγ- 
γράμμασιν αύτοΰ λύσσα φρυάττων κατά τών σχισματικών.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
—Sermo dum essel lector Ianuensis convenlus praedicatorum.
—Hisloria Cp. a Twrco expugnata. Nyrenbergse 1514 (').
—Tractatus Apologelieus de vera nobilitate advcrsus Carolum Pog- 

gium Eugenii IV secretarium. Avellino 4638.
—De Lcsbo a Turcis capta cpislola Pio papae II missa. Reginonti 

4866. (έξεδόθη ΰπο τοΰ διάσημου μεσαιωνοδίφου Καρόλου Χοπφίου, προτά- 
ξαντος καί βιογραφίαν τοΰ Λεονάρδου, εξ ής ήρανίσθημεν τα έκτεθεντα).

Διονύσιος ό έξ Άγραφων.
Ιερομόναχος καί ζωγράφος, τάς διατριβάς έν ’Άθωνι ποιούμενος. 

Συνέγραψεν έκεΐ τώ  14 5 8  πραγματείαν περί 'Αγιογραφίας, μνημεΐον 
όντως πολύτιμον διά τε τήν έν τώ μεσαιώνι Ελληνικήν καλλιτεχνείαν, 
καί τήν κατάστασιν τής τότε λαλουμένης νεοελληνική; γλώσση;.

Πρώτος ό Γάλλος Διδρών έ δημοσίευσε γαλλιστί μετάφρασιν τοΰ 
■συγγράμματος τοΰ Διονυσίου (Manuel d ’IcoDOgraphie Chrelienne

100

(*) Έδημοσιεύθη χολυτελώς καί εν Παρισίοις τώ 1823 εϊς 2ο μόνον αντίτυπα 
ύπό τοΰ λόρδου Stuard de Rothsay, f
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(irecquc et Latino, Paris 1 8 4 5 ) , μετά δε οχτώ έ’ττ, έδτμοσιεύθη 
αϋτό τό πρωτότυπον, υπό τήν επιγραφήν

—Έ '-α τ,ν ί'ι των Ζωγράφων ώς προ; τήν Εκκλησιαστικήν Ζωγραφιάν, ΰπό 
"Διονυσίου τοΰ 'Ιερομόναχου καί Ζωγράφου, τοϋ έκ Φουρνάς των Άγράφων 
(συγγραφεϊσα έν Ά θω νι τώ 4438)* νΰν τό πρώτον τύποι; έκδοθεΐσα δαπάνη 
- J r -  ήμετέρα; τυπογραφίας καί ’Αθανασίου Γ . Ζωσιμα. Αθήντ,σι τύποι; Φ. 
Καραμπίνη, καί Κ. Βάφα 1833. 8 " ,  σελ. 1 —5 66 .

’Ιουστίνος Αεκάδυος.
Κερκυραΐος, επίσημος μελωδός. ’Ελθών κατά πρόσκλν,σιν τοΰ , Αλ- 

δου εί; Βενετίαν ϊνα έπιστατήσνι εις τήν διόρΟωσιν των ύπ’ αϋτοΰ 
έχδιδομένων Ελλήνων συγγραφέων, έδτ,μοσίευσε περί τδ 1495  τό 
Ίαλτήριον τοΰ Δαυίδ μετά προοιμ.ίου, έν ώ λέγει, ότι όσον οΰπω έκ- 
δώσει καί τό Τριώδιον, τό Πενττ,κοστάριον, καί τήν Παρακλητικήν. 
’Εν τέλει τοΰ Ψαλτηρίου υπάρχει επίγραμμα τοΰ Δεκαδύου εις Δαυίδ. 
Ί ΐτ ο  μέλος τής ’Αλδιανής ’Ακαδημίας, καί άπεβίωσε μετά τό 
έτος 1526 .

Συνεγραψεν— 'Ακολουθίαν τοΰ άγιου Ίωάννου τοΰ Νεομάρτυρος τοΰ έζ 
Ίωαννίνων μαρτυοήσαντο; τώ 1326, τυπωθείσαν εί; τό έν Βενετία έκδοθέν 
’Ανθολόγιου τώ 1792.

— ’Ακολουθίαν τοΰ άγιου Νικολάου τοΰ έκ Μετζόοου.
— Κανονικήν εκθεσιν.
— Έπιστολά; πρό; Δημήτριον Φωτεινόν, Άμφιλόχιον, Τιμόθεον καί Ε μ 

μανουήλ τον 'Ρήτορα.
Προ; τόν Αεκάουον διευθύνεται έπιστολή Έρμολάου Βαρβάρου δημοσιευ- 

Οείσα ΰπό Πολιτιανοΰ {’).

Εμμανουήλ Γεωργιλάς.
’ΕγεννήΟη έν 'Ρόδω- νέος έγραψε διά στίχων Βίον τοΰ Βελισαρίου* 

ύστερον δ’ έΟρήνησε τήν έπισυμβάσαν άλωσιν τής Κωνσταντινουπό
λεως, προτρέποιν τους Χριστιανούς ήγεμόνας ίνα όμονοήσαντε; συγ- 
κροτήσωσι νέαν σταυροφορίαν πρός διωγμόν τοΰ άσιβοΐχ σχν.1οτοι’>ρ- 
%οΐ’, έπιλ.έγων αϋ τοϊς,

Τόν Τοΰρκον άν άφήκετε τήν Πάλιν να κρατήσει, 
θέλει γάρ πάλιν τό θεριόν καί θέλει δυναμώσει, 
καί θέλει καταπιεί πολλούς ό σκύλος ώσάν δράκος.
Λοιπόν, πανυψτλότατοι αΰΟίντες μου ρηγάοςς, 
άγαπην όλοι κάμ.ετε νά πάτε στους έχθρους σα;"
Και τόν σταυοόν στκώτατε σημάδι στ άρματα σας,

(" ·Ελλτν..JV. ρΛ. δ . — Fabri.-ii, Biblioth. Gi, Μ , 661.
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νανεν Ιμπρός καί πίσω σας σημάδι στα κορμιά σας·,
Να βγάλλετε τους ασεβείς άπό τά γονικά σας, 
μέσα άπό τα σπίτια σας, κ’ άπό τα γονικά σας . . .

Μετά παρέλευσιν αρκετού χρόνου ό 'Ρόδιος στιχουργός έδρήνησε 
τήν έπισυμβασαν έν έτει 1498  εις την πατρίδα του συμφοράν διά 
την ένσκήψασαν πανώλη. Πολλοί των οικείων τοϋ Γεωργιλα έγένοντο 
δΰματα της θεομηνίας εκείνης, καί έττί τη, στερήσει ιδίως αυτών ό
ττοιητης ανακράζει βαρυπενδών,

Α ί, πικραμός, at συμφορά, πόσονε το κακό μου ! 
άφτ,κέ με τον Γεωργιλάν, καί Γεώργι τον υιόν μου.

επινον, πίνω, καί νά π.ώ όλονών „ταίς πικράδαις 
καί δόο καί τρία ορφανά άπό κόρην καί μανάδες, 
παιδιά άπό τά μέλη μου, καί α π ' ταΐς άδελφάδες.
Καί κλαίω πώς έγδέχουνται μήνες καί Ιβδσμάδες.
Τέτιαις ταίς δεν θέλουν ναδιοϋν άλλ’ ουδέ νά γευΟοΰσι. 
διότι ώστε νά λυπηθούν, πολλά νά πικραΟοΰσι (’).

Σ  v y y p d u jia z a .

— Διήγησις εις τάς πράξεις τοΰ περιβόητου στρατηγού των ‘Ροιμαίοιν με
γάλου Βελισαρίου' (έξεδάθη έν Βενετία τω 1ϋΟ·4 υπό Φραγγίσκου 'Ρ α μ π α - 
τσέτου εις 4).

— Θρήνος τής Κωνσταντινουπόλεως. (έδημοσιεόΟη υπό Έλλισσεν Analc-
kl<Mi vol. ill).

— Τό θανατικόν τής 'Ρόδου αυλή ' (ανέκδοτον εν τή Παρισιανή Βιβλιοθήκη),

Δούκας.
Έγεννήδη, ώς πιθανολογείται, εις Λέσβον ή Φώκαιαν (2) έξ επι

φανών γονέων, καί διετέλεσεν, ώς φαίνεται, γραμματείς τοϋ διοικη- 
τοϋ Φωκαίας ’Ιωάννου ’Αδούρνου τοϋ Γενουηνσίου (3).

Μετά την άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως εϊσήλΟεν εις υπηρεσίαν 
τοϋ κυρίου τής Λέσβου Αορίνου Γατελουζίου, ΰφ οϋ εστάλη τω  14 5 5  
μετά δώρων εις υποδοχήν τοϋ έν τή νήσω καταπλεΰσαντας ’Οθωμα
νού ναυάρχου Χαμ.ουζα (*).

Άποδανόντος τοϋ Δορίνου (30 ’Ιουνίου 1455) παρέμεινεν ό Δού
κας καί παρά τώ  διαδόχω Δομενίκω Γατελουζίω, ΰφ’ου εστάλη κατ)

(') Κοραή ’Ά τα κτα  Β', προλεγ. καί σελ. 20.
(*) ιι Έν ή καί οίκησιν κεχτημαι ». Ίστορ. χειρ. 23 .
(') ιι Γραφάς τάς έγω γέγοαιρα » αότ.
I* 1, fie®. 42, χ«ά 43.
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Aϋγουστον εις Αδριανούπολιν κομίζων τώ σουλτάνο» τον νενομισμένον 
τής νήσου φόρον (').

Κατά τό αυτά έτος έπέμφθη εις Κωνς-αντινούπολιν ϊνα διαλύιτρ τάς 
επί τής Λέσβου αιτιάσεις των Τούρκων, καί κατ’Αΰγουςον τοϋ έπιόντος 
έτους (1456) έκόμισεν αύθις εις ’Αδριανούπολιν τον ετήσιον φόρον.

"Εγραψεν 'Ιστορίαν, έν ή άπεθησαύρισε κλειστού λόγου γεγονότα» 
ών εγένετο ώς επί τό πλεΐστον αϋτόπτης, συνεκδοθεΐσαν τή σειοφ 
τής Βυζαντινό;.

Γεώργιος Κωδινός (").
Πιθανώς Βυζάντιος, έπιζήσας τή άλώσει. ’ΈγοαΙε
— Περί πατοίων τη ; Κωνσταντινσυπόλΐω;.
— ΙΙεοί σχηματογραφίας τή ; Κωνσταντινουπόλεως.
— Περί αγαλμάτων, στηλών, καί θεαμάτων.
— Περί χτισμάτων.
— Περί οικοδομή; τοϋ ναοΰ τή ; άγια; Σοφία;.
—Περί των βασιλευσάντων έν τή Κωνσταντινουπόλει μέχρι τή ; παρά των

Αγαρηνών ταύτη; άλώσεω;.
— Περί τή ; τάήεω; των άήιωμάτων καί όφφικίων τοϋ παλατιού, καί τής 

μεγάλη; εκκλησία;.
Έ κ  τούτων τό μεν I, ΰ, 7, καί ή αρχή τοϋ τρίτου πονήματος Ιξεδόθησαν 

υπό Γεωργίου Δούζα, Φραγγίσκου ’Ιουνίου, καί ’Ιακώβου Γρετζερου' τ ΐ  δε 
υπόλοιπα ΰ —ό Λαμ-εκίου" καί έπ’ εσχάτων άπαντα h  τή σειρά τή ; Βυζαν-, 
τίδο; υπό Εμμανουήλ Βεκκερου.

Δανιήλ ’Εφέσου.
Δανιήλ μητροπολίτης ’Εφέσου, καί είτα Σμύρνης. ’Αποσταλεί; ΰπά 

τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μαςίμου τοϋ Πελοποννησίου
'1 4 8 2 — 88) είς τά τρία τής ’Ανατολής πατριαρχεία, διήλθε διά τής 
’Ασίας, καί Φρυγίας, καί άπέπλευσεν έκεϊΟεν εις Πεντάπολιν τής Αί-, 
γύπτου’ άνελΟών διά τοϋ Νείλου είς Κάϊρον, καί εντεύθεν όδοιπορήσας 
έπί καμηλών δεκατέσσαρας ημέρας δΓ ερήμου καί άνύδρου χώρας, 
άνέβη είς τό Σίναιον όρος καί τό Χωρήβ* * άπό των άκρων δέ τής 
’Ερυθρά; θαλάσσης έπανέστρεψεν είς Αίγυπτον- Έζελθών αύθις Six τή ; 
πόλεως Γάζης άνέβη μετά δεκαέξ ήμερων οδοιπορίαν είς Ιερουσαλήμ,

(’) Κεφ. 44.
(*) Τό έπώνυμον Κουροκαλάτη; σημειοΰται μόνον εις τό περί «ρριχιων σνγγραμμ* 

του· κερί Μ ζήταν ό Λαμδέχιο; λέγει « facilius multo credam imposiliira ci fuisso 
ruropalat* cognomen, quia de officiis palalii scrip?», quaro quod ip^e curq- 
palatir dignitatem obtinuerit ».
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ν.αί έκεϊθεν εις Βηθλεέμ, καί τα περίχωρα, καί έπισκεφθείς τον ’ΐορ" 
δάνην, την ’Ιεριχώ, καί την Λ’εκράν Θάλασσαν, κατέβη εις Καισα
ρείαν, καί Ίόππην, έ'ως οϋ έκεϊθεν έπιβάς εις πλοιον ήλθε διά Κύ
πρου, Ά (χωρίου, Σίδης, καί των τοιούτων εις ’Αττάλειαν, ΰπομείνας 
πολλούς κινδύνους, καί μ.υρίους φόβους ληστών, καί ζημίας έν τη 
οδοιπορία τούτη.

Περί τούτου λέγει ή Πατριαρχική ιστορία.· « ήταν δέ τώ  καιρω 
έκείνω (14 S 8 j άρχιερεύς χρησιμοίτατος ό Ίΐφέσου, κύριος Δανιήλ, ό 
όποιος η τον πολλά λογιώτατος ».

Συνίγραψε— Διηγησιν και περιήγησιν των αγίων τύπων, έκδοθεϊσαν υπό 
ΛΙιγγαρ;) η έν Καταλέγω των Νανιανών Κωδίκων (σελ. 282  — 97) (*).

’Αντώνιος Πυρόπουλος.
Ίίκ Κωριόνη;' διατρίψας, ώς φαίνεται, καί έκπαιδευθείς έν ’Ιταλία, 

εΐτα δέ μοναχός γενομενος παρέμεινεν ε.ίς ’Άθωνα (1494) έν τή  
Μονή της Θεοτόκου, κ,αί τού Βατοπαιδίου.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
-  Περί τού βήχα.
— Συναγωγή των θεοφ'όγγων ρημάτων καί διδασκαλιών των θεοφόρων 

πατεοων, από τάσης γραφής θεόπνευστου συναθροισθεΐσα καί οίκε'ως καί προ- 
σφόρως εκτεθεϊσα εις ωφέλειαν των έντυγχανόντων παρά ’Αντωνίου Πυροπού- 
λου τού όσιωτάτου μοναχού καί κτήτορος μονής τής όπεραγίας Θεοτόκου τής 
Εΰεργέτιδος (*) ».

Πρός τον Πυρόπουλον εϋρηται Ιπιστολή τού περιφανούς Έρμολάου Βαρβάρου.

Ίλαρίων Μοναχός.
’Αγνωστον ποΰ έγεννηθη καί έξεπαιδεύθη ό *Ελλην ούτος, άκμάζων 

μέχρι τού 1 4 9 4 . Παρευρεθείς εις την έν Φλωρεντία σύνοδον, καί πρός 
τον λατινισμόν κλίνας έγραψε κατά τής θρησκείας των πατέοιυν του.

Συγγράμματα.
—Λόγος Διαλεκτικός περί Ά ζυμων. (Ιξεδόθη μετά λατινικής μεταφράσεως 

Ίωάννου Μεσυρσιου έν Λουγδούνω 1649).
— Περί έκτορεύσεως τού αγίου πνεύματος.
—Έπίμετρον εις τους εν ετει 1 194 έκδοθέντας βίους των αγίων·, (λατινιστί)»

(') Έλληνομνήμων φυλ. Γ'.
(*) Mattbwi, Codices MSS. bibliothecarnm Mosquensium αελ. 2 ί ,  28, 27.

Εΰοηνται τούτου όϋο άντίγραφα χειρογράφων έν Μόσχα- έπ! ενός τούτων σημειούται* 
«Τούτο τό βιδλίον ή Φυσική Άκρόασις τοϋ Άριστοτέλους υπάρχει έμοΰ τού άϊιαίό- 
χου καί ευτελούς, καί αμαρτωλού ’Αντωνίου τού Πυροπούλου- καί άφιερώθη εις τήν
βείΠσμιωτάτην, άγιωτάτην, καί βατιλικωτάτην μονήν τού Βατοπαιδίου* Ισος ζ€')·



ΔΕΚΑΤΟΣ 1ΙΕΜΠΤΟΣ ΑΙΩΝ. 40$

Πιο; τούτοι; ό Ίλαοίων μετεφοασεν έκ τοΰ Iλληνιχοΰ—Dialeclioam S. 
Ιο. Uamasceiii—Doctrinas XXIV Dorothei ardiimandritae. (ίτυχώίη- 
41v άμφότερα έν Παρισίοις 1579 ί«ί την Βιβλιοθήκην τών Πατέρων τομ. Α '.

Β').—Compendium Rhcloricae Ilermegenica*.— Vilam S . Symeonis.
Ό  ’Λρμελίνος (Bibliotheca Benediclo-Cassinensi I, σελ. 223) άχοδί- 

oojj'.v εΐ; τούτον χαϊ τα; έξη; δύο μεταφράσεις—De I rnnslalione S Georgii 
—De iranslalione brachii cjusdem Sancti· ό Μάφφιος δμως, άγνωστον 
-ου στηριζόμενο;, άχοδίϊωσι ταϋτα εΐ; τόν έχ Μεδιολανων Άββάν ’Ισίδωρον (*).

Θεοφάνης Μήδειας.
Μεγα; ρήτωρ τη; μεγάλη; Εκκλησίας, είτα δέ μητροπολίτης Μή

δεια; χροχειρισΟεί;. Ίΐτο  σύγχρονο; καί οικείος Γενναδίω. τώ Σηολα-. 
ρίω, με θ' οΰ ύιετηρει επιστημονικήν αλληλογραφίαν.

Σ  v y y f  άρματα.
—Δόγο; άχοδεικνύων δτι τού άνΟρωπείου σπέρματος άψυχου· καταβλη- 

βίντος, τή δέ πραγματική αύτοΰ δυνάμει συμχήξαντος Ιν τή μητρ* τό ίμ -  
δρυον ένίησιν αϋτώ την ψυχήν. (Συνεξεδόθη τη λογική τοΰ Βλεμμυδου έν
Λειψία τώ 1781 ύκό Παναγιώτου Χατζή-Νίκου).

— Πρός τον χανευγενεστατον κύριον Γεώργιον 'Ραούλ άχοόαλόντα τον 
ήαμφίλτατον υιόν αύτοΰ Μιχαήλ.

— Προ; τον αυτόν 'Ραούλ χερί φιλοχτωχίας.
— Εχιστολαί χρό; διαφόρου; (*).

Νικόλαος Άκτιακός.
’Εγεννήθη εν Λευκάδι, καί μ.ετά την υπό τών Τούρκων άλωσιν τής 

νήσου καί τον όλεθρον χάντων τών συγγενών αύτοΰ, κατέφυγεν εις ’Ιτα
λίαν' και χρώτον μέν διέτριβεν έν Φλωρεντία, ειτα δ’ έν Φερραρία, δχο» 
καί άχέθανεν έκτικός, ταφείς έν τώ περιβόλω τοΰ ’Αγίου Αομενίχου. 
Ιΐοντ'.κό; ό Ρερούνιο;, επίσημος χολλ.ών 'Ελληνικών καί Λατινικών ποιη
μάτων συγγράφει»;, μαθητή; τοΰ Άκτιαχοΰ διατελέσας, αποτείνεται 
χρό; τον διδάσκαλόν του διά τής έςής ένστόργου αποστροφής(*):

« Φεϋ. διδάσκαλε ποθεινότατε, σε μέν άεί Μοΰσαι χενθησουσιν, 
» εμέ δέ αχ’ ΊΙλυσίων, ή άχό κύκλου Σελήνης χρόσβλεψον, θς τήν 
” σαυτοΰ μ.νήμην ού χαύσομαι χεριάδων( )  ".

(’) Fabririi, Bibliotheca G rica, XII, σελ. 222.
(f ) F abricii, XII, σελ 222. Lambecii Commeotaria Bibliotii. Viodobonn»v
( ‘) Μουστσξΰδοι  ̂ Έλληνομνημων. σελ. 580.
(') »lieu preceptor darissime, Muse semper te lugebunt. Aspice me ex 

Elysiis vel orbe Luna·, qui lujBi memoriae BOO resso predicate, (De- 
d n a t, σΐλ. 167·;.
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’Αντώνιος Δαμιλάς.
’Εγεννηθη έν Κρητη,, και μετά την άλωτιν τοϋ Βυζαντίου εις Ίτα·* 

λίαν προτφιιγών, διέτριβεν ιδίως έν Μεδιολάνοις, οθεν καί έπωνομ ά*  

οθη Μεδιολανεύς. Αιέπρεψεν ώς καλλιγράφος έξοχος, καί λόγιος οΰχΐ 
των ευκαταφρονητών, συγγράψας Σχόλια εις βουκυδίδην.

’Αντέγραψε διάφορα 'Ελληνικά χειρόγραφα, οίον την ’ίλεάδα τοί» 
'Ομηρου, προτθείς έν τελεί, « ’Αντώνιος Ααριιλάς, Κρης τό έθνος, καί 
τοϋτο έξέγραφα, ούκ άνευ μέντοιγε μιοθοϋ, συνδρομ-ρ καί άναλώμασι» 
καί τη άλλη έπιμελεία μαγίοτρου Λαυρέντιου τοϋ καί έκ Φλωρεν
τίας Εις έτερον κώδικα περιέχοντα τό 'Ιεροκλέους υπόμνημα άνα- 
γινιόσκονται’ « Τέλος ει'ληφε τά  παρόντα γράμματα χειρλ έμοϋ ’Αν- 
» τωνίου Μεδιολανέως, ετι καί Κρητός τό έθνος δυναμένου λέγε- 
» σθαι διά τό των γονέων πρότερον οίκητόρων έν Κρητη γβνομένων,
» καί αυτόν έν ταύτη γεννηθηναι καί τραφηναι καί άνδρωθήναι, καί 
» των παρ’ αΰτης δωρεών ούκ έλαττον ή τούς άλλους Κρητας άπο- 
» λαϋσαι, άνευ τοϋ ψεύστην είναι (*) ».

Τω 1 4 8 9 — 95 διατριβών έν Κρητνι αντέγραφε διάφορα χειρόγραφά 
άποτεΟηοαυοιομένα έν Έοκουριάλη (*).

Λουκάς Σπαντωντ,ς.
’Εγεννηθη έν Κωνσταντινουπόλει καί άπεβίωσεν εν Θεοσαλονίκνι 

την 1 Ίανουαρίου 1 4 8 1 . Έ π ί τοϋ τάφου αύτόϋ κεχάρακται τό έξης 
υμνούν τάς άρετάς τοϋ άνδρός έπίγραμμα'

Λ ύχημα όει/Οείς ιού των Ελλήνων γένους, 
τω προϊόντι τοΰ των αρετών κύκλου, 
καί την πατρίδα άποβεβληκώς, οΓμοι, 
της βαρβαρικής οΰ μετέβχες κηλίδος.
Τών γαρ πατρίων αρετών έξημμένος, 
χρυοός ώτπερ τις §  άστηρ έωιφορος 
ελαμψας λαμπρώς τώ τών αρετών κάλλει.
Σωφροούνην γαρ καί άνορείαν άακηιας, 
την τε βρόνησιν, καί την Ι σ ο ν ο μ ί α ν ,  

ας βάθρον ε'Οου αρετών τών ένθεων, 
άγαλμα θειον τοϊς πάσιν άνεδείχθης. 
θελγω ν δη πάντας τη τών λόγων σειρήνι,

(') Σ. Οικονόμος. Πανδώρα ψ Λ .  298.
(*) M i l l e r ,  C a t a l o g u e  d e s  M a n u s c r i t ?  d e  I ’E ' C u r i a l  σ ελ .  93, 94, 157 κτλ%
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καί -7, γλαφυρά τοϋ /άλλου; άγλαία, 
καί τοΐ; γενναίοι; τών έργων καταπλουτών, 
εν τή ακμή, φεϋ, των μεγίστων ελπίδων 
οΓχτι μοι, τό φώ; καί χλ.εο; τή; ζωή; μου, 
τό κοινόν κλέο;, ή σειρά τοϋ χρόνου, έν οι; 
ή τή; φΰσεω; λαμπρά φιλοτιμία.
Α ί, σ’, τη ; έμή; καί κοινή; δυστυχία;!
Οία ϋπέστην (σοΰ περί',’ φεϋ τοϋ πάθου;, 
Φίλη κεφαλή, Ιλστί;, ζωή, φώ;, τέρψι;, 
τοϋ Βυζαντίου καί τών Ελλήνων ύρπυζ.

Έ/οιμήΟη ό δούλο; του θεοΰ Λουκά; ό Σπαντωνή; Ιν ε’τει αυτιά, μηνό; 
Ιανουάριου *> (').

Μαρίνος Βαολέτας.
Έγεννηθη έν Σκόδρα της 'Αλβανίας, μετά δέ την Οχοδούλωοιν τής 

Ηπείρου προσέφυγεν εις Νεάττολιν καί 'Ρώμην. Συνέγραψε τά έξης.
— De vita ct laudibas Scanderbergii, sive Gcorgii Castriolse E p iro - 

tarum  principis, libri X III. A rgentorati 1337. (Μετεφοάσθη γερμανιστί, 
Ιταλιατί, καί χορτογαλλιστί).

—Dc expugnalionc Scodrcnsi a Turcis libri Ires. Venetiis 1501. 
Άνετυιτιύθη έν Βασιλεία τώ 1536, μεταφρασΟεν δέ ιταλιστί έξεδόΟη υπό Σαν- 
coβίνου (Storia dell’origine et imperio dcTurchi), καί γαλλιστί h  Φ ραγ- 
κοφδρτη 1573.

—Chronicum Turcicum. Francoforli 1578. 3 τόμοι.
Ε ί; τόν Βαρλέταν άποδίδοται καί ιστορία τών παπών μέχρι Μαρκίλλου Β’ 

τυπωθεϊσα έν 'Ρώμη τώ 1355(*).

Θεόδωρος Άγαλλιανός.
Διάκονο; καί Ιερομνήμων, ειτα δέ μέγας ρήτωρ τή; Μεγάλης ’Εκ

κλησία;' έλαβε μερο; εϊ; την έν 'Αγία Σοφία σύνοδον, καθ’ ήν κατε- 
■πολέμησε μετά Μάρκου Ευγενικού, Πλήθωνο;, Σχολαρίου, Άμιρούτξπ 
καί άλλων τά; καινοτομία; τής ’Ρωμαϊκή; αυλή;.

Έγένετο μάρτυ; τής έπελθούσης άλώσεω;, καί έγραψε Xpovixbr 
σημείωμα ,αερί τών ν.τύ τών Τούρχων ix tve  χθέντω τ χαχών, καί 
Κ ατά Λατίνω ν, (ΐά  τελευταίου έδημοσιεύθη ύπό Δοσιθέου έν Τόμιμ 
Καταλλαγή;). Προ; τούτοι; διαφόρου; εχχ.ίησιαστιχους ΐμνους, καί. 
.τερέ εχχΛηαιαστιχής μουσιχής^).

(*) Paul Luces Voyage en Grice.—Φιλολογικέ; Συνέκδημο;.
I*) Bodotk, istoria dc) rito greco in ttalia tom. Ill, σελ. 21,
P) Miller. Catalogue dc l p'rurial, σελ. 115.
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Ιωάννης Γρτ,γορόπουλος.
Έγεννήθη έν Κρήττι καί προσφυγών εις ’Ιταλίαν έγραψεν έλληνίστί 

Επίγραμμα εις τήν Οπό Ζαχαρίου Καλλιέργου τώ 14 9 9  γενομένην 
έκδοσιν τοΰ Μεγάλου ’Ετυμολογικού, καί έτερον σωζόμενον έν τή βΐ" 
βλιοθήκη τής Μόσχας (*). ’Απετέλει μέλος τής ’Αλδιανής ’Ακαδημίας, 
της οποίας καί τον κανονισμόν συνέταξε μετά Σκηπίωνος τοΰ Καρ* 
τερομάχου. Είίρηται έπιστολή Μουσούρου προς τον λόγιον τούτον 
συμπατρκότην του (2).

Θεόδωρος Σπανδουγίνος.
Καταγόμενος έκ τοΰ περιφανούς οίκου των Καντακουζηνών, προσ- 

έφυγε καί οότος μετά την άλωσιν τοΰ Βυζαντίου εις ’Ιταλίαν, καί 
έγραψεν απομνημονεύματα περί των Τούρκων, (I Commentari di 
Theodoro Spandugino Cantacusino, genfilhuomo Conslantinopo- 
Jitano, dell’originc de prencipi Turchi, et de costumi di quella 
natione. Firenza 1 5 51), κα\ X p o n x o r  τη ς  Ή π ε ιρ ο ν , έκδιδόμενον 
οσον ούπω ΰπό τοΰ φίλου Hopf.

Ί ω σ η φ  Θ εσ σ α .Ιο π χ ενς . ’Ακμάζων μετά τήν άλωσιν, έτετίμητο 
τω  άξιώματι πατριαρχικού έξάρχου έπί Γενναδίου Σχολαρίου, μεθ’οΰ 
διετήρει επιστημονικήν αλληλογραφίαν. ’Εν τή περί πυρπολησεως τοΰ 
συγγράμματος τοΰ ΠληΟωνος πατριαρχική έγκυκλίω αποτεινόμενο; 
προς τον ’Ιωσήφ ό Σχολάριος προσεπιλέγει 11 ΣοΙ δέ ευσεβής καί λο- 
” γία ψυχή, καί ήμ.ϊν πλείστου άξια εύχόμεθα καί παρά Θεού εύ- 
.* ζω'ί'αν μέν ενταύθα, ευδαιμονίαν δέ μετά ταΰτα, προς ήν τον βίον 
” συντείνεις πάντα σοφώς ».

Θεόδωρος ό Κ α ρ ν σ τη ν ύ ς '  παρευρέθη μετά ’ΐωάννου Παλαιολόγου 
εις τήν έν Φλωρεντία σύνοδον, έπί δέ τής πολιορκίας τοΰ Βυζαντίου 
ταχθείς ΐνα φρουρή εις τά  Καλυγάρια έφονεύθη πιθανώς κατά τήν 
άλωσιν. Κατά τον Φραντζήν ό Καρυστηνός ήτο ά νη ρ  π ο ίε μ ισ τ  ης9

(*) M atthxi, Codices Biblioth. Mosqu.
■ (5) Cicogna, Insrizioni Venezianc tom III, σελ. 43. '0 'Ρενουάρο (Annales 
de l’irnprimerie des Aides tom I) αναφέρει Δημητρών Γρηγορόπουλον, πιθανώς 
άδελφέν'τοϋ Ίωάννου, διατελέσαντα διορθωτήν των ύπύ ’Άλδου έχδιδομένων Ελλή
νων συγγραφέων. Γρηγόριος δέ Γρηγορόπουλος καταγράφεται ΰπυ Τορριάνου μεταξύ 
τών καλλιγράφον τνΰ i r r  α’ώνος. (Miller, Catalogue des Manusrrits de l’Escu- 
rial, XXIV.'.
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ίί&ί δραστήριος, κ α ί τοξότης ήσχηαότος ύπερ ά νθρ ω π ο ν  ('). ’Ey. τών 
ποός αυτόν περισωζομένων επιστολών Λουκά τοΰ Νοταοα φαίνεται, 
ότι ούχί τών ευκαταφρονητών λογιών ητο ό θεόάοιρος.

Ίω ά ντη ς  Μ ουί.άχης' καταγόμενος έκ τών έν τ»ί άνω ’Αλβανία 
ομωνύμων ηγεμόνων κατέφυγε, μετά τήν ύποδοΰλωσιν τής ’Ο νεί
ρου, εις ’Ιταλίαν, καί άποθανών έτάοη είς τήν έν Νεαπόλει Έλ-', 
ληνιχην εκκλησίαν. "Εγραψε — Breve memoria della noslra ea - 
sa Musachi, ίτ,μοσιευόμενον μετ’ ού πολύ υπό του ήμετέρου φίλου 
Κ. Χόπφ.

Γέρματος Αίτω-Ιος ιερομόναχος· συνέγραψεν έν έτει 1480 'Ιστό-' 
ρίαν τής τότε άνευρεθείσης εϊκόνος τής Παναγίας τής Χρυσοβίτζης,' 
^κμοΛευθεΐοαν μετά προσθηκών έν Βενετία 1794.

Α νώ νυμος Κ ρής (Creticus), όΑάζας εύίοκίμως τήν Ελληνικήν 
έν Παταβίω. Ό  Σαβέλλιχος γράφει περί τούτου πρός τόν Τριβιζάνον 
* Audio hie pro coliegio sapientnm de salario et mercede Cre- 
tico augenda agitaris philosophatur is Greece et Latini, mult a 
celebrilatc notninis in isto clarissimo gymnasio. Πρός τον Κρήτα 
τούτον εύρηται έλεγεϊον Σαβελλίκου καί επιγράμματα Στρότζα καί 
Βίγου (2)

Ά χόρόνιχος Κ ο ν το ΰ ΐά χ α ς ' έδίδαξε τήν ’Ελληνικήν έν Βασιλεία." 
Τοΰ λογίου τούτου 'Ελληνος εύρηται λατινιστί επιστολή πρός ’ΐωάν- 
νην ‘Ρευχλίνον (1 4 7 8 )(5).

Ίω άκκης ΠόΛος έξ ’Αλποκάοτρου (Albo-Ca9lro?)‘ έίίδαξε τά  
ελληνικά γράμματα έν Γερμανία, μεταξύ i e  τών μαθητών του κατα- 
λίγεται και ό ’Ιωάννης Λαρβούργιος έπίσκοπος Βορματίας. Τούτου 
εύρηται επιστολή καταχωρηθεϊσα εις τήν έν Βασιλεία τω  15 5 6  εκ- 
ίοθεΐσαν Αίρεσιολογίαν(’).

Α γ α π η τ ό ς  Κ α σσ ιανός’ έγεννήθη έν ’Ρό£ω καί ^ιετέλεσε 5ιά βίου 
ιερακοτρόφος τών μεγάλων μαγίστρων τοΰ έν τή πατρί&ι του έγκα- 
ταστημένου τάγματος 'Αγίου ’Ιωάννου τοΰ Ίεροσολυμίτου. "Εγραψεν 
αξιόλογου πραγματείαν περί Ιερακοτροφιας ( Ιερακοσοφιον), έπί τη 
βάσει τής όποιας ό φίλος αυτού Jean de Fran litres (1469) συνέ*

Ο  Χρονιχόν <uX. 2θ ί .
• ί*) Hodii de Grxris illustribus, lib. II, cap. 8.

(*) Αΰτόβ: σ ι \ .  232. '
(') Όμιίνς,
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τάξε το περί τοϋ αύτοϋ αντικειμένου ανέκδοτον πόνημά του (Traite
de fauconuerie (').

’Ιω ά ν ν η ς  K a ra S o v τζη ς  ό Μάγιστρος’ τοϋ Αίγαιοπελαγίτου τούτου 
λογίου εύρηται ανέκδοτος πραγματεία Περί Αίνου καί Σαμοθράκης 
καί των Τρωικών θεών. ’Ανάλυσιν τοϋ τελευταίου χειρογράφου έδη- 
μοσίευσεν ό βαρόνος Σαίν-Κρουά (2).

1Ε μ μ α ν ο υ ή λ  'Λ ά ρ α μ ν ττ η ν ό ς  Κρής’ έγένετο διδάσκαλος ’Ιωάννου 
Ηίκου ηγεμόνας της Μιρανδόλης, καί οικείος τοϋ Άλδου (* *).

Γ ρηγόρ ιο ς  Χ ίο ς '  διάκονος καί εΤτα ίερεύς* έγραψεν —  'Ιστορικόν 
ύπομνημάτιον τοϋ έτους 1 4 5 6 , δημοσιευθέν υπό Λουδοβίκου Τοα,σίου, 
καί επ’ εσχάτων μετά πολλών σημειώσεων έν Πανδιυρα ύπό τοϋ ήμε- 
τέρου φίλου Ίω . Σακελλίωνος. Τινά των εις τόν λόγιαν τούτον άνη- 
κόντων χειρογράφων άποτεθησαύρηνται έν τή  βιβλιοθήκη της έν Πά- 
τμω  μονής Ίωάννου τοϋ Θεολόγου.

Λ η μ ή τρ ιο ς  Φράγγος" όρμώμενος εξ ’Ηπείρου προσέφυγε μετά την 
Τουρκικήν εισβολήν εις ’Ιταλίαν, καί έγραψε λατινιστί Πολέμους Γεωρ
γίου τοϋ Καστριώτου. Τό σύγγραμμά του τυπωδέν έν Βενετία τ£> 
1541 άνεδημοσιεύθη πολλάκις(’).

Σ τ έ φ α ν ο ς  Σ α χ λ ή χ η ς  Κρνίς* φυλακισθείς έγραψεν έν τώ δεσμωτή
ριο» δύο στιχουργήματα ύπό την επιγραφήν— Γ ρ α φ α Ι , x a i σ τίχο ι^  

x a i Ε ρ μ η ν ε ία ς  ε τ ι  x a i ά φ η γ ή σ ε ις ’ καί έν μέν τω  πρώτω θρηνεί 
δσα κακά έπαθεν εις τήν φυλακήν, παραπονεϊται διά την απιστίαν 
των φίλων του, καί στηλιτεύει τάς εταίρας της Κρητικής Κυδωνιάς' 
διά δέ τού δευτέρου νουθετεί τόν υιόν φίλου του, όνομαζόμ-ενον 
Φραντζεσκήν (3).

Μ ιχ α ή λ  Χ ρ νσ ο λ ω ρ ά ς  ό επιλεγόμενος Δρομοκάτης, συγγενής τοϋ 
ομωνύμου Μανουήλ" μετά την άλωσιν τού Βυζαντίου προσφυγών εις 
’Ιταλίαν έδεξιώθη ύπό Φιλέλφου, καί συνεστηθη ύπό τούτου μ ετ’ άλ
λων επιφανών, ώς Δημητρίου καί Μιχαήλ ’Ασάνη, ’Ανδρονίκου Τριχά

(') Mas Latrie, Histoire de Chypre, tom. Ill, σελ. 93.
(*) Notices et Extraits des manuscrits de la BiMiothfcque du Roi, tom I, 

σελ, 838—41.
<5) Hodius σελ. 313—C.
(s) Rodota, Storia del rito Greco, tom. I ll ,  σελ. 24. "Ετερος ανώνυμος Άλβα- 

νδς εγραψε δμοίως λατινιστί τά κατά τον Καστριώτην, τυ-»θέγτα Ένετίτ,σι 1480, 
αύτ. σελ. 26.

(*) Κόρα ή ’Άταχτα Β' προλεη,
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Σπανδωνη, καί Γεωργίου Δούκα εις Λουδοβίκον μαρκήσιον τη ; Μαν- 
τούτ,ς (').

Ί ω ά τ τ η ς  Κ ουβονκΛ ΐσ ιοζ' ούγχρονο; Γεωργίω τω  ΤραπενΦΛτίω, 
εγραψε κατά Παπαδόπουλον (Praenot-Mystagogiose) λόγον περί έκ- 
•τορεόσεω; τοϋ άγίου Πνεύματος.

/farey-l Κοο6ο»χ.Ιΐσιος' εγραψε κατά τον αύτόν Παπαδόπουλον 
λόγον εις τοϋ; άγίου; Αποστόλους.

ΒαμθοΛομαϊος Ά β ρ ά μ ιο ς  Κρής" μετέφρασε Λατινιστί τά  ΰπό Βησ
σαρίωνος συνταχθέντα πρακτικά της έν Φερραρία συνόδου (2).

Ή.Ιίας μοναχά  έκ Χάνδακος τής Κρήτης' Εγραψε Περί των έν 
*τοίς στίχος παθών, Περί διαφόρων μέτρων, καί Άνθολόγιον (*·). λ ■■

Ίωάσαψ Χι.Ιάς, πιθανώ; Πελοποννήσιος* συνέθετο—Μονωδίαν επί 
τ η  βασιλίσσνι Κλεώπη (*).

Ίω άντψ : 'Ρώσος, πρεσβύτερος, ό Κρής* έπί τεσσαράκοττ* &St
τον καλλιγράφον έπαγγελλόμενο; (1 1 5 5 — 99) διέτριψεν έν ‘Ρώμη, 
Βενετία, Φλωρεντία, Βονωνία, καί άλλαχοϋ τή ; ’Ιταλίας* οί δέ ΰπ’αϋ- 
τοϋ άντιγραφέντες απειροπληθείς συγγραφείς κατακοσμοΰσι τά ; Ευ
ρωπαϊκά; βιβλιοθήκας ('). Τώ 1501 έν Βενετία διαμένων ό 'Ρώσο; 
συμπεριελήφθη εί; τήν ’Ακαδημίαν τοΰ "Αλδου, ή ; καί διωρίσθη ό 
καλλιγράφος.

ΠανΛος Σχορόν.ίιος Κρής· εδίδαξεν εν Φερραρία τήν Ελληνικήν, 
καί συνέγραψε συνέχειαν τής ιστορία; τής εκκλησίας τής 'Ραβέννης.

Κ ω γσταγτϊΐος 'Ρβσιτός Κορίνθιος, Εγραψε—  Διδασκαλίαν καί έζή- 
νησιν εϊς τήν έξαημερσν κτίστν τοΰ βεόΰ,· καί“ εί; βίβλον καλουμέ- 
νην ’Οδηγόν, καί ετέρους λόγους, σωζομένου; ανεκδότου; έν τή  Δημο
σία βιβλιοθήκη ’Αθηνών. *

Μ ιγαι/Λ  Κριζύχον-ίος "ίμβριος* γραμματευς τοϋ Σουλτάνου Μωά
μεθ Β' (1 4 5 8 — 68), γράψας Χρονογραφίαν περί τών πράξεων τοΰ 
Πορθητοΰ (6).

Κ ύιι.Π ος Χ ίος* ιερομόναχο; καί ζωγράφο;, μαθητή; τοΰ έξ Άγράτ

i l l

Γ) Philclpbi, Epislol. lib. XII.—Beernerus, σ*λ. 20.
(*) Fabricius VI, z·:'/.. 338.
(5) Αυτόθι, XI, i2o .
Π  Miller, Catalogue de TEbCurial, uX, 372.
Γ) Πτ .'^ ιι , rA. 238.
i*i U>?-\;x* Σχί'Μϊϊμν, « λ , 12 , .«ςμ. 1 .
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φων Διονυσίου, μεθ’ οΰ συνειργώσθη εις συγγραφήν σου περί Ζωγρα
φική; συγγράμμ.ατος.

’A'.lizardρος Ζήνος πρεσβύτερος' έδίδαιεν επί τέσσαρα έτη τά 
ελληνικά έν Φερραρίρι μετά Δημητρών τόν Χαλκοκονδύλην.

’Ιωάννης Μουσνϋρος, πιθανώς αδελφός τοΰ Μάρκου' περί τά  τέλη 
του ΙΕ’ αΐώνος διατριβών έν Βενετία άπετέλει μέλος τής ’Αλδιανής 
’Ακαδημίας.

’Ιωάννης Σοφιανός' μετά την άλωσιν προσφυγών εις Ιταλίαν έςε- 
παιδεύθη έν 'Ρώμη, καί έγραψε De machinis bellicis.

Αημήτριος ΚαντακουΙηνός Βυζάντιος' έγραψεν Excerpla exHero- 
doti. Τή χειρί τούτου εύρηνται άντιγεγραμμένα διάφορα χειρόγραφα έν 
ταΐς βιβλιοθήκαις τής Ευρώπης ( ') .

Ααόνικος Κρής’ τάς διατριβάς έν Βενετία ποιούμενος έιέδοτο τή 
2 2  ’Απριλίου 14 8 6  την Βατραχομυομαχίαν τοΰ 'Ομήρου μετά γλωσ
σημάτων έν τοϊς μεσοστιχίοις.

Νικηφόρος ιερομόναχος, γεννηθείς έν Εύβοια έκ πατρός Αθηναίου' 
μνημονεύεται μεταζύ των καλλιγράφων τοΰ ΙΕ . αΐώνος (1486) (*)·

’Ιωάννης Χίος’ έδίδαξεν έν Μεσσήνη τά  ελληνικά (3).
Αεπάκο.Ιος Κύπριος’ rector scolarum τοΰ έν Φλωρεντία Πανε: 

πιστημίου (1480) (').
Κυπριανός Κύπριος (1493)* juristarum rector τοΰ αΰτοΰ 11α- 

νεπιστημίου.
Μάρκος Κρήτης' καθηγητής τοΰ έν Φερραρία Πανεπιστημίου.
Γεώργιος Καρρεριος Κύπριος' promotor ad medica examina τού 

iv Παταβίω Πανεπιστημίου.
Έμμανουή.Ι Κύπριος (1 4 8 9 ), rector τοΰ αύτοΰ ΓΓανεπιτημίου (’),
ΝικόΙαος Β.Ιαστυς Κρής' λόγιος καί καλλιγράφος ( 1484). Πιθανώς 

δ αυτός έστιν ό εις έκδοσιν διαφόρων συγγραφέων γενναίως καταβαλών,
Αημήτριος Αεντάρης (1475).
Αημήτριος Σερβος (1475) (6).

(*) Fabricii XI, σελ. 407.
(’) Miller, Catalogue de l’Escurial, σελ. 215. 
(*) Βλαστού Χιαχά B'.
(*) 'Ελληνομνήμων σελ. 384, σημ. ο. 
ί8) Faeciolati, Fasti Gymnasii Patavini, 
ίδ) Fabricii, Bibliotheca graeca.
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1500-1600

Ί χ ν ο ς  Λ ά σ κ α ρ ε ς

Επονομαζόμενο; άπο της πατριδος καί 'Ρυνδακηνό; (*), ην αδελφό; 
τοΰ γραμματικού Κωνσταντίνου, καταγόμενο; οϋσαΰτως έκ τοΰ αύτο- 
κρατορικοϋ οίκου των Λασκάρεων(*). Μετά την άλωσιν τοΰ Βυζαντίου 
Θεόδωρος, δ πατήρ τοϋ ’ΐάνου, κατέφυγε μ ετά  τοϋ νεαρού υίοϋ του είς 
Πελοπόννησον' έκεΐθεν δέ θω μάς Κέλσος, ό των 'Ενετών ναύαρχος^ 
μεττ'γαγεν αυτούς είς Κρήτην, δθεν, προσκλήσει τοΰ Βησσαρίωνος, 
μετέβτ,σαν είς Βενετίαν.

'Ο  Ίάνος, άνχλώμασι τοΰ φιλογενοΰς καρδιναλίου, είς Πχτάβιον 
σταλείς, έςεπχιδεύθη την λατινικήν, διδάςχς αμχ καί την ελληνικήν. 
Μετά την τελευτάν τοΰ προστάτου του, ήλθεν είς Φλωρεντίαν, καί 
εϋμενώς έδεςιώθη υπό Λαυρέντιου τοΰ πάνυ, δστι; φλέγόμενος ύπό τοΰ 
πόθου τοΰ νά πλουτήστ, έξ ελληνικών χειρογράφων την βιβλιοθήκην, 
ίτεμψ» τόν Λάσκαριν εϊ; τήν ’Ανατολήν μετά συστατικών επιστολών 
ττρός τόν σουλ,τάνον Βαΐαζίτην" λαβών 6 ’Ιάνος τήν άδειαν παρά τής 
Τουρκικής κυβερνήσεως περιήλθε ττ,ν 'Ελ.λάδα, καί τά  λοιπά τής 
’Ανατολής μέρη συλλέγιον πολύτιμα καί ώς έπί τά πολύ άγνωστα 
χειρόγραφα, άτινα έπιστρέφας παρεδωκεν είς τόν Λαυρέντιον (*).

Αεύτερον ΰπό τοΰ αΰτοΰ άποσταλεις, εφερεν επιστρέψας περί τα  
διακόσια χειρόγραφα, ές ών τά  πλεΐστα παρελαοεν εκ των βιβλιοΟη-

(‘) Έχ ’Ρύνΰϊχος, κόλεωζ μετχςΰ Έλλτ,οτό.τιυ κχΐ Φρυγ;*;.
{’) Ό ’Άλίος είς ττ,ν τιρός Λύιχϊίΐν -εοΐϊωνττιχήν ττ; έχνίνεως των 'Ελλή

νων aevsi. „Es coiui tu, nou solum e i auliqua ilia G loria, iogc-
tiioruro, docirinarumque onjuiura parcnte, oriundus, sed cliain ex stirpc 
oubilissiuja et impcratoria Lascarururn «.

(*) «Miserat euim ipsum .Aiixxpiv) LaurCDtius ille Mediccs in Grariani, 
«dim quireudus simul, et quantuvis emendos prelio, bonus libros: unde 
Florentiam et euio iis ip;is oratioaibus, et rua» ailiJ, turn rails, lum pretia* 
tls OlumiDibu? rediii . (Aldus'.

(ΝΈΟΕΛΛ. Φ 1 Λ 0 Λ 0 Ι .)  g
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κών τοΰ Άθωνος' άλλ’ όμως οι θησαυροί ου-rot έφθαναν μετή θάνατο» 
τοΰ Λαυρέντιου, όστίς έν ταϊς τελευταίαις στιγμαΐς έξέφρασεν εις τόν 
Πολιτιανόν 'καί τόν Πίκον τήν λύπην του ότι άπέθνησκε χωρίς νά 
συμπλήρωσή συλλογήν, ττ,ν όποιαν έγκαρδίως έπεδύμει(’).

*0 θάνατος τοΰ Λαυρέντιου καί αί έν Φλωρεντία ' διεγερθεϊσαι τα* 
ραχαί ήνάγκασαν τόν Λάσκαριν V άπέλθ») έκεϊθεν δεχόμενος τάς προ
τάσεις τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Καρόλου Η*. Τω 14 9 5  ήτο εις 
Παρισίους, καί αυτός έδίδαξε τήν Ελληνικήν είς τόν Βουδαΐον καί 
άλλους περιφανείς. Λουδοβίκος ό ΙΒ \ έστειλε τόν Λάσκαριν τώ  1503  
πρεσβευτήν είς Βενετίαν, καί ό σοφός "Ελλην έξεπλήρωσε τήν απο
στολήν του μετά θαυμαστής δεξιότητος πεπειραμένου πολίτικου (*),, 
'Ενεκα τής έπελθούσης ρήξεως μεταξύ των δύο κρατών, ό Ίάνος έπ*-· 
χαστρέψας εις Παρισίους, άνελαβε τήν διδασκαλίαν των 'Ελληνικών. ,

"Αμα ό υιός τοΰ μεγαλοπρεπούς Λαυρεντίου τοΰ έκ Μεδίκων άνε
λαβε τήν παπικήν εξουσίαν, μετονομασθείς Λέων ΐ \  διασώζων έτι, 
τήν άρχαίαν φιλίαν έκάλεσε τόν Λάσκαριν είς 'Ρώμην, οστις έλθών 
έπροσπάθησε νά συστηθί) γυμνάσιον πρός διατροφήν καί έκπαίδευσιν 
γενναίων καί ευφυών νεανίσκων έκ διαφόρων τής ’Ελλάδας μερών, ΰπα 
τήν διδασκαλίαν άνδρών ειδημόνων των ελληνικών καί λατινικών 
γραμμάτων. Το εύγενές τούτο σχέδιον ελαβε καί ευτυχή τήν έκβατ 
σιν, διότι ό Λέων, ώς είνε τοϊς πάσι γνωστόν, έκληρονόμησεν εκτός 
τών άλλων πατρικών αρετών καί τήν πρός τους "Ελληνας αγάπην» 
θύσω δέ ήγέρθη τό Ελληνικόν γυμνάσιον είς τους πρόποδας τού 
Κυρίνου λόφου. Διά ταϋτα καί ό πάπας καί ό Λάσκαρις ήξιώθησα» 
τών επαίνων τών συγχρόνων, καί μάλιστα 'Ιερωνύμου τού Βίδα, καί 
τοΰ Κρητός Μάρκου Μουσούρου(*).

{*) 'Ρόσχου, Βίος Λαυρέντιου τοΰ ex Μεδϊχων, αελ. 232, καί 438.
(*) 'Ο  W ic q u c fo rt ισχυρίζεται, δτι ό Αάσκαρις δέν ήρμοζεν είς αποστολήν άπαι·* 

τοϋσαν πρό πάντων βαθεΐαν γνώσιν τών ήγεμονιχών συμφερόντων, χαί πλήθος δλ* 
λων πολιτικών χα ί κοινωνικών διατυπώσεων, βεβαιών, δτι χα ί οί Βενετοί δυσανα- 
σχετουντες έπί τοιαύτίβ άποστολη παρεπονέθησαν είς τόν Βασιλέα τή ς Γαλλίας, 
άποστείλαντος άντί πρέσβεως, ένα διδάσκαλον* πλή ν ταϋτα πάντα  αναιρούνται χ*1 
ύπ’ αυτών τών περί τούτου πρβγματευθέντων Γάλλων ιστορικών χαί βιογράφων. 1

(’) Προσφωνών είς τόν Λάσκαριν ό Μουσοϋρος τήν έν ετει 1316 εχδοσιν τού Παυσα" 
νίου αποτείνει πρός αυτόν τους έπομένους λόγους* « Καί νϋν έν 'Ρώμτ, διατριβών, 
τιμώμενός τε χαί δαυμαζόμενος όπό τών έχεΤ, πρόξενος ώς άληθώς γέγονας τών Έ λ* 
λ.ήνων, τοΐς μέν άφιχνουμένοις, πολλάχις υπέρ δΰναμιν δωροΰμενος, τών δ’ άπόντων 
ο αμελούμενο;, τοΰ; δέ φιλτάτους τοϊς περί τόν κρατούντα συνιστάς. θαυμαστά |« »
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’fix τού έν 'Ρώμη ύπό τήν έπιστασίαν τού Λασκάρεως Ελληνικού 
Γυμνασίου, εις & καί άλλοεθ^ΐς έοοίτων -/άαα μ αβ ίίσεως, έξήλΟσν 
έπίσηαοι άνδοες, οΐτινε; όχι περί θεολογικάς αμφισβητήσεις, -άλλά 
περί τήν μχλέτην διέτσιβον των δοκίμων συγγραφέων. Διό κάϊ τό 
Γυμνά σιον, ώσπερ άπβρχτ,ν τών παιδευμάτων τούτων έξέδωκε « Σχό
λια παλαιά τών πάνυ δοκίμων εις τ·>,ν 'Ομήρου ’ίλιάδα ( 1 5 1 7  )iu- 
Σχόλια παλαιά τών πάνυ δοκίμων εις .τάς σωζομένας τών Σοφοκλέους 

-Τρβγφδιών (1 5 1 8 )— Πορφυείου φιλοσόφου 'Ομηρικά ζητήματα, rati 
περί τού έν ’οδυσσεία τών νυμφών, άντρου ( 1 5 1 8 ) ”. Φέεουσι δέ 
ταύτα ώς τόπον έκδόσεως τό Γυμνάσιον, καί εις το τεύχος τό πεει- 
έχον τά  Σχόλια εις ττ,ν Ίλιάδα προσετέΟη καί τό ι^»νόμιο*·::τού 
Αέοντος (7  Σεπτεμβρίου 1 5 4 7 ) , ό όποιος « προς ωφέλειαν τών άγα- 
πητών αυτού τέκνων τών έν τώ  γυμνασίφ παιδευομένων» τάσσει 
αφοριστικάς καί χοηματικάς ποινάς εις τόν όστις ήθελε μετατυπώσει 
Καί πωλήσει, πριν ή παρέλΟωσι δέκα έτη, τάς εΐρημένας εκδόσεις, 
άνευ άδειας τού γυμνασίου η τών κηδεμόνων αύτού(1).

*0 Λέων 1*. έπεφόρτισε τόν Αάσκαριν τώ 1 5 1 7  αποστολήν παρά 
Φραγκίσκω Α’. βασιλεΐ τών Γάλλων* καί ό μέγας έκεΐνος ήγεμών 
Οελχθείς έκ τής συμπεριφοράς καί τών γνώσεων του παντοιοτρόπως 
προσεπάθησε νά τόν κρατήση) παρ’ αύτώ. 'Ο Λάσκαρις έν τούτοις 
έπανήλΟεν εις 'Ρώμην κατά τό αυτό έτος, άλλ’ έπανέστρεψε κατά

ουν xat ταύτα σημεία δόξειεν αν της σή'ς πρδς τους "Ελληνας ευνοίας, δ δ’ έρεΤν 
μέλλω πάσαν ύπερ6έ6λη» χαλοχάγαΜας ευφημίαν. 'Ορών γάρ ένίους τών ήμεδαπών 

τήν πολυετή δουλείαν ουτω μέν έχιλαδομένους έαμοών, 4 ς  μηδέποτ* άνανήφεΐν 
χα ΐ μηδεμίαν ολως τών προγόνων έχειν έννοιαν, άλλ1 έθελοκακούντας πολιτικού 
βίου, παιδεύσεώς τε χαί αγωγής δλιγώρως έχειν* ουτω δέ χακοδαιμοναν, ώς αυτούς 
μέν άπαιδευσία συζήν καί τετυφώσθαι . . .  τοΤς δέ παιδείας ερασταΐς φθονεΓν, έκ 
τών προφανούς τών ποιηταΐς ή φιλοσόφοις έν ασχολούμενων εύδύς καταγινώσκοντας 
πολυθείαν, τοιούτό τι πρός τήν θεήλατον ταύτην ημών μεμη/άνησα ι συμφοράν. 

- ‘Ας γάρ μ  ή παντάπασιν άποσέ>£σΟή τδ σωζόμενον ετι τών ’Ελληνικών λόγων, 
ούχ όλίγους ?χ τε Κρήτης έκ τ ε  Κέρκυρας χαί τών παραθαλασσίων τής Πελοπόννη
σου μετεπέμψω νεανίσκους τών μήτε φύσιν άγεννών, μηθ1 ύπό χάσμης xal νωθρό- 
τητος έχνεναρκωμένων, άλλ1 άγχινοίχ τε περισήμων καί τό ταλαίπωρον έ/όντω ν 
έν τή ψυχή* οΣ νϋν έν 'Ρώμη μήτε στέγης, μή0> ιματισμού, μήτε τροφής άπορούν- 
τες , μήτε σοφιστών έστερημένοι τών διδάσχειν καί βουλομενων, χαί είδότων, θαυ
μαστόν όσον περί άμφω προκόπτουσι τώ λόγω, του παντ1 αριστου χαί μεγίστου 'Ρω - 
μης άρχιερέως Αέοντος δέκατου χορηγούντο?· Ά λ λ 1 έκεινοι μέν αύςηθεντες καί 
παιδευθέντες, εί μ ή  μέλλοιεν δίκην αγνωμοσύνης όφλήσειν, τήν έπίόειξιν ών έμμΑ*** 

,μολετηκότες εσονται λόγων έχ τών εγκωμίων ενσιησονται τών κατα σον 
‘ {*) ’£ λληνομνήμονο; , τελ. 2 3 1 - 3 3 ,  ,

1-lS
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τό επόμενον (1518), καί έπεφορτίσθη μετά τοΰ φίλου καί μαθητου 
του Βουδαίου τόν καταρτισμόν τής Βασιλική; βιβλιοθήκης τοΰ Φον- 
ταινεβλώ.

Μετά την έκ 'Ρώμη; άποχώρησιν τοΰ Αασκάρεως, καί τόν θάνατον 
τοΰ πάπα Δέοντος (1521) φαίνεται, ότι τό 'Ελληνικόν Γυμνάσιον 
δέν διήρκεσεν έπί πλέον (’).

Λουδοβίκο; ό ΙΓ” ώνόμασε τόν Λάσκαριν πρέσβυν τή ; Γαλλία; παρά 
τή Ένετική Δημοκρατία’ έμεινε δ ’ έν Βενετία ώ; τοιοΰτο; έπΐ πεν
ταετίαν, ό'τε ό πάπα ; Παϋλο; έξέφρασεν αϋτώ επανειλημμένοι; άκραν 
επιθυμίαν ΐνα τόν ίδφ έν 'Ρώμφ. Εί καί πάσχων έκ ποδάγρα; ό Λά- 
σκαρις, ΰπακούσας εί; τά ; παρακλήσεις τοΰ 'Ρωμαϊκού ποντίφηκος, 
άπεφάσισεν ίνα μεταβή- άλλ’ οί κόποι τή ; οδοιπορία; έπηύξησαν τοΰ; 
πόνου; του, καί άπεθανε ολίγους μήνα; μετά την εί; 'Ρώμην άφιξέν 
του έν ήλικία έννενήκοντα έτών (1535).

’Επί τοΰ τάφου του έγερθέντο; έν τώ  γοτθικώ ναώ τής 'Α γία ; ’Αγα
θής, έχαράχθη τό έξη; επίγραμμα, ποιηθέν υπό τοΰ ίδιου, έν τή ζωή 
ήδη οντος, καί άποπνέον τό ιερόν μΰρον ακραιφνούς πατριωτισμού’ 

Αάσκαοις αλλοδαπή γαίη έπικάτθετο, γαίην 
oute λίην ξείνην, ώ ξένε μεμφόμενος.
Είίρετο μειλιχίην' άλλ’ άχθεται, είπερ ’Α χαιοί; 
οΰο’ ετι χοΰν χεΰει πατρίς ελευθέριον.

Ό  Λάσκαρες διέπρεψε καί ώ; φιλολόγο; άριστος, καί ώ; πολιτικό; 
έξοχος, καί ώ; ποθητής-ΰψιπέτη;, θαυμαζόμενο; ώ; τοιοΰτο; ύπό ’Ερά
σμου, Βουδαίου, Μουσοόρου, Τουζάνου, Ίοβίου, Παρρασίου, καί λοιπών’ 
ήν δε άγαν φιλόπατρις, οΰ μόνον δαψιλώ; χορηγών τοΐ; δεομένοι; τδν  
συμπατριωτών του, άλλα καί πρό; άπελευθέρωσιν τή ; πατρίδο; πολλά 
ενέργησα;, καί ενώπιον τών ηγεμόνων διακαώς συνηγόρησα;. Κατά τάς

(' )  ’Αρσένιος ό Μονεμδασίας γραφών τ δ  1691 πρδς Λάσχαριν λέγει συν τοίς ά λ -  
λοις καί τά  έςης. ο Έ π ΐ Αέοντος τοΰ άκρου άρχιερέως αίτιος έγένου τοίς τών 'Ελλή
νων βουλομένοις, μή δυναμένοις δέ τή  πενίφ τής περί τούς ελληνικούς λόγους σπον- 
όής, πείσας τόν άρχιποίμ-ενα Γυμνάσιον έν 'Ρώμη άναδείξαι δυο καί δέκα μειράκιών 
ελληνικών, 8 δή και άνέδειζε σου καταδαλόντος τα  σπέρματα- ό δέ τά σπέρματα 
καταδαλύν, ώς δ καλός φησι ρήτωρ,οΰτος τών φόντων αίτιος. Μέχρι μέν ουν εκείνο, 
όιετέλει τοίς ζώσι συναριόμούμενος, καί αύτός παρών έτύγχανεν ό τά καλά σπέρματα 
τοίς εκείνου ΰποσπείρων ώσίν, έπίδοσις ου μετρία τω γυμνάσεις εγίγνετο* άποιχομένου 

‘ δ’ έκείνου, κακοδαιμονίγ τή ήμετέρφ συναπέσδυ καί τδ Γυμνάσιου. Ά λ λ 1 & δειότατ* 
ύπερίστασβ καί αό9;ς τοΰ γένους, έν σοί γάρ μόνφ τδ τών 'Ελλήνων γένος έξήρ* 
*γν. ».
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ί(ς ’Ανατολήν υπό Λαυρέντιου τοΰ ix, Μεδίκων φιλολογικά? άποβτο- 
λάς τοο, ό Αάσκαρι; έμβρεβ»; έξήτασε καί διηρεύνησε τήν κατ*- 
οτασιν τών τ* Τούρκων καί Χριστιανών, συνενναηθεί; μετά κολλών 
πατριωτών πρό; άποτίναξιν τού ζυγού. Κατά τόν Μάρτιον τού 1489, 
παραδοθέντο; υπό τοΰ μεγάλοι» μαγίστρου τή ; 'Ρόδον τοΰ Ζιζίμ, 
αποβλήτου αδελφού τού σουλτάνου προ; τόν πάπαν Ίννοκέντιον Η*, 
6 Αάσκαρι; μεταβά; εΐ; 'Ρώμην έξώρκισε τόν πάπαν ΐνα κινήτ/ι τόν 
κατά o f ;  Τουρκία; πόλεμον. 'Οταν ό Κάρολο; Η ', είσέβαλλεν εί; τήν 
Ιταλίαν, ό Αάσκαρι; λαβών συνέντευξιν ώμίλησεν αϋτώ δια μακρών 
περί τής απελευθερώσει·»; τ?,; Έλλάδο;. ’Λποθανόντο; δέ τούτου, δέν 
έπαυσε νά συνηγορώ τώ  Αουδοβίχω ΙΒλ υπέρ τή; δυστυχούς πατρί- 
δο; του. Λιερχομένου έκ Παρισίων τοΰ ’Αρχιδουκό; τ ι ;  Αυστρίας, 
Φιλίππου τοΰ 'Ωραίου, ό "Ελλην παρουσιασθεί; ώμίλτ,σε ΰερμως περί 
τοΰ αυτού αντικειμένου. Τώ i  508  πυρετωδώ; έλάλησε Φερδινάνδω 
τώ βασιλεΐ τή ; Άρραγώνος’ έπί τέλους έξώρκισε τοΰ; πάπα; ’Ιού
λιον Β'. καί Λέοντα 1 . ΐν’ άναλάβωσι τον κατά τών Τούρκων πόλε
μον. Ό  τελευταίο; τόν άπεστειλεν εί; Κωνοτκντινούπολιν, ΐνα σπου- 
δάση εκ νέου τήν κατάστασιν τοΰ τόπου.

"Αμα ό αΰτοκράτωρ Κάρολο; ε '. κερδήσα; τ->.ν έν Παταβίω μάχην 
(1525) καί)’ ήν ήχμαλωτίσθη ό βασιλεύ; τής Γαλλία; Φραγκίσκο; k \  

ό Αάσκαρι;, τετιμημενος επισήμω αποστολή τοΰ πάπα Κλήμεντο; Ζ , 
μετέβη παρά τώ νικητή, και έςεφώνησε λατινιστί λαμπρότατον πα- 
νυγηρικόν υπέρ τοΰ χρυσού όνείρου τοΰ βίου του. ’Εκ τοΰ λόγου 
τούτου άποσπώντε; παρεντιθέμεθα τό  έξή; τεμάχιον εξεικονίζον τά 
αίσθήαατα ΰο’ ών έκαίετο ή ιερά τοΰ Λασκάρεω; ψυχή.

“ 'Ο χ ι μόνον ό Πάπα;, άλλα καί ή αρχαία ’Ελλά;, Μεγαλειότατε, 
με στέλλει ενταύθα, διά νά σά; καθικετεύσω καί λάβητε Ελεος υπέρ 
αυτή;. Λόγων άρχαίαν 'Ελλάδα, εννοώ τοΰ; μεγάλους εκείνου; αν- 
δρας, τοΰ; οποίου; ή γή αυτά παρήγαγε, καί οΐτινε; χαθωράϊσαν καί 
έδίδαξαν εϊ; τόν κόσμον πάσαν αρετήν, καί πολιτισμόν. Τοιοΰτοι 
είναι οί ήρωε; 'Ηρακλή;, θησεΰς, Ιάσων, καί άλλοι όμοιοι τούτοι;’ 
οί νομοθέται Μίνω;, Λυχοΰργο; καί Σόλων* οί μεγάλοι στρατηγοί καί 
πολϊται Θεμιστοκλής, Αριστείδης, Έπαμινώνδας* οΐ βασιλείς ’Αγη
σίλαο;, Φίλιππος καί Αλέξανδρο;' οί πρώτοι δημιουργοί τή; ανθρω
πίνου επιστήμης, ποιηταί, καί ίστοριχοί, 'Ομηρος, Πίνδαρος, 'Ησίοδο;, 
Ξενοφών, Θουκυδίδη;. Πλούταρχος* οί έρευνηταί τή; φύσεως καί π χ -
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οαγωγοί των θείων καί ανθρωπίνων γνώσεων, Πυθαγόρας, Πλάτωύ^ 
’Αριστοτέλης, καί έτεροι' αί μαθηματικοί καί γεωγράφοι Στράβων-, 
ϋτόλεμαΐος'~ οί κληροδοτήσαντες εις τόν κόσμον την υγείαν 'Ιππο
κράτης καί Γαληνός- ό χορός των θεολόγων, καί πλήθος άλλων πε
ριφανών εί; πάντα κλάδον των επιστημών. Οί "Ελληνες έφεΰρον καί 
έδίοαξαν τάς έπιστήμας εις όλα τά  έθνη της γης, κ«ί ιδίως τους 
κατοίκους τής Ευρώπης,· ώς τους ’Ιταλούς, Γερμανούς, 'Ισπανούς, 
Γάλλους, καί άλλους. Οί "Ελληνες ούτοι έδωρήσαντβ τω  κύσμω τούς 
νόμους, την θρησκείαν, καί τά  τελειαποιαϋντα τούς ανθρώπους ήθη.

» "Οθεν δύνασθε, Μεγαλείοτατε, v i λάβητε ύπ’ όψιν πόσας υπο
χρεώσεις εχουσιν όλοι οί λαοί ούτοι προς τό 'Ελληνικόν έθνος, οϊτινες 
ώφειλον ν’ άναγνωρίζωσι την 'Ελλάδα ώς μητέρα των, καί τούς 
"Ελληνας ώς κυρίους καί προστάτας των.

>> Πόντε; ούτοι μέ στέλλουσιν εις την Καισαρικήν σας Μεγαλειό
τητα. Μή νομίσατε, Μεγαλειότατε, ότι είναι όνειρον.

» 'Ολοι ούτοι οί αρχαίοι “Ελληνες, περιϊπτάμενοι έδώ εις τόν αέρα, 
δηλαδή τά πνεύματά των, σάς παρακαλοΰσι καί σάς καΟικετεύουσι, 
Μεγαλειότατε, νά έλευθερώσητε την Ε λλάδα! . . . »

Αλλά τόσαι προσπάθειαι εις οϋδεν κατέληζαν καί ό Λάσκαρις 
κατερχόμενος εις τόν τάφον έγραψε τό άνω επίγραμμα έξεικονίζον 
τήν πικράν απελπισίαν τής μεγάλης εκείνης ψυχή; δυσφορούσης επί 
τή  μετ’ ανάλγητων Χριστιανών συμβιώσει.

Σ υ γ γρ  άμματα.
—Pe vcris Grsccaruin littcrarum formis el caasis apud antiqae?. 

Parisiis 1536.
—Epistota crilioa· i|e Moria Evasnei.
— Orationes. Francoforli, 1537.
—Epigrammota Graeco-Latina, cdente Jac. Tusano.. In Caicograpfiefa 

Iod. Badii Asccnsii, in Par.isiorum academia, ad cal. Jul. 4537. (Τά ftn- 
γράμματα ταΰτα τού Λασκάρεως άνετυπώΟησαν αυτόθι 1544. Τ.νά τούτων ό 
-Αΐνιιος θεώρεΓ duriuscula el obscura)».

Ό  Λ άβκαρις ήτο κα ί τού κανονικού ώ χα ίου  Εγκρατέστατος, ( νΪΓ jjlfie 
GlCfCO COH&uIlissiniUS, ώς λέγει Φ α βρίκ ιος), κα ί είς τήν πάτριον θρησκεία» 
ά π ^ ρ εγ κ λ ίτ ω ; ά μ μ ε ίν α ς  έγραψε πολλά περί τούτου, έζ ων άναφεροντα; τα ε.ήής

—Dcfcnsio rituuin.Griecoiu.iU
.— l)c‘ dignitate saccrdolum.
— He ordinal ione Grareonmu 

-I>p saeraraenlo Crcecontm.

H 5 f
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—De ju re  Graeco e l  Laiino.
— Collectanea ju ris  Graecii. i
— Id Nili synopsim  canonum com m cnlaria.
— Explanalio canonum Aposlolicorum . j
— N o t*  ad synodalcs sen ten lias. '
— Explanalio regularum  Nicephori Cpolilani.
—Exposilio Lituigi®.
— Not® ad proch iron  Ilarm cnopuli.
—De LXX in terp re tibus.
*0 Λάσχαρις εγραφε την λατινικήν μετά τοσαύτη; ευκολία; όση; χ ι ί  

χομψόττ,το;. Μετέφρασε οέ τό Ιξή ;—Polybii de castram enlionc, Rasi- 
li® 4537.

Έξέδοτο ο’έκτο; των ί χ  των πιεστηρίων τοΰ έν 'Ρώμη ελληνικοί» Γυμνα
σίου, έπιστασία αΰτοΰ άπολυθέντων, α άνωτέρω άναφέρομεν, καί τά έζής"

— ’Οκτώηχον, έν 'Ρώμη 4520.
—Anlhologia E pigram m atum  Gr®corum, cnra lo . Lascaris. Im pres- 

sum Florenti®  in ®dil>us Francisci de ΛΙορα III idibus angnsti 
MCCCCLXXXX1III.— (Ή  πρώτη αυτή καί σπανιωτάτφ Εκδοσις της έλληνι- 
κής ’Ανθολογίας έγένετο διά κεφαλαιωδών έλληνικών γραμμάτων πρώτον 
τότε υπό Λασχάρεω; έφευρεθέντων. Έ ν  τη πρός Πέτρον τόν έκ Μεδίκων 
προσφωνητιζή ό Ίάνο; έκτίθησι τά κατά τήν έπινδησιν ταυτην, γενομένην 
κατά μίμησιν των έπί άρχαίων νομισμάτων έπιγραφών).

—Callimachi hymni cum scholiis Gr®cis. Florenti® 4492. (Καί ή
πρώτη αυτή εζδοσι; τοΰ Καλλιμάχου έτυπώθη διά τών αυτών κεφαλαιωδών 
γραμμάτων).

Ε κτός τούτων ό Λάσκαρες έζεδωχε—Άργοναυτικά ’Απολλώνιου, έν Φλω
ρεντία παρ’ Ά λόπα 4496 .— Ά6ικένναν έν Αουγδούνιρ 4498, εις τόμους 3 .—  
Εύριπίδην, Φλωρεντία 4496.

Εΰρηνται διάφορα έπιγράμματα τοδτου εις ΣοφοκλΙα, είς Πορφορίου ζητή
ματα, εις τον "Ομηρον, καί τούς Σχολιαστάς αΰτοΰ, είς Καλλίμαχον, είς τό 
υπό Φαβωρίνου έκδοθέν Μέγα Ετυμολογικόν κλπ. Πρός S ’ έπιστολαί πρός
διαφόρου; ελληνιστί καί λατινιστί.

'Ο  "Αλδος προσεφώνησεν αΰτώ τοΰ; ΰπ* αΰτοΰ έκοοθεντας "Ελληνα; "Ρή
τορα; (4508—9), καί τά; Τραγωδία; τοΰ Σοφοκλέους (4502 '.

Πολλοί καί διάφοροι ενεκωμίασαν την ευρυμάθειαν, τήν πολιτικήν 

ττερίνοιαν καί τ ά ;  άρετάς τοΰ Λασκάρεω;. Ο περιφανή; Βουδαΐο; γρ ά - 
• φων πρός τόν Φορεότάνον λέγει « λασκαρίζειν τοίνυν έστίν έν λόγο ι; 
μόν καί οράσεσι τό  δεινώ ; λέγειν κα ί κομψώ;* τό  δέ ήθο; λασκάρι

ζ α ν  έστί τό έπιεική καί χρηστά  καί ευαρεστούμενα ορονεΐν (*).

Ο Hodius de G ncis illu .tribus — Bocrnerus — Fabricius, Bibl. Gr. XI. 
616—8.—Weis?, Biographic Uuiversclle, tom. XXIII,
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"Λγγε.ίοζ Αάσχαρ/ς, υιός τον Ίάνου* έλευθερίως £ήσας, και κατά 
Παπαδόπουλον έπιβαρύνας τήν οικογένειαν δι" άσκοπων καί νεανικών 
παρεκτροπών, εγένετο ούχ ήττον λόγιος και έςέδοτο έν Παρισίοι* 
παρ’ Ίακωβω Όπωρινω Συλλογήν τών ελληνικών καί λατινικών επι
γραμμάτων τον πατρός του (ΊΙ>37) κα’ι τήν λατινικήν μετάφρασιν 
κεφαλαίων τινών τοϋ ΙΙολυΕίου (̂ Περί τής των οπλιτών καταστάσεως). 
Έν τή έκδόσει τών έπιγοαμμάτιον εύρηται επιστολή ’Ιακώβου Του' 
£άνου μαθητου τον Ίάνου πρός τόν έν λόγιο "Αγγελον.

Ίω ά ϊΤ /jc Α άσχαρις , ανεψιός του Ίάνου, καί τών 'Ελληνικών 
γραμμάτων τρόφιμος. Κατά Παπαδοπούλαν έγραψεν επιστολήν προς 
τόν καρδινάλιον ’Αρραγώνιον περί της οικογένειας και τοΰ πατρός του.

Φραγκίσκο; Α άσχαρις, υιός η έγγονός ταϋ Ίάνου, επίσης λόγιος* 
έγραψε σημειώσεις εις Ηλιόδωρον, έκδοθε ίσας έν Βασιλεία τω  1534 (’).

Ζαχαρίας Καλλ'έργης.
Κρής την πατρίδα* διατρίβων ποτέ μέν έν Βενετία, ποτέ δ ’ έν 

*Ρώμ·ρ, καί τιμηθείς μεγάλως όχι μόνον διά την παιδείαν, άλλα και 
ειά την λαμπρότητα τοϋ γένους του.

’Εν ετει 1499  έξέδωκεν εις μέγα φύλλον έκ σελίδων 2 3 3 , τό 
Μέγα ’Ετυμολογικόν, φέρον έν τελεί την εςής σημείωσιν. « Τό Μέγα 
Ετυμολογικόν έντυπωθέν πέρας εϊληφεν ήδη συν Θεω άναλ.ώμασι μέν 
τοϋ εύγενοϋς καί δοκίμου άνδρός κυρίου Νικολάου τοϋ Κρητός, παραί' 
νέσει δέ τής λαμπρότατης καί σωφρονεστάτης κυρίας "Αννης θυγατρός 
τοϋ πανσεβάστου καί ένδοςοτάτου κυρίου Λουκά Νοταρά ποτέ μεγά
λου δουκός τής Κωνσταντινουπόλεως, πόνω δέ καί δεξιότητι Ζαχαρίου 
Καλλιέργου τοΰ Κρητός ” . Ηρολεγόμενα τοϋ κειμένου τής έκδόσεώς 
ταϋτης εϋρηνται Μο̂ οκου τοϋ Μουσούρου ϋπό τήν επιγραφήν α Τοΐς έν 
Παταβίω σχολαστικοϊς », ωσαύτως καί δύο έπιγράμ.μ.ατα τό μέν τοΰ 
αϋτοϋ Μουσούρου, τό δ’ έτέρου Κ ρητός, Ίωάννου Γρηγοροπούλου.

’Εν τοΐς προλεγομένοις άναγινιόσκονται τά  έξή; περί Καλλιέργου. 
« Φιλοπόνως τά περί τήν τέχνην, είπερ τις άλλο; έκμελετήσας, οϋτω, 
τραχεΐάν τινα καί μεστήν ίδρώτος ώδοιπόρησεν, ώς πολλούς ϋπάρζαΐ 
ποτέ τούς έλπίσαντας έκ μέσης αύτον άναστρέψειν καμόντα, άλλ’ 
όμως ήνυσε καί πρός τό τέρμ.α γαίρων άφΐκται, καί μονονού παρά 
τοΐς πλείοσιν ημών άνηγόρευται στεφανίτης* λέγω δέ δε’ οϋς έξειτό-.

ί 1) Hodius, lib Η. rap. 5.
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*ησ» τύπους, μηδενώς κατ’ ίχνη χωρήσαι τολμήσας, δέει της παρανό
μων γραφής' επί δή τούτοις ου κατερραθύμησεν, αλλά χρυσέας ύπα- 
ς-ήσας κατά Πίνδαρον, ευτυχεί θαλάμιρ κίονας τους χαρακτήρας ίιπήχθη 
καϊ θεητόν πήςαε τάχιστα μέγαρον' αρχήν δέ πασών έπικαιροτάτην 
έποίησε, καί πρό; ήν τά έχάστοτε τυπωθησόμενα καθιστάμενος ήκι
στα άν άμάρτοι' εκείνης γάρ τής βίβλον κατήρςατο, ήτις παρά τά 
προπύλαια τής αληθινής έστώσχ παιδείας, ινα τι καί κεβητίσω, τοϊς 
μαθητιώσι τώ χεϊρε φιλοφρόνως προτείνει εις υποδοχήν ».

”£ τι δέ μάλλον επαινείται τον Ζα/αρίον ή επιστασία έν τοίς 
έπομένοις" « 'Η διορΟωσις περί ής ον χείρον οϋδέ τον λόγον πάρεργου 
εϊπεΐν, εργώδη; υπήρξε καί χαλεπή διενεγκεΐν, κατ’ ένδειαν ΰγιώς 
έφ’ άπασιν ε/οντος αντιγράφου' ών γάρ ήν ευπορία, ταντ” εί καί άλλως 
παλαιά καί αξιόπιστα, άλλ’ ουν σαφή καί γρίφων άνάμεστα, καί διά 
τοντό τίνος είκαστον, Οίδίποδι παραπλήσιου δεόμενα ».

Τό έξής επίγραμμα παραθέτομεν ενταύθα ο/ι μόνον διά τά έν αΰτ& 
ευφυή νοήματα, καί 8\ όν αποπνέει πάτριον έρωτα, άλλα καί ώς συμ- 
βάλλον είς τήν Ιστορίαν τής τυπογραφίας, καί των καθ’ ΐ  οί Κρήτες 
καί νλικως συνήεγησαν άσκονντες τήν τέχνην, δι’ ής ή παιδεία ή 
Ελληνική έπλατννθη έν τή ’Ιταλία.

’Εκ ποθεν άφράστοιο φανείς, φυγάδ’ ετραπεν άφνο» 
αϊετό; οιωνών υψιπετής αγέλην.
Τεθρίππων έπιβας, σέλας ήμάλδυνεν όμαιμου 
ήλιος, ή ο’ άστρων φροΰδον έθηκε φάος*
Τύς ο’ε χαρακτήρων άπεχάσσατα τώνοε τά πρόσθεν 
γράμματα, καί ρίνης Εκγονα καί δονάχων 
Θηεΰμαι γλυφανής πώς τις σμίλης κοπίδεσο·. j  
ξ·στι περιπλέκτων όρχατον ωδε τύπων,
Πώς ΐ ί  μ-ταξν τόνου; γραμμών στήριζεν άάπτους 
ΐθυτάτων, φθόγγοι; πάντα έπικρεμάσας.
’Αλλά τί θαυμαίνω Κοητών φρένα;, ου; ποτ’ έφετμαΓς 
πατρός ’Αθήναίη δαίδαλχ πολλά δάεν.
Κρής γάρ ό τορνευτά;, τά δέ χχλχία Κρής ό συνείρας,
Κρής S καθ’ εν στίξχς, Κρής ό μολυ6οοχύτης,
Κρής δαπανά νίκης ό φερώνυμος' αΰτος ό χλείων 
Κρής τάδε, Κρησίν ό Κρής ήπιος αΐγιοχος.
Τοί γάρ αμ’ εΰχόμεθα, πέλοι γενετηρα χορηγού 
μη οίχα μαντοσύνης ούνομα παιον θέμεν.
Νικά δ’αντιπάλους' νεΰσε Ζεύς' οι γάρ άφ ίρής 
Ελλάδος Έ/λάνων παιοϊ πρίπουσι τύποι.
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Δαπάν/ι του επαινούμενου τούτου Νικολάου (Βλαστού) έδημοσίευ*· 
σεν ό Καλλιέργης έν Βενετία δύο άλλας εκδόσεις, τήν μέν τή 20  
’Οκτωβρίου 1 4 9 9  εις φύλλον υπό τήν επιγραφήν « 'Υπόμνημα εις 
τάς δέκα κατηγορίας του ’Αριστοτέλους, » την δέ τώ έχομένω έ'τει 
Ί 5 0 0  εις φύλλον ύπό τήν επιγραφήν «'Υπομνήματα είς τάς πέντε 
φωνάς άπό φωνής ’Αμμωνίου μικρού τού 'Ερμείου,» μετά ερυθρών, 
.καί εν Ttvt των αντιτύπων, μετά χρυσών ανθεμίων. Είναι δέ άμφό- 
τεραι αί εκδόσεις πρωτότυποι, καί συνίστανται ή μέν ές 1 7 0 ,  ή δέ 
έκ 36 φύλων.

'Η  άρχιερωσύνη τού δέκατου Λέοντος, ήτις τόσον έχαρίζετο πρός 
τάς 'Ελληνίδας μούσας, ίσως δέ καί ή έν έκείννι τνί πρωτευούσφ παρ
οικία τού Λασκάρεως καί ή καθίδρυσις τού Ελληνικού γυμνασίου, πα- 
ρεκίνησαν τον Καλλιέργην νά μεταβή εις 'Ρώμην. ’Εκεί δ ’ έδημο- 
σίευσε τά  εξής, ών ενια φέρουσιν ώς σύμβολα τό κηούκιον μετά άστέ- 
ρος άνωθεν, καί τόν δικέφαλον αετόν έστεμμένον καί φέροντα επί τού 
στήθους τ ’ αρκτικά τού ονόματος αυτού γράμματα Ζ Κ.

— ’Αγαπητού διακόνου παραινετικά κεφάλαια προς ’Ιουστινιανόν. 1509 (‘).
— Θωμά τού Μαγίστρου, κατ’ άλφάβητον Ά ττίδος (sic) διαλέκτου έκλογαί, 

άίς ο! δοκιμώτατοι χρώνται των παλαιών, καί τινες αυτής παρασημειώσεις 
καί διάφορά'. 1515 (*).

— Πινδάρου ’Ολύμπια, Νόμεα, Πύθια, *Ίαθμια, μετά έξηγήσεως παλαιός 
πάνυ ωφελίμου καί σχολίων όμοίων. 1515. Αΰγούστου 13 (*).

— Θεόκριτον, 1516, ’Ιανουάριου 15. (Ή  Ιν Μεδι-λάνοις πρώτη έκδοσις 
(1181) τού Θεόκριτου, δέν περιεΐχεν ε’ιμή δεκαοκτώ ειδύλλια, καί ή τού ”Αλδου 
(1595) τριάκοντα’ ό δέ Καλλιέργης προσέθηκεν ειερα εξ τά άπό τού εικο
στού τετάρτου μέχρι τού εικοστού Ιννάτου Ιμπεριεκτικώς, καί τάς υποθέσεις, 
καί προσέτι δεκαεννέα έπιγράμματα, καί τήν σύριγγα, τόν πέλεκυν, τά πτε
ρύγια καί τόν βωμόν, £ν και είς τόν Σιμμίαν άνήκωσι ταΰτα, καί οΰχί εις 
τόν Συρακουσών).

*— ’Αποφθέγματα φιλοσόφων, συλλεχΟέντα ύπό Ηρσενί«Μονεμβασίας.(1515).
— Μίγα καί πάνυ ωφέλιμον λεξικόν, δπερ Γαρΐνος ό ΦαβωρΤνος Κάμηρς 

ό Νικαιρίας έπίσκοπος εκ πολλών καί διαφόρων βιβλίων κατά στοιχεΐον συνε-
λεξατο (1523).

’Οκτώηχον, διορθώσει Ίάνου τού Λασκάρεως. 1520.
'θ  Καλλιέργης επαινείται ύπό ’Εράσμου ώς λίαν πεπαιδευμένος,

(*) Clavier, Biographic Universelic, tom. Ier. Agapctus.
(s) Maittaire, Annal. Typogr. II, σελ. 308.
Ο  Λε-τομερεστερον περιγράφετε·. ή έχδοσις αυτή ύπό 1. ΣακελΊωνυς* Παν·* 

ςώρα φνλ. 3α ί.
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^οιήσας, κατά Κράσσον, ώδάς, έπιγράμματα, καί άλλα τής φαντα
ρίας συνθέματα. 'Εκτος τούτων άναφέρεται ire’ όνόματι τοΰ έν λόγω 
Ζα/αρίου έπιτομή τις γραμματικής, άγνωστον ή έχδοθεϊσα, ή  συγ- 
γραφεΐσα όπ αυτού.

Τά έν τή έχδόσει τοΰ Θεόκριτου σχόλια δέν έγράφησαν ότ’ aoroOj 
άλλα συνελέχθησαν, ώς δ αύτός έν τοΐ; πρού εγομένοις λέγει « έν 
πολλούς διεσπαρμένα ευρών άντιγράφοις πόνψ πολλώ εις !ν συνηγα- 
γον ». Κατά λάθος 8' έπ’ όνόματι τοΰ Καλλιέργου έτυπώθησαν πολ- 
λάκις, ώς ώφελιμώτατα- έκ τούτου δέ λαβών αφορμήν ό Κράσσος 
οιεκήρυςεν δτι ό Ζαχαρίας, « ήτο καλός των Ελλήνων ποιητών έρμη-, 
νευτής, καί ότι όσημέραι άναγινώσκονται υπό τών φιλολόγων τά 
πλήρη πολυμαθείας σχόλια αυτού εϊς τε τόν Πίνδαρον καί τον Θεό
κριτον, καί ότι άλλα εις άλλους ποιητάς άπωλέσθησαν ».

Ως ποιητήν δέ τόν Καλλιέογην, it εκδότην τών ποιητών, άνώνυ- 
ρός τις έπήνεσε διά τών έςής στίχων'

Hie ita Paruassi pertingit labia bicornis 
Fonte, ct sic sumplas inde ministrat aquas 
Gloria ; quod eanlus non solum ferlur ad ipsum,
111 i sod Valum coetcra turlia nilet (*). *

Μανουήλ b  ΚορίνΟιος.
’Εγένετο μαθητής Ματθαίου τοΰ Καμαριώτου, διδάςας μετά τόν 

θάνατον εκείνου έπί πολύ έν τή πατριαρχική σχολή' έχρημάτισε 
μϊγας ρήτωρ καί γαρτοφύλαξ τής Μεγάλης 'Εκκλησίας έπί τών 
πατριαρ/ών Πα/ωμίου Α', θεολήπτου, καί Ίερεμίου Α'. (1505  —
21) (2). Τούτον ή Πατριαρχική ιστορία καλεΐ σοφώτατον καί θεα-
λογικώτατον.

(*) Έλληνομν. σίλ. 328. Α; ύπό Καλλιέργου έχούαεις τοΰ ’Αγαπητού χαί θωμϊ 
Μαγίττρου εΐ/ον οιαβύγε· τΑς έρευνας τού πολυμαβού; συντάκτου τού Έλληνομνή- 
μονος. Κ»! 6 Μορέλλιος άποΚίει εις τ4ν Zx/xplxv Καλλιέργην τήν περί τάς άρχάς 
τού ΙΣΤ' αίώνος έν Βενετία ή 'Ρώμη γενομένην εχοοτιν τών ερωτημάτων- τοΰ Χρυ-
σολεΰρά (Fabr. Bibl. Gr. VI, 227).

(*) «Μχτίχίος Κχμχρ-.ώτης έζη έν τχΤς ήμε?*!! ‘ «ίνχις τής άλώσεως x«f έχρη- 
μάτιτε ύιοχτχτλος Μανουήλ ΚορινΒΐου, τού έπί τής πχτριαρ/ειχς τού ~ί\ΐ'. π χ τρ I ~ 
ap/ον θεολήπτου, χαΐ Ίερεμίου τού μετά τούτον, έχοντοι τλ oyyixtov τοΰ μεγάλου 
ρήτορος- ούτος >Λ έοίίαςεν ’Αντώνιον Καρμχλίχην έπιλεγόμενον, χα! Άρνένιον οντος 

ιτέν Μονεμ6αιία; · ούτο; II τ4ν έμόν πατέρα Ίκ>άννην »· 'θεοοοβιος Ζυγοαχλχ; έν 
Γο.-χο;·αιχία τ,λ. 00,
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. 'Ο  Φ αβρίκιο;(*) σ υ γχ ίω ν  τούτον πρό; Μανουήλ τον Ό λόβολον, κ α ί 

Μ άξιμον τόν πατριάρχην, καταριθμεί έ π ’ όνόματι τοϋ πρώτου κ α ί 

τω ν  τριώ ν τ ά  σ υγγρ ά μ μ α τα . Ά πεβ ίω σ ε τ ώ  1 5 5 1 ,  κα ί έγραψε’

— ’Απολογίαν προς τα Ερωτήματα Φραγκίσκου τίνος Εκ τοϋ τάγματος των 
Κηρυκων, (έδημοσιεύθη έλληνολατινιστί μετά των δέκα Ερωτημάτων τοϋ 
Φραγκίσκου, ΰπδ Le Moyne, Varia Sacra, tom. I).

—’Ακολουθίας στιχηρών καί κανόνων.
— ’Ακολουθίαν Μάρκου τοϋ Εύγενικοϋ.
— Κατά δυο'συλλογισμών τών λατίνων περί Εκπορεόσεως τοϋ άγί« Πνεύματος.
— Πρδς τον φράτρε Φραγκίσκον Επιστολή, εν η περί τών τριών καινοτο-* 

μιών τής 'Ρωμαϊκής αυλής.
■—Περί ματαιότητας κόσμου, >j προς Γεράσιμον ιερομόναχον κατα Λατίνωνά
— Περί τοϋ ίεραρχικοϋ πνεύματος, καί πότε τεθεωται ή τοϋ Κυρίου σάρζ.
— Περί τοϋ Οεαρχικοϋ πνεύματος (').
— Μανουήλου ίεροδια/.όνου καί μεγάλου χαρτοφόλακος τής μεγάλης εκκλη

σίας Ι’κθεσις άπλουστέρα τε καί συντομωτερα, συντεθεΐσα παρ ημών άρτίως 
καί έκοοθεϊσα όρισμώ τοϋ παναγιωτάτου ημών δεσπότου καί οικουμενικού 
πατριάρχου κυρίου Ίερεμίου. (συνυςεδόθη τή ύπο Ζαχαρίου Σκορδυλίου το» 
\ 563 εκδόσει τοϋ Ωρολογίου) (ρ).

— Ώ οή προς Θεοτόκον.
Προς τόν Μανουήλ τοϋτον φέρεται επιστολή ’Ιουστίνου Δεκαδόυυ ανέκδοτος 

εν τή Άμοροσ.ανή βιβλιοθήκη.

Μ ά ξ ι μ ο ς  ο  ‘Α γ ί ο ρ ί τ τ , ς .

Έγεννήθη έν "Αρτη καί έκπαιδευθεί; έν Παρισίοι;, Φλωρεντία, και 
Βενετία έπεσκέφθη πολλά; τή ; Ευρώπη; πόλεε; προ; έντελεστέραν 
κατάρτισιν. Είδήμων ήδη πολλών γλωσσών, καί τή ; κοσμική; τύρ
βη; τόν μονήρη βίον προελόμενο;, έλθύν έμόνα^εν έν τή κατά τόν 
■Άθωνα μονή τοϋ Βατοπαΐδίου. Βασίλειο; ’ΐβάνοβιτζ, ό έπιλ.εγόμενος 
Μέγα;, άμ’ άναγορευθεί; ήγεμών τή; 'Ρωσσία; (1 5 0 5 ), έγραψε πρό; 
τόν πατριάρχην τή; Κωνσταντινουπόλεως έςαιτούμενο; την αποστο
λήν άνδρό; γιγνώσκοντο; έκτο; τή ; 'Ελληνική; καί την Σλ.αβωνικήν 
γλώσσαν. Μετά πολλά; έρευνα; εΰρέΟησαν έν τω ’Άθωνι δύο ιερομό
ναχοι, Σάββα;, καί ό έν λόγω Μάξιμο;, γιγνώσκοντε; καλώ; τήν ετι 
άμόρφωτον εκείνην διάλεκτον’ καί ό μέν πρώτο;, όπέργηρο; ήδη ων,

(*) Bibliotheca Graca, XI, σελ. 269.
(*) Παρανίκα σχεδίασμα σελ. 17. σημ.
(5) Έλληνομνήμων σελ. 311—Κατά λάθος 4 Μουστοςύοης δέχεται τόν 'Ιερεμία·/

τοντον ώς Β'. αντί Α \ έχτός et ί’τεζόζ  τις έστίν ό έν λόγω Μχνουήλ.
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δέν ήδύνατο να επιχείρηση) τόσον μακράν καί επίπονον όδοίπορίαν* 
6 δέ Μάξιμος εδέχθη τήν αϊτησιν τοΰ ήγεμόνος' καί έλθών εις Μό
σχα'/ (1518) ύπεδέχθη ΰπό τοΰ Βασιλείου ευμενέστατα. ’Εμπιστευ- 
θείσης αϋτώ τής εκεί σωζομενης πολυτίμου καί πολυτίμου βιβλιο
θήκης, -ίίρξοεχο την τακτικήν καταγραφήν των χειρογράφων. Μετέ- 
-φρασεν έκ τοΰ Ελληνικού είς τό 'Ρωσσικόν τήν ερμηνείαν τού Ψαλ
τηρίου, καί ή μετάφρασις αύτη έπικυρωθεΐσα υπό τοΰ μητροπολίτου 
Βαρλαάμ, διεδοθη καθ’ ολον τό κράτος, καί έφήμισε τό όνομα τοΰ 
Μαξιμου. Τόσον S i  ήγαπήθη υπό τοΰ ήγεμόνος, ώστε ουδέποτε ουτος 
συνηνεσε νά τόν άφήση καί άπέλθφ εις την πατρίδα του. 'Ο σοφός 
'Ελλην δέν έπαυσε καθικετεύων ϊνα τώ  συγχωρήσωσι την εις τό έρη- 
μητηριόν του επάνοδον, λέγων πρός τόν Βασίλειον. « ’Εκεί θά δοξο
λογώ τό όνομά σου’ καί θά διακυρύττω εις τους συμπατριώτας μου, 
ότι υπάρχει ακόμη επί τής γης χριστιανός μονάρχης τόσον μεγάλο-, 
πρεπής καί ισχυρός, ώστε νά μάς έ/ευθερώσγ, Θεοϋ έκδοκοΰντος, 
άπό τής τυραννίας τών άπιστων ». Ά λλ’ ό ήγεμών τώ  άπεκρίνετο 
διά νέων ενδείξεων εύνοιας, καί έπί εννέα έτη έκράτησεν αυτόν’ εϊς 
Μόσχαν.

Ειτα φθονηθείς υπό τών 'Ρώσσων διεβλήθη παρά τώ Βασίλείω,' 
ώ; αιρετικός, καί εχθρός τής δυναστείας του* έκπεσών δέ τής εΰνοίας 
έφυλακίσθη εϊς τι μοναστηριού.

'Ο Μάξιμος μετέφρασεν εις τήν Σλαβιονικήν γλώσσαν πολλά βι
βλία, διώρθωσε τά  είς χειρόγραφά τινα λάθη, καί συνέγραψε πάμ- 
πολ.λα, θεολ.ογικής πρό πάντων ύλης, έξ ών εκατόν τριάκοντα τέσσαρα 
ϊΰοίσκονται είς τό έν 'Ρωσσία μοναστηρ.ον τής 'Αγίας Τρίοδος (1).

Διάσημος Ρώσσο; λέγει, έκτος τών άλλων, καί τά εξής περί'τοΰ 
Μαξίμου. « Ή  ορθόδοξος Ε λλάς έν τώ προσώπω αύτοΰ παρέσχε τή

(’) K.iramsin, Ilisloirc de l ’Eropire de Russie, trad, par Thomas ct jaujfr 
fret. Paris 1820. tom. VII, κ λ . 221—26, x ii 384.

Έτ; τής ήγεμονεία; τοΰ αϋτοΰ Βα-ιλείου εΰε’.-χετο έν Mozyx Χα. ετερος "Ελλην, 
c ιατρό; Μάρκος, άπολαμβάνων μεγάλη; φήμη;. Ή σύζυγο; καί τά τέκνα του εμενόν 
εν Κωντταντ:νευτολε:, καί έ Σουλτάνος ττμ»ν έξ Γσου τήν κερί τό *ερατ«όειν Ικα
νότητα τοΰ Μάοχου εγραώεν άααιτών αυτόν παρά τοΰ Βααιλείου, οατ·,; άειαντών 
έλεγε « ΙΙρό τολλοΰ ό Μάρχος μέ ΰ-ηεετεΤ εύχαρ·."ημένο;· έτ>. τοΰ τα ρόντο; βερα- 
πεύει τόν εν Νοόγοεόόω τοτοτηεητήν μου. Στείλατε τήν γυναΰχα χαί τά τέχνα του » . 
Μεγάλη Βεβαίως ίά ήτο ή έκιατημον’.χή ίχανόττ; τοΰ "Ελλτνος, άροΰ τροετιματο 
τών έν τή αυλή τοΰ Βααιλιίου κατ’ «κείνην τήν έτο/ήν ευρισκομένων δύο βιααήμων 
Γερμανών ιατρών, τ,ό Λοΰεφ, χα; του έχ Αυϊιχή> θιογλου. (ΑυτςΟι. οελ.
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ήμετέρφ εκκλησία την κυριωτέραν σύμπραξιν πρδς ύπεράσπισιν τήί 
πίστεως, ήν παρέδωκε μέν ήμΐν, άλλ’ ήτις έν τοΐς χαλεποί; τούτοι 
καιροί; ήρξατο καθυποβαλλομένη ύπδ ταωύτους κινδύνου;* ό Έλλην 
Μάχιμος ήν ό σταθερώτατο; καί θερμότατος ζηλωτής τής όρθοδόξοο 
Έλληνοανατολικής πίστεως. Ύπερασπίζετο την 'Ρωσσικήν εκκλησίαν 
κατά τών αξιώσεων τής 'Ρωμαϊκής . . . "Εγραψε κατά των όρθολο- 
γιστικών διδασκαλιών τής δυτικής Μεταρρυθμίσει»;, κατά τών ’Ιου
δαίων, τών ’Εθνικών, καί Μωαμεθανών* διώρθου τά ίερουργικά βιβλία, 
διεσάφει τάς εκκλησιαστικά; έθιμοταξίας, άνεσκεύαζε διαφόρους ψευ
δείς καί δεισιδαίμονα; ερμηνείας περιφερόμενα; έν τώ  λαώ, ένουθέτει 
τάς άληθείας τής πίστεως καί τής ηθικής . . .  οίίτω δε ενεργών έμόρ- 
φωσε πολλούς άνδρας, οΐτινες τό παρ’ αύτοϋ άρξάμενον μέγα εργον 
τοϋ πνευματικού φωτισμού τής 'Ρωσσίας ήδύναντο μετά θάνατον 
αυτού νά έξακολουθήσωσι ” (’).

’Αρσένιος Ο Αποστολής.
ϊίδ ς  τοϋ κατά τον παρελθόντα αιώνα άκμάσαντος Μιχαήλ ’Απο

στόλη* έγένετο μαθητής, κατά Θεοδόσιον Ζυγομαλάν, ’Αντωνίου Καρ- 
μαλίκη* έκ τής γενεθλίου νήσου (Κρήτης) μεταβάς περί τάς άρχάς 
τής ΙΣΤ* έκατονταετηρίδος εις 'Ρώμην καί τον καθολικισμόν όμολο- 
γήσας, έζη από τά έλέη, ά ό φιλέλλην πάπας Λέων ΐ ’. έχορήγει τψ 
όχληρφ τούτιρ, οστις άείποτε τήν πενίαν έν στόματι έχων ούδένα 
άφινεν αφορολόγητον, έπάξιος όντως υιός άναδεχθείς τού « βασιλέως 
,τών τήδε πενήτων “ αύτοκληθέντος (5). Έ π ί τής δεύτερα; πατριαρ
χεία ; Παχωμίου ό δραπετίδης ούτος τής ’Ανατολικής εκκλησίας, 
έλθών εις τήν ΰπό τούς 'Ενετούς τελούσαν Μονεμβασίαν έζωθεϊ βιαίως 
τον άπ’αρχής νόμιμον καί ορθόδοξον αυτή; ποιμένα, καί αύτοχειροτο- 
νεϊται Μητροπολίτης Μονεμβασίας. 'Η Πατριαρχική ιστορία διηγείται 
■ώς εξής τήν παράμονον τού ’Αρσενίου έπίβασιν.

« ’Επί τής πατριαρχεία; τούτου ( 1 5 0 6 — 11 ) ήτον καί ό παρά

(4) Π a pa νίκα Σχεδίασμα, σελ. 178, σημ.
(*) ’Εκαλείτο τό κατ’ άρχάς ’Αριστόβουλος’ άδηλον δέ ~οτε δριστικώς μετωνομά- 

.οθη ’Αρσένιος.
(8) Κατ’ Αντώνιον Φρακίνον έδίδαξεν ό Αρσένιος τά ελληνικά etc τους ύττοτρό** 

<ρους 'Έλληνας Αέοντος Ir. » Is Florcntias adoloscentulos i l l  os, quos Leo Foul* 
Max. ad reparaedaio Gr#ce jaeturai», ex media Gracia accorsiyejat*
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νομος ’Αρσένιος, το γένος ’Αποστόλη;, ό όποιος έλαβε τον θρόνον τής 
άγιωτάτης μητροπόλεως Μονεμβασίας παρανόμως καί έςω κανόνων... 
τούτος λέγω ό ’Αρσένιος, ήτον διάκονος, καί ήλθεν άπό τήν Βενετίαν»: 
εις τήν Μονεμβασίαν μετά μεγάλης δυνάμεως, των Βενετικών δη
λονότι τής αυθεντίας, έσοντας όπου ώρίζαν αυτήν τότε* καί είχε 
θέλημα παρ’ αυτών, καί παρά τοϋ λεγάτου τοϋ πάπα, ότι, άφοϋ γέν-j 
άρχιερεύς, νά έ /η  τόν θρόνον τής Μονεμβασίας άνεμποδίστως,. καί 
όποιος των ιερωμένων ή των κοσμικών φαννί αΰτοϋ ενάντιος καί άττεΐγ 
θής, νά παιδεύεται μεγάλως καί νά έςορίζεται από τόν τόπον εκείνον 
έως όλης τής ζωής αυτού' όμως ήλθεν εϊς Μονεμβασίαν, έδειξε τους 
ορισμούς τής αυθεντίας των Βενετικών προς τόν αϋθέντην. ταυ τόπου 
καί προς τούς άρχοντας καί προς τόν λαόν' ώς δέ. είδαν οί Μονεμ- 
βασιώται τους δρισμούς, έπροσκύνησαν αυτόν καί έτίμων μεγάλως 
καί ευλαβούντο, ότι ήτον καί σοφωτατος μέγας' λοιπόν τοΰτος ό 
’Αρσένιος, ώς ΰπήγεν εκεί διάκων, έστειλε καί έπροσκάλεσε τόν έπίτ 
σκοπον τοϋ ''Ελους' καί έχειροτόνησεν αυτόν πρεσβύτερον' τότε συμ^ 
βούλιον έκαμαν, όπως νά χειροτονηθρ ό αυτός ’Αρσένιο; μητροπολίτης 
Μονεμβασία;' καί ούτως έκαμαν τόν “Ελους τόν επίσκοπον εις τόπον 
τοϋ οικουμενικού πατριάρχου, καί δύο ιερείς έβαλαν εις δύο μητρο
πολιτών, τοϋ Λακεδαιμόνιας καί τοϋ Χριστιανουπόλεως' καί ούτως 
έκαμαν αυτοί τούς ψήφους, καί έδωκαν αΰτοϋ τό μικρόν μήνυμα, 
καί τό μέγα μετά τό εσπερινόν' καί έπί την αϋριον λειτουργίας γε
ρμένης έχειροτόνησαν αυτόν μητροπολίτην Μονεμβασίας, καί ένδυβαν 
αύτόν μετά τών ιερών ενδυμάτων των αρχιερατικών, τοϋ τε πολυτί
μου σάκκου, καί ωμοφορίου, καί των επίλοιπων' ώ τής παρανομίας, 
ω τής κολακίας τών ελεεινών' ό γνήσιος μητροπολίτης Μονεμβασίας 
ό νομίμως χειροτονηθείς παρά τής άγιωτάτης τοϋ Χριστού μεγάλης 
εκκλησίας, εύρίσκετον υγιής" καί διά νά άφενδευουν οί Βενετικοί τον 
θρόνον αυτού, άπεδίωζαν αύτόν καί τούς προτη-.έρους άπ αύτόν* καί 
αυτός μή εχων ποϋ νά καθίση, νά κάμν) θρόνον, ΰπήγεν εις μίαν επι
σκοπήν αυτού, ή οποία ήτον ή Κορώνης, και έκεϊ έκαμε θρόνον, ότι 
τότε ή αυτή Κορώνη είχε πλήθος λαού, άρχοντας μεγάλους καί άλ- 
λου; χρησίμους άνδρας καί πλήθος πολύ τοϋ λαού' καί αυτό; ό πα- 
ρανομώτατος ’Αρσένιος, ζώντος αύτοϋ τοϋ γνησίου άρχιερέως, έλαβε 
-τον θρόνον αΰτοϋ μετά δυνάμεω; τών Λατίνων, καί έμοίχευσΐ τήν 

Ζ'.χ. Χρίστου τοϋ Θεού.
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« 'Ομως καθώς έλαβεν 6 αυτός ’Αρσένιος τόν θρόνον τη ; Μονεμβα·* 
βίας έζω κανόνων, ώς είπομεν, έλειτουργεί μετά τοϋ ίεροϋ συνθρόνοι» 
ώς μητροπολίτης, καί χειροτονίας έκαμνε, άναγνώστας, υποδιακόνους 
διακόνους καί Ιερείς, καί πάντα δλα τά  αρχιερατικά' καί μαθών τούτο 
ή  μητέρα των έκκλησιών ή καθολική καί μεγάλη, άπέβτειλε πρός 
αυτόν τίμιον πατριαρχικόν γράμμα ΐν* παύση τής αρχιερατικής υπη
ρεσίας ώς παρανόμως δπου έχειροτονηθη, καί μοιχεύει πνεύματικώς, 
καί αυτός χειροτονία δεν έλαβεν οϋδέ χάριν τοϋ παναγίου πνεύματος...

» Λοιπόν δ αυτός ’Αρσένιος, ώς έδέξατο τό τίμιον καί προσκυνητόν 
γράμμα τό πατριαρχικόν, αντί ούδενός έλογίσατο αύτό' άμή αντέ
γραφε πρδς τήν καθολικήν μεγάλην έκκλησίαν »ίς πλάτος ϋβρίζοντα 
τόν πατριάρχην καί τούς τιμιωτάτους κληρικούς, καί ατιμίας πολλάς 
έφλυάρει δ τετυφωμένος, καί δέν έπρόσδραμεν εις τόν ιατρόν, νά λάβη 
θεραπείαν καί ίατρείαν, εις τόν κοινόν αύθέντην καί δεσπότην, τόν 
οικουμενικόν πατριάρχην, τήν έμψυχον εικόνα Χριστού, τού ιατρού 
τών ψυχών καί των σωμάτων' άμή Ισοντας νά έπαρθή ή χάρις τού 
θεού άπ’ αυτού καί νά τόνε κυριεύσφ δ διάβολος, έπεσεν εις άπό- 
γνωσιν, καί έδιαφεύνδευεν εις τόν εαυτόν του οτι καλώς έκαμε.

» Ώ ς δέ είδεν ό πατριάρχης μετά τής ίεράς αυτού συνόδου την 
άναισχυντίαν αυτού καί τήν παρακοήν καί τό απειθές, έπεμψαν γράμμα 
τίμιον πατριαρχικόν εις τήν Μονεμβασίαν, καί εκάθηραν αυτόν.

“ 'Ομως δ πατριάρχης δέν έγραψε μόνον ταύτην τήν καθαίρεσιν 
τού Αρσενίου’ άμή καί εις τήν Κρήτην καί εις τήν Κυθηρία καί είς 
άλλους τόπους των Βενετικών, οπού ήσαν ορθόδοξοι, έγραφε καθαίρε- 
mv είς τούς Ιερείς οπού, έχειροτόνησε, καί οσοι έχουν αυτόν διά αρ
χιερέαν, νά ηναι άφωρισμένοι’ έδιδε γάρ άδειαν των χειροτονηθέντων 
ιερέων καί διακόνων νά υπάγουν είς άλλους αρχιερείς νομίμους νά 
χειροτονήσουν αυτούς δευτέραν φοράν κατά νόμους, επειδή καί ή 
πρώτη δέν ήτον χειροτονία διά τό είναι ε 'ω  κανόνων.

” Λοιπόν ώ; έμαθε τούτος ό παραβάτης ότι τοιούτα γράμματα 
ιέπέστειλεν ό πατριάρχης κατ’ αυτού, δέν έδυνήθη άπό τήν εντροπήν 
του νά σταματήσνι πλέον είς τήν Μονεμβασίαν' άμή έμίσευσεν άπ’ 
έκεΐ έν τώ  άμα καί έπήγεν είς τόν πάπαν, καί άνεφερεν είς αυτόν 
'λόγους σκληρούς καί φοβερούς, καί είς τούς καρδιναλίους, καί ό'τι οί 
’Ρωμαίοι τόν πάπαν τόν εγουν διά αιρετικόν, καί τούς καρδιναλίους’ 
άκούσας δέ τούτο ό ττάπας, ήςεύροντα ότι αύτό; ό ’Αρσένιο; είνκΙ



*ο>λά σοφώτατος καί μέλος τής έκκλησίας τής πρεσβυτέρα; 'Ρώμης,' 
Ιγραψε πολλά πρός τήν αυθεντίαν τής Βενετίας κατά των 'Ρωμαίων 
τών Χμστιανών' και έλαβεν αΰτήν ό αυτός ’Αρσένιος καί τήν εφερεν 
εις τήν αυθεντίαν* καί έγένετο πολλή βΰγχυσες καί ταραχή εϊς τήν 
εκκλησίαν τών 'Ρωμαίων εις τον μέγαν Γεώργιον, καί έκινίύνευσαν 
πολλοί τών 'Ρωμαίων νά θανατωθούν άπά άναγκασίας τού αΰτοϋ ’Αρ
σενίου" άμή, ώς έλόγιαζε, δεν επέτυχε* καί άπό το πικρόν του άπε- 
θανεν αμετανόητο; εΐ; τον αφορεσμόν* καί ύπήγεν ή ψυχή αΰτοϋ όπου 
τοϋ Νεστορίου τού αιρετικού καί τών επίλοιπων* καί εϋρέθη μετά 
καιρόν τό ελεεινόν αΰτοϋ κορμί μαϋρον, τυμ-ανιαΐον* καί ήτον φόβος 
καί τρόμος νά τό ίδή άνθρωπος » ('). ’

Άπέθανεν έν Βενετία τω 1 5 3 5 .
*0 *Α ρσένιος ήν έκ τών 5ιασζμοτέρων ελληνιστών το~ 1ST.., φίώνης 

*0 ’Αντώνιος Φραγκίνος εις τήν εν Φλωρεντία Ικίοσιν τών σχολίων; 
τοϋ ’Αρίστοφάνου; λέγει περί αΰτοϋ <· Recognovimus Arislophanis 
Comoedias ad hoc Arsenii Cretensis, archiepiscopi Monembaske,' 
magna eruditionc viri, acerrimo judicio usi . .

Συνέγραψε 8k, ή μάλλον συνέρραψε *
— ’Αποφθέγματα φιλοσόφων καί στρατηγών, ρητόρων τε καί ποιητών, συλ- 

λεγίντα παρά ’Αρσενίου Άοχιεπισκόπου Μονεμβασίας, καί άφιεσωθέντα τώ 
Παν αγιωτάτω καί Μακαριωτάτω Πατρί καί Κυρίω ήμετέρω Κυρίω Λέονΐν 
τω ίεκάκρ, της τού θεοΰ ’Ρωμαϊκής καί Καθοδικής Εκκλησίας άκρώ Ά ρ -  
χιερεΐ. Έ ν  'Ρώμη, παρά Ζαχαρία Καλλιεργη τώ Κρητί (4515).

— Σχόλια εις Άρισχοφάνην. Έ ν  Φλωρεντία 4525.
— Σχόλια τών πάνυ ευδόκιμων εις ίπχά τραγωδίας τού ΕύριπίδοΚ συλλε- 

γέντα έκ διαφόρων παλαιών βίβλων καί συναρμολογηβένχα παρά ’Αρσενίου 
’Αρχιεπισκόπου Μονεμβασίας. BasiliiP, 4544* είς 8°ν. σελ. 580. Προετυ- 
πώΟησαν τά σχόλια ταϋτα συλλεχθεντα έκ διαφόρων παλαιών σχολιαστών 
ευρισκομένων έν ταΐς βιβλιοδήκαις Κρήτης, Ένετίας καί Φ/.ωρεντίας έν ετει 
4 534. Προσφωναϋνται δ’ είς πάπαν Παύλον Γ ).

—’Αλκινόου λόγος διδασκαλικός τών τού Πλάτωνος δογμάτων. Ένετίησιν, 
παρά Στεφάνω τώ Σαβιε’ω, α φ λ έ . είς 80ν· (ό ’Αρσένιο; προσφωνεί τήν έκοο- 
«Γ.ν ταύτην είς Πώλον 'Ρινάλδον).

—Σύνταγμα Λογικόν, έκ Μιχαήλ ψελλοϋ, Νικηφόρου Βλεμμύδου, καί 
Γεωργίου Παχυμέρη. Έ ν Παρισίοις I ο4Ο.

— Συλλογή έχ τών τσΰ Ψελλοϋ. (Προσφωνών τώ καροινάλτ, ’Ρεοούλω λέγει 
συν τοΓς ίλλοις καί τά έςής* « Πλήν έν το ϊϊύ τ’ άπειρον έχω τού όθεν βιώ-
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σαιμι* έπεί μοι καί τα έφόδια, α ετυχον κομισάμενος, έφ’ ψ τρέφειν λιτώ<> 
τού τι το σωμάτιον, δύο μιαρωτάτω γυναίω, ποδάγρα λέγω καί πενία κατεδη-· 
δόκαοιν’ άλλ’ ουν αί τρώσασαι δήπου με, καί παρεμυθήσαντο, διδασκάλω καί 
γαρ έστόν, η μεν κατατολμαν των πίνων, ή Si καρτερεΐν αυτούς έπιδιδά- 
οκουσα' συμμιγεΐσαι γάρ μοι έν φιλότητι, άηδεστάτω περ ουσαι, ούχ δπη- 
νέμια καί ουρία, καθάπερ τον τοΰ μύθου πάνα ή Πηνελόπη, μιγείσα άπα- 
ξάπασι τοΐς Ιαυτής μνηστήρσιν, άλλ’ ές ά'κρον ώοαϊα δύο θυγάτριά μα άπε- 
τεκον, γάμου ώραν ήδη έπίκαιρον εχοντα’ ταΰτί σέ μοι λέγουσαι τά θυγάτριά, 
Ιν γήρα γηροβοσκήσουσιν, εί γε περ περιφανεστάτοις άνδράσιν I; γάμον έκ-, 
δώσειας" ή ούκ οίσθ’ δτι ουν μυρίοις τάγαθά γίγνεται πόνοις, τα καλά δε 
τοΐς σοφοΐς ευπρόσιτα. Έθέμην δ’οδνομα τή μεν Ίωνεαν, τη δ’ έτέρα ’Ασκη
τικόν Λειμωνάριον* γνώμαις γαρ καί δποθήκαις καί παραγγελμασιν έπί δια- 
φόροις ύποθέσεσιν, ή μεν των ίξω, ή δε των σών κωμώσι σοφών. Άλλ’ έπειδή 
καί άλλην παΐδα ειχον έπίκτητον, κτήμα τοΰτο καί μόνον υπόλοιπον πατρι
κόν, ώραίαν μεν, ϊξωρον δε, προειλόμην εικότως προεκθέσθαι ταύτην έκείνων” 
καί ταΰτα τω ταυτης πατρί, είτε Ψελλος ην, ώς τοΐς πλείοσι δοκεΐ, είτε Ευ-, 
βύμιος, χαριζόμενος ».

Έκ των έν τή άνω επιστολή μνημονευόμενων Συλλογών τοΰ ’Αρσενίου 
(’Ιωνίας, ’Ασκητικού Λειμωνάριου), ή Ίωνιά έξεδόθη τώ 4832, δπο Wulz 
έν Στουτγάρδη.

"Εγραψε προς τούτοις διαφόρους έπιστολας, έξ ών τινες έδημοσιεύθησαν έν 
Πανδώρα (τόμ· ΣΤ', σελ. 493), καί

—Σχόλια εις Πίνδαρον.
Ό  αυτός ’Αρσένιος, δπο τό άρχικόν όνομά του ’Αριστόβουλος, εγραψε καί 

τα εξής.
—Επίγραμμα εις Κήπον Άδώνιδος, έκδοΟέντα έν Βενετία τώ 4496.
— Προλεγόμενα εις Γαλεομυομαχίαν.
Πολλοί κώδηκες τή χειρί τοΰ ’Αριστοβούλου τούτου γεγραμμένοι ευρηνται 

h  ταΐς Βιβλιοθήκαις των Παρισίων, Έσκουριάλης, Βυρτεμβέργης κλπ. (βλ. 
Boerner, σελ. 455. Monfaucon, Pakeographia Graeca. Miller).

Ό  Φαβρίκιος άναφέρει καί τά εξής του ’Αρσενίου πονήματα’
— ’Επίγραμμα εις Ιερώνυμον Δονάτον, διοικητήν Κρήτης.
—Περί ποιητικής.
— Προλεγόμενα εί; την τοΰ πατρό; του Συλλογήν Παροιμιών.
—’Επίγραμμα έλληνολατινιστί είς τά τεσσσρα Εύαγγέλια.
—Λεξικόν φιλολογικόν. (Bibliotheca Graeca. XI, σελ. 489, 580, κλπ.).
Είς την έν Βιέννη βιβλιοθήκην εΰρηται ανωνύμου—Βίος καί θάνατος ΆρΑ 

βενίου_ Μονεμβασίας.

Δημητριος Μόσχος,

Υιός'ΐωάννου, περί ού προλαβοντω; έλαλήταμεν. Ελθών είς Ενετιαν, 
ήδη Οπό τοΰ πατρό; πεπαιδευμένος, έδιδα ςε /.αί ενταύθα /.αί εν Φ?£*
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βάρα, καί εις τους μαθητάς αυτού προσαριθμητέοι είναι ίσως καί οί 
’Ραγγώνοι, έξ επιφανούς τής Μοδένης οίκου, οΐτινες τά  γράμματα 
χαί τάς έπιστήμας εξαγγελλόμενοι ήξιώθησαν μεγίστων επαίνων, καί 
ταΰτα πάλιν προάγοντε; καί περιθάλποντε; φιλοτιμώ;, απέδειξαν 
ελευθεριότητα πρός ηγεμονικήν άντεοίζουσαν μεγαλοδωρίαν. Εις δέ 
-τχν Μάντουαν μετέβη ό Δημήτριος προ τού 1 4 7 8 , οπότε καί έσελεύτη- 
cev ό άπό τού 1444  ήγεμονεύσας αυτής Λουδοβίκος Γονζάγας, διό
τ ι  εις τούτον προσεφώνησεν Ιν των ιδίων αυτού ποιημάτων. Elvat 
δέ πιθανόν ότι έν Φερράρα έγένετο γνώριμος εις Τωάνντ,ν τόν Πίκον, 
ηγεμόνα τής Μιρανδύλης, είμή καί οΰτος προολογιστέος εις τούς άλλους 
αυτού μαθητάς. 'Οπωσδήποτε έκ Φερράρας μετέβη έπειτα εϊς τήν 
αυλήν τού Πίκου, ένθα όμως έπί βραχύν χρόνον διέμενεν άναμφιτ 
βόλως, διότι ό ήγεμών ούτος γονιμώτατος εϊς παντοίαν ύλην ουγτ 
γραφεύς, καί άρχων άμα, συνάπτων τήν μέν δύναμιν μετά τού λόγου, 
τήν δέ θρησκείαν μετά των όπλων, ευρυμάθειαν δέ μετά  τή ς άόκνου 
περί τά κοινά έπιμελείας, διετέλεσε πάντα τόν βίον, ώς άν ύπό μοί
ρας τίνος, έν μέσω άοτασιών καί θορύβων, απελαυνόμενος πολλάκις 
καί τού ίδιου κράτους ύπό τών ές αίματος αυτού συγγενών, ύφ’ ών 
καί έσφάγη τελευταίου, ενώ έκλινε γόνυ ενώπιον τού εσταυρωμένου.

Ό  Λν,μητριός Μόσχος έγραψεν·
—Ύπομνημάτιον εις τό περί λίθων ποίημα τού Όρφέως.
— Δημητρίου Μότχου τού Λάκωνος τα καθ’ Ελένην καί ’Αλέξανδρον. 

(εξεδόΟη το πρώτον μετά λατινικής μεταφράσεως Ποντικού Βιροονίου περί τό 
1508 (*), μετατυπωΟίν τώ 1853 ύπό Βεκκέρου (Miscellanea in maximam 
]iartera Crilico), καί τώ 1833 έν Βιέννη ύπό ’Αναστασίου Αευκίου).

Προς τούτοις έποίησεν ό Δημήτριος, κατά Γυράλδον, έλξγείας, έπιγράμματ», 
καί κωμωδίας. Καί τών μεν ελεγείων οϋίεμία διεσώθη, τών ο’ έπιγραμύά- 
των είκοσι κεϊνται ανέκδοτα έν τή βιβλιοθήκη τής Πεοουσίας, ένός έξ αυτών 
(εις γαλην.ώταν θάλασσαν) δημοσιευθεντος ύπό Βεκκερου. Έκ τών κυεμιροιών 
δί μια μόνη (ή Νέαιρα) έδημοσιεύθη ύπό Μουατοξϋοου, μετατυπωθ-ίσα ύπό 
Elll'sscn έν Άννοβέρω 1859.

Επαινείται τού Μόσχου ή περί τήν γλώσσαν δεινότης καί ή τέχνη δμα, 
όι’ ή; τών αρχαίων ποιητών τάς φράσεις καί τους τρόπους, ώσπερ ίδιους μί
τους έπιτηδείως συγκρέκων εξυφαίνει. τόν εαυτού ιστόν (‘). ’Αλλά καί ώς 
γραμματικός καί ρήτωρ έπαινεΐται ύπό Φαβρικίου (').

(*) Διά μακρών έκτίθησι τά περί τής σπάνιά; ταύτη; εκοτσεω; ό κλεινό; Μου- 
στοςνοτ; Ελληνομν. σελ. 392 — 400.

ί*) Ε λλτνιμν. αότόθι,
ν ) "tirdiuiujiK U ', orator cl pecta non couleinucuilu: n. Μή ό Μόσ/ος ίστί»
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'Ο Βιρώνιος λέγει, οτι έγραψε — Κανένα? περί Ελληνικής γλώσσης.
Είχε δε ό Δημήτρκ>ς καί αδελφόν, Γεώργιον όνομαζόμενον, οστίς 

κατά Γυράλδον, έχρημάτησεν έν Κέρκυρα καβηγητής τής ιατρικής 
καί ρητορικής.

Θωμάς Διπλοβατάτζης.
Υιός ΓεωργΓοιι καί Μαρίας, έκ των επιφανών προσφύγων τής Κων

σταντινουπόλεως, έγεννήθη έν Κερκύρα τη  2 5  Μαΐου 1 4 6 8 . *0 πατήρ 
του άπελθών εις Νεάπολιν ΐνα ζητήεη βοήθειαν χαρά τοΰ βασίλέως, 
κ«ί έκεΐθεν έπειτα εις 'Ρώμην ίνα έπικαλεσθρ τήν άντίληψιν τοΰ 
πάπα, τυχών επικουρίας μή άναλόγου προς την χρείαν, κατέλιπε τήν 
’Ιταλικήν χώραν καί μετέβη είς Ισπανίαν· είσαχθείς ένταύθα δ* είς 
τήν υπηρεσίαν τοΰ μονάρχου, επεσεν ύστερον κατά τον έν Γρενάδα 
πρός τους Μαύρη τανούς πόλεμον.

"Αμα ήκουσε την λυπηράν αγγελίαν Κωνσταντίνος ό Λάσκάρις, 
έξάδελφος τής συζύγου τοΰ φονευθέντος, μετέβη εις Νεάπολιν, και 
ήθέλησε νά παραλαβή μεθ’ εαυτού τον ανεψιόν του ©ωμόν’ άλλ’ 
ή φιλόστοργος μήτηρ δέν ήδυνήθη νά συγκατανεύσω, καί τό παιδίον 
πΛρέμεινε μαθητεϋον έν Νεαπόλει. Κατά μέν τήν γραμματικήν λοι
πόν διήκουσεν δ Θωμάς Καρόλου τοΰ Συρρεντινοΰ, περί δέ τήν λογι
κήν έσπούδασεν έν Σαλέρνφ, καί δωδεκαετής ήδη ΰπεδύσατο δημο
σία φιλοσοφικούς αγώνας.

Διά τε τήν δυστυχίαν τής ιδίας οικογένειας, καί τήν ίδιαν αΰτοΰ 
μεγαλοφυίαν, ευνοούμενος ήδη Οπό τοΰ ήγεμόνος τοΰ Σαλέρνου, παρεκι- 
νήθη όπ’ αύτοΰ νά ένασχοληθή εις τάς νομικάς μελέτας. Έπιδοθείς 
δ ’ έν Νεαπόλει είς τήν σπουδήν ταύτην μετέβη τω  1486  είς Π α- 
τάβιον, ένθα επί τριετίαν ήκροάσθη τούς έπισημοτέρους νομοδιδασκά
λους. Ή  δούκησσα Καμίλλη Σφορτίου, ήγεμονεύουσα τότ’ έν Πισαύ- 
ρω, έκάλεσε τον Θωμάν έκεϊ, καί άνέδειςε τοποτηρητήν έπί τών 
έκκλήσειυν (appellazioni)aa'i τών τελωνείων. Μόλις δ ’ έπιβάςτοϋ εικο
στού τής ηλικίας ετΟυς έστάλη ύπδ τής αυτής δουκήσσης εις Περουσίαν 
(1 4 8 9 ) ϊν’ άκροασθή καί τούς έκεΐ φημιζομένους καθηγητάς' ύστερον, 
παραιτηθείσης τής Καμίλλης υπέρ τοΰ προγόνου αΰτής ’Ιωάννου, δ νεα· 
νιας Θωμάς άνεδείχθη αύλιχδς αΰτοΰ, καί λαβών έν Φερράργ (1490) το 
δίπλωμα διωρίσθη τω 1 4 9 2 , αντί τοΰ θανόντος περίφημου νομοδι

ό αυτός Λημήτ '̂.ςς Γ-αρτ’.άτης, όατ'.ς χατά Maittaire (Auoal, Tjpog. 11> pari. 0  
«χρημάτισε 6:ίά«χαλος Φρϊγχίτχον τοϋ Τιισίρ .
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δασκάλου Άλμερίκου, αύλικός συνήγορο; τοΰ ταμείου, νυμφευθείς τότε 
»ην Αικατερίνην Δελλακόρτε, θετήν θυγατέρα Φραγκίσκου βεκκίου, 
αΰλάρ/ου τοΰ ήγεμόνος, καί προβιβασθείς εις ανώτερα αξιώματα.

Κζϊ<χ«ρ ό Βόργιας κυριεύσας τφ  1300 τό Πίσαυρον κατέστη®* 
τον Αιπλοβατάτζην δημόσιον συνήγορον πάβης τη ; 'Ρωμανίας' πεσών 
δ ’είτ* βϊς δυσμένειαν τοΰ θηριώδους εκείνου τυράννου παρνίτήθη τής 
δικηγορία; (1503).

Πεμφθείς υπό τών εν Πισαύρω πρεσβευτής πρός τόν πάπαν ’Ιού
λιον Β’, καί ευνοηθείς ΰπ’ αύτοΰ, άνεδείχθη τοποτηρητής έν Γουβίω, 
άποσταλεί; τώ 1511 ΰπό τοΰ αύτοΰ πάπα είς την έν Πίζρ τότε 
συγκροτουμένην σύνοδον περί εκκλησιαστικής μεταρρυθμ.ίσεως.

Τώ 1515  ό Θωμάς διωρίσθη ΰπό τοΰ νέου ήγεμόνος τοΰ Πισχύρου, 
δουκός Οΰρβίνου, είς τών αναμορφωτών τής νομοθεσίας, καί μετ’ ολίγον 
είς τών τριών τοΰ υπέρτατου συμβουλίου, είς τό όποιον έκειτο πάσα ή 
κυβέρνησις τής /ώρας εκείνης. "Ενεκα τών ύστερον άναφυεισών κατά 
τας '/ώρας εκείνα; ταραχών ό Διπλοβατάτζης ήλθε}» εις Βενετίαν, 
ένθα μετήρ/ετο τόν δικηγόρον παρ’ έκκλησιαστικώ δικαστηρίω, απο
ποιήσεις την ΰπό τής Δημοκρατείας προσφερθεϊσαν έδραν καΟηγητοΰ 
έν τώ πανεπιστημίω τοΰ Παταβίου.

Μετά τήν είρήνευσιν ό θωμάς έπανήλθεν εις Πίσαυρον (1 5 3 2 ), 
άναλαβών έν έτει 1538  τό αξίωμα τοΰ πολιτάρχου, άνατεθείσης 
αΰτώ καί τής μεταίρυθμίσεως τής νομοθεσίας.

Εν Πισαύρω δέ άπεβίωσεν έβδομήκοντα τριών ετών τήν ηλι
κίαν (1541).

Έ π ί τοΰ τάφου του έχαράχθη ΰπό τής πόλεως τό έξής επίγραμμα.
D. Ο. Μ. Thomae Diplovatatio philosopho, theologo, J. U. do- 

ctori, magislralib. legationib. claro Reipubl. Veneiae, Pisaureu, 
ducis Sforliae ac Rovereis dilecto P. P. P. P·

Άναντιρρήτως ό Θωμά; Αιπλοβατάτζης έγενετο είς τών επισημό
τερων νομοδιδασκάλων τοΰ IT αΐώνος, δικαίως ΰπό ομοεθνών καί 
αλλογενών έγκωμιασθείς. Έκ τών συγ*,'ραμμάτων αύτοΰ τό επισημό
τερου ήτο » Περί νομοδιδασκάλων Ελλήνων καί 'Ρωμαίων (De prae- 
stantia doclorura),» όπερ τώ 1508 ήτο σχεδόν συντετελεσμένον, ώς 
εξάγεται έξ επιστολής Γαβαόρδου πρός Διπλοβατάτζην έν τή λ α τι
νική μεταφράσει τής ’Αόό'ανοΰ Άναβάσεω; ’Αλεξάνδρου, έκδοθείσης 
έν ΙΙιτκύρω τώ 1508. ϊυνέ/.ειτο δέ, κατά Μιχαήλ Λέανδρον, έκ δώ ι



ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

δέκα μεγάλων βιβλίων, έξ ών μόνον τό 0 * * πεοισωθέν ανέκδοτον Τ<? 
ρ ίϊΐα ι έν τή  Βιβλιοθήκ·/) τοϋ Πανεπιστημίου τής Βονωνίας, περιέχω» 
πεντακοσίους βίους νομοΘετών και Έρμηνέων νόμων άπό Μωϋσέως) 
Φορωνέως, Μίνωος, μέχρις Ίωαννου Βαπτιστοϋ τοϋ Νοβαμάλλου άκ“ 
μάσαντος τω  1 4 5 3 . Ευχής δ ’ εργον ήθελεν εΐσθαι ει τις των ήμετέ* 
ρων οίναδιοών έξεύρισκεν ολόκληρον και έδημοσίευε τό περισπούδαστο» 
τούτο σύγγραμμα τοϋ "Ελληνος νομοδιδασκάλου, $ τουλάχιστον τ4 
πεοισω&έν εννατον Βιβλίον, καθότι καί διά τούτου κτησόμεθα συνεχή 
βιογραφίαν πάντων των Βυζαντινών νομοδιδασκάλων άπό τοϋ πρώ-ς 
τΟυ μέχρι τοϋ τελευταίου.

Συγγράμα& τα.
’Ανέκδοτοι.

—Dc Jore Griecornm.
—In contoversiam Graicorum.
—Notse ad seiilcnlias synodalcs.
— Eclesis caconnni Apostoloruni.
— Explieatio regularum Nicephori Cpol. et notse ad cpistolam orlTio- 

doxam Bcssarionis.
— Άνάλέκτα μετά σχολίων εις τον Τυπόκιτον καί F ρηγδριον Πατσλν νομα-·

ί'.οασκάλους ’Έλληνας.
—’Αποσπάσματα και σημειώσεις εις Πολ.ύβιον.
— Ε πιτομ ή  των βίων τοϋ Πλουτάρχου (έλληνολατινιστί).

-—Σχόλια εις τήν Οπό ΠλήΟωνος περιγραφήν τής Πελοπόννησου.
—Ελληνικά! διατριβαί δύο (περί Πλάτωτος, καί Άριστοτέλους).
—Σημειώσεις εις πάσας τας ε’πιγραφάς των διαταγμάτων Ίννοκεντίου.
— f)c pisestantia doctorum, sen de Claris jurisconsultis.
—Περί των κοσμικών τοποτηρητών τοϋ πάπα καί τοϋ αύτοκράτορος,
— Περί τής έλευβερίας καί των προνομίων των Ενετών. (')·
— Χρονικά Πισαόρου (*).
Ζών ό Διπλοβατάτζης έξέδωκε τα συγγράμ,ματα τοϋ έξοχου νομοδιδο- 

σνάλου Βαρτόλου, κοσμήσας ταϋτα δια σχολίων καί διορθώσεων’ προεταξε os

(’) Ό άναφέρων τοϋτο Πίνιας λε’γει, οτι άφοϋ ό Διπλοδατάτζης το έπαρουσιισεν 
εις τήν Ένετικήν σύγκλητον, ή μεγαλοδωρία αυτής, διά ψηφίσματος τής 2  Δεκεμ
βρίου 1321, άπένειμεν ε’ς τον δεντερόχοχον αΰτοϋ υιόν τήν προσδοκίαν επετείου 
εισοδήματος 130 δουκάτων’ άλλ’ επειδή άωρος θάνατος άφήρπασε τον προσδοχώντα, 
ή χά-.ις έτελειώθη τω 1381 υπέρ τοϋ Βαλερίου έγγονοΰ τοϋ θωμά.

(*) 16 πόνημα τοϋτό έστιν έναργέστατον τεχμήριον τής άπεράντου μελέτης καί 
της ακαμάτου αΰτοϋ υπομονής περί τήν ερευνάν συγγραφέων, χρονικών, καί ιδιιΛι- 
κών χειρογράφων. ’Ανιχνεΰων 6 Διπλοβατάτζης τήν άρχεγονίαν των έν Π-.σαΰοω 

: αυτήν εις τούς ίκ Πελοποννήσου Σικελιώτας.
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/.βϊ λαμπραν βιογραφίαν τοϋ συγγραφέως, μετατυπωθεϊσαν εις την Ιν Βενε
τία τώ 4572 δευτέραν, καί την εν Κολωνία τώ 4596 τρίτη·/ ϊκδοσιν τοϋ 
.Βαρτόλου* ιδία δ’ Ιτυπώθη ό δπδ Διπλόβατάτζη συγγραφείς βίος τοΰ Βαρτδ- 
),0J ίιτ.ο Φαβρικίου Ιν Αμβούργο» τώ 4724, καταχωρηθείς ίιπδ τοΰ αδτοϋ 
καί Ιν τη Ελληνική τοο βιβλιοθήκη.

Μετά θάνατον δ’ Ιξεδδθησαν τα Ιξής πονηματά του.
—Βίος ’Αγγέλου τοΰ Άρρετ'νου (Ιπιαυναφθείς τή πραγματεία τούτοι» de 

maieficiis) Βενετία 4554.
—Βίος Ίννοκεντίου Δ’, Βενετία 4552.
— Βίος Παύλου Δακάστρου. Κολωνία 4596.
—Commentaria in lecluram Alexandri Tartagni, super Cod, cl Dig. 

Lupd. 1553.
—Tractalus de tcrtibus. Colonke 4556.
—Sulle raggioni ('). '

Νικόλαος Λουκάντ,ς.
ΈγεννήΘη έν ΖακύνΟω καί ακμαία; περί τ*ς άρχάς τοϋ IT1, αίώ- 

νος, μετέφρασεν, ίι μάλλον συνοπτικώ; μετέβαλε, την Ίλιάδα τοϋ 
*Ομηοου εις τό απλοελληνικόν Sta στίβων όκτωουλλάβων t ανομοιο
κατάληκτων. Πότε δέ άπεβίωοεν ό Λουκάνης, μέ τίνας τών λογίων 
συνεοχετίζετο ή έάν συνέγραψεν έτερόν Tt, άγνοοΰμεν.

Έξεδόθη τδ πρώτον ή Ιν λ δ ω μετάφοασις τής Ίλιάδος ΰπδ τδν έξής*τίτλον*
— « Όμηρου Ίλιάς μεταβληθεΐσα πάλαι εις κοινήν γλώσσαν, νυν δε διορ- 

,θωθεΐσα καί δ-.ατυπωθεΐσα συντόμως καί κατά βιβλία, καθώς εχει ή τοΰ 
Ομήρου Βίβλος παρά Νικολάου τοΰ Αουκάνου. Έστι μεν ή βίβλος πάνυ 
ιλφέλιμος και οιραία τοΐς άναγνωσομένοις. Καί ίπειδή εΐοιν Ιν τήδε τή βίβλο» 
πολλαί λέζιις δειναι, ή γουν όμηρικαί, Ιγενετο καί πίναζ, Ιν ω πίνακι εδ ρή
σεις ταύτας τας όμηρικάς λέξεις απλώς Ιξηγημε’νας- λάβετε τοιγαροΰν πάν- 
τες τήν βίβλον "να εΐδήτε τα ποικίλα κατορθώματα τοΰ Όμηρου. Stainpata 
in Venelia per Maestro Stefano da Sabbio ad instantia di Misser Da
mian di Santa Maria da Spici MDXXVI. (μετετυπώθη Iv Βενετία 4640).

Έν τή Ικδόσει ταύτη εΰρηνται καί ξυλογραφία», παριστώσαι 'γελοίους 
αναχρονισμούς* δηλ. τδν ιερέα Χρύσην Ινοεουμενον, ώί δυτικόν ιερέα κλπ. 
Έ ν τέλει προοήρτηται « Έπαρσις τής Τροίας » στιχούργημα τοΰ αδτοϋ 
Αουκάνου.

Τώ 4836 ό Κύριος Κ. Άσώπιος προεκήρυξε τήν μετατύπωσιν τής στι
χουργίας ταύτης τοΰ Αουκάνου μετά σχολίων και προλεγομενων (*).

13S

( ')  Έλληνομνήμονος, σελ. 9 6  —  114 — T ira b o sc b i, S to ria  d e lla  lille ra tu r%  
Kalians, <om. V lf, lib. II.

Λ n . X:-— ου. Ίατοιικί ’Λποαντμονεύαατα Ζακύνθου, B. σελ. 3 5 0 —4.
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Φραγκίσκος Μαυρόλυκος.

'Ο περιφημότερος μαθηματικός τοϋ ΙΤ \  αίώνος, έγεννηθη έν Μεί* 
σή,νη τήν 16 Σεπτεμβρίου 1494 έκ γονέων Ελλήνων προσφυγόντων 
έκεϊσε μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως. ’Αφοϋ έτελείωσε 
.τάς πρώτας σπουδάς του ένηγκαλίσθη τό εκκλησιαστικόν στάδιον, καί 
άποβαλών την φιλολογίαν, ητις τέως ύπήρχεν η μόνη τέρψις του, 
έπεδοθη όλως εις τά μαθηματικά, μόνον δ ά σ κ α λ ο ν  εχων τόν π α -  
τέρα του’ ή νυχθημερόν μελέτη έπήνεγκεν ασθένειαν κλονήσασαν την 
υγείαν του' αλλά μόλις άναρρώσας έπανέλαβε τάς σπουδάς του, μετά 
πλείονος ζήλου έξακολουθήσας αύτάς' η καρτερική εκείνη υπομονή 
ΐστέφθη μετ’ οΰ πολύ διά τής λαμπρότατης επιτυχίας. 'Η φημη διε- 
κωδώνισε τό ό'νΟμά του καθ’ όλην την Σικελίαν, και ό Μαυρόλυκος, 
εί καί προτιμών τόν έν τω  σπουδαστηοίφ του βίον, ήναγκάσθη νά 
ένδώση εις τάς αλλεπαλλήλους παρακλήσεις τοϋ άντιβασιλέως ’Ιω* 
άννου Βέγια καλοϋντος αυτόν έν τη  αύλή του. ’Ελθώ« ό Φραγκίσκος 
έπεφορτίσθη νά διδάξη τόν γεωμετρίαν εις τόν πρωτότοκον υιόν τοϋ 
άντιβασιλέως, συντρώγων καί συγκατοικων, ένόσφ διέμενεν εις Π α - 

λέρμον. Μεταξύ των έν αύλη τοϋ άντιβασιλέως μεγιστάνων διεπρεπεν 
,ό μαρκησιος Γεράκης καί διά τούς ευμενείς τρόπους, καί τήν πρός 
τάς έπιστημας αγάπην. Ούτος συνέλαβε πρός τόν Μαυρόλυκον τοιαύ- 
την κλίσιν, ώστε αδύνατον μετ’ ολίγον κατέστη ό διαχωρισμός’ καί 
επειδή τό αίσθημα τής φιλίας ητον άμοιβαΐον, ό Μαυρόλυκος συνώ- 
δευσε τόν μαρκησιον εις τάς έν Νεαπόλει καί 'Ρώμη περιοδείας, ένθα 
6 περιφανής γεωμέτρης έδεξιώθη ευμενέστατα παρά τοϋ καρδιναλίου 
’Αλεξάνδρου Ψαρνεσίου. 'Ο Γεράκης φοβούμενος μή ό Μαυρόλυκος δε
λεαζόμενος έκ των έν 'Ρώμη προτάσεων άποχωρισθή αΰτοΰ, έσπευσε 
νά τόν έπαναοέρη εις Σικελίαν" καί 'ίνα τόν άποζημιώση διά τήν θυ
σίαν, τώ έδωοησατο τό πλούσιον μοναστήριον τής 'Αγίας Μαρίας τοϋ 
Πάρτου, καί σύνταξιν ισόβιον ’ διχκοσίων χρυσών σκούδων, μέ τήν 
ϋποχρέωσιν ίνα παραδίδη τά  μαθηματικά εις τό Λύκειον τής Μεσ
σήνης. Πάντες οί έκεϊ ερχόμενοι ξένοι εσπευδον νά τόν έπισκεφθώσιν' 
οί πύείονες δ ’ ηαχοντο επίτηδες ίνα ΐδωσιν ή συμβουλευθώσι τόν 
Ορυλλούμενον μαθηματικόν. Οί μεγαλείτεροι τής ’Ιταλίας επιστήμονες 
ίπροσέτρεχον εις τά φώτα του, καί ουδέποτε μάτην συνεβουλεύθησαν 
αυτόν. Ό  Μαυρόλυκος, ώσεί πλ-ων εντός τών τιμών, καί τοϋ δηματ
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σιου θαυμασμού, έοθασεν εις άκρον γήρας. 'θ  θάνατος τοϋ μαρκτ,σίου 
Γεράκνι ήν ή πρώτη λύπη, τήν όποιαν ζωηρώς Υ,σθάνθη* * άπεμακρύνθη 
εΐς τινα επαυλιν ϊνα παραβκευασθνί δια. τ ις  μελέτης καί τής πρρ*ευ- 
χ 7ς εϊς τό έγγίζον τέλος τον. Διεπέρανε δέ τό μακρόν κ«ί έντιμον 
στάίιον τον βίου του τήν 21 ’Ιουλίου 1575. Τό λείψανόν του μετα.- 
κοριθέν εις τήν έν Μ εσσήν/ί έκκλ ησίαν τού 'Αγίου ’ΐωάννον κατε- 
τέθη εντός μνημείου, έφ’ ού λαμπρά επιγραφή εξυμνεί τήν σοφίαν 
καί τάς άρετάς του.

'Ο Μαυρόλυχος έφεϋρε νέαν θεωρίαν των κωνικών τομών, έτελειο- 
ποιησε τούς γνώμονας, καί έπλούτισε τάς μαθν,ματικάς θεωρίας. 
“Εγραψε περί αστρονομίας, χερί φύσεως στοιχείων, καί περί πολλών 
άλλων φυσικομαθηματικών αντικειμένων. Προσεπάθησε ν’ άναπληρώσγ 
τό πέμπτον βιβλίον τοϋ μαθηματικού ’Απολλώνιου, κατά τάς δ ε ί 
ξεις τοϋ Παππού* εί καί ή τολμηρά αυτή επιχείρησες δίν έστεφθπ 
ύχό πλήρους επιτυχίας, πας τις όμως αναγνωρίζει, δτι τό  εργον τοϋ ΤΟ 
μόνον ύπό μεγάλου γεωμέτρου ήόύνατο να φαντασθη.

Μετέφρασε λατινιστί τά συγγράμματα τοϋ Θεοδοσίου, Μενελάου, 
Αύτολύκου, Εύκλείδου, ’Απολλώνιου καί άλλων, συνοδεύσας μετά σο* 
φών παρεκβολ.ών, αϊτινες πολύ ώτέλν,σαν τούς μεταγενετέρους έκδότας.

’Εκτός δέ τούτων ό Μαυρόλυκος έγραψε χερί ’Ιστορίας, καί διά
φορα ποιήματα.

Σ  υγγράμματα.
—Cosmographia de form A, situ, numeroque ccclorum et eieraeato- 

rum. Venetiis 1543.
—Rime. 4352.
—Theoremata dc Lumiue et umbra ad pcrspcctivam radiorwn inci- 

dcnlium. Venetiis 1575.
—Admirandi Archimedis monumcnta omnia mathemalica qua; extant, 

ex Iraditionc D. Francisci Maurolyci, opus praeclarissimuiu, non prius 
typis commisum. Panormi 4683 (*'.

Εκτός τούτων συνέγραψεν ό Μαυρόλυχο; καί ά/.λ* πολλά χαταγραφό- 
μενα ύπό Νικίρωνος (Meinoil’es lorn. ΧΧΧ\ Π ). Κατάλογον Si των χειρο
γράφων διατριβών του ΙοημοσίευίΕν ό Μογγιτορης (Bibliotheca Sicula), 
καί ό Κράυοος (Elogi d’uomini illustri (*)·

Ο  Κατά U6ot 6 Scheell (Hisloire dc la Lillerature Grccquo, tom. Ilf , oA . 
362) ως έλλην.χήν txSoatv τοϋ Άρχιατ,οου; άναφΐ'ρει τήν λατινικήν ταύτην μετα- 
ypao-.v τοϋ Μχυρολΰχοο.

(*) \ ita di Francesco Maurolyro. Me^sioa 1613 - Teissier, Et gc> des hoot-
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Ιάκωβος Τριβώλν,ς.

Κερκυραΐος’ τούτον ό Σοφιανός λέγει « ίλαρώτατον καί χαριέστατον 
ποιητήν. » Πονήματα αύτοϋ εινε δύο χυδαιόφραστα συνθέματα είς 
στίχους όμοιοκαταλήκτους, τά όποια πρός μεγαλειτέραν αύτοϋ δόξαν 
καλλών ήτο έάν εϊχον άπολεσθή καί μόνα περιεσώζοντο τά  επίθετα 
'δι’ ών τό όνομα τοϋ άνδρός παρά τοϋ συμπολίτου του Σοφιανού υπέρ 
αξίαν κατηγλαίσθη. Τό πρώτον των συνθεμάτων τούτων εΐνε « ‘fi 
ιστορία τοϋ Ταγιαπιέρα, » καί τό δεύτερον « 'Η ιστορία τοϋ ρέ τής 
Σκότζίας μέ τήν 'Ρήγισσα τής ’Εγγλιτέρας. » Έτυπώθησαν δέ άμ· 
φότερα τω  1528  τό μεν υπό Στεφάνου Σαβίου, τό δέ υπό ’Αντωνίου 
Πινέλλου, έκδοθέντα αύθις τω  1 5 7 7 ,1 7 7 9 ,1 7 8 2 ,  1 7 9 5 , καί 1 8 1 3 .

'Η ιστορία τοϋ Ταγιαπιέρα εξυμνεί τ ’ ανδραγαθήματα 'Ενετού τίνος 
τριηράρχου άριστεύσαντος απέναντι τοϋ Δυρραχίου, οστις

Δεν ψηφάει ταίς σαίταις,
Σαν 6 φούρναρης ταίς πήττα’.ς,
Ά λλα  οϋδέ τό σκουτάρια,
Μουσουλμάνων τα κοντάρια.

'Η  δ ’ έτέρα λαμβάνει την ΰπόθεσιν εκ τίνος μυθικού διηγήματος 
άνάγινωσκομένου έν τω Λεκαημέρω τού Βοκκακίου, έν ώ ό Λουδοβίκος 
αποκαλύπτει εις την Βεατρίκην τόν πρός αυτήν ερωτά του. Τήν ιστο
ρίαν ταύτην φαίνεται ότι συνέταξεν έκ νέου έν Βενετία, ώς εξάγεται 
έκ τοϋ τέλους.

Καί οπού Οελήση νά ϊόή ποιος είναι ό γραφέας,
Τριβώλης ό ’Ιάκωβος υιός τής Καλογραίας.
Εις χιλίους πεντακόσιους καί άρχή μέ τούς σαράντα,
’Σ  τήν Βενετίαν τήν φουμιστήν, όπου να στε'κη πάντα.

tries illustres. — Weiss, Biographie Universclle, tom. XXVII — BiograpbiO 
Genirale, tom. 34.

Σίλβεστρος Μαυρόλυχος, ανεψιές τοϋ Φραγγίσχου, χομιδή νέος μεταβάς είς Ισπα
νίαν διωρίσίη τω 1383 υπάλληλος τής βιβλιοθήκης τής Έσχουριάλης* εστάλη ύιΛ 
Φιλίππου Β’. πρός συλλογήν χειρογράφων, καί έλαβεν είς αμοιβήν των υπηρεσιών 
του έν μοναστήριον τώ 1388 ώνομάσθη έλεοοότης τοϋ βασιλέως. Έπανελθων μετ 
Ιλίγον είς Σικελίαν έλαβεν έν έτει 1392 τό μοναστήριον τής 'Αγίας Μαρίας (d# 
Roccam.itore), δπερ άνενέωσε χαΐ χαΟωρά'ίσεν. ’Αγνοείται τό έτος τοϋ θανάτου του.. 
Γ-Εγραψε πολλά ές ων έδημοσιεύβη,

1st οι ία sagra intitolata Mare Occano di Hitte le religioni del Moodo, Me*! 
sina 1013.



'Ο υιός τοϋ ’Ιακώβου Καντίνος κοσμείται υπό τοϋ Σοφιανού διά 
τών επιθέτων τοΰ σώφρονος χαΐ σχου^ακηάτον  » (*).

Γεώργιος Κορίνθιος.
’Εγεννήθη έν Μονεμβασία και ήν ανεψιός ’Αρσενίου ’Αποστόλη, ΰφ’ ου 

καί έπροπαιδεύθη, διατελέσας ύστερον μαθητή; Ίωάννου Λασκάρεως. 
"Εφερε τόν τίτλον τοΰ κόμητος, καί ήν άνήρ λίαν φιλόπατρις, καί 
όντως πεπαιδευμένος, τηρών επιστολικήν κοινολογίαν μετά τών τότε 
σοφών. Μαρτύριαν δέ τής αληθινής αύτοΰ σοφίας είνε ή ούδεμία σπου
δή περί τήν κτήσιν τής επί πολυμ.αθεία φήμης, είτε διά συνθέσεως 
είτε δι’ έκδόσεως βιβλίων' καί εικότως έκάλεσεν ό Σοφιανός αυτόν 
CEjirbr xai p ty x r ,  ώς τόν άνακηρύττει ή σύμφωνος τών Ελλήνων 
καί τών αλλοεθνών μαρτυρία.

Πρός τούτον διευθυνόμεναι σώζονται τέσσαρες έπιστολαΐ, δύο Μι
χαήλ Παραστάτου, καί άνά μία Γεωργίου Βαλσαμώνος και Παύλου 
Μανουτίου, δημοσιευθεΐσαι υπό Λαμίου, καί Μουστοζύδου.

’Εκ τών πρός αυτόν επιστολών Μιχαήλ Παραστάτου καί Παύλου 
Μανουτίου άποσπώμεν τα έξη; μαρτυροΰντα την σοφίαν καί τήν με
τριοφροσύνην τοϋ άνδρός.

“ Οϋτω τοίνυν έγωγε, φίλτατε, γνώμης εχων διατελώ, έπαινεΐν 
άεί καί έγνωμ'.άζειν τάς περί αρετήν μελέτα; σου καί ίδρωτας πολ- 
λοΰς, μηδέποτ’ όλιγωρήσειν, εί καί ένδεώς έμαυτόν έχοντα πρός τού
το αισθάνομαι, δεΐν καί άλλως οίόμενος έπαινεΐν μέν τούς αγαθούς 
τούς δέ σκολιοϋς ψέγειν, ώπερ διηνεκώς άρδεύων τήν άρουραν, άπο- 
δείξειν οίμαί σ’ οΰκ είς μακράν παντοδαπών λειμώνα καρπών καί 
κήπον ’Αδώνιδο; ταις τών λόγων σου ζωηραΐς καί φωτιστικαϊς άκτΐ- 
σιν' οθεν έμοιγε πρώτω, ώς τής καλής ταύτης εργασίας προκατάρ- 
ξοντι, μεταλαβεΐν έξέσται καί τοΐς περί τούς λόγους τών ήμετέρων 
σπουδάζουσι μεταδοΰναι ούκ έλαττον. "Εσται δε τούτο πώς, είγε 
τών αμοιβαίων μή άξιώσ-ρς ήμας γραμμάτων καθωραισμένων τή πο
λύτροπο» ποικιλία τοϋ ύγιοϋς σου ελληνισμού, έφιεμενους τά μέγιστα 
καί ΐδεΐν έπιμελώς καί προσπτύζασθαι ευλαβώς, ώς ιερόν αποκύημα 
άνδρός Ιερού καί πάντ’ άρίστου καί τών ιερών Πιερίδων τροφίμου-, 
Τότε γάρ τότ’ Ισται ήμΐν τήν περί τοϋ; λόγους σπουδήν σου άνακη- 
ρύττειν λαμπρότερου, οί σε κλεινόν καί άρίδηλον τοΐς πασι δ ΐ’.ν.νύασ»*

ΐ') ΈΑλτνιμ-,ταονος, ζ ; \ .  321 — 2.

ΛΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΩΝ. 13#
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κέαι γάρ μέριμνα ι σόν πόνοι; έλισσόμεναι κλέος, κατά τόν εΐπόντ® 
εόρίσκουσι' λάμπει δέ χρόνω έργον μετ’ αιθέρα λαμπετόωντα. Ά λλ’> 
ώ βέλτιστε, έν εύμενεία τα ϊ; έπιστολαϊ; ταύται; τήν εύκταίαν ήμϊν 
άντηχών ώδήν τή παναρμονίω λύρα των λόγων σου, εϊ σοι τά ήμέτερα 
έν αριθμώ καί ούχ ώ; τά των μεγάλων καθέστηκεν, εύτυχοίη; . . ,

Καί ό Μανούτιο; ώσεί ελέγχων την αδράνειαν του κόμητο; ανα
φωνεί « Τί γάρ βουλόμενο; ό πάντ’ άριστο; εκείνο; σό; θείο;, ό Μα'· 
νεμβασία; επίσκοποί, φύσιν οίίτω δεξιάν καί εύγενή παραλαβών 
έπαίδευσε καί τοΐς καλλίστοι; των μαθημάτων έπήσκησεν' άρα ποθ’ 
ένα έν σχολή άφανεΐ βίον ανώνυμον διάγων καταγηράσκης, ή πολί* 
μάλλον, δ καί πιθανώτέρόν έστιν, Γνα ές άκρον παιδοτριβηθείς, την 
αυτήν έκείνων τοϊ; θείοι; άνδράσι, τω Βησσαρίωνι, καί Θεοδώρω, 
καί Γεμιστώ, δόξαν διά καλών αγώνων σαυτω περιάπτης; *0 δόνα* 
σαι μέν, εΐ βούλει, ραδίως . . . Τόλμα, Κορίνθιε, τόλμα, θαυμάσιε* 
απαντα προχωροϋσΓ τ ά ; έπιστήμα; έχει; έν τη ψυχή, την σεμ.νολο- 
γίαν έν τώ  στόματι, την αξίαν έν τω  είδει ».

Καί μ’ όλα; όμω; τά ; ένθερμου; προτροπά; τούτων ό Κορίνθιο; 
Ουδόλως έξήλθε τοΰ έν μελέτη άπλώ; περιστρεφόμενου κύκλου του’

έπιστολαϊ ήθελε τό 'Ελληνικόν έθνος άπολέσει καί αυτήν την μνείαν 
ενός οντω; πεπαιδευμένου.

Τού Κορινθίου ούδέν έτερον σώζεται, εκτός μια; επιστολή; πρό; 
'Ερμόδωρον χρονολογουμένη; έκ Γορτύνη; τω 1539, καί δημοσιευθείτ 
ση; υπό Μουστοξύδου (’).

Φ ό ρ χ ιο ι.
Α'. "Α γγεΛος Φόρτιος’ διατριβών έν Ιτα λ ία  άνεδείχθη, ώ; λέγει 

ό Σοφιανός " άριστο; καί διασημότατο; ιατρός, καί όντως άλλο; 'Ιπ 
ποκράτη; ”.

Β'. Λ εν τά ρ δ ο ϊ  σύγχρονο; καί πιθανώς συγγενή; τοΰ ’Αγγέλου* 
εγραψεν εί; στίχου; τής καθομιλουμένη; περί στρατιωτική;, έκόοθεν 
Οπό τον τίτλον—-Ποίημα νέον, πάνυ ώραϊον καί ωφέλιμον τοΐς άνα* 
γινωσκομένοι; περί στρατιωτικής πραγματεία;, συνθεμ.ενον παρά Λεο- 
νάρδου Φορτίου, 'Γωμ,αίου, Κόμητο; Παλατίνου. \enetia 1531·

Γ . 'Ά-Ιέζανδρος Φόρτιος, Κερκυραϊο;. Τουτου έχου.εν πεντε ελ>λνΓ

ί1) Έ7»ληνομνήυ.ων σελ, 336—4G.
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νικά επιγράμματα, καί δύο δεκατετράστιχα ιταλικά μελόδρια δημο^ 
σιευθέντχ έν τμ συγγράμματι Tempio della Divina Sigtiora Gio- 
vanna d’ Aragona fabricato da tulti i pii gentili spirit!. Veue- 
lia, 1555.

Έκάος δε τούτων ϊγρσψεν i  ’Αλέξανδρος —- Σχόλια είς Πίνδαρον, δήμο·
Ο'.ευΟέντχ ΰπό Σακκελίωνος(’)·

Φαίνεται ότι ό Φόρτιος διέτριψε και έν Κωνσταντινουπόλει, ϊνβα ηλβεν 
είς διενέξεις μετά των έν τφ Πατριαρχείω, καθ’ ών έγραψε πίκραν σάτυραν,
η ; ό τ.ρό)ο·;ο; εΰρτ,ται έν χειρογράφω τταρϊ τω οοφω φίλιρ Σοφοκλεϊ Οί- 
κονδμω" έπιγράφεται δε ούτω"

— Κωμωδοδιάλογος ό έπκληΟίίς φιλαλήθης, δν ξυνέγραψε κατά τοϊν δυοΐν 
άθίοιν και μιαρωτάτοιν άνορο'ν, ε! Οεμις τοιούτοιν άνδροΓν καλεΐν, μηδεμίαν 
άνδρίχ εμοέρειαν έχύντοιν, τοΰ τε ιτατραλοίου και μητραλοίου Θεοδοσίου Ζυ- 
γομαλΐ τοΰ ιιαρά τήν άξίβν την τοΰ πρωτονοταρίου της μεγάλης έχχλησίας 
κλήσιν λαχόντος, οίμοι, καί Μανουηλου τοΰ Τζετζεπά τοΰ ίζ  ’Αλβανών Ελτ 
κοντος το γένος, τοΰ παιδείας καί έπιστήμης γραμμάτων το παράπαν άμετό- 
χου, ο? ποτέ φθόνο) βληβέντες καί τον έξ Αιτωλίας γραψάμενο·. Γεώργιον, κατε- 
ψεύσαντο έκείνου άτεχνώς, Ες δείκνυαι καί τίνες μεν των μητροπολιτών β'ον 
βιώη σεμνόν, καί τούς ξένους ξενίζουσι γνώμη φιλοδίκαιο), τίνες δ* αΰ τούτους 
τη φειδωλία προστ,νεχοντες ύπό πάντων μισούνται. 'Ο έκ Κέρκυρας Άλέά 
ξανδρος Φόρτιος ».

Νικόλαος Σοφιανός.
Γεννηθείς έν Κερκύρα έςεπαιδεύθη είς τό έν Ί?ώμη Ε λληνική  

Γυμνάσιου^ ένθα ευδοκίμησα; προσείλκυσε την έυνοιαν τοΰ καρδινα
λίου Νικολάου τοΰ 'Ροδολφίου, οίτινος δ οίκος ήδύνατο δικαίως να 
όνομασθή ένδιαίτημκ σοφίας* διότι ποικίλης μαθήσεω; ίνδρες ειχον' 
εκεί τήν διατριβήν των, έν οι; μετά τοΰ Σοφιανού καί έτεροι "Ελληνες 
συνετέλουν αυτόθι, ώ; Κωνσταντίνο; 6 'Ράλλης, Χριστόφορος δ Κον- 
τολέος, καί Ματθαίο; ό Αεβάρης

*0 Σοφιανό; διατρίβων έτι έν 'Ρώμη παρίσταται κατά πρώτον^ 
ώς άντιγραφεΰς 'Ελληνικών χειρογράφων* καί όχι ολίγα ιδιόχειρα 
αύτοΰ άντίγραφα σώζονται έν τη  βιβλιοθήκη των Παρισίων φέροντα 
περίπου τό έτος 1 5 3 4 .

Τότε δέ συνέγραψε— Περί κατασκευής καί χρήσεως κρικωτοΰ άστρο· 
λ.αβου, τυπωθεν άγνωστον κατά ποιον έτος (ολίγον όμως μετά το 
1539), καί προσφωνηθέν τ<υ πάπα Παύλω Γ \  φιλοπονήσας καί τοΰ;
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έν έτει 1540  τυπωθέντας πίνακας τής 'Ελλάδος, προσθείς παρά 
τ ’ «ρχαϊα καί τά σύστοιχμ τής νέας Ελλάδος (‘).

Καί τψόντι πολύ αξιέπαινος εΐνε ό Σοφιανός, διότι πρώτος συνέ* * 
λαβε τήν ίδιαν νά συνάψη, ούτως είπεΐν, μετά των νέων, διά τί{  
μναπολητικής των αρχαίων ονομάτων δυνάμεως, τήν μνήμην τής 
παλαιάς δόξης. ;

Έ κ  'Ρώμης ό Σοφιανός μετέβη εις Βενετίαν, οπού τω  1543  γνω- 
ρίσας αύτόν ό 'Ισπανός ’Ιάκωβος Μενδόζας άπέστειλεν εις Άθων* 
πρός συλλογήν ελληνικών χειρογράφων. ’Εν τή  περιοδεία έκείνη ό 
Νικόλαος ηύτύχησε ν’ άνεύρη σύν τοΐς άλλοις καί χειρόγραφον τού 
’ίσοκράτους πληρέστερου τού τετυπωμένου. >

Βλέπων τήν Ε λλάδα  βεβυθισμένην εις παχυλήν αμάθειαν, ένεκα 
της ελλείψεως καταλλήλων προς διδαχήν τοΰ λαού βιβλίων, ό Σο
φιανός συνέλαβε τήν άξιέπαινον ιδέαν ΐνα πέριγράψη καί τυπώση σει
ράν βιβλίων είς δημοτικήν γλώσσαν. Συνέταξεν όθεν Εισαγωγήν Γραμ
ματικής, έπαγγελλόμενος νά συγγράψη ρητορικήν, λογικήν, γεωμε
τρίαν, άστρονομίαν, καί τ ’ άλλα τής φιλοσοφίας μέρη, ώς καί απλο
ελληνικόν λεξικόν.

Πρός τόν σκοπόν δέ τούτον μετέφρασεν εις τήν καθομιλουμένην 
τό— Περί παίδων αγωγής τού Πλουτάρχου, καί έτύπωσεν αύτό « έν 
οικία Βαρθολομαίου τού Καλλιγράφου αφμδ , μηνί ’Ιανουάριου β’. » 
Προσφωνεί δέ τήν μετάφρασίν του ταύτην ό Σοφιανός εις Διονύσιον 
επίσκοπον Χερροννήσου καί Μυλοποτάμου, λέγων έν τή άφιερωτική 
επιστολή, ότι αν όπεδέχετο εΰμενώς τό έν λόγω, ήθελεν εκδώσει καί 
τά  έπίλοιπα βιβλία τού Πλουτάρχου, τούς διαλόγους τού Λουκιανού, 
καί άλλα τής ίεράς Θεολογίας, πάντα εις τήν καθομιλουμένην.

*0 Σοφιανός έπί σκοπώ νά διαδώση εΰχερέστερον όσα υπέρ τής 
στοιχειώδους παιδεύσεως προύτίθετο νά δημοσίευση, συνέστησεν έν 
Βενετία τυπογραφείου, έκ τού οποίου έν μόνον γνωρίζεται τυπωθέν, 
τό  'Ωρολόγιον (1 5 4 5  μηνί Μαΐω 6) (2).

Έγραψεν ό Σοφιανός κα ί—σημειώσει; εΐ; Πτολεμαίου Γεωγραφίαν, άνεκ-

(*) Ό Γερδέλιος γράψας εισαγωγήν καί λατινικήν έξήγησιν των πινάκων τοΰ Σο
φιανού είς τήν έν Βασιλεία τφ 1545 γενομένην άνατύπωσιν, εγκωμιάζει τόν Σοφια
νόν διά τό φιλοπόνημά του. Οί Πίνακες ούτοι πολλ.άκις ύστερον έπί τό κομψότερου 
άνετυπώβησαν.

(*) Τό 'βρολόγιον έξεοεθε, ,τρότ.ρον μϊν ιγ  153ο, -ϊτα ό’ έν 1563, καί 1 5 6 8 .,



ooioOs (*)·-Έικμελν'θτ, Οί μ ιτ»  τών άλλων τροφίμων τ ις  ότ.ο του Ιν 'Ρώμη 
Ιλλην.κοϋ Γυμνασίου γενομένσς Ικοόσίις.

Λήσταρχος.
Μ ι/αήλ τό πρότερον ονομαζόμενος, μετεκλήθη είτα Έρμόδωρος’ νέος 

δέ μεταβάς έκ τής γενεθλίου νήσου (Ζακύνθου) εις ’Ιταλίαν έγένετο 
υπότροφος τοϋ έν 'Ρώμη 'Ελληνικού Γυμνασίου. ’Εκεΐθεν μετέβη εις τό 
πανεπιστήμιου τής Φερράρας, καί διήκουσε Μάρκου τού ’Αντιμάχου. 
Έχπαιδευθείς εκεί την ιατρικήν δ Λήσταρχο; μετέβη εις την 'Ελλά
δα, καί έν Χίω μετήρχετο τόν ιατρόν. ’Ενταύθα διατριβών συνέγρα- 
ψεν έπισταλάς πρός Βο'υδαϊον, Ματθαίον Αεβάρην, Λάζαρον Βοναμίχον, 
Γεώργιον Κορίνθιον, Ίωάννην Ζυγομαλάν, καί Θεοφάνη,ν Έλεαβούλχον, 
δημοσιευθείσας ΰπδ Κρουσίου, Λαμίου, καί Μουστοξύδου.

Έν Χίω διατρίβων ό Λήσταρχος έπαίδευε νεανίσκους. Μεταβάς 
δέ πάλιν είς ’Ιταλίαν διωρίσθη καθηγητής έν Φερράρα (Τ 5 ί6 — Ύ), 
δθεν κατά πρόσκλησιν τού πατριάρχου Διονυσίου έπαναστρέψας έδί- 
δασχεν εις τδ έν Κωνσταντινουπόλειι ίδρυθέν Ελληνικόν σχολείου, 
γράψας εκεί κατά Θεοδόσιον Ζυγομαλάν, Προτρεπτικόν τοΐς σπου- 
δάζουσι νέοις.

Έπαναχάμψας είς Χίον ένυμφεύθη έχει, μετερχόμενος τδν ιατρόν,' 
καί διδάσκων τούς παίδας μέχρι τού 1560 . Έν τή  νήσο δέ ταύτηι 
πιθανώς καί άπεβίωσε.

Συνέγραψεν δ Έρμόδωρος, κατά Κράσσον, καί ποιήματα έν άμφος 
τέραις ταΐς γλώσσαις, καί κατά τινας, παρατηρήσεις είς τά  τοϋ Δη-; 
μοσθένους (*).

Ό  Λήσταρχος ήν εις τών έπιφανών λογίων τού IT*. αϊώνος. Παχώ- 
μιος ό 'Ρουσανος λέγει « Καί ούκ έστι χώρα είς ήν τις άφικόμενος 
οΰκ ακούει Έρμόδωρον έπί σοφία τε καί έπιεικεία θρυλλούμενόν τε 
καί ύπερθειαζόμενον *.

Τών παρ’ αύτώ μαθητευσάντων τέσσαρες μέν ήριθμοϋντο έν Χ ίο  
περί τω 1580" δέκα δέ αλλαχού (5) ' μεταξύ τούτων ήτο καί τις 
Δημήτριος χρηματίσας νοτάριος τού ήγεμόνος τής Μολδαυΐας, « συμ- 
φοιτήσαντος τώ Έρμοδώρω παρά ’Ιωάννη τώ  Λασκάρει

Πρός τούτον απευθύνονται διάφοροι έπιστολαί Έλεαβούλχου, 'Ρου*

Ο  Έλληνομν. μ,λ. 4, y it  ο.
Έλλη·, ομ. ο//.. Ιο. —Π. Χιώτη. ΊϊΤβρ. ΖυκλΛο. τόμ. L· .

μ) Ζ-γνυλΐ - ; , jureugw ia.

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ A liiN .
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σάνου, Διονυσίου πατριάρχου, Ματθαίου Αΐβάρη, Γεωργίου Κορινθίου,' 
Λασκάρεως κλπ.

Ό  Λήσταρχο; διεσύρθη πικρώς, δ ι’ άγνωστον ήμϊν αίτιον, παρά 
θω μά Έλεαβούλκου,

Έ λ ε α β ο ΰ λ κ ό ς .

Θωμάς ’Ελεαβούλκος, ό Νοταράς, έγεννήθη περί τάς άρχάς τής 1~'- 
έκατονταετηρίδος έν Κορών/i τής Πελοπόννησου. 'Ο πατήρ αύτού Nt* 
κόλαος τό πρίν καλούμενος, μετά  τήν έν 1 5 0 0  άλωσιν τής πατρικός 
του αίχμαλωτισθείς ύπό των Τούρκων άπηχθη μετ’ άλλων εις Βέρ* 
£οιαν τής Μακεδονίας, καί τον μοναχικόν βίον άσπασθείς μετωνομά- 
σθη Νείλος. *0 υιός του Θωμά; ομοίως τό μοναχικόν υπενδυθεί; τριβώ- 
νιον μετεκλήθη Θεοφάνης. Έχρημάτισεν ίεροκήρυξ τής μεγάλης εκκλη
σίας, καί περίφημος διδάσκαλος* Περί αυτού Δωρόθεος ό Μονεμβα- 
βίας διεσώσατο ήμϊν τά  εξής. « Τότε (έπί τού πατριάρχου Διονυσίου 
1543- 51) ητον καί ό πολύς καί μέγας άνθρωπος ό κύρ Θεοφάνης,. · 
μέγας ρήτωρ, καί έκαθέζετο εις την Χρυσοπηγήν, καί έδίδασκε καθ. 
έκάστην κυριακήν τον λαόν τού θεού, καί έβγαλε μαθητάς πολλούς 
καί θαυμαστούς, Θεωνάν τον Θεσσαλονίκης, ’Αρσένιον Τορνόβου, Δα
μασκηνόν τον Ναύπακτού καί "Αρτης, Μεθόδιον τόν Μελενίκου, 'Ιερό
θεον τον Μονεμβασίας" ητον καί ό Σίλβεστρος 'Αλεξανδρείας, καί ό 
Κυζίκου Ίωάσαφ, καί Λακεδαιμόνιας Δωρόθεος, καί άλλοι πολλοί (’)· 
*0 θεωνάς, ό ’Αρσένιος, ό Δαμασκηνός, ό Μεθόδιος, ό 'Ιερόθεος ησαν 
πολλά καλοί, λόγιοι, καί προκομμένοι’ οΐ δέ άλλοι, καί μάλιστα ό 
Αλεξάνδρειάς, ενάρετοι καί νηστευταί, καί πολλά καλογερικοί’ τότέ 
γοΰν έπεσαν οί άρχοντες μ.έ τόν κύρ θεοφάνην καί έγινε πάλιν Σύνο
δος · . . τότε γούν ή Σύνοδος των αρχιερέων είπαν, ότι άς είναι συγ- 
χωρημένος ό κύρ Διονύσιος διά τό γράμμα όπου έκαμε, καί τού κύρ 
Θεοφάνη είπαν πλέον νά μ.ή λαλή’ καί ύπήγεν εις τό "Αγιον όρος, 
εις των 'ΐβήρων τήν Μονήν, ότι εκεί ητον κουρεμένος, καί εκεί άφηκε 
καί τά βιβλία του* καί μετά ταύτα ύπήγεν εις τήν Βέρροιαν, καί 
εκεί εκοιμήθη, καί έθαψάν τόν οί Βερροιώται έντίμως, διότι καί ό κύρ 
Θεοφάνης Βερροιώτης ήτόν έκ μ.ητρός(*) ».

“Εγραψεν ό Θεοφάνη?— Διαίρεσιν μετά συλλογισμών κατα τήν θεοπαράοο*

(*) Θεοδόσιος Ζυγομαλάς γράφων -ιός Κροΰσιον λέγει « Ε·σί θεοφάνους μαθητή 
Ιερομόναχοι καί μοναχοί 30 ».

(*) Λωροδεου Χρονογράφος σελ, 441 — 2 (ϊχδ. 1681'.
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Ιρ η  ίιμώ» βιοοοφίαν ΐτμ  πί«-εω,', κββώαπερ ο: τής ήμετίρας εχκληοίσς ττνευ- 
μβτοφοροι διδάσκαλοι πσρεόωκαν, συν-εβίνχα παρά θ ω μ ά  Έλεαζοόρκου (*)· 

Π ρόί δε χα ί π ίντε (πιστολάς πρίχ Έρμόδωρον Λήσταρχον, Ιγνάτιον, και 
Μητροφαντ,ν τό< μητροπολίτην (’ ).

Ιωάννης Ταρχανιώτης.
Έγεννήθη περί τά  τέλη τοΰ ΙΕ*, αίώνος εις Γαέταν ές επισήμων 

γονέων, συγγενευόντων τοΐς Παλαιολόγοις, καί μετά τήν χαταστμοφήν 
τοΰ Βυζαντίου εις Νεάπολιν προσφυγόντων. Πενόμενος καί δυστυχών 6 
’Ιωάννη; ήναγκάσθη άττό μόνων των πνευματικών του κεφαλαίων νά 
προσπορισθή τόν έπιοόσιον άρτον. Έπεχειρίσθη -κολλάς περιηγήσεις 
προς άπόκτησιν νέων γνώσεων' διέτρεζε τό βασίλειον τ ις  Νεαπόλεως, 
τήν Σικελίαν, μ iγα  μέρος τής Ιτα λία ς, διατρίψας έπί τίνα χρόνον έν 
Βενετίφ. Έκεϊθεν μετέβτ, εις Φλωρεντίαν, όπου τό όνομά του δέν ήτο 
άγνωστον, χλεϊσθέν Οπό τοΰ συγγενούς του Μαρούλου του Ταρχανιώ- 
του. Εύμενώς δε δεξιωθείς ύ-ρ’ ενός τών γραμματέων Κόσμου τοΰ έχ 
Μεδιχων ήςιώθη μετ’ οϋ πολΰ τής ηγεμονικής μεγαλοδωρίας πρός 
ένδάόρυνσιν τών ερευνών του" διότι πρό πολλοϋ είχε συλλάβει σχέδιον, 
όντως τολμηρόν διά τάς «τελείας τής εποχής, νά συναθροίσει δηλο- 
νότι καί έχδώστ, πά ντ ,χτά  διεσπαρμένα μνημεία τής ιστορίας όλ̂ ων 
τών λαών. Μεγάλη βεβαίως η το ή τοιαΰτη έπιχείρησις, και τής ο
ποίας τό τεράστιον ή δυνατό νά δειλιάσιρ πάντα άλλον, εκτός τοΰ επι
χειρηματικού "Ελληνος" κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ ΙΕ' αίώνος αί 
ίστορικαί ίρευναι ησαν τόσον ατελείς, καί τά  μέσα τόσον όλίγα, ώστε 
νους έκτακτος ήδύνατο νά συλλαβή τήν (δίαν συγγραφής τής Παγκο
σμίου ιστορίας* όθεν αξιέπαινος έθεωρήθη 6 Ταρχανιώτης διά τήν πρω
τοβουλίαν τα-ίτην, εί καί τό σύγγραμμά του περιέχει όλα τά κενά τής 
πρωτοτυπίας.

Ό  Ταρ/ανιώτη; άπεβίωσεν έν Άγκώνι τώ 1 5 6 6 ' έθαυμάσθη 
ζών καί έγχωμιάσθη μετά θάνατον διά τήν ευρυμάθειάν του.

Σ υγγράμματα .
—L’Adonc. Venezia 1550. (συλλογή ποιήσεων).
—Del sito e lodi della cilia di Napoli, con una breve istoria de* re 

saoi, e delle cose pm degne allrone nc’ medcsimi tempi awenute. 
Napoli <566.

(*) Fabricii Bibliotheca Gr*ca XI, σsX. 719.
{*) ΈΧληνο]ενήμ»ν, φ·Α. 10.

(ΝΕΟΕΛΛ. ΦΙΛΟΛΟΓ.) .10
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—Dell’ Isloric del niondo, le quali con tulle quelle piirlicolarita'ch? 
bisognano, contcngono quanto dal priucipio del niondo fin a tempi 
noslri e successo. Venetia 1262. 4 vol. (Άνετυκώθη τώ 1573, 1585, 
1592. 1598, 1606. ‘ i

Μ εταφράσεις ex τοΰ ίΛΛηηχοΰ.
Alcuni opuscoletli delle.cose morali di Plutarco. Vinelia 1543, 2 vol.

(Πολλάκις άνετυπώθη),
—A che guisa si possano e conoscere e curare la inferroila dell’ 

animo. Vinelia 1549.
—De mezzi ehc si possono tenere per conscrvare la sanita. Vinelia 

1519. (Άμφότερά εΐσι μεταφράσει? εκ των τοΰ Γαληνοί).
Μετέφρασε καί. τά  έξης τοΰ Βιόνδοι*.

—Roma rislaurata, ed Italia illusirata. Venetia 1542.
—Roma trionfante. Veil. 1548 (').

’Ιωάννης Μαυρομμάτης:
Κερκυραΐος, έν Βενετία καί Νεαπόλει ώς επί τδ πολύ ζήσας. Διε- 

τέλεσε βιβλιοθηκάριος τής Βιβλιοθήκης τής Κεαπόλεως, γράψας καί 
κατάλογον των έν αυτί) εντύπων καί χειρογράφων. Έ π ί κώδηκος' 
περιέχοντος διάφορα τοΰ Μαυρομμάτου ανέκδοτα πονημάτια άναγι- 
νυίσκεται' « Τέλος εϊληφε τδ παρόν βιβλίον διά χειρδς εμού Ίωάν- 
νου Μαυρομμάτου τοΰ έκ Κέρκυρας, κατά μήνα Δεκέμβριον αφνε', 
άπδ Χρίστου γεννήσεως ”· Προλογίζεται δέ ούτω. « "Εδει μέν, ώ 
άνδρες φιλομαθείς καί φιλέλληνες, πρδ πολλοϋ την των ενταύθα 'Ελ
ληνικών βιβλίων τάξιν υμάς ζητήσαι, τοΰτο όσημέραι δηλαδή χρή- 
ζοντας ϊνα ραδίως ών άν άείποτε δεόμενοι τυγχάνοιτε εύρόντες, πλεί- 
στην δσην άρυσάμενοι την ώφέλειαν, ώς αν άπδ άειθαλλοϋς λειμ.ώνος 
τά  καλλιστα των άνθέων δρεψάμενοι άπέλθοιτε. Ά λλ’ έπεί ούδείς 
των πάλαι οϋδέπω καί νυν τής ούτως άγαν κοινής ώφελείας τοΐς 
σπουδαίοις έφρόντισε, Παύλος ό τρίτος άρχιερεύς, θείος την φύσιν καί 
τωόντι φιλάνθρωπος, καί πάσης αρετής πατήρ, διά Μιχαήλ τού 'Ρω- 
σαίτου (5), "Ελληνος άνδρδς καί αύτώ οικείου, τά  συγκεχυμένα ταϋτα

(>) Tafuri, Scrittori Napoletani, tom. Ill — Angelis, Biographie Onivcr- 
selle, tom. XLIV.

(®) Τόν 'Ρωσαΐτον τούτον « γλυκόν καί σπουδαΤον» κηρύττει Νικόλαο? ό Χ)οφιατ 
νός. Πιθανώς δ’ ήν ΚορωναΤος τήν πατρίδα, υιός Ίωάννου 'Ρωσαίτου, μετά τήν 
αλωιιν τής πατρίδος εις Νεάπολιν καταφυγόντος χάχεΐ θάνόντος· επί τοΰ μνημείου 
αΰτοϋ έ/αράχθη ή =ξής επιγραφή. ι< Ιωάννη ’Ρωσαίτω ευπατρίδη Κορωναίω άγδρί
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«χί άταχτα βιβλία εις τάξιν μετήνεγκε, δείγμα μεν τής έχυτού κα- 
λοκχγαθίας, τοΐς δ ’ έντευξομένοις τήν εις άεί χρόνον ωφέλειαν' έρ - 
ροκιθε. · «μέσως δ ’ επεται, * * Ιΐίναξ συν €)εώ πάντων των 'Ελληνι
κών βιβλίων τον παλατιού κατά ’Αλφάβητον » (’)·

Ίωαννίκιος Καρτάνος.
Κεσκυραϊος, ιερομόναχο; και μέγας πρωτοσύγκελος, ώ; αΰτοφη- 

μίζεται. Έν Βενετία διατριβών έφυλακίσθη, τν, ενεργεία ’Αρσενίου 
’Αποστόλη (2)" έν δέ τή φυλακή, ώς ό ίδιος λέγει, « διά ν’ άπερνάγτι ό 
λογισμός του, εύγαλεν άπό τήν Παλαιάν διαθήκην τό άναγκαϊον αυ
τής » καί συνέγσαψεν έν τή καθομιλουμένη διαλέκτω “ ΐό άνθος ” 
βιβλίον, πλήρες βλασφημιών, καί ίίπερ, κατά 'Ρουσάνον “ κα.τεΐχον 
πολλοί ώς Εύαγγέλιον εί καί τι περισσότερον, ού μόνον τού λαού, 
άλλα καί αύτοΰ δήπου τοΰ βήματος, καί ού μόνον των κοσμικών, 
άλλα καί τών μοναχών ".

'Ο Καρτάνος απολυθείς τής φυλακής δεν ηϋχαριστήθη νά ήσυχάσγ, 
άλλ’ έλθών εις την μεγάλην ’Εκκλησίαν έζήτει ν’ άνταμειφθ'ρ διά τό 
πόνημά του, μέ προβιβασμόν εις άργιερατικόν θρόνον, όμως άπεκροΰσθη 
από τόν Πατριάρχην, ετερόδοξο: κριθείς καί άνάςιος τού προϊστασθαι 
χριστιανικού ποιμνίου- καί εντεύθεν » έντραπείς πρός τούς όμόφρονας 
» αυτού Ιδραμε, καί τήν άπευκταίαν ούτω καί οΰλομένην έκράτυνε 
■ μήνιν κατά τό έγχωρούν αύτώ' καί δθεν πλεΐστοι τών χριστιανών 
* διεφθάρησαν καί ετι έν διαφθορά τά τούτων κεϊται ». Ταύτα ό 
'Ρουσάνος, οστις καί συμβουλεύει τόν Ναύπακτού μητροπολίτην Αθα
νάσιον, επειδή τότε ό Καρτάνος διέτριβεν εις τήν επαρχίαν εκείνον,

\$1

τά μέγ'.ττα περί ττ,ν ζατρίδα έακουδαχότι, οί χαΐάες αύτοΰ δαχριφροΑντες τόνοε 
τόν τάφον ευσεβείας έ'νεχεν χατεσχεύασαν. αφοί’ », . Φΐλληνομν. αελ. 187, ή 295J.

(') Catalogue MSS. Grate. Biblioth. Burbonlaq®,
Πολλοί χώδηχες άντιγραφέντες ύττό Μαυροιυιυάτόό / ϊ  Hi 2 —48)*ορίζονται εν τη (3ι- 

ελιοβήχη της Έσχσυριάλης. (M iller C atalogue dea M SS. τελ. XX).
(*) Ό  Κροϋσίος λέγει τά έξης μεταφράζων έχ πρ^ώγαυ τής. πρώτης έχοόσεως τοΰ 

"Ανθους » Ab hoc Arsenio in Vcnctorum carcerem -conjcrtum sc fuisse, non 
propter aliquot pecratum, sed ob studium pictatie et vcritalis». (Tutxograr. 
σε λ 199). Ά λλ’ό 'Ρουσάνος άναιρον τά ΰπό Κάρτίνου γραφόμενα τής τυλαζίαεώς 
του τά α'τια λέγει' ο Καρτάνος δ·.' εμπορίαν εις Άχυληιαν στελλόμενος, χάν.ιΐιΟα εις 
α·.3/ρ,ο^γ·3ς έμ-£οών ένεβ/.ή'Οη ΐΐς φνλϊχτ,ν, ότ.οώ zs*„~xzj. ji'.oAov twot x a x v , 
x ii tf4v 3f4e:v pifCapov, x*t : i  τ.ολλά - κ»:· z - j^ iy A V *  ;^-άτ»

vi0ta'. lr.it ή*:·.** »t '
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νά δηλώστι και διαμαρτυρηθή εις τους ΰπ’ αυτόν επισκόπους καί ιερείς* 
καί « τηρή καλώς όπως μ,ήτις άλώσιμος τοϊς τούτου παγίσι γένοιτο "· 

Αί αιρέσεις τοϋ Καρτάνου καί των ύπ’ αυτού όνομασθέντων οπα
ίων, καταριθμούνται υπό τού αυτού 'Ρουσάνου ώς έξης ’·

» Καρτανϊται, οί καί Ίωαννικιανοί ούτοι, τώ θρόνω τής Κωνσταν* 
τινουπόλεως δοκούσιν ΰποκεΐσθαι, δέχονται δέ οί μεν λαθραίως, οί 
δέ καί φανερώς τα τού ’ΐωαννικίου τού Καρτάνου συγγράμματα, έξ 
ού καί την επωνυμίαν εσχον' δς έκ Κέρκυρας μέν ώρμητο, έδογμάτισε 
δέ πλεΐστα των τε προδιεφθαρμένων αιρέσεων καί τών μηδέπω έξευ- 
ρημένων. Καί γάρ τον Θεόν χάριν ονομάζει’ φησί δέ τόν Θεόν καταρ- 
χάς πεποιηκέναι ύλην τινά παχεϊαν μέν, άτύπωτον δέ καί άστατον, 
εξ ής άνθρωπον καί τα λοιπά έδημ.ιούργησεν έν τύπω τοΐς τέσσαρσι 
στοιχείοις κρατούμενα, κατά δέ την πλείω επικράτειαν έκάστου 
στοιχείου, τό μέν τών ζώων είναι μέλαν, τό δέ λευκόν, καί τδ μέν 
μεΐζον, τό δέ ελαττον, καί τό μέν θυμώδες, τό δέ πραον. Πανταχού 
δέ αντί δημιουργίας την προσηγορίαν γεννήσεως λαμβάνει, κάντεύθεν 
όμοια τώ ποιήσαντι είναι τά ποιήματα άποφαίνεται. “Ανθρωπόν τε 
καί ψυχήν έξ οΰδενδς έν έτέρω κεφαλαίω φησί τόν θεόν πεποιηκέναι’ 
πώς δέ τούτο διασαφηνίζων, φησίν’ ότι διά τού αγγελικού λόγου 
συνέλαβε τόν Θεόν ή Παρθένος, καί έποίησε τούτον Θεόν καί άνθρω
πον, έργου «ρύσεως άνευ, καί τούτο είναι εκείνον τόν αιώνιον καί 
άναρχον καί ατελεύτητου άνθρωπον. ”£τι φησίν, ότι διωχθέντες υπό 
Θεού οί άμαρτήσαντες άγγελος ήλθον εις την άβυσσον, έφ οίς 
καί έβρεχε διά την αυτών αυθάδειαν ήμερόνυκτα εννέα’, καί 
τούτο, φησίν, εστίν δ λέγει ή γραφή καί ίιεχώ ρησετ ό θεός d r  ά 
μ ε  σοτ τον φωτός χαϊ d ra  μέσον τον σκότους' ήτοι τούς καλούς 
αγγέλους άπό τών κακών. “Ετι φησίν ότι ζώον άπαν συλλο
γίζεται, καί τό παράδειγμα έκ τού μύρμηκος* παν δέ πράγμα, 
ήτοι δένδρον, πέτραι, λάχανα, ύδωρ, πύρ, γη, μιμούμενα καί μετά- 
φυτευόμενα αύξει, έπεί καί έμψυχα. “Ετι φησί κατά τινας έν τώ 
ούρανώ πλασθηναι τόν 'λδάμ, καθ’ έτέρους δέ φησίν, εις τά μέρη τής 
Αίγυπτου, έν τώ πεδίω της Δαμασκού, κακεΐθεν μετατεθεϊναι εϊς 
την ’Ινδίαν, όπου καί ό παράδεισος. ν£τι φησίν, ότι ό διάβολος γέ- 
γονεν όφις έχων ανθρώπου πρόσωπον, καί ούτως ήπάτησε τούς προ
πάτορας’ καί ότι, ώσπερ ό διάβολος γέγονεν άνθρωπος καί ήπάτησε 
την Εναν, οντω καί ό Θεός γέγονεν άνθρωπος έκ γυναικείας μήτρα?
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καί έσωσεν ήμάς άπαντα;" ετι 'ρτ,'τίν ότι μετά τήν ex τοΰ παραδεί
σου εξορίαν, βουληΟέντες οί πρωτόπλαστοι υπέρ τη ; ιδίας αμαρτίας 
νηστεΰσαι, έπειράθησαν Οπό τοϋ διαβόλου" έρωτηθείς δε ό διάβολος 
ΰ-ό τοϋ ’Αδάμ τίνος χάριν πειράζει αυτούς, άπελογήσατο, δτι σοΰ 
πλασθέντος ΰπά Θεοϋ, προσετά/θησαν παρ’ αύτοϋ πάντες οί άγγελοι 
μετά τοϋ Μιχαήλ. έμπροσθεν σου στηναι εις προσευχήν καί προσκυ- 
νήσαί σε ώ; είχόνα αύτοϋ, 8 καί έποίησαν. Προσταχθέντος δέ κάμοΰ 
τούτο ποιήσαι μετά των συν έμοί καί μή ποιήσαντος, άλλα τουναν
τίον ζητήσαντο; την παρά σοΰ προσκύνησιν, έπεί καί πρότερός σου 
έγεννή9ην, καί όμοιος γενέσθαι Θεώ καυχησάμενος, έδιώχθην παρά 
Θεοϋ διά των αγγέλων αΰτοΰ έχ προσώπου τής γή; εις τον αδην. 
'Ε τι φησίν δτι άποσταλείς ό Μιχαήλ μετά άρματος εξ ανέμου, ου οί 
τροχοί πύρινοι, ελαβε τόν ’Αδάμ επ’ αΰτοΰ εις τον παράδεισον ενώ
πιον τοϋ θεοϋ, ου τδ πρόσωπον λίαν άνήπτετο. "Ετι φησίν δτι τώ 
Χριστώ γεννηθέντι κατήλθεν οΰρανόΰεν ΐμάτιον, καί τούτο, φησίν έστίν 
8 λέγει ό ευαγγελιστής χιτώνα α ρ,payor, έφ ού καί ή τοΰ θεού δύ- 
ναμις επεσεν" έτι φησίν δτι έσω τοΰ φαινομένου οΰρανοΰ είσιν αί δυ
νάμει; τοΰ οΰρανοΰ, καί αί ψυχαί τών δικαίων" εΐ; τόν αφανή δέ μό
νον είσελΟεΐν τόν Χριστόν· ’Ετι φησίν δτι Ικ τινων βιβλίων τών έν 
τώ δεσποτάτω τής 'Ρωμανίας παρά τινων πεφυλαγμένων, έχόντων 
τάς γενεαλογίας άπάντων, ελαβον οί εΰαγγελιστκί τήν γενεαλογίαν 
τοϋ υιού τοϋ Θεοϋ" ετι φησίν δτι ό άγγελος είπε πρός τήν Παρθένον, 
γίνωσκε οτι τό άγιον Πνεύμα ire  μετά σοΰ, καί αυτό σαρχωΟήσεται 
έν σοί, καί γεννήσεται άνθρωπος, καί καλέσεις αυτόν ’Εμμανουήλ, 
καί σώσει τό γένος τών χριστιανών έκ τών χειρών τοΰ διαβόλου" 
καί δτι όλη ή αγία Τριάς έσαρκώΟη διά τό δμοων τών τριών καί ά- 
χώριστον. ’Ετι φησίν δτι οί έξ ’Ανατολής έλθόντες μάγοι είς προσκύ- 
νησιν τοϋ Χριστού, ό μέν έθεάσατο αΰτόν ώς νηπιον ένιαυτοϋ, ό δε 
ώς άνδρα τριακονταετή, ό δε ώς γέροντα πεπαλαιωμενον" καί δτι, 
έτι παιδίον ών ό Κύριος, σημεία έποίησε, νεκρόν γάρ άνέστησε, καί 
επάνω τών άκτίνων έπωχεΐτο τοϋ ηλ.ίου, και έπι τοϋ ιματιου ύδωρ 
προσέφερε -ή μητρί, καί ζύλον τανύσας, μεΐζον έποίησε, χρείας οΰαης, 
καί στρουθιά έμψυχα έκ πηλού κατεσκεύασεν. 'Αλλά τ ί ;  άν εκαστα 
τα τοϋ Καρτάνου καταλέγοι βλάσφημα; σχεδόν γαρ οΰόεν όρθον εν 
ττ, λ.αοπλανεϊ αΰτοΰ βίβλω φέρεται. *

Εν'-ύ9η /ατ» πρώτιν -Λ ΰτ.ο Καρτάνου e'.vvi-.sGcv ’ Α .6ος  καί i  ν α γ*»



κ β ΐ ο ν  τ η ς  π α λ α ι α ς  τε  κ α ί  ν έ α ς  δ ι α θ ή κ η ς  Ένετίησι 4536 παρββ'. 
Ζανετ ίω μετατυπωθέν αυτόθι έπιοιωρθωμένον τώ 1567* *

Εκτο; τούτου εγραψεν ό Καρτανας— Λόγους συνεκδοΟέντας τω "Ανθεί καί 
μετατυπωΟεντα; μετά του Θησαυρού Δαμασκηνού (Ένετίτ,σι 1628).

— ΈκΘεσιν του θείου καθήκοντος.
— ’Ιατροσόφιου συνταχθεν καί εκλεχθεν από των τριών ιατρών 'Ιπποκρά-* 

τους, Γαληνού, καί Μελετίου (‘).

Παχώμιος 'Ρουσάνος.
’Εγεννήθη έν Ζακόνθω (*), και έκουρεύθη μοναχός έν xvj μονή τοϋ 

Αγίου Γεωργίου των Κρημνών. ’Εςελθών τη ; πατρίδας του, περιηγή- 
θη πολλά; της 'Ελλάδος χώρας, μετέβη εί; τον "Αθωνα,. καί έπροσ- 
κυνησε τους 'Αγίους τόπους. Είτα δ’ έπεακέφθη την Βενετίαν καί 
συνεσχετίσθη μετά πολλών ορθοδόξων αρχιερέων, ιερέων, μοναχών, 
και προυχόντων.

Λιτώς άποζών ό Παχώμιος, ό καί fa x e rS v a ]c επονομαζόμενος 
έγένετο ού μόνον ένθερμος τών πατρώων δογμάτων ζηλωτής, άλλα 
καί γόνιμος καί φιλόπονος συγγραφέας, θεράπων οχι ευκαταφρόνητος 
της ιδίας γλώσαης, έπαγγελλόμενος γραμματικήν καί τό διδασκα
λικόν εργον μετερχόμενος' καί δεν είναι αμφιβολία, ώς λέγει ό Φι- 
λητάς, ότι κατά σΰγκρισιν έχει τον πρώτον τόπον μεταζυ τών λο
γιών Ελλήνων, οοοι κατά τά πρώτον ήμισυ τής ΙΣΤ' εκατονταετη
ρίδας έπαιδεύθησαν εντός τής 'Ελλάδος καί έζων εντός αυτής.

Ιδ ία  6 'Ρουσάνος ήγέρθη δριμΰς έπιτιμητής τοϋ Καρτάνου. πολλά 
γράύας καί ένεργήσας προς καταστροφήν τών Οπό του άθλιου εκείνου 
αίοεσιάρχου ένστειρομένιυν ζιζανίων.

Προς τούτοις δε εις τον 'Ρουαάνον άνήκει ή πρωτοβουλία τής συγκρι
τικής διερευνήσεως τών κατά τόπους ιδιωμάτων τής καθομιλουμένης 
γλώσσης, ύπό τοϋ Ινοραή επ’ εσχάτων διά μακρών άναπτυχθείσης.

'Ο Παχώμιος άπεβίωσεν, αγνοουμένου τοϋ έ'τους, έν Ζακύνθω έν τή 
μονή τών Κρημνών, ένθα κατετέθησαν και τά πολυάριθμα αύτοϋ 
συγγράμματα, ύστερον μεταχθέντα εις Βενετίαν.

(’) Φιλητα, Πάρεργων φυλ. Α1.—Έλληνομν» σελ. 442, καί 449.
(*) *Η οίχονένεια του *Ρουσάνου πεοισωθεΐσα μέχρι του 1688 παντελώς έξελιΐΜ

*ατα τον εν ΖαχύνΟω ένσκήψαντα τρομερόν λοιμόν τής %\ Νοεμβρίου, ώς λέγει Φ 
ΛΙάτεσης έν τώ ήμεοολογίω του: « ’ΙΙγροιχήθηχε ή πανούκλα στη Ζάκυνθο, καί έξε- 
κλήοισε ό 'Ρουσάνος καί ό Κοιχουμάλης ». Βλ, Κ. ΣάΟα 'Ελληνικά ’Ανέκδοτα, τόμ< 
Αέ· σπλ, 217*
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Σ υγγράμ μα τα .
- Π ρ ό ;  w V  i  νροίκου; τήν θείαν γραφήν διασύροντας.
— Πρό; του; Ελληνίζοντας καί σου; τά θεία μυστήρια βεβηλοΰντα;, και 

ο j  προσεχειν τοί; πολλοι; άσευέσιν, αλλά τοΐ; εΰσεοέσι καν ολίγοι ώσ·,.

_Πεε:. τή; I/. τών γοαφώι ώφελείσ;, καί οτι οΰκ αίτιοι ο5, ταύτα; σ υγ-
γραψαμενοι τή; άσαφεία;, άλλ’ η ήμετέρχ αμάθεια καί άικέλε-.α, καί περί 
διδασκάλων.

Λ ίγ ο ι δογματικοί.
— Ότι ΙττΙ θεό;.
— ΙΙερΙ τή; θεία; δημιουργία;.
— Περί των μετά τήν παοάοχσιν.
— Περί τη; τοΰ θετό / όγου Ινσαρ/ου οικονομία;.
— Έ τ ι  περί τή; τοΰ Κυρίου ένσάρκου οικονομία;.
—  Παοαλειπόμενον τώ αΰτώ λόγο).

4 — Πρό; Διονύσιον Ιερομόναχον τον άναχωρητήν.
— Περί τή; των ορθοδόξων καί των Σαρρακηνών πίστεω; πρό; τον Λεαβιον.
— Κατά μυνοφυσιτών.
— Περί Καρτανιτών αιρετικών.
— Περί τή ; τών Καρτανιτών αίρέσεω;.
— Πρό; Λατίνου;, άρμόσειε δ’ &ν καί κατα Άρ'.ανών καί Σαρρακηνών 

μλασφημούντων ττερί τήν υιότητα.
—Ά ττο'ςγία διαλεκτική ττρό; τού; Λατίνου;.
— Κατά άγιοκατηγόρων ήτοι τών κωλυόντων του; απερχομένου; εΐ; προσκύ- 

νησιν τών σεβασμίων καί ιερών τόπων, καί κατά τοΰ Φρά Μαρτί Λούτερη.
— Περί εικόνων καί τοΰ κατ’ εικόνα' ϊτ ι κατά Άριανών καί Νεστοριανών.
— Λόγο; ύπεραπολογητιχό; τε καί ηβικό; πρό; του; δυσανασχετοΰντα; 

πρό; τά; έκ τών έθνών έπαγομίνα; ήμΐν θλίψει;, καί την Οείαν πρόνοιαν λοι- 
δοροΰντα;.

— ’Επιστολή π .ό ; Διονύσιον ιερομόναχον τόν άναχωρητήν.
— Ομιλία λεχθεΐσα εΐ; τινο; τών αδελφών κηδείαν, προτροπή τοΰ ά£βί. 
—Υπόμνημα εί; τό γενόμενον θαύμα παρά τή; σεβάσμια; καί προσκυνη

τή; είκόνο; τη; όπεραγία; δεσποΐνη; ημών Θεοτόκου τή; Κασσιοπαια;.
—  Ομιλία εΐ; τινα τών ρητών τοΰ κατά Ματθαίον ευαγγελίου.
— Περί τών έν τώ θείω βαπτίσματι τιθέμενων ονομάτων, καί τών υή 

τοιούτων.
— Λύσει;.
— Κεφάλαιά τινα περί ίερωσύνη;.

>*·ν » , , ' '
, ϋοωτί.μα-α μ*ρ·./.α μετά τ;νων σχολίων.

Kivovs; κατ’ ήχον.
**"“ Εγ/.ωμιον εις τον εν άγίοις Βησίίρ'οίν® Λ ϊρ ’.ίΐτ,^·

'  — Ερμηνεία σύντομο; εΐ; τήν καθ’ ήμδ; μουσικήν.
— Επ.στολαί πρό; Αθανάσιον Ναυπάκτου. IIαίσιον Δράμα;, τού; h  Ενε-*



ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ,

τία χαλκογραφείς, Μακάριον τον ποΐε Θεσσαλονίκης, ’Ιγνάτιον Άντίσσηίέ 
Μιχαήλ τον καί Έρμόδωρον τον φιλόσοφον, Μανουήλ άρχοντα, Δοσίθεου 
Ξανθίας και Περιθεωρίου, Κυριάκον πρεσβύτερον, Φίλιππον καλλιγράφον, 
Λαυρέντιον ’Αθηνών, Κάλλιστον νεωστί χειροτονηθέντα ’Αθηνών, τους εν τη 
μονή του άγιου Μελετίου, τους εν τή μονή τοϋ Σταυρονικήτα.

— ’Ακολουθία εις Βησσαρίωνα Λαρίσσης.
— Κανών ε’ς τους άγιους ’Αθανάσιον καί Κύριλλον ’Αλεξανδρείας.
— Κανών εις τον άγιον Παχώμιον, καί έτεροι ττεντε εις έτε’ρους άγιους.
— Έ κ  των Πτολεμαϊκών Ά χα ΐα ς  θε'σις.
— Ε! Ικ τοΰ θεοΰ θάνατος, καί πώς ε’σήλθε.
—Συναγωγή διαφόρων κεφαλαίων, δτι δει τους Ιν τή αυτή μονή μοναχου< 

διοΰν κατά πάντα καί άρκεΐσθαι τοΐς άναγκαίοις.
— Προθεωρία εις την Γραμματικήν.
—Σχόλια Γραμματικής.
— Γραμματικά Ιρανίσματα.
— Μαρτυριον και ακολουθία των εν Στροφάσιν υπό των Τούρκων φονευθ’ν* 

των μοναχών.
— Σχόλια εις "Ομηρον, Πίνδαρον κλπ. (*).

Δαμασκηνός Στουόίτης.
Θεσσαλονικεύ; τήν πατρίδα' καταλέγεται υπό Δωροθέου μεταξύ τώ* 

θαυμαστών μαθητών τοϋ ’Ελεαβούλκου* χειροτονηθείς υποδιάκονος (*)» 
προεχειρίσθη ειτα επίσκοπος Λιτής καί 'Ρενδίνης (3), καί βραδύτερου 
μητροπολίτης Ναύπακτού καί "Αρτης. ’Ενταύθα δ’ έτελεύτησε ώς μαρτ* 
τυρεΐται έκ τοϋ έξης επιγράμματος Συμεών τοϋ Καβάσιλα.

Τον πάρος εικελον Άθανάτοις γράψαντα τάδ’ άνδρα,
Φεϋ κόνις Αΐτωλών κρΰψεν άδηλον άλις"

(’) Έλλημνήμων, *υλ. 10—11.—Φιλητα, Φιλολ. Πάρεργα Α’.—Π. Χιώτευ
ιστορία Ζακύνθου, Β \— Κ. Οικονόμου, περί των Ο' Ερμηνευτών, Δ1 σελ. 797.

Των άπαριθμηθέντων τοΰ 'Ρουσάνου συγγραμμάτων, έδημοσιεύθησαν: τό ύπόμνημΛ 
εις τό θαύμα της Θεοτόκου Κασσιοπαίας, εν Βενετία 1679 μετ’ άλλων άκουλου** 
θ.ών των πολυούχων της Κέρκυρας αγίων, καί εν 1717 μετά τής ακολουθίας του 
άγιου Σπυρίδωνος* τά δέ—Περί τής έκ των γραφών ώφελείας—Περί Καρτανίτών αί·- 
ρετικών και περί τής τών Καρτανίτών αιρέσεων, καί προθεωρία είς τήν γραμματικήν* 
έδημοσιεύθησαν υπό Μιγγαρέλη (Codices Naniaoi), άνατυπωθέντα νατό Μουστοξύδου* 
δτμοσιεύσαντος και πάσας τάς έπιστολάς του 'Ρουσάνου. (Έλληνομν. σελ. 631—712)·

Είς τόν Παχώμιον αποδίδεται κ παράφρασις ς-ιχηρά των χρησμών Δέοντος τοΰ Σοφοΰ*
(?) Υποδιάκονος ό Δαμασκηνός συνέγραψε τόν θησαυρόν, έκοοθέντα τφ 1527.
(3) Ώς Λιτής καί 'Ρενδίνης επίσκοπος γράφει έπιστολήν πρός τόν πατριάρχη^ 

Κωνσταντινουπόλεως καταχωρηθεΐσαν εν Τουρκογραικία, υπογραφόμενος ώς τοιοΰτος χ®̂  
έν τή έν 1564 καθαιρέσει τοϋ πατριάρχου ’ΐωάσαφ· πρός δ’ είς τό έν 1567 σιγίλλιΟ  ̂
περί τής διαφοράς τών Γιμοπετριτών, καί έν ετει 1575, εις τό σημειωτάριον 
φίνου Γερλαχίου. (Turecgraec. σελ. 174).
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Ελλήνων μεν την σοφίαν βαρύ; ώλεαεν βιών.
Ό ;  οέ φιλέλληνα; πάντα; άπωρφάν.σεν.

'Ο ΣτουΙίττ,ς έγένϊτο si; τών λογεωτίρων καί έναρετωτέρωυ κλη- 
ρ.κών τού καιρού του, πολύ ώφίλήσχ; ττ,ν πατρίδα £ιχ των συγγρα
φών του, καν τά ; χχταχρήσίΐς τοΰ κλήρου έζελίγξας.

'Ο Lequien (Oriens C hristianus II , σελ 9 7 — 98) διχοτεμνει τόν 
Στου^ίττ,ν" τούτο S i  ποιεί καί Φαβρνκιο;' καν έκ τούτων παραλαβών 
ύ Μισαήλ Άποστολίδη; (Εύαγγελ. Κήρυξ).

Σ  υ γγρ ά ιφ α τα .
— Βιβλίου ονομαζόμενου θησαυρό;, οπερ συνεγράψατο ό Ιν Μοναχοί; Δαμα

σκηνός ό υποδιάκονο; καί Στουδίτη; ό θεσσαλον.χεύ;. (έτυπώβη Ιν Βενετία 
4·ϋ28, ί 003, 1648, 4628, καί πολλάκι; μέχρι τού 4844).·

—Έζήγησ·.; τού Πάτερ ημών, (συνεζεόόθη τώ θησαυρώ).
— Παραίνεσι; προ; τοΰ; θέλοντας οω'ΐήναι μοναχού; ώ ; Ιν συνσπτω τού 

Ιπισκόπου λογιωτάτου χορίου Δαμασκηνού Λιτή; καί Ρενδίνη; καί προέδρου 
Πολυανή;.

— Δαμασκηνού Ά ρχιερεω; Στουδίτου συνάΟροιίι; άπό των βιβλίων τών 
παλαιών φιλοσόφων, όσα ειπον περί των πετεινών, όρνεων καί των χερσαίων 
ζώων, καί περί των θαλασσίων, καί μετάφρισι; I πί το κοινότερο·/. (Κατ’ Ά λλά- 
τιον τήν συλλογήν ταΰτην επεμψεν ό Δαμασκηνό; δώρον προ; Μιχαήλ Καν- 
τακουζηνόν μέγαν δομέατικον, άπαγχονναθίντα τώ 1-J74 δια προσταγή; Σουλ
τάνου Άμουράτου. (συνεξεδόθη τώ Ειρμολογίω).

— Λόγο; πεζή τή φράσει εί; τόν δεκάλογον τοΰ Μωϋσίω;. (συνεξεδόθη το"; 
Μαργαρίτα·.; Ιν Βενετία 1630).

— Προγνωστκά σημεία περί βροχή;, άνε'μου, Ικ τών άατίμων, καί Ιχ  τη ; 
σελήνη; I κ διαφόρων ποιητών χαί διδασκάλων, ποίημα καρού Δαμασκηνού 
Μητροπολίτου Ναυπάχτου χαί Ά ρ τη ;, περιίχον καί άλλα τινά.

— Στίχοι Ήρωελεγεΐοι εί; τήν Κοίμησιν τή; ύπερευλογημένη; Θεοτόκου 
Μαρία; εν είδε·, διηγήσεω;. (συνεξε&θησχν τώ θησαυρώ).

— Κωμωδοδιάλογο; Δαμασκηνού Τενδίνη; κατά ’Αρχιερέων, (ίχει πρό
σωπα δύο Δαμασκηνόν καί Γαβριήλ τόν τή; αγία; Αναστασία; ηγούμενου* 
προλογίζει οέ ό Γαβριήλ'.

— Κατάλογο; χρονολογικό; τών πατριαρχιών Κωνσταντινουπόλεω; με’χο ι;
Ίιρεμίου. ,1573;.

"Αγγελος Βεργίκίος ■'*).
ΚρΛί' έτ:ι τη; βασιλεία; Φραγκίσκου Α' έλΟών άποκατέστη εις 

Γαλλίαν, και έττοριζετο τά ττρός ζωάρκειαν αντιγράφων κώδηκα;*

(*) Τό ζ χ ζ μ  \  τοΰ Bspy.x'lou δοΐφοροτρόττιάλς Ζ Λ Ζ 1 Α 9£C£T3tt. Ό  δλλ*νδος ‘Ρον- 
τνγίζίο:, Βεργερ-.ον, ό Βάΰλο; Bjpvex^v, ή Γρ*φ:χή κάΐ ό Νθΰκ*.θζ
ν.ςκ, χα. aXXc. Bc;£ix;cv τδν
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δέ θαυμάσιος καλλιγράφο;, καί ή γραφή αυτού έθαυμάσθη υφ όλων 
των τότε λογιών' ή φήμη του κατέστη Ευρωπαϊκή, καί έθεωρεΐτο εΐ; 
τό είδος τούτο ό άριστος μεταξύ των συγχρόνων του- ό περίφημος 
"Αγγλο; καλλιγράφο; ’Ερρίκο; Στέφεν; συγκατηριθμεΐτο μεταξύ τών 
μ.αθητών τοϋ Βεργικίου, τοϋ όποιου τό όνομα κατήντησε μετ’ οϋ πο
λύ νά έκφράζη τήν ιδέαν τη ; καλλιγραφική; τελειότατο;, εντεύθεν 
προκυψάση; τής παρά Γάλλοι; συνήθους φράσεως « E cire  comme un 
Ange » (!). 'Ο βασιλεύ; Φραγκίσκο; διώρισεν αυτόν επιθεωρητήν τών 
άποτεθησαυρισμένων Ελληνικών βιβλίων έπί αίρω μισθω. 'Ο Βεργί- 
κιο; ήτό ού μόνον καλλιγράφο; άριστος, άλλά καί φιλολόγο; δόκιμο;. 
‘Αντέγραψε τινα τών έν Γαλλία υπό τοϋ χρόνου, ή τής κακής χρήσεω; 
βλαβέντων χειρογράφων, προσαπέκτησε νέα, καί ένέπνευσεν εις τον 
Φραγκίσκον τον εύγενή ζήλον τής διά τύπου έκδόσεως πολλών έξ 
αυτών. Εις τον "Αγγελον οφείλεται ή πρώτη διά τοϋ τύπου διάδοσι; 
τών 'Ελληνικών, Λατινικών, καί αυτών τών 'Εβραϊκών βιβλίων έν 
Γαλλία, αυτού επιτυχέστατα χαράξαντος τα  πρώτα τυπογραφικά 
στοιχεία.

Αξιόλογα τοϋ Βεργικίου καλλιγραφήματα γραφέντα άπό τού 1535 
— 1566 κοσμοϋσι τα ; βιβλιοθήκα; τή; Γαλλίας, ’Ιταλίας, καί άλλων 
μερών.

Μετέφρασεν ό "Αγγελο; Λατινιστί τά « Περί ποταμών καί ορών 
επωνυμία; » τοϋ Πλουτάρχου (2).

ΙΝ'ίκανδρος ό Νούκιος γνωρίσας αυτοπροσώπως τον Βεργίκιον λέγει 
περί αύτοϋ ταϋτα' « ’Αλλα δή καί "Αγγελον εκείνον τον Βεργίνιον (sic) 
καλούμενον, Κρήτηθεν άφικόμενον, επιμελητήν τών Ελληνικών βι
βλίων έφέστηκε, σιτηρέσιόν τε δοϋ; άϋτω ενιαύσιον, επάξιον τής α·\- 

τοϋ έπιμελείας καί έπιστήμης* καί γόο οΰ μόνον τά  υπό τοϋ χρόνου 
καί άμελείας τών πρώην κατεχόντων διεφθαρότα τών βιβλίων ανα
κτάται καί αντιγράφει, άλλά δή καί τον βασιλέα προς ζήλον ού τόν 
τυχόντα ήρέθισεν, ώς καί πάμπολλα εκ ^τούτων, έκτυπώσαι καί χαλ- 
κογραφεΐν κατασκευάσαι. Καί τά  δυσπόριστα καί σπάνια τών 'Ελλη
νικών καί Λατινικών, άλλά καί Εβραϊκών, εύπόριστα καί εϋωνα τοΐ; 
άνά τήν οικουμένην καταστήσαΓ ενθεν τοι καί χαρακτήρα γραμμάτων 
Ελληνικών αϋαός συνεγράψατο, άριστα συνδεδεμενον καί κάλλιστα

.  ( ’) Magasin Piltoresque, 1840, αίλ. 104. 
{-} Σ, Οικονόμου, Πανοώρα, φνλλ. 398.
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σύνηρμοσμένον, ώς όραν έ'ςεστιν, εί; κάλλος δέ γράφειν μελίτησας» 
Χρίστος των καθ’ ημάς, ώ; ήμεϊς ίσμεν, εν Λευτεχία ( s i c )  των Πα- 
ρισίων άριστος έντάττεται. »

Καί ό υιός δε τού Αγγέλου Νικόλαος, τ«ψ 1540  εκ Κρήτης εις 
Γαλλίαν άποδημήσας, ήν τών γραμμάτων θεράπων, γράψας στίχου; 
εις Άνδριανόν τόν Τούρνεβον.

Συγγενής δε αύτοΰ φαίνεται ων καί ’Ιωάννης Βεργίχιος ό Κρής, 
γράψας Ίταλιστϊ ιστορίαν τής νήσου έν βιβλίοις δέκα επτά άπό τών 
αρχαιότατων χρόνων μέχρι τού 1 5 9 7 (‘).

’Αλλά καί Γεώργιο; Βεργίχιος συγγενής πιθανώς ήν τών άνω* 
τούτου δ’ εΰρηται τό έςής χειρόγραφον έν τνι Βιβλιοθήκη Δουβλίνου’
« Μιχαήλ τοΰ Λυγίζου έξήγηοις χατά πλάτος εις τόν θουκυδίδην 
κατά λέςιν καί κατά νοΰν, παρά τοΰ έντιμου Γεωργίου τοΰ Βερχι- 
χίου (sic) (8) ».

Νίκανδρος Νούκιος (s).
Κερχυραΐος. Καταλιπών τήν πατρίδα ενεχα πλείστων δυστυχη

μάτων, διέτριβεν έν Βενετία, ένθα έξέδωχε τώ 1545  τό Τυπιχόν τής 
’Εκκλησιαστική; ακολουθίας, δι’ εξόδων Δαμιανού φιλοχ ρίστου τίνος 
άνδρός. Έν τοΐ; προλεγομένοις της έχδόσεως ταύττ,ς, πρώτης θεω
ρούμενης, ό Νούκιος υπογράφεται με το πρωτόθετου όνομά του Ανδρό
νικος, δπερ μετ’ οΰ πολύ κατ’ αναγραμματισμόν εις Νίκανδρος έπί τά 
έλληνικώτερον, κατά την τότε συνήθειαν τών λογίων, μετέτρεψε.

Κατά τό έτος τούτο άφίχθη έν Βενετία ό Γεράρδος Βελτουρύκος, 
άνήρ εΐδήμων τών Ανατολικών γλωσσών, πεμπόμενος υπό Περρενότου 
τού έκ Γοαυ.βίλλης. πρωθυπουργού Καρόλου Ε' ώς πρέσβυς εις Κων
σταντινούπολή ϊνα συνομολογήση άνακωχην μετά τού Σουλτάνου
Σουλείμάνου.

Γνωστός γενόυ.ενος ό Νούκιος εις τόν Γεραρδον ε^εναγησεν αυτόν

(’) ΑϋτέΟ:.
(*) Fabricii Bibliotheca G rica.
Ο  Τό άληβές αντεΰ όνομα ήν Νοΰντζιος, οτετ εν ετει 1312 εξελλήνιζεν ε’ς 

Ν ου χιος. Τώ 1311 — 43 ί-.ατιίεων έν Βενετία ϊντίγταψε, χατά ταραγηελίαν τοΰ 
ΙΙενίσζα ό;ας>όρον; χώότ,χας ηειτοχοάσων τωζομέ.ων εν Έσχουριάλτ,. ’ί.φ’ ενός τού
των άνζγινώαχεαϊι « ’Ανίοόνιχος Νοόντζιος Κερχυραΐος μετά τήν πυρχόλτ/τ.ν χαΐ 
λαςυριγωγίλν ττ; ixjzoZ ύτ:ό τόν aJiCwv ’ Ενετΐτ,3; ο.ατρίβων xal Ttevl*
ϊ.ζών μΐίΐώ xa: τχέττ,ν ττ,ν ΪΓ/.ον εςέγιχέ; ». Miller, Catalogue dcs MaUUScritS 
de J'E-curi.l, τ:λ. 110, 111, 116, 130.
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ενόσω διέμεινεν έν Βενετία, καί έπρότεινε νά τον άκολουθήσνι ε!ς 
Κωνσταντιναύπολιν. Δεχθέντος τού πρέσβεως την πρότασιν, έπορεύθφ 
ό “Ελλην έν τη συνοδία αυτού διά τής ’Ιλλυρίας καί τής Θράκης.

'Ο Νίκανδρος ωφελούμενος τής ευκαιρίας άνέλαβε τό αξιέπαινου 
σχέδιον τής συγγραφής τοϋ 'Οδοιπορικού του, όπερ ’Αποδημίας επιγρά
φει. Προτιθέμενος νά γράψη διά μόνους τούς ίδιους ομογενείς, αρκούντως 
γινώσκοντας την Κωνσταντινούπολή καί τούς Τούρκους, έπιτροχάδην 
περιγράφει την πρός τον Βόσπορον οδοιπορίαν του καί την εις Βενε
τίαν επάνοδον. Διά τούτους όμως τούς όμογενεΐς αυτού, άγνοούντας 
τήν κατάστασιν των χωρών τής Δύσεως, άρχεται άπό Ένετίας τό περι
γραφικόν μέρος τής περιηγήσεως αυτού, καί διερχόμενος διά Παταβίου, 
Φερράρας, Μαντούης, καί Βερόνας, καί σημειώσας ολίγα τινα περί των 
πόλεων τούτων, περί τού Πάδου, καί τού ρεύματος αυτού, παραγί
νεται έν Τριδέντω, ένθα ευρίσκει συγκεκροτημένην τήν περίφημον σύ
νοδον. Διαβάς δ ’ έπειτα τάς "Αλπεις διά τής Βρεννεοίου διόδου κατέρ
χετα ι εις τήν Γερμανίαν’ άφιχθέντος δέ αυτού εις Αύγούσταν εφελ
κύει τήν προσοχήν του ή νέα θρησκεία, ή διαδιδόμενη υπό Μαρτίνου 
τού Λουθήρου καί Φιλίππου τού Μελάγχθωνος. ’Εκθέτει μετά ταϋτα 
συντόμως, τήν λατρείαν, τά  έθιμα των Ευαγγελικών, προχωρών δέ 
διά τής Ούλμης λαμβάνει άφορμήν ό'πως περιγράψη τόν ρούν τού Δου- 
νάβεως. ΈκεΐΟεν περάσας τάς πεδιάδας τής Σοηβίας, διέρχεται άλ- 
ληλοδιαδόχως τάς πόλεις Σπίρας, Βορματίας , Μαγουντίας, Κοβλεν- 
τίας καί Κολωνίας, ών έκάστην ιδίως περιγράφει, μάλιστα δέ τήν 
τελευταίαν καί τά έν αυτή πολυάριθμα λείψανα. Εις xtva των παρεκ
βάσεων αυτού όμιλεΐ περί των ’Αναβαπτιστών, καί περί Ίωάννου 
τού έκ Μύνστερ, αρχηγού αυτών, περί τών δοξασιών καί των νόμων 
αυτού, πειί τού θαυμασμού δν διήγειρε καί τού θανάτου δν ύπέστη. 
’Εκ Κολωνίας μεταβαίνει ό Νίκανδρος εις Άκουίσγρανον, καί τούτο 
καί τήν έν αύτώ γενομένην στέψιν τών Αύτοκρατόρων περιγράφει 
κατ’ έκτασιν* έντεύθεν δέ άπελθών εις Aooavtov, περί τού έν αύτίί 
περίφημου καί άκμάζοντος Πανεπιστημίου αναφέρει, περαιούται δέ 
τέλος εις Βρυξέλλας, ένθα Κάρολος ό Ε' διέτριβε μετά τής ιδίας Αυ
λής. Ενταύθα ό Γεράρδος τήν έκβασιν τής ιδίας αποστολής έκτίθη- 
«ι τώ  αύτοκράτορι, καί ό Νίκανδρος συνοδεύει αυτόν εις τάς πρός υψη
λής περιωπής άτομα επισκέψεις, έςαιρέτως δε πρός Μαρίαν αδελφής 
Καρόλου τού Ε’, καί χηρεύονταν άνασσαν τής Ούγγρίας. Ό  Αύτοκρά-
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πωρ απέρχεται καί περιοδεύει τήν Βραβαντίαν και τήν Φλάνδραν, 
καί εξακολουθεί την πορείαν αΰτοϋ διά Μεκλίνου καί Άντβερπία;. 
Καί ό Γεράρδο; συνοδεύει τον αΰτοκράτορα, ό δέ Νούκιος τόν Γεράρ- 
δον. Εινε δέ σπουδαία ή υπό τοϋ Κερκυραίου περιηγητοϋ γινοριένη 
περιγραφή της Άντβερπία;, τήν εμπορίαν τη ; οποίας δέν διστάζει 
νά έκτιμησνι ώς άνωτέραν τής εμπορία; πάσης άλλης πόλεω;. Έκεΐ- 
θεν μεταβαίνει μετά τή ; αυλή; εις Γάνδανον, έπαναστάν ήδη κατά 
Καρόλου, δαμασθέν δέ υπό τούτου, έναλλάξ την αυστηρότητα καί 
την ήπιότητα μεταχειρισθέντος. Άπολείπων δέ την Φλάνδραν καί 
την Βραβαντίαν, εισέρχεται εις την 'Ολλανδίαν, καί έπισκεπτόμενος 
τό 'Ροτερδάμον δέν παραλείπει νά άναμνήση, ό'τι ή πόλις εκείνη 
έγινε περιφανή; ώς πατρίς τοϋ ’Εράσμου, καί τούτου ύπερυψοΐ την 
σοφίαν, καί δίδει βωγραφικά; τινας ειδήσεις. Διατρέξας τήν 'Ολλανδίαν 
επιστρέφει εις Βρυξέλλας, πεμφθέντος δ’ εντεύθεν τοϋ Γεράρδου εις 
Λεόδιον, ενεκα υποθέσεων τού κράτους, ό συνοδοιπόρος αύτοϋ έκ- 
πεπληγμένος έκ τής θέας τών γαιανθρακωρυχείων, περιγράφει ήμϊν 
ταϋτα περιέργως. ’Εντεύθεν βλέπει αύθις τήν Άμβέργην* διαταγέντος 
δέ τοϋ προστάτου αΰτοϋ ν’ άπέλθη πρεσβευτής έν ’Αγγλία ό Νούκιος 
διά Βρουγών, Δουγκέρκης καί Καλαί έ'πεται αΰτώ.

Καί ενταύθα λήγει τό πρώτον βιβλίον τών ’Αποδημιών.
Το δεύτερον βιβλίον περιέχει τά εξής κεφάλαια—'Όσα οί μοναχοί δι’ ιδίαν 

αισχροκέρδειαν εΐργάζοντο —Περί τής θαυματοποιού γραό; — Δημηγορία Ένρί- 
κου βασιλε’ως κατά τών μοναχών — Περί τής τών ’Άγγλων αποστασίας έκ 
τού τής 'Ρώμης άρχιερέω;— Περί τής Ένρίκου, προς τόν βασιλέα Γαλλίας 
Φραγκίσκον μάχης — Περί τής έν Πικαρδία πόλεως Βολωνίας — Περί τού 
πρεσβευτού Γεράρδου—Περί τής μεγίστης νηός—Περί τοϋ στρατηγού θωμά. 
■—Δημηγορία θωμά προς τούς στρατιάτας—Καμέρακον πόλις έπίσημος.

Καί τό τρίτον βιβλίον τών ’Αποδημιών τοϋ Νουκίου περιεχον την έν Γαλ- 
λι? καί ’Ιταλία περιήγησίν του, καί τινα ιστορικά έν Ελλάδι καί ’Ιταλία 
συμβεβηκότα περιλαμβάνει τά εξής κεφάλαια—Περί τής βασιλίοος Πανονίας 
Μαρίας—Περί Λευτεκίας τών Παρισίων—Περί τής Γαλλίας κατά μέρος— 
Περί τών ποταμών Γαλλίας—Περί τών καλούμενων βαρόνων —Περί τοϋ βα- 
σιλέως τών Γάλλων Φραγκίσκου —Φραγκίσκου προς Μεδιολάνων έκστρατεία— 
Περί τής τοϋ βασιλέως Φραγκίσκου άλώσεως—Περί τής έπανοδου Φραγκίσκου 
και τοϋ γάμου—Περί τής άλώσεως τής 'Ρωμαίας πόλεως υπό Βορβώνου Οσα 
οΐ στρατιώται τοις 'Ρωμαίοις κακά ένεδεΐξαντο—Πολιορκία Νεαπολεως—Περί 
Χαϊρατίνιω τοϋ καί Βαρβαρώσσα—Περί Τύνητος πόλεως έν Λιβύη—Περί 
T0U Ανδρέου δ’ Άπούρια —Περί τής λυτρώσεως τών αιχμαλώτων εις Τύ- 
νηια—ΙΙερί ςής ςν Πιλοποννήσω πόλεω; Κορώνης—Περί τή; Πάτρα; πόλεως
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λεηλασίας—Περί τής Φραγκίσκο» καί Σουλεϊμάνεω φιλίας—Περί τής άλώ» 
σεως Ίανούίη έκ των Χυμάρης— Περί τής μάχης Σουλεϊμάνεω κατα των 
Ούενετών—Περί τής έν Κέρκυρα πολιορκίας Τούρκων—'Ό σα ΰπο των εν 
τή  πόλει μισθοφόρων έπράχθη κακά — Λεηλασία τής Κερκυραίων νήσο» — 
Περί τοΰ όφθέντος έν Κέρκυρα τε’ρατος— Περί τής έν Πελοπόννησ ο Ναυπλίας 
■πολιορκίας— Περί τής Ούενετών καί Σουλεϊμάνεω συμβάσεως — Περί τής πρός 
Άργιερην αύτοχρβτόρου άφίξεως— Περί τοΰ συμβάντος ναυαγίου έν τώ αΰτο- 
κρατοριχώ στόλω—Περί των καλό υμένων Γουελφων καί Γιβελλίνων— Περί 
τής Λιπαρεων νήσου λεηλασίας — “Εκφρασις τής έν Γαλλία καλιρρόου πηγής— 
Περί ’Αγγέλου Βεργηνίου έκ Κρήτης —Περί τοΰ είοο ·ς ηλικίας Φραγκίσκου 
βασιλέας — Λσύγδ.υνον πόλις έν Γαλλίαις επίσημος— Περί τής Ταυρίνης πό
λεως διασήμου—Περί τής μεγίστη: πόλεως Μεδιολάνων— Περί Βονωνίας 
πόλεως Ιπισήμου—Περί τής Φλωρεντίας πόλεως περιφανούς—Περί Σιενης 
πόλεως έπισήμου — Περί Ούϊτέρβου πόλεως.

Περί τής συγγραφής ταύτης τοΰ Νουκίου, ό κ. ΜουστοξύδηςΙ έξ ού μετα- 
γράφομεν τα περί τοΰ συμπολίτου του λεχΟέντα, λέγει οΰτω' « 'Ρίον καί 
σαφές κρίνει δικαίως ό Κράμερ το ΰφος τοΰ Νικάνδρου. Καί τώ όντι ή ανά
γνωσες τών ’Αποδημιών αύτοΰ άποδεικνύει, δτι την έν τή Έλληνίδι φωνή 
πείραν απέκτησε κυρίως ούχί ώς συν;(θιζον σί πλεΓστοι έκ τής μιλέτης τής 
Εκκλησιαστικής γλώσσης, άλλα ποτισθείς τούς κομψότερους τρόπους τών δο
κίμων της Ελλάδος συγγραφέων » (*).

Το Α ' καί Β’ βιβλίον τών ’Αποδημιών τοΰ Νουκίου άποτεθησαύρισται έν 
τή Βοδλεϊνή Βιβλιοθήκη, τύ δε τρίτον μετά μέρους τοΰ Β' έν τή Άμβροσιανή.

Τούτων το μεν Β'. Ιδημοσιεύθη μετ” Αγγλικής μειαφράιεως καί ιστορι
κών σημειώσεων ΰπο I. Κράμερ (The second Book of the travels of 
Nicander Nucius ot Corcyra, London 1841}* παραλειφθέντω·» τών τριδ* 
τελευταίων κεφαλαίων, έν οΤς λόγος γί εται περί τοΰ έκ Πελοποννήσου στρα
τηγού θωμά μετά τάγματος ανδρείων Ελλήνων μισθοφοροΰντος τότε τώ 
βασιλεΓ τών ’Άγγλων, καί περί Καμεράκου, ατινα ό Μουστοξύδης συμπλη- 
ρωτικώς έδημοσίευσε (*).

Έκ δε τοΰ Γ' βιβλίου έξεδόθησαν ΰπο τοΰ αύτοΰ Μουστοζύδου το πρώτον 
καί τριακοστον τρίτον κεφάλαιον (5)‘ έπ’ έσχατων ο έξ αντιγράφου τοΰ πα- 
τρό; του ό Μιχαήλ Α. Μουστοξύδης έξεδωκε τά κεφάλαια ΟΗ —ΠΓ’ τοΰ Γ’ 
λόγου, έν Κέρκυρα 486ο.

Ματθαίος Δεβάρης.
Έγεννήθη έν Κέρκυρα, καί οκταετής κατετάχθη ΰπότροψος τοΰ έν 

’Ρώμη ΰπο Λέοντος ΐ ’ ίδρυθέντος Ελληνικού Γυμνασίου, ’ΐίκεϊ S’ έ$ι-
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(*) Πανδώρα, τόμ. Ζ', φυλ. Ι ο ί .
(’ ) Αύτοβι, σελ. 2 2 1 —2 ί .

ι {*) Αύτ. σελ, 2 2  Γ  /
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οίγβη υπό Τάνου Λασκάρεω; (’), καί άνεδεάχθη ε!ς τών επιμελέ
στερων τροφίμων τοΰ 'Ρωμαϊκού διδακτηρίου. Μετά την διάλυσιν το5 
Γυμνασίου προσελνίφθη μετ’ άλλων 'Ελληνοπαίδων ΰπό τοΰ φιλέλ- 
ληνος καρδιναλίου Νικολάου 'Ρουδολφίου, ό οίκος τοΰ οποίου ητο γε
νικόν έντευκτ/ριον τών τότε λογίω4. 'Ο πάπας Παϋλος Γ* διώριοε 
τόν Δεβάρην διορθωτήν τών κωδήκων της Βατικανης χορηγτόσας καί 
ισόβιον σύνταξιν. Μετά τόν θάνατον τοϋ προστάτου του 'Ρουδολφίου, 
ό Κάμιλλος Κολούμνας παρέδωκε τω ΜατΟαίω τόν υιόν του Α ν
τώνιον,, ύστερον καρδινάλιον, προς διδασκαλίαν τών ελληνικών, ούτος 
δέ συνώδευσεν αυτόν εις τά  έν Πίζη καί Παταβίώ πανεπιστήμια. 
’Επανελθών εις 'Ρώμην έδεξιώθη έν τώ  οίκω τοϋ φιλομούσου καρδι
ναλίου ’Αλεξάνδρου Φαρνεζίου.

Άπέθανεν ό Δεβάρης έν Ρώμη εβδομηκονταετής ολίγον προ τοϋ 1588.'
Μαθητεόων εν τώ Ελληνικό} Γύμνασίιρ ό ΜατθαΓος έπεμελήβη μετά τών 

άλλων συμφοιτητών του τά ύπο τοΰ Γυμνασίου έκδοθέντα σχόλια τοΰ Ό μη
ρου και τοΰ Σοφοκλέους (1317 — 8).

Συνέγραψε διεξοδικόν καί πολυμαθή πίνακα τών εις 'Όμηρον παρεκβολών του 
Ευσταθίου τυπωθέντα έν 'Ροίμη τώ 1550 συν τη Οπό τοΰ Μαγιοράνου έκδόσει 
τοΰ σοφοΰ σχολιαστοΰ, καί άνατυπωθέντα έν Βερολίνω τώ 176ο, καί μετά της 
υπό Σταλβάουμ Ικδόσεως τοΰ Ευσταθίου εν Λειψία 1830. Τόν πίνακα τοΰ- 
τον τοΰ Δεβάρη λέγει πληρέστατου ό Φάβρίκιός (ί IllUex COIHpleliSSitnUS »
Bihliolh. Gr. VI, σελ. 673).

Έποίησε πολλά κομψά επιγράμματα (epigramniata Graeca quam (nulla, 
quam eteganter ornatcquc conscripsit) ».

To σπουδαιότερου δμως τών έργων τοΰ λογίου Κερκυραίου εινε τό περί 
μορίων της Ελληνικής Γλώσσης (Liber de Grsecae linguae partieulis), 
όπερ μετά θάνατον τοΰ συγγραφέως έξεδωκεν ό ανεψιός του Πέτρος Δεβάρης 
έν 'Ρώμη 1588 προτάξας λατινιστί προσφωνηματεκήν εις τόν καρδινάλιον 
Φαρνέσιον, έν η διέσωσεν ήμΐν τάς άνω βιογραφικάς περί τοΰ θείου του είδη- 
σ£ις· Ή  ρωμαϊκή εκδοσις άνετυπώθη έν Νυρεμβέργη, Άμστελοοάμω, Λονδίνο} 
1657, καί τελευταίου έν Λειψία τώ 1775 μετά σημειώσεων δπό 'Ρεουσμάννυ.

Κατά τόν ανεψιόν του ουνέγραψεν ό Ματθαίος καί πολλά ετερα (mullOS
q«idem libros reliquit, octo ac yiginti annis a se conscriptos).
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(*) « Ibi igitur Devarius a tanto Doctorc, summa doccutis atque discenlis
*ura litteris Graecis eruditus, obscura quseque ac recondite ejus lingux my- 
steria ita celerite.· arripuit, ut ipse dcinde per se ex veteribus Graecis ora- 
toribus, historicis, poetis, philosophis, tanquam ex fonlibus, omnem hau- 
«eril non mode lingu* cognitionem atque verborum, verum etiam rerue  
scicn ityu  p u llerriiiiaru m », Praefatio id tra,c(atuni de partjculu,
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Ε π ιτα γή  Πίου Ε ' καί τοΰ διαδεξαμένου Γρηγορίου ΙΓ  ό Δεβάρη? μετέ« 
φρασεν από του λατινκοΰ εΐ? τό Ελληνικόν του? Κανόνας τής εν Τριδέντ ω 
Συνόδου, καί έτΰπωσε την μετάφρασιν Ιν 'Ρώμη επί σκοπώ προσηλυτισμού, 
ώ? λέγει έν προλόγω καί έπιλόγω άποτεινόμενο? προς τον? συμπατριώτχ? 
του « Εκείνο τοινυν ένθυμηθέντε?, ώ? άφ’ ου της Ρωμαϊκή? έκιλησία? ά π ι-  
» σχίσθητε, παντοίοι? κακοί?, ώ ; μήποτ’ ώφ:λε, περιεπέσετε" οί? καί νϋν ?τι 
» τό πλείστον τοΰ γένου? ημών έλεεινώ? συνέχεται. Σΰνετε δη, ώ άνδρε?, καί 
» φρονήσατε ποτέ, καί την σκληροκαρδίαν άποθέμενοι Ι π ά ν ιτ ζ  δθεν άποκεχω- 
» ρήκατε, καί μή περαιτέρω το πνεΰμα τοΰ θεοΰ τοΰ τήν ΰμετεραν έπιστρο- 
» φήν μακροθυμώ? περιμένοντο? παραπικραίνετε ».

— Κανδνε? καί δόγματα τή? ίερα? καί άγια? οικουμενική? έν Τριίέντφ γε- 
νομένη? συνόδου έπί Παύλου τρίτου, ’Ιουλίου τρίτου, καί Πέτρου τετάρτου, 
άκρων αρχιερέων, έκ τή? Λατίνων φωνής είς τήν των Γραικών μεταφρα- 
σθέντα έκδοθέντα τε, προστάξαντο? τοΰ σοφωτάτου κυρίου ημών Γρηγορίου ΙΓ ’ 
άκρου άρχιερέω?. Έ ν  'Ρώμη δια Φραγκίσκου τοΰ Ζανέτου αφπγ ’· (*t« *, 
βελ. 143, μετά προλεγομένων, ίκ  σελίδων 4, ά'νευ άριθμήσεω? (').

Κατά τον ανεψιόν του, ό Ματθαίο? επιταγή τοΰ αΰτοΰ πάπα Πίου Ε ' μ ε- 
τε'φρασεν όμοίω? εΐ? to Ελληνικόν τήν Κατήχησιν (Calechism um ), μή έκ- 
δοθείσαν, καί έπεμελήθη τήν έν 'Ρώ μη πρώτην εκοοσιν τον ελληνικού κείμε
νου τών Πρακτικών τή? έν ΦλωρεντίΛ Συνόδου.

Ό  Δεβάρη? διετήρει άλληλογρατίαν μετά πολλών σοφών Ελλήνων καί Λα
τίνων, καί διάφοροι έπιστολαί του εΰρηνται έκδεδομέναι ή μή.

’Αντώνιος ’Έπαρχος.
ΈγεννήΟη περί το 1491 έν Κερκύρα έκ Γεωργίου Έπαρχου, άνδρός 

έλλογίμου καί επισήμου, καί τής Θυγατρός ’Ιωάννου Μόσχου τοΰ 
Αάκωνος.

Έν έτι 1536 ό ’Αντώνιος έπέμφθη μετά Ίωάννου Καρτάνου παρά 
τών Κερκυραίων πρεσβευτής είς Ένετίαν, ένθα ετυχε πλείστων υπέρ 
τών έαυτοϋ συμπολιτών προνομίων. Έπανακάμψα; S’ ήναγκάσθη, 
ενεκα τής κατά τό Ιπόμ.ενον έτος εκστρατείας τοΰ σουλτάνου Σου- 
λεϊμάνου, νά έπανέλθη είς τήν πρωτεύουσαν τής Δημ,οκρατίας, ώς φυ- 
γάς καί πλάνος. Έκεΐ συνέστησε διδακτηρίου ελληνικών γραμμάτων 
ϊνα πορίζηται τά πρός τό ζήν. Τό Συμβούλιου τών δέκα έκτιμών τάς 
γνώσεις καί τά δεινοπαθήματα τοΰ διακεκριμένου Κερκυραίου έςέδοτο 
υπέρ αΰτοΰ τό εξής ψήφισμα. « "Ενεκα τής πίστεως, τής έςαιρέτου παι- 
»> δείας, καί τών προς τό ήμ,έτερον κράτος εύργετημάτων τοΰ έςόχου

ί1) Κατά λάθο? ό Βρετό? (Κατάλογο? Νεοελλ. Φιλολ. Α’, άριθ. 19) λέγει μετα
φραστήν των κανόνων τούτων τόν χατά τόν επόμενον αιώνα άχμάσαντα Ματθαίον 
Εαρυοφύλλην, άφοϋ χαί Ιν προλεγομένοις προτάσσεται τό όνομα τοΰ Δεδάρη".
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» ’Αντωνίου ’Επαρχου πιστού πολίτου τής ήμετέρα; πόλεως Κερκύ- 
» ρας, τή εξουσία τοΰ Συμβουλίου τούτου χορηγούνται έχ τού ί^ιαι- 
» τέρου τού Συμβουλίου ταμείου Νυχάτα οχτώ χατά μίνα, μέχρι; 
" ού λαβών άναχούφισίν τινα έχ της ζημία; χαι βλάβη;, ήν ΰπε- 
11 στησαν τα εαυτού χτήματα, φθαρεντα πανταπασι κ.αι άφανισθεντα 
» κατά τήν οίχτράν λεηλασίαν τής νήσου, έπαναχάμψη εί; τήν πατρίδα, 
» £φ’ δρω όμως νά διδάσκω έν τοσούτω κατά την ενταύθα αυτού δια- 
» τριβήν δημοσία καθ’ έχάστην τα ελληνικά γράμματα, έν τόπω υπό 
ο τού Συμβουλίου όρισθησομένω ®.

Κατά τον Δεκέμβριον τού 15 3 7  έν Βενετία διαμένων ό "Επαρχο; 
Ιγραψεν επιστολήν πρό; τον διάσημον καρδινάλιον Βέμβον έν ώ λίαν 
ζωηρώς περιγραφών την πενίαν αυτού καί λέγων δ η  « οΰκ έχει όπό- 
Οεν διατρέψοι τά  παιδάρια » καταφεύγει εϊ; τήν έλευΟεριότητα τού 
λογίου καί έλεήμονος καρδιναλίου, δστι; θαυμαστής ων χαί φίλο; τού 
Έπαρχου έγραψεν έχ 'Ρώμη; υπέρ αΰτοΰ Ίταλιστί πρό; τόν καρδινά
λιον Φαρνέσιον τή 7  ’Οκτωβρίου τού 1 540 συνιστών αυτόν Θερμότατα.

ΈνετίηΟεν έγραψε, πιθανώς κατά τό έπόμ,ενον έτος (1538), και 
άλλην επιστολήν προ; ’Αρσένιον τον ψευδο-Μονευ,βασίας.

Ταλαιπωρηθεί; υπό τη ; τύχη; ό Έπαρχο; έβιάσθη νά πώληση 
εκατόν κώδηκα; χειρογράφων, ού; είχε, και άν τόν κατάλογον μ ετέ- 
δωκαν ήμϊν οί Λεμοΐνος, Βανδούρη;, καί Φαβρίκιο;. Πιθανώ; δ’ ένεκα 
πενία; αντέγραψε καί διάφορα πονήματα, δ ιόη  συγκαταριθμεΐται 
ΰπό Μονφωκόν μεταξύ τών ταχογράφων. Τού; ύπό τού Έπαρχου 
πωλουμένου; κώδηκα; έπεθύμησε ν’ άγοράσγ Κάρολο; ό ε ’,  ϊνα δ ι’ 
αυτών πλουτήστι τήν Καισαρικήν βιβλιοθήκην, άλλ’ ύστερον, είτε 
διά  τήν απορίαν τοΰ ταμείου, είτε δι’ άλλου; λόγου; μ.ετέβαλε γνώ
μην, χαί ήγοράσθησαν ύπό τού αντιπάλου αύταύ Φραγκίσκου τού κ '.  
Αντίγραφά ηνα ήγόρασε παρά τού ’Αντωνίου χαί ή βιβλιοθήκη τής 
Αΰγούστη; αντί οχτακοσιών δουκάτων, καί Μάρκελο; ό Β’ καί Πίο; 
® Α' οΐ ποντίφηκε;, έπεφόρτισαν αυτόν ΐνα συλλέξτι έν Έ λλάδι καί 
Ανατολή Ελληνικά αντίγραφα, κοσμήσαντα ούχί τήν Βατικανήν βι

βλιοθήκην, άλλα τήν τή ; Φλωρενηα;, ένεκα τών πρό; τούτο γενομε* 
νων παρά τού μεγάλου Δουκό; Κόσμου παρακλήσεων πρό; τόν καρ
δινάλιον Σιρλέτυν.

U Χρηματική βοήθεια έχορηγείτο τώ Έπάρχω μέχρι τού 15 ί 1 , 
<·αΡ* τής Ενετικής Δημοκρατίας έλαβε καί άλλην άπόδειςιν

( ν ε ο ε λ λ , ΦΙΛΟΛΟΓ.) 1 ί
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τιμής καί μεγαλοδωρίας. Μεταξύ των τιμαρίων, εις α οί δορυκτήτορεί 
Άνδηγαυοί διήρεσαν την νήσον Κέρκυραν, υπήρχε καί τό λεγόμενοί 
των Αθιγγάνων, διότι πάντες οί άνήκοντες εις την φυλήν εκείνην 
καί έν Κέρκυρα, Πάργη, Βαστία, Βουθρωτώ, Συβότοις, καί Χιμάρά 
κατοικοϋντες ΰπήγοντο εις την δικαιοδοσίαν τοϋ βαρόνου τοϋ τιμά-* 
ρίου εκείνου. Τελευτήσαντος τοϋ τελευταίου τιμαριούχου, ό "Επαρχος 
έζήτησε τό τιμάριον τοϋτο. “θ9εν τή 1 5 Ίανουαρίου 1541 διά δόγ
ματος τοϋ Συμβουλίου των Δέκα έχορηγήθη αύτό εις τον διάσημου 
Κερκυραΐον ενεχα τής εξαίρετου πίστε&ς, παιδείας, χαι τώγ εύερ* 
γετημάτω γ αύτοϋ.

Κατά τό αύτό έτος έγραψεν επιστολήν προς τον, καρδινάλιον Γά- 
σπαριν Κονταρηνόν, καί τω 15 4 3  πρός Φίλιππον τον Μελάγγθωνα. 
Κατά δέ τό έπιόν (1 5 4 4 ) έδημοσίευσε τον Θρήνον εις την Ελλάδος 
καταστροφήν μετά των άνω δύο έτιστολών καί τρίτης πρός ’Αντώ
νιον τον ’Αντίμαχον.

Τον "Επαρχον διατρίβοντα έν Ένετία είδεν έν ετει 1545  ό Γεσνέ- 
ρος, όστις συγκατατάσσει τόν λόγιον άνδρα μεταξύ έκείνων, οΐτινες 
έχορήγησαν αΰτω ειδήσεις. ’Αλλά καί έν ετει 1 5 4 8  διέτριβεν είσέτι 
έν τή μητροπόλει τής Δημοκρατίας, γράψας καί έπιστολήν πρός τόν 
οικουμενικόν πατριάρχην Διονύσιον, ή'τις προετάχθη ώς πρόλογος τής 
τότε υπό Σπινέλλου γενομένης έκδόσεως των Μηναίων.

Τω 1 5 50 , αναγκαζόμενος νά έκδώση εις γάμον θυγάτpior ώραίογ 
αποφάσισε νά πώληση πεντήκοντα αρχαιότατα χειρόγραφα, καί γρά
φει έπί τούτω έξ Ένετίας έπιστολήν πρός Αντώνιον Πινερότον, σύμ
βουλον τοϋ Αϋτοκράτορος, έν ή θρήνων την δουλείαν τής 'Ελλάδος, 
παρακινεί τόν άνδρα ΐνα μεσιτεύση πρός άπελευθέρωσιν αυτής. Μετά 
ταϋτα έπανήλθεν, ώς φαίνεται, έπ’ ολίγον εις τήν πατρίδα του, διό
τ ι έν μηνί Νοεμ.βρίω τοϋ 1551 έπέμφΟη έκ νέου εις τήν πρωτεύουσαν 
ώς πρέσβυς των Κερκυραίων Ϊνα τύχη προνομίων τινών. ’Εν έ’τει 1564  
ό Έπαρχος ήτο έν Κερκύρα' αλλά κηδόμενος τά  μέγιστα περί 
τής έντελοϋς έκπαιδεύσεως των δύο αύτοϋ άρρένων τέκνων, καί μή 
δυνάμενος νά έκπληρώση τήν αξιέπαινου αύτοϋ έπιθυμίαν, άπεφάσισε 
καί πάλιν νά μετανάστευση. "ΟΘεν έν ετει 1 5 6 5  ίκέτευσε τόν π ά 
παν Πίον Δ’ ϊνα πρός τοϋτο βοηθήση αυτόν χρηματικώς. Οΰτος δέ 
οΰ μόνον έπεμψεν αύτω ικανά αργύρια, αλλά καί μηνιαίαν σύνταξιν 
ώρισεν έκ δέκα χρυσίνων. Έ π ί τούτοι; "εποιθώς ό Έπαρχος άνεχώγ
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ρησεν έκ τής πατρώος τώ 1 5 6 6 , άγαγών μεθ εαυτού τους δυο υιους 
ϊνα παιδευθώσιν έν Παταβίω, καί πλεΐστα κομισάμενος έλληνικά 
αντίγραφα. ’Επειδή δέ έλθών εις ’Ιταλίαν εύρε τον πάπαν άποΟα- 
νόντα, έδήλωσε το πράγμα προς τον διάδοχον αυτού Πιον τον Ε · 
Ούδεμίαν δμως λαβών άπάντησιν καί καταπονούμενος ύπό των χρεών, 
καί τόκων καί της δαπάνης, ήναγκάσθη να καθικετεύσ-Q δ ι’ επανει
λημμένων επιστολών τούς καρδιναλίους Φαρνέσιον, Σιρλέτον, καί Τρά- 
νης, ϊνα μεσιτεύσωσι παρά τω ποντίφηκι, όπως τύχνι της πρώην ύπό 
Π ίου Α' όριοθείσης αΰτώ τοσοϋτον αναγκαίας συντάξεως.

Έ ξ επιστολής του Έπάρχου, γραφείσ-ης έν έτει 1 5 6 8 , εξάγεται, 
οτι ηγε τότε τό εβδομηκοστόν έβδομον έ'τος, πιεζόμενος υπό ποδά
γρας. νΕπειτα ούδεμίαν έχομεν περί αυτού ειδησιν. Κατέλιπε μίαν 
θυγατέρα καί δύο υιούς, ών ό πρεσβύτερος εκαλείτο Νικηφόρος.

*0 ^Επαρχος ήν έκ τών διασημοτέρων 'Ελληνιστών τού ΙΣΤ* αίώ- 
νος, γράψας διαφόρους έπιστολάς δημοσιευΟείσας ύπό Κρουσίου, Λα- 
μίου, Μαυροφρείδου, Μουστοςύδου.

'Ο Γυράλδος συναριΟμεΐ αΰτον μεταξύ τών περιφανών ποιητών 
τής εποχής αυτού. Περί τούτου δέ καί περί τής πατρίου αυτού άγά- 
πης τεκμήριον εχομεν τον θρήνον εις την τής Ελλάδος καταστροφήν, 
θν ασμένως έπισυνάπτομεν (*).

θρήνος εις την ΈΛΛάδος χαταστροψην 
’Αντωνίου τοΰ Έπαρχου.

Νυν ολοφυδνής, Πεερίδες, νΰν άρχει’ άοιδής,
Δάκρυα νΰν Έ λικύν λεΐβ’ άμοτον γοόων.

Νΰν χάριτες τρισσαί Ζηνός περικαλλέα τέκνα,
Ελλάδος ούλομένην συντυχίην κλάετε.

" Α γ χ ε ι  θήρ b lo b ;  γναμπτοΐς ονύχεσσι κιχήσας 
Πρόρριζον Δαναών ίμερόεντα δόμον.

Δεινόν έπιβρωμαται δ’.άλλοις αί'εν όρούων,
Ουδέποτε άφρικτί δέρκεται δν κεν ϊδοι.

“ΑΟρει, Ζεϋ, περίσημον, άθρεt, γένος οίον όλείται.
Μόρεο σήν, Ε λλάς, μόριο δυσμορίην.

Άλκείδην κικλήσκω, πού νΰν παΐς αγέρωχος 
’Αλκμήνης· ή γάρ τοΰδ’ άποθεν προσιδών

( ) Μιχαήλ Μουστοςύδου, Αντώνιος ’Έπαρχος εν Πανδώρα υ 407,  409, 410, 411* 
, τ°ν "Επαρχον αποδίδεται λατινιχή μετάρρασ:ς βιβλίων τινών τον Πολυβίου

Ί  eiss, Biograp|jj? Univeiselle, tom. 63 .— Fabricius XI, 366).

11*
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Ούκ αν μεΐνεν, έπισκυνιον και χείρα βαρεία»,
Θήρ ο τόδ’ ΰβρίζων έθνος ύπερφιάλως.

Ά λ λ ’ άστοΐσιν φάνηθι ανήμερα φΰλ' άπελαυνων' 
Άμφιτρυωνιάδη σοισιν άπ’ ούρανόθεν.

Καδμηΐς γάρ θτ,δη κεδνή σεϊο τιθήνη,
'Ρίγιον Ινδόν εχεt γηρυδνοιο κόνα.

Τίρυνθος περιβώτου δέδμηται μέγα δ’ άστυ,
Δοόλειον τ ' ήμαρ δίψιον "Αργος ίδεν.

Οι δε Μυκήνας και Πελοπος χδόνα πασαν εκείνον, 
A t, αΐ βαρβαρικά νυν ζυγδδεσμ’ ελαβον.

"Αρχετε, Πιερίδες, γοερής νΰν άρχετ’ άοιδής, 
Δακρυχέων δ* Έλικών α’Ο.ινα νυν στονάχει.

"Εγρεο ταρταρέων ποτέ κευθμώνων άπο θησεϋ, 
"Ομμασι μυδαλ,ε'οις Κεκροπίην δ’ Ι’αιδε

Μυρίον αύθις πέμπουααν κρατερας ύπ’ ανάγκες 
Ο ύχ ενεκ’ Ά νδρίγεω  δασμόν άπ’ ήϊθέων.

Δέρκεο δ’ έξ Ούλύμπου συν Πολυδεΰκεϊ Κάστορ 
"Αλγεα δουλοσυνης, οια Λάκωνας ελον.

Άλκαθόοιο βι’η νΰν άλλον βάλλε λέοντα,
* Ος λόφον αστεριού Μεσσαπίοιο εχει.

Ού ταύροιαιν άναιδέα θυμόν ίέντα μόνοισιν,
'Αλλά βροχών σαρξίν φευ ! έπιμαινδμενον.

"Ορσε’, Ά χιλλεΰ, δεΰρ’ επάμυνον σοΐσι Πελασγοΐς 
Τειρομένοις όλοών εγχεΐ δυσμενέων.

Λαμβανε δ’ ώμοις τά κλυτοτέχνης κυλλοποδίων 
Εινεκα Πατρόκλου Ι'ντεα τεΰξατό σοι.

"ΙΙριπε νΰν προθέλυμνον Φθίης, ηρηιεν άστυ- 
Α’ι, αϊ, Θετταλίη δ’ ά’λγεα πολλά φέρει.

"Αρχ ετε, Πιερίδες γοερής νΰν άρχετ’ άοιδής, 
Δακρυχέων δ’ Έλικών αΐλινα νΰν στονάχει.

"Ηδη κλεινόν άπάσας ΰβρισθ’ 'Ελλάδος οδόας, 
"ΕκποΟεν άλλ’ ου τις φαίνετ’ άμυνόμενος.

Ουτις από χθονός, ουτις Ό λυμπου άπ άστερδεντοςρ 
Δΰσμαρε νΰν Ε λλάς, σείο δέδορκε τυχας.

Φύτλην εύορκων γάρ Οοΰρις ΙβρόχΟισεν Αρης,
Λοιπά δε μοΰν’ έν γή πήματα έλεγχεά τε.

Των αιδώς εϊν όφθαλμοΐς, ουτ’ άλλο τεθηλε
Σύμβολον εύσεοέων, Ζευς γαρ άφεΐλε προφρων.

Ού γάρ τοι Ζηνος μέλλει άέκητι ταο είναι,
Φύλον οφρ’ έαθλών μή κΰρμα γένοιτο κακοΐς.

Τις νεμέσητε βροτός, τίς τοσσάδ’ εχωσατο οαίμων, 
ΙΙαισΙν ός ημιθέων τοΐον έοργε κακόν.

Βάσκανος ήν δήπου δς τίς ποτ’ άρ’ ΙπλεΟ’ ό βλάπτω»
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Ν ΰχθ’ ο; άμορβαίην Άονίην δ’ αγαγεν.
Ίλαθε δήμοι σι, Ζεΰ, ΐλαθ’ άποφθινόθουσι,

Πολλά; έπάρκει νϋν οίον ΰπέσχεό που.
Άφραδίην άπο πε’μπε μελάθρων, ώ πολιούχε 

Μητέρα δυσπραγίης αϊεν ίαπτομενην.
"Αρχετε, Πιερίδε;, γοερής νΰν άρχετ άοιδής, 

Δακρυχέων δ’ Έλικών αί'λινα νΰν στονάχει.
Τ ίί πραπίδεσι κακάς Δαναών άπο χήρας άλάλκων, 

Οία Λεωνίδεω δεξιτερήν οπλίσει.
Μειλίχια φοονεων δέ τις άγρομένοις άγορευσει,

ΟΙα Θεμιστοκλεης οϋ κτεάνων άλεγων.
Τίς δ’ οίσει ψήφον σαοσίμβροιον οία Περικλή;

Έ ζ  άπόροιο πόρον πλήθεσιν εύράμενος.
Πηγαί μέν παΰσαντο φρένων, φεΰ! καί ραθάμιγγες 

Έλλάδο; Ιν δάπεδο) δαίμονο; έξελιπον.
Πάντα δ’ ερημ’ ήυφρονος άνδρδς έγερσινόοιο, 

Ά γλα ίης προτέρη; ώχετο πασα χάρι;.
Δευκαλίων, λάας νΰν ήδη βάλλεο άλλους,

Λήθη γάρ κωφή Ελλάδα πάεαν ε’χει.
"Αρχετε, Πιερίδε;, γοερής νΰν άρχετ’ άοιδής, 

Δακρυχέων δ’ Έλικών αίλινα νΰν στονάχει.
θρέπτειραι ψυχών νοό; ήγεμονήε; άτρεατοι 

Μοΰσαι Μνημοσύνης εκγονα καλλικόμου,
Είπατε λυσσομένω μοι ποΰ αυλι’ εθεσθε, 

Κασταλίης γάρ -.οι γνώριμον οϋδ’ όνομα.
Μών εχεθ’ Έσπερίην; ή καί κρυμιόδεα; "Αλπεις 

ΙΙάμπαν ΰπερβάμεναι χαίρετε Λευκετίη;
Φεΰ! ώ ; ήλλάχθη πάντ’, ή και Παλλάς ΆΟήνη 

Κεκροπιδών άστυ προΰλιπ’ άποιχομένη.
Καί μάκαρες τά ιφών άέκοντες προΰλιπον άλλοι, 

’Ά χθος άναινόμενοι βαρβαρικών Οορύδων.
Μοΰνος άν’ Ελλάδα λυσιμε’ριμνο; νΰν υπόλοιπος, 

Καί Μώμο; τριαί συν ταρταρίαισι Κόρα·.;.
Ά ρ χετε , Πιερίδε;, γοερή; νΰν άρχετ’ άοιδής, 

Δακρυχέων δ’ Έλικών αίλινα νΰν στονάχει.
Δισσά φάει κόσμου τρίτατον φάο; άλλο βροτοΐσΓ 

Δεΰτ’ άποπαυόμενον λοίσθιου εισίοετε.
Αίγλην δ’ ΰαετέοην σκιεοοΐ; κοόψαντα νεφεσσι 

Πένθιμα δυσμορίην οΰρανόΟεν στενετε.
Ε ίπατε δ’ Ίίλιάδεσσιν όδυρομέναι; ΦαεΟοντα, 

Ήλεκτροιο πάλιν δάκρυα βαλλίμεναι.
Π γάρ άπειρεσιον φέγγος ψυχαϊσιν ίάλλων.

Αλλο; νΰν άστήο ώλετο παμφανοινν.



Ί 6 β ΤΜΙΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Ήπειρο*, τόιδ’ ώδύραντο, ξυν δ’ αμα τήσιν,
Εινάλιαι νήσοι νωλεμέω; ίαχον.

Τέμπεα δ’ ήσθοντ’ άλγεος, ούρεά ι ’ ήνεμδεντα,
Καί λειμώνα; όμοΰ πένθος έπεσκέπασε.

Κρυψίδρομοί τε κρήναι και ποταμοί γοοονται*
" Ω μ ο ι ! τοΐον Ζεΰ, κάλλος άπολλύμενον!

’Ά ρχετε, ΙΙ’.ερίδες, γοερής αοχετ’ άο'.δής,
Δακρυχέων ο ’ Ελίκων ο Ο,'.να νΰν στονάχει.'

Ά σ τεα  πά,Ο’ όπόσα προ; εω καί όσ’ έσπερον αγνόν, 
"Οστά τε προ; Βορέην καί Νότον οίκ.ί’ εχει,

Υμετέρης μύρεαθε τιθήνη; α’πον όλεθρον,
Κ"'.ραμένα πλοκάμους, ώ ; έπέοικε, κάρης.

θέσατε δε στεφάνους στυγνώ, πλεκτούς ΰακίνθα» 
Οϊσατε μητερι νϋν δώρον οφειλόμενον.

Μειλιχίη γάρ απάντων χείλεσι μαζδν ένήκεν,
ΙΙδόπνοα ψυχαί; σπέρματ’ έρευγόμενον.

Πρώτη δ’ άμφήκει σοφίη; Ζηνος παρέδροιο 
Έ γ χ ε ΐ ,  άμαθίης αίσχος άπεσκεδασε.

Δ ιλοΐσι θνητοίσι δ’ άλωομε'νοις κατά βένθος 
Νυκτδ; άπειρεσίη; λαμπρόν εδειξε φάος.

‘Γψιφόρητον άταρπον δ’ αθανάτων έπέδωκε,
Στέλλεσθ’ άστροθέτοις βήμασιν εϋνομίη;.

Φαύλων τ ’ άνόοών πρώτον Ιπαυνάζειν μέγα κΰμα 
Κάτα δ’ε μάρνασθαι μήσατ’ επισταμένω;

Τ ι; κεν μυθήσαιτο εΰφρονέου; οσα μήτηρ 
Πα’.σί φίλοισι διδοΐ εύμενίη φύσεω; J

"Αρχετε, Πιερίδες, γοερή; νυν αρχετ’ άοιδής, 
Δακρυχέων δ’ Ελίκων αίλ'.να νΰν στονάχε1.·

Κεΐται δήθ’ Ε λλ ά ς μή θαύμαιν οϊον έτόχθη'
Πάντα κάτω βάλλει αΤψα διχαστασίη.

Την δή Ζεΰ; έφίησι μακράν τοϊ; αν κοτέσοιτο, 
Τεύξουσαν θνητοί; πήματ’ όλεθρογόνα.

Ά λ λ ’ ηπείρων ώ βασιλήες ΰπέρτατοι άλλων,
'Ήδη κλύεθ’ άπερ θυμό; άνωγε λέγειν.

Μ ου σ οι γάρ μ ’ Ιδίδαξαν άληθέα πάντ’ αγορεύει.) 
Αίγιόχοιο Κόρα·. Ζηνό; όριορεμετα.

0ήο ολοφώϊο; αυθις επασσύτερον ποαίν ερπων.
Αεεί του ποότθεν μείζον όλεθρόν άγει.

Φράζ-ο Ιταλίη, καί Γερμανών άγερωχον 
Φϋλον, φράζεό μοι Παννονίων οαπεοον.

Φραζίσθω Κέλτη; μεγάθυμων τ’ έθνος Ίβήρων,
Οττι μεταστρέφεται πάντα οιχοστααιη.

Ούτε πόλις, ναι μά Ζην’, ουτ έθνος, ου-ιε μεν ικκος,
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Ά ρδην I / . θεμέθλων ήριπε τή;δε διχα.
Λήγετε, Πιερίδε;, γοερή; νΰν λήγε;’ άοιδή;* 

Κέκλαυται γαρ άδην πήματα Κεκροπίη;.
"Οαα μεν Αύσονίων άρειμανέων έΟνεα άνδρών, 

"Οοαα δε Γερμανών, ότοα τε Παννονιων,
Φυλά τε Κελτών, ήδ’ ετ’ Ίβήρων βοσκετ επ αίαν, 

Οίκον ενα φράζει πας θεράπων σοφίη;.
Παύλον δ’ ο’ικου τοΰδ’ αύθι; πατέρ’ ευμενεοντα, 

Χαΐρε Φράγκιοκόν τ’, ήδε κάοην Κάρολον.
Οΰενετών βαθυόλβων δήμον εμών δ’ αυ άνάκτων, 

Π 5; ίθο φρονέων οΐδ’ εμεναι ταμίην.
"Ιλαο; αύγάζου, Ζεϋ, οίκον τηλεθόοντα,

Ξύμφωνα δ’ ένναέται; πάντεαι νοϋν παρεχου.
Πάνε δ’ Ιπιοταμένω; άμφοΐν μέγα νείκβ; άνάκτοιν, 

Ά χλύν έκά; θυμοί» μήνιδο; έκσκεοάσα;.
ΣαΓ; δ’ ύποΟυμοσυναι; δό; βουλήν ή τι; έρύκοι, 

’Ριγεδανοϋ Δακέτου Ιζ ονυχών μέλαθρον.
Παννονίην δε γαρ αύθι; όοούων θήρ οδ’ απηνή;, 

Οίκω παντί φέρει κήρα τανηλεγέα.
Νϋν θηρδ;, Κάρολ’, αντα πελώριον εγχο; άειρε, 

Βάλλε δράκοντ’ όλοόν πνεύμωνα βάλλε μίαον.
Μήδ’ έντόσθιον εχθο; ε’χων, ον εοικε σαώζειν,

Οίκον άπ’ έκ βάθρεον σκάπτεο ληθόμενο;.
Αάζεο καί οι», Φραγκίσκ’ άαπίδο; δμφαλοέοοη; 

"Εδρανα ρυόμενο;, Θήρα βάλ’ αιμοχαρή.
Μή παίδων κάτα χειρί τινάξαι; ομ.βριμον εγχο;, 

Καινών ον; είκδ; ρυέμεναι θανάτου.
Άμφοτεροισι, λέγω, μή μέοση; ώαπερ άήτη;, 

Πνεΐτε νε'φο; κεφαλή σπώμενοι θμετέρη.
Μή Κάδμοιο εκαοτο; νίκη; κάρτ’ ΙφιέσΟυ»,

’Αλλά μάλ’ άμφί; όρων, τόζον έπαντινέτω.
Μουσάων ίεραΐ; νΐίν είκετε εννεοίηοιν,

Όψιγόνων άντρων μώμον άλευόμενο
"Ιοτρο; όδόν δεικνύει, καί πλοΰ; πόντον έφ’ "Ελλη:, 

Ν ίκη; αϋτοκράτορ οφών μάλ’ έριπρεπέο;.
Ο υτι; μνήοεθ’ υμών, ουδέ λόγω βαοιλήα;

Ουτ’ εργοιοιν έρεί, άλλον ΐδών πόλεμον.
Ο υτι; άοιόών εΰκλεΐοει γε'νο;, ούτε τοι έργα, 

Φόομιγγ’ άμφί χέρα; μειλιχόγηγυν έ'χων.
Τύμβο; δ’ άράσιμο; μερόπεααι μετεατομένοιοι,

Ζεύ; δ άρ άνάρσιο; αύ κ’άν φΟιμενοι; έοε~αι,
Ούνεχ’ Ιοΐο εφετμών οϋκ’ άλέγοντε; ε>:οθε 

Ε γχο; επ’ άλλήλου; λυγρόν fm /.'o y .
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Άμφαδίην τεύχοντες νίκην άλλοφύλω,
Αίμασιν ΰμετε’ροις, αΐδεομαι δε λέγειν.

’Αλλ’ έρέω μούσαισι πιθήσας άρτιεπείαις,
Ουδέτερος νίκην ίμερόισσαν άρει.

Τρίττατος άμφοτεροιν γάρ καίπερ αγώνα δ’ ίόντοι»
Νίκης λαμπρά γέρα ληψόμενος τροχάει.

Κλϋτε μεν, ώ βασιλήες’ έμός λόγος έν φρεσι δ’ δατω,
Μηδ’ άνεμος φορέοι παν ο,τι ττερ λελάκω.

Μάντις έτώσια βάζων ΰμΐν είθε γενοίμην,
Πνεύμασιν άρπαχθείς, ή κορυβαντιόων!

Ά λλα  δέοορκ’ άποΟεν, φεΰ ! Λυγκεΰς, οϊα περ άλλος,
"Ιχνεσι λαιψηοοΐς πΰρ έπινυσσόμεναν.

Λήγετε Πιερίδες γοερής νΰν λήγετ’ άοιδής,
Κέκλαυται γάρ άΐην πήματα Κεκροπίης.

Ζεΰ -πάλιν "λαΟι δή σοϊσσι προτέροισιν έδέθλοι.-,
Ούχ έτερον γαρ 4'γνων κηδόμενον χθονίων.

Νυν ιερής ποτέ χώρης μνήσασΟ ουρανίωνες,
Καί λύσατε κακών άστε’ άπειρεσίων.

Σώφρονα νοΰν τε δότ’ άστοΐς, χρήμα βροτοΐσιν αριστον,
Νύκτα δ’ άπο όνοφερήν Ελλάδος έήέλετε.

[σχεο μηνυΟμοίο δίκη παλιδερκέα γλήνην,
Ημερόεν δε δίδου τέρμα κακοπραγίης (')·

Στυλιανός ‘Ρίκ/ης.
Κερκυραΐος. Σ~ουδάσας έν ’Ιταλία διέτριψεν εκείσε, έξ αντιγραφής 

'Ελληνικών κωιϊήκων άποζών. Συνέγραύεν
Ακολουθίαν τοΰ οσίου πατοδς ημών Στυλιανού τοΰ Παφλαγόνος, έκδο- 

Οεΐσαν τδ πρώτον υπό Θεοδώρου Προσαλε’ντου, τώ  δέ 1C90  άνατυπωΟεϊσαν οι’ 
’πιμελείας καί δαπάνης Θ. Προσαλέντου, ομωνύμου καί δισέγγονου τοΰ πρώ
του, υπό την έτπγραοήν,

— ’Ακολουθία τοϋ οσίου πατρός ημών Στυλιανού τοϋ Παφλαγόνος ψαλλό
μενη τή χ ς '  τοΰ Νοεμβρίου μηνός, έν ή τελείται ή αΰτοΰ μνήμη, πριν μέν 
συντεΟεΐσα πατά τοΰ ποτέ έλλογιμωτάτου κυρίου Στυλιανού 'Ρίκη, και έκδο- 
Οε'σα σπουδή καί δαπάνη τοϋ ποτέ εΰγενεστάτου κυρίου Θεοδώρου Προσα- 
λίντη· νεε,στί δέ ο·.’ επιυ,ελείας καί άναλωμάτων τοΰ νΰν έκλαμπροτάτου κυ
ρίου Θεοδώρου Προσαλέντη, τοΰ αΰτοΰ δισέγγονου, χάριν εΰλαβείας μετατυ- 
πωΟε'σα. Ένετίησιν, αχ^. Παρά Μιχαήλ Άγγέλω τω Βαρβωνίω. 8ον. σελ. 2 3 .

Είς την βιβλιοθήκην τοΰ έν Τουρίνω βασιλικού ’Αθηναίου σώζεται χειρό
γραφον άνήκον πάλαι είς Γαβριήλ τόν Σεβήρον, και περιεχον μετ άλλων τής

C) ΈίημοσιείΟη ύπό την επιγραφήν: « ’Αντωνίου Έπαρχου τοΰ Κερκυραίου, είς 
την Ελλάδος καταστοοιοήν θρήνος. Τοΰ αΰτοΰ έπιστολαί τινες πρδς ομόνοιαν συν
τείνονται τή; χριστιανών πολιτείας. Venetiis Ιϋλλ  ».
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βκκληοΓας ημών κανόνων, καί την περί συγγένειας βαθμών συνοπτικήν συλ
λογήν Ζαχαρίου τοΰ Σκορδυλίου" φέρει δ’ εν τε'λει « Συνεγράφη (ίσως άντε- 
γράφη) παρ’έμοΰ Στυλιανού 'Ρίκε, του Κερκυραίου έν ετει φφλή. οκτωβρίψ ιγ’». 
Εις το χειρόγραφον τούτο ύπάρχουσιν έαςχθε ζεύγη ίκετηρίων προς τον Ι'ΐμαΰυ 
στίχων, πιθανώς ποιηθέντων 6πο τοΰ Ρίκη.

Θεοφάνης καί Νεκτάριος οί Άψαράδες.
Οί αύτάδελφοι ουτοι ιερομόναχοι, έζ ’ίωαννίνων καταγόμενοι, ήκ- 

μασαν κατά τάς άρχάς τοΰ IT* αΐώνος' τον ασκητικόν ποθοΰντες βίον, 
άπηλλαγμένον τής τύρβης καί ματαιότητος των κοσμικών, κατεφυ- 
γον εις τους απόκρημνους βράχους των έν Θεσσαλία Μετεώρων, καί 
έκτισαν την απρόσιτον μονήν τοΰ Βαρλαάμ, έν ή σχεδόν υπερκόσμιοι 
τον βίον κατέλυσαν. Καί ό μέν Θεοφάνης άπεβίωσε την 17  Μαίου 
1 5 4 4 , ό δε Νεκτάριος την 7  ’Απριλίου 1 5 5 0 . ‘11 μνήμη αυτών 
πανηγυρίζεται υπό της εκκλησίας.

’Έγραψαν αυτοβιογραφίαν συμπεριληφθεΐσαν εις την υπό Μα τθαίου μητρο
πολίτου Μόρων ποιηθε’σαν ακολουθίαν αυτών.

—’Ακολουθία των αγίων καί θεοφόρων πάτερων ημών και αϋταδέλφων Νε
κταρίου καί θεοφάνους τών κτιτόρων τής Σεβάσμιας καί Βασιλικής Μονής 
τοΰ Βαρλαάμ τής έν τώ Μετεώρω, τών έζ Ίωαννίνων, το γένος Άψαράδες. 
Νΰν πρώτον τόποις έκδοθεϊσα καί μετ’ έπιμελείας διορθωθεΐσα, φιλοτιμώ δα
πάνη τοΰ θεοφιλέστατου ’Επισκόπου 'Αγίου Σταγών Κυρίου Γαβριήλ τοΰ έζ 
Ιωαννίνων, έκ χωρίου Μοζέτίι, εις μνημόσυνον αϋτοΰ, καί ί’να δωρεάν τοΐς 
εΰσεβεσι διανε’μηται. Έν Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεΐ τώ έζ Ίωαννίνων
1815 (4ον. σελ. 39).

Φραγκίσκος Πόρτος.
Είς τών επιφανέστερων κριτικών τοΰ I ύ ' αΐώνος’ έγεννήθη έν Ρε- 

θύμ.νω τής Κρήτης, καί έσπούδασε τά πρώτα τών μαθημάτων αύτοΰ 
έν Πελοποννήσω. Ορφανισθέντα τών γονέων συνήγαγον αυτόν οί 
προσήκοντες τώ γένει, καί ύστερον ό συμπολίτης αΰτοΰ Γεώργιος Καλ- 
^έργης άπελθών είς Βενετίαν συμπαρέλαβε χάριν ελέους τον Φραγ
κίσκον, όντα ήδη περί τό δέκατον έ'κτον τής ηλικίας του έτος, καί 
επεμψεν ύστερον εις Πατάβιον, ένθα έφ’ όλην σχεδόν πενταετίαν έπαι- 
δεύθη τά εγκύκλια μαθήματα, καί έδεδάχθη προσέτι καί την- φιλο
σοφίαν. Έπαναι.άμψαντος δ’ είς Κρήτην τοΰ προστάτου του, ό Πόρτος 
γενομευος έν απορία τών αναγκαίων έπέστρεψεν είς Βενετίαν, ένθα 
£ών άπό τής έλευθεριότητος τών Ελλήνων εμπόρων, καί άσχολούμε- 
'|10'  εις τά γράμματα, έν διαστήματι τριών ετών τόσην έδειξε προ
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κοπήν, ώστε καί διωρίσθη καί άρχιδιδάσχαΛοΓ, καί κ ρ ω τύχ α θ η γη τη ς  

των 'Ελλήνων* εκλεχθείς δέ καί τοϋ έλληνικοϋ Γυμνασίου διευθυν
τή ;, άμα διελθόντος τοϋ πρώτου ένιαυτοϋ, άπεψηφίσθη παρά πάσαν 
αΰτοϋ προσπάθειαν καί καθ·ρρέθη* διότι λάλο; ών καί φιλοσκώμμων 
ένέβαλλεν εΐ; γέλωτα, καί δεισιδαίμονας άπεκάλει τοϋ; ομοεθνείς αυ
τού, διά τά ; νηστεία; καί τάς ενώπιον των άγιων εικόνων μετανοίας, 
καί ουδέ τάλλα διήγε σεμνόν καί πρός τήν δικαίαν τοϋ κοινού έπι-, 
θυμ.ίαν ρυθμιζόμενον βίον.

’Εκλιπών δέ τήν πρωτεύουσαν των 'Ενετών, έπι σκοπώ νά μεταβή 
εΐ; Γαλλίαν, πενόμενο; καί θυροκοπών, άνεγνωρίσθνι έν ώ διήρχετο 
τήν Φερραρίαν υπό τίνος των μαθητών του, όστι; δεξιωθείς καί ξενί
σα ς τον Πόρτον, είσήγαγεν έπειτα αυτόν εΐ; τήν αυλήν τής συζύγου 
τοϋ δουκό;, "Εζη δέ τότε κατ’ εκείνα,ν τήν πόλιν ενάρετος τις πολί
της, ιατρός τό επάγγελμα, όνόματι Γριλενζόνιος, ό'στι; διά των αγώ
νων αυτού κατώρθωσε νά είσαχθή εΐ; τήν πατρίδα του ή σπουδή τής 
'Ελληνική; γλώσσης, ή'τις προτού όχι μόνον δεν ένοεΐτο ή έμελετάτο, 
άλλ’ ούδέ ώνομάζετο. Καί επειδή ή τύχη ώδήγησεν έκεϊ Κροτωνιά- 
την τινα, Μάρκον ’Αντώνιον, έ'χοντα όπωσούν βαφήν 'Ελληνικής παι
δείας, συνέταξεν αύτώ μισθόν μέρος μέν έξ ιδίων, μέρος δέ καί έξ 
άλλοτρίοαν κατά πρόσκλησιν αυτού. Έδίδαξεν ό Κροτωνιάτης ολίγους 
μήνα; τά  στοιχειώδη μαθήματα, άλλ αντί νά θεραπεύσγι άνέφλεξεν 
επί μάλλον τήν επιθυμίαν τής γλώσσης εκείνης, ώστε ό Γριλενζόνιος, 
συνεργοϋντο; καί Λουδοβίκου τοϋ Καστελβετρου, άγχινουστάτου καί 
πολυμαθούς γραμματολόγου καί συμπολίτου αύτοϋ, κατώρθωσε περί 
τό 1 5 3 7  νά δοθρ από τοϋ δημοσίου μισθός εις τον Πόρτον, ώ; άν- 
δρα καί τής ιδίας καί τής λατινικής γλώσσης έγκρατέστατον.

Καί ιδία λοιπόν καί δηρ.οοία έν τώ άρχείω τής κοινότητο; έδί- 
δασκεν ό Φραγκίσκος, καί τοσοϋτον ευδοκιμεί, ώστε όχι ρ.όνον παμ.- 
πληθεϊς συνέρρεον περί αυτόν οί νέοι τής πόλεως, αλλά καί ξένοι όχι 
ευάριθμοι προσήοχοντο πολλαχόθεν.

Συνέστη κατ’έκεϊνον τόν χρόνον έν Μοδένη, σύλλογο; έκ τριάκοντα 
άνδρών καί φιλομαθών νέων, οστις εκαλείτο ’Ακαδημία. Μέλος δέ 
ταύτης έγένετο καί ό Πόρτος. Αιετριβον δ εκεί περί την ερευνάν των 
αρχαίων ελληνικών καί λατινικών συγγραμμάτων, καί συνε,ήτουν 
επιστημονικά; αλήθειας έξασκούμ.ενοι προ πάντων καί κατά παντοιου; 
τρόπου; περί τήν κριτικήν τής γραμματολογίας.



Κατά την έν Μαδένη διαμονήν αΰτοΰ έπολίτογραφήθη ό Πόρτος
καί ένυμφεύθη.

'Ο τότε δους 'Ηρακλής Β \ θέλων ν’ άναστήσνι την πεσοϋσαν δόξαν 
τοΰ πανεπιστημίου τής Φεόράρας, πρωτευούσης τοΰ κράτους αΰτοΰ, 
έπλούτισε τό καθίδρυμα τοΰτο επισήμων άνδρών, καί εις τόν χορόν 
τούτων συγκατέλεξε καί τόν Πόοτον, τόν όποιον έκάλεσε επί μισθώ 
άδοοτάτω εις την καθηγεσίαν των Ελληνικών γραμμάτων.

’Εγκαταλιπών ό Φραγκίσκος την έν Μοδένρ έδραν, άφ’ ής πολλούς 
έμύησε την ελληνική; παιδείαν, ήλΟεν εις Φερράραν, καί έτυχεν ευμε
νέστατης δεξιώσεως παρά τή δουκήσσνι Είρηναία, θυγατρί Λουδοβί
κου ΙΑ* βασιλέως τής Γαλλίας, καί γυναικί ακμαίου νοός, πολλής 
παιδείας, καί επαινούμενη μάλιστα ώς έμπειροτάτνι των αρχαίων 
γλωσσών, τάς όποιας θέλουσα νά παιοευθώσιν αί δύο αυτής θυγατέ
ρες έπέτρεψεν είς τόν Πόρτον την διδασκαλίαν τής 'Ελληνίδος. "Οθεν 
ταχέως εις μεγίστην ΰπόληψιν έλθών, προσεγράφη καί εις την ’Ακα
δημίαν των Φιλαρέτο»ν, συγκροτουμένην έκ των μάλιστα ευδόκιμων.

"Γστερον άποδημ.ήσας έκ Φερραρίας μετέβη είς Βενετίαν, 'Ρώμην, 
καί Φριούλιον, καί έκείΟεν σκοπεύων νά μ.εταβ·?ί είς Παοισίους, ένεκεν 
ιδίων υποθέσεων, διευθύνετο είς Λούγδουνον' άλλ’ ότ’ έφθασεν είς Γε
νεύην παρακληθείς υπό τής πόλεως ινα καταμείνη, ώς δημ/ίσιος τών 
έλληνικών γραμμάτων καθηγητής, άπεδέχθη την προσφοράν, καί κα- 
τωκησεν ένταΰθα μετά πάσης αΰτοΰ τής οικογένειας (1 5 6 2 ).

Ένταΰθα καί άπέθανεν ό Πόρτος Οπό τετραημέρου πλευρίτιδος τή 
7  ’Ιουνίου 1 5 8 1 , σχεδόν εβδομηκοντούτης.

Ό  περικλεής Θεόδωρος Βέξας, εξύμνησε τόν Πόρτον άποθανόντ* 
διά τών εξής επιταφίων επών.

Cretensem palria Portuin, non moribus oras 
Traxerat in Venetas quem pielalis am or:
Nec satis in Venetis nactiim fdiciter oris,
Quaerere suadebat quod pietatis am or; 
llospitio profugum excepit fovilquc Gcncba.
Exulibus portus tutus, et ora piis
Nec solum excepit, sed el ilium hinc inde secutas
El porti assiduas Picridas comites.
Exuvias cujus matura actate sepulti 
Hoc portu manibus composuere suis 
Pars autem mclior porlu meliore potita 
ijuae pietas ilium quaerere jussit. abel.
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Μαθηταί τοϋ Πόρτου ΰπήρξαν διάσημοι, ώς ό Σιγόνιος διαδεχ&εΐς 
αυτόν εις την έν Μοδέννι διδασκαλίαν των 'Ελληνικών, ό Πίγνας ποίη
σα; λατινικήν ώδήν εις τιμήν του διδασκάλου του, καί άλλοι’ πάν
των όμως προεξάρχει ό υιός του Αιμίλιος, περί ου κατατερω.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
—Responsio ad Ρ. Carpentarii epistolam plenam calumniis in viros

Ijoiios (*).
—Commentarii in Pindari Olympia, Pythia, Nemca, Islhmia. Ge

neva, 4 583.
—Commentarius in varia Xenophontis opuscula, et in Thucydidcm. 

MorgiiS 1586. (Άνετυπώθη Iv Γενεύη τω 1594 εις φύλλον).
—In omnis Sophoclis Tragoedias prolegomena. Vita Sophoclis. De 

Tragcedia, ejnsque origine. Sophoclis et Euripidis eollalio. Morgiis 4538.
—Apollonii Dyscoli de constructione libri IV, a F. Porto correcti et 

suppleti. Lat. redd, et illustr. Francofurti 4598 (εις μεγα 4ov).
—Λεξικόν 'Ελληνικόν, τυπωθέν εν Γενεύη τώ 4562 εις τόμους δύο, καί 

άνατυπωθέν τώ 4592.
— Σημε θύσεις εις Έπιστολάς Συνεσίου, τυπωθεϊσαι τω 4605 εν Παρισίοις 

όπό Φριδ. Μορελλίου.
— Λατινική μιτάφοασις των δέκα του Συνεσίου ύμνων, καί τινων Γρηγορίου 

του Θεολόγου ωδών, δημοσιευθεΓσα έν Παρισίοις τω 4 568 δπο Ερρίκου 
Στεφάνου.

— Έπιστολαί προς Παύλον Μανου’τιον, καί Μαρτίνον Κροόσιον.
— Ε πιγράμματα  ε’ις διάφορα τότ’ έκδοΟεντα συγγράμματα.
Έξε'ωκε τον Έρμογένη, Άφθόνιον καί Λογγίνον, μετά σημειώσεων, εν 

Γενεύη 1569.
Έκτος δε τούτων ϊγραψεν ό Πόρτος και τά εξής μή εκδοθεντα. 

ν — Λόγον Ιπαινετικόν τής ελληνικής γλώσσης.
—  Υπομνήματα εις τους ’Ολυνθιακούς, τους Φιλιππικούς και άλλους τοϋ 

Δημοσθε'νους λ.όγους, καί εις δυο των Σοφοκλεους τραγωΟιών.
— Σχόλια εις "Ομηρον, Εόριπίδην, Άριστοτε'λαυς 'Ρητορικά καί Ποιητικά, 

Έρμογενην καί εις τά τρία τής ’Ανθολογίας βιβλία (*).

’Ιωάννης Άλβάνης.
’Ιωάννης 'Ιεροίνυι/,ος, έκ του παριφανοϋς οίκου των Αλβανών, μετά-

(’) 'Ο Πέτρο; Καρπεντάριος, άλλοτε συνχαθήγητή; τού Πόρτου έν Γενεύη, χαϊ 
πσραοίδων τά νομικά, άπελΟών έκειθεν εγραφε μετά τινα χρονον επιστολήν ποός 
τοϋτον, 3Γ ή; έξύ6ριζε τοϋ; Κσλβινιστάς. Ή επιστολή τοΰ ΚαρπενταρΙου >. ή άνω 
απάντησις τού Πόρτου γαλλιστί μεταφρασβεΤσαι έξεδόβησαν έν Memoires lie l’Estat 
Jo  France, sous Charles IX, tom I. σελ, 600.

( - ) Τλληνομνήμων, σελ. 304—8 ί.
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ναστευσάντων έξ Ηπείρου κατά τον ΙΕ* αιώνα εις ’Ιταλίαν, ένεκα τής 
’Οθωμανικής τυραννίας, έγεννήθη τω 15 0 4  άπά τόν κόμητα Φραγκί
σκον ’Αλβα'νην. Προωρίσθη άμα γεννηθείς διά τό στρατιωτικόν στάδιον’ 
άλλ’ ό πατ-/ίρ του, άνήρ φιλομαθές, έπεμελήθη νά δ ιδ α χ ή  ό ’Ιωάννης 
συν τοΐς άλλοι;, καί τάς ωραίας τέχνας, ώς καί τό άστυκόν καί κα
νονικόν δίκαιον. Διαπρεπών ήδη κατ’ άμφότερα τά  δίκαια, κατετά /θη  
εις τό στρατιωτικόν, εΐ καί άρεσκόμενος εις μόνα τά  γράμματα. Ύπη* 
ρέτησεν ώς τοιοΰτος υπό τάς σημαίας τοϋ 'Αγίου Μάρκου, καί εις τήν 
Βενετικήν δημοκρατείαν προσήνεγκεν έξιδιασμένας υπηρεσίας, άντα- 
μειφθείσας διά τοϋ διορισμού του έν τΐί υψηλότερα της Βεργάμου αρ
χή , ην έντίμως διεχειρίσθη. Νυμφευθείς έκεΐ άπώλ-εσεν ύστερον την 
συζυγόν του, άφνίσασαν αϋτώ πολλά τέκνα. Ό  καρδινάλιος ’Αλε
ξανδρινής, ίερεςεταστης τό τ ’ έν Βενετία, ώκειώθη μετά τοϋ ’Αλβάνη, 
καί έξετίμησε δεόντως τάς περί τό δίκαιον βαθείας γνώσεις του, καί 
τόν ποός την θρησκείαν ζήλον, άνεδειχθέντα τρανώτατα εις περίστασιν 
δύσκολον, καθ’ ην ό αμερόληπτος ’Ιωάννης καταπνίξας την φωνήν τοϋ 
ϊδίου αίματος ήκουσε μόνον την τοϋ καθήκοντος’ διότι εις τών εγγυ
τέρων συγγενών του κατηγορήθη ώς αιρετικός, καί ό ’Ιωάννης δεν έδί- 
στασε νά έφαρμόσρ κατ’αΰτοϋ ό'λην την αυστηρότητα τοϋ νόμου.

"Οταν ό ’Αλεξανδρινής έξελέχθη πάπας(1 5 6 6 ) υπό τά όνομα Πίου ε ’ 
προσεκάλεσεν εις 'Ρώμην τόν ’Αλβάνην, καί έπεδαψίλαυσεν αύτω 
τρανά καί διαρκή δείγματα έξιδιασμένης φιλίας καί ΰπολήψεως. Τω 
1 5 8 3 , μετά τόν θάνατον Γρηγορίου ΙΓ’ ομόθυμος εϋχή έκάλει τόν 
’Αλβάνην ώς διάδοχόν του’ άλλά τά  περικυκλοϋντ* τόν υποψήφιον 
πάπαν τέκνα έναυάγησαν την καλήν τών εκλογέων προαίρεσιν.

’Απεβίωσε την 2 3  ’Απριλίου 1591 .
'Ο ’Αλβάνης έγραψε πολλά, έξ ών τά  κυριώτερα περί κανονικού 

δικαίου πραγματευόμενα, εϊσί τά  έξης.

—De immuuilatc ccclesiaruni. 1553.
—Dc poleslate Pupae et consilii. Lugduni, 4 358. Veneliis 1561.
■—Dc cardinalibus. De donatione Constantini, 1584 (*).

Διονύσιος Ζαννετινος.
Κρής την πατρίδα, λατινόφρων τό θρήσκευμα. Άναφέρεται κατά 

Πρώτον ώς δυτικός επίσκοπος τών ηνωμένων εκκλησιών Κέω καί Κύ*.

Γ) Monteloiu—La-Villeaeuve, Biographic UniYcrselie, lorn, I, σΛ. 388,

\ η
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βνου (Zianensis Firmensi unilis ecclesiis episcopus). Παραιτησάμε-' 
νος δε τάς δύο ταύτας εκκλησιαστικά; διοικήσεις άνέλαβεν άλλα; δύο 
έν Κρήτφ (1538), καί ταύτας ηνωμένας έπισκοπάς, την Χερρονήσου 
καί την Μυλοποτάμου.

Διέπρεπεν δ Διονύσιος διά τήν έξοχον αΰτοϋ περί τούς ιερούς λόγους 
πολυπάθειαν. Παρευρέθη έν τή Τριδεντινή συνόδω, εις τά  πρακτικά 
της όποιας ύποσημ-ειούμενος δέν έλησμόνει νά προσυπογράφω μετά 
τοϋ κυρίου καί τδ εθνικόν αϋτοϋ όνομα GrfficUS ('Ελλην). Ό  ίστορή- 
βας τά  κοιτά τήν σύνοδον ταύτην Παλλαβιτζίνος σημειόνει πρός τοϊς 
άλλοις καί της 'Ελληνικής αΰτοϋ ψυχής τό παράστημα. Την δέ περί 
τά  θεολογικά αΰτοϋ Ικανότητα έπέδειξεν δ Διονύσιος τότε άγωνι- 
ζόμενος ν’ άνασκευάσνι δόξας τινας περί τής άσεβών δικαιώσεως, καί 
έξ επιστήμης διαλεγόμενος περί τών εκτάκτων τών επισκοπών εισο
δημάτων. Πολύς δέ καί μέγας έγένετο κατ’ εκείνην την συνέλευσιν 
τής ευαγγελικής αΰτοϋ μαθήσεως δ έπαινος' διότι ό Καβήνσιος επ ί
σκοπος, άντιδοξών τώ  Διονυσίω, καί ευρών αυτόν μετ’ άλλων έπισκό- 
πων περί των άμφισβητουμένων διαλεγόμενον, αναφλεχθείς υπό σφο
δρός καί αΐφνιδίου οργής, επέβαλε χεΐρας εις τον πώγωνα τοϋ Κρηιός, 
καί κατασπάσας παρέτιλε πολλάς τρίχας. Οί πρεσβευταί καί πατέ
ρες έταράχθησαν πρός τό ασεβές έκεϊνο καί άπροσδόκητον έργον' καί ό 
υβριστής μέν έτιμωρήθη κατ’ άξίαν, ό δέ Διονύσιος γονυπετής έμεσί- 
τευσεν υπέρ εκείνου, πληθούσης ήδη καί συγκαθημένης τής συνόδου.

Άποθέμενος δέ την μέν Χερρονήσου επισκοπήν τώ 1 5 4 9 , τήν δέ 
Μυλοποτάμου τώ 1 5 5 5 , άνεχώρησεν εις Βενετίαν, δπου καί έτελεύ- 
σε τώ  1 5 6 6 .

Ό  Νικόλαος Σοφιανός προσφωνών τώ  Διονυσίω τήν μετάφρασιν τοϋ 
περί Παίδων ’Αγωγής τοϋ Πλουτάρχου, πλέκει ως έςής δίκαιον έπαι
νον τοϋ έναρέτου καί πεπαιδευμένου έκείνου άνδρός. « Είχα πέσει εις 
μεγάλην απορίαν πώς έναι δυνατόν νά πιστεύσουν οί πολλοί τά  λό- 
για  τοϋ Παιδαγωγού, άν καί δέν εχουσι καί παράδειγμα τό ποιας 
λογής πρέπει νά έναι ό πεπαιδευμένος άνθρωπος, άν ούδέν τούς παρα- 
στήσωμεν τον βίον καί τήν διαγωγήν τής άρχιερωσύνης σου, καί ολοι 
όμοϋ νά σπουδάζουσι νά μιμούνται τήν μεγαλοψυχίαν, τήν ελευθε
ριότητα όποϋ δείχνεις καθ’ έκάστην εις ό’λους, κοντολογία τάς άλλας 
άρετάς, όποϋ στολίξουσι τήν ίεράν σου καί γενναίαν ψυχήν, όποϋ 
ουδέ αυτός ό Πλούταρχος μετά ευκολίας τάς ήθελεν άφηγηθή’ άν
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γένν) τούτο κκΐ ολοι, ή οί περισσότεροι πιάσουσι τούτον τδν δρόμον,’ 
εύκολα καί άπό την δουλοσύνην καί άπό άλλα πολλά πάθη, όπού εναί 
χειρότερα καί άπό αυτήν την δουλοσύνην, ήθελαν λυτρωΟή. .  »

Τού Διονυσίου έκτος,των. έν τοΐς Πρακτικής της Τριδεντίνής συνό
δου μνημονευόμενων λόγων, ούδέν άλλο πόνημα γνωρίζομεν (’). 

Γεώργιος Καλύβας.
'Ρόδιος την πατρίδα, παρευρεδείς κατά την υπό Σουλεϊμάνου άλω- 

σιν της νήσου (1 522 ), την οποίαν καί περιέγραψε.
Έκτος τής πολιορκίας καί άλώσεως τού 'Ρόδου, έγραψεν ό Καλύ

β α ς— Λόγον εις την Μεταμόρφωσιν τού Χριστού.— Ερωταποκρίσεις 
πεντήκοντα περί διαφόρων θεολογικών ζητημάτων.— Σύμμικτα— Έ πι- 
στολάς δέκα έπτά προς διαφόρους. ("Απάντα περιεσώθησαν ανέκ
δοτα μέχρι τούδε έν τή Βιβλιοθηκ-p τής Βιέννης (2).

Πρός τούτον δ' εύρηνται εξ έπιστολαί άπευθυνόμεναι προς αυτόν 
υπό Ίωάννου Άβραμίου, ’Αντωνίου, Έξάρχου, ’ΐωάννου Ναθαναήλ, 
Νικολάου, καί Μαθουσάλα τού μοναχού (5).

Αντώνιος Καλλιέργης.
Επαινεί τον. Κρήτα τούτον ό Σοφιανός εις την πρός Διονύσιον 

προσφωνητικήν τού περί Παίδων άγωγής τού Πλουτάρχου, όνομάζων 
ενδοξότατα- και δοχείον των άδετων. Καί ό Γυράλδος, ώς έκ στό
ματος Φραγκίσκου Πόρτου, επιφέρει « υπάρχει έν τοΐς ήμετέροις Κρη,- 
.” σίν ό εϋγενέστατος τών Καλλιεργών οίκος, ών καί άλλοι ήκμασαν 
" κράτιστοι άνδρες καί νύν ό περιφανής ’Αντώνιος πάσαν, αρετήν τρ  
» εΰγενεία συνάπτων καί υπό τής γαληνοτάτης τών Ενετών πολι- 
,” τείας τά  μάλιστα εύνοούμενος ».

Τό χωρίον τού Γυράλδου παραθέτων καί Λαυρέντιος ό Κράσσος 
επαινεί πρώτον τον ’Αντώνιον, ώς άνδρα ποικίλης μαθήσεως, ποιη
τήν ανθηρόν την λέξιν, εύστοχον τών αρχαίων λυρικών μιμητήν, καί 
θαυμασίως συζεύξαντα μετά μέν τής γλυκύτητος τής ποιήσεως τήν 
γλυκύτητα τού ήθους, μετά δέ τής παιδείας την φρονησιν.

Έ γραψ εν 6 ’Αντώνιος ιστορίαν τής Κρήτης μέχρι τού 1303 , τήν οποίαν ώς

(* *) Έλληνομν. σελ. 225—6.—Cornelii, Crete Sacra, tom. Η
(*) Fabricii, Bibliotheca Grseca, XI, σελ. 627 καί XII, σελ. 134.
Ο  Τοϋ Μαθουσάλα τούτου φέρονται, εκτός τής πρός Καλύβαν επιστολής, και 

ταυτα — Επίγραμμα ε:’ Ίωάννου Γεωμετρίαν, — Ίΐπικήΐειον εις Γεώργιον Κριτό- 
* ’·Λ»ν. (αυτόθι XI, σελ, 679),

n s
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■περιέχουσαν ειδήσεις καί υπομνήματα πολλοϋ λόγου, άναφέρουσιν οΐ Ε ν ε το ί 
ιστοριογράφο·., καί μάλιστα Βίκτωρ ό Σάνδος Ι ν  τή  πολιτική αυτού ιστορία ( ') .

Ιωάννης Ζυγομαλάς.
Κατήγετο it, οικογένεια; μεταναστευσάσης έξ ’Άργους εις Ναύπλιον, 

κάκεϊθεν εΐ; Κωνοτανττνονπολιν. Τά περί τούτου εκτίθησιν 6 υιός αύ- 
τοϋ Θεοδόσιος, γράφων τω  1581 προς Κρούσιον'

« 'Ως έν τοϊς ευεργετικοί; αρχοντικοί; γράμμασι το γένος ημών 
» όρώ, προ τριακοσίων ήδη ενιαυτών δτε Γουϊδών τις Ντεβίν λεγό- 
» μένος Γάλλος, καί ό μετά τούτον Ιάκωβος Ντε λά 'Ρόκας, ήσάν 
» ποτέ κύριοι ’Αθηνών, καί ένωτίζοντο, δτι ή νέων 'Ρωμαίων, είτε 
» Γραικών βασιλεία, άσθενεΐν άρχεται, καί εις Άργος μετώκησαν’ τό- 
» τε  Μιχαήλ Καγομαλαν θυσαυροφύλακα είχον* κα'ι πάν δ ,τι ζυγώ 
» διεδίδετο ήν επ’ άδειας αύτω' δθεν, ώ; οίμαι, καί τδ Ζυγομαλάς 
» ώνομάσθη, ζυγοστατεΐν ώρισμένος, καί τά μέτρα τής αρχής διευθε- 
» τεϊν" καί μετά Μιχαήλον ’Ιωάννης Ζυγομαλάς, δς καί μετώκισεν 
» εις Ναύπλιον* Άργεϊοι γάρ τδ ανέκαθεν ήμεις* καί μετά Ίωάννην 
" Ευστάθιος ό έμός πάππος* εΐτα πατήρ ’Ιωάννης ό έμδς, καί έγώ 
» συν θεώ , έχων αδελφόν ένα καί άδελφάς δύο, μετοικήσαντες αΰθις 
» άπδ Ναυπλίου πρό χ ς  ετών ενταύθα, αιτίου δντος καί άξιώσαν- 
» τος τού άγιωτάτου πατριάρχου κυροϋ Τωάσαφ, τών μαθημάτων 
» ένεκα, ϊνα μεταδώ ταύτα* ούδείς γάρ ήν τότε δ διδάσκων γράμ— 
» ματα* καί έδίδασκε την 'Ελλήνων φωνήν καί τέχνην εις μαθητάς 
» ιέ έζ ών εΐσιν οί πλείους. . . Ευχήν Σολομώντιον είχε καί έχει τδ 
» γένος υμών ούτε πλούτον, ούτε πενίαν, άλλά τά  δέοντα, καί ούτε 
» τών περιβλέπτων ούτε τών αφανών, μούσαις συνόντων καί ΰπηρε- 
» τούντων αύταΐς καί τή μεταδόσει τούτων, καί ταϊς έπιστήμαις 
” βοηθούμενοι καί τρεφόμενοι (“) ».

Ό  ’Ιωάννη; παιδευθεί; ύπό Αρσενίου ’Αποστόλη (s), μετέβη ώς 
διδάσκαλο; έν Κωνσταντινουπόλει, προσκλήσει, τού μαθητου tou(‘) 
πατριάρχου 'Ιωάσαφ Β’, κατά τόν τέταρτον χρόνον τής πατριαρχείας 
αυτού (1555). Τιμηθείς τώ όφφικίω τού ρήτορος τής μεγάλης εκκλη
σίας, έδίδαξε την τε  'Ελληνικήν καί Λατινικήν εις πολλούς μαθητάς,

(*) Έλληνομν. σελ. 327·
(*) Turcograecia, σελ. 92.
( * )  "Επιθι Βίον Μανουήλ Κορινθίου. ®*λ. 123· 1*

ΛωροΟέου Χρονογράφος.
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ές ών δεκαπέντε έζων τώ 1581, καί δέκα έν αυτή τή Κωνσταντι- 
νουπόλει (1).

Τοϋ λογίου τούτου μνημονεύονται περισωθέντα τά έξης συνταγμάτια. 
— Έ γχειρ ίδιον Γ ραμματική; γραφεν τω 15 4 4 . (έν τέλει υπάρχει τοϋ αύτοϋ 

Ζυγομαλα λατινιστί επιστολή προ; Ί ω .  Φορέστην, και Φ ρ. Βαδοάριον. Α νέκ
δοτον έν τή  βιβλιοθήκη τοϋ Τουρίνου) (*).

— Σημειώσει; εΐ; Δημοσθένην.
— Λόγο; εϊ; έπαινον Λουκά Μ ιχαήλ διοικητοΰ Κ ύίωνο; (5).
— ’Ε π ίγρ α μ μ α  ε ΐ; αίνον τή ; λαμπρότατη; ^  υψηλότατη; Βουλή; των Δέκα. 
— Έ πιστολα ΐ διάφοροι, έξ ών τενε; έδημοσιεύθησαν ΰπο Κρουσίου έν Ίο υρ - 

κογοαικίφ.

Μιχαήλ Σοφιανός.
Χίος, σπουδαίας και διδάξας έν Παταβίω. Έπαναστρέψας δ ’ έϊς 

τήν Ελλάδα, έπανήλθεν εΐτα περί τά μέσα τής έκτης δεκάδος τοϋ 
IT* αίώνος εις ’Ιταλίαν διά τήν έξης αιτίαν. Τω 1 563 ό Σουλτάνος 
Σουλεϊμάνης Β’ άποφασίσας ν’ αφαίρεση τήν νήσον Κύπρον άπο των 
’Ενετών, μεΟ ών συνΟήκαι ειρήνης τον συνέδεον, υπέβαλε το βούλευμα 
εις το συμβούλων, προς εΰρεσιν απόχρωσης προφάσεως’ οί σύμβουλοι 
τω  προέτειναν ϊνα οπωσδήποτε λάβη τά  έπί τής νήσου δικαιώματα 
τοϋ Σαβοίκοϋ οίκου* δθεν έπεφορτίσθη ό μέγας βεζίρης Σουλεϊμάν- 
πασάς ϊνα προσκαλέση εις τήν πρωτεύουσαν τόν Νικόλαον Πετροκόκ- 
κινον, ευπατρίδην Χίον, καί αντιπρόσωπον τότε τοϋ βασιλέως τής 
Πορτογαλλίας" παρά τοϋ Χίου τούτου έμαθεν ό μέγας βεζίρης λε-, 
πτομερώς τάς επί τής Κύπρου άξιώσεις τοϋ οίκου έκείνου.

'Ο Πετροκόκκννος έπιφορτισθείς υπό τής Πύλης τήν διαπραγμάτευσή 
τής μεταβιβάσεως των δικαιωμάτων, ήλθε τήν 2 0  Φεβρουάριου 1 5 6 4  
εις Νίκαιαν, δθεν μεταβάς εις Πεδεμόντιον διεκοίνωσεν εις τόν δοϋκα 
τής Σαβοΐας τό αίτιον τής αποστολής του’ μετά πολλας δμως συζη
τήσεις άπεφασίσθη ν’ άναβληθή ή διαπραγμάτευσις.

’Αλλά μετζού πολϋ ό δοϋξ, ϊνα μάλλον φωτισθή περί τής θέσεως 
των έν τή ανατολή πραγμάτων, προσέλαβε, συστάσει πιθανώς τοϋ 
Πετροκοκκίνου, τον Μιχαήλ Σοφιανόν, έξάδελφον τούτου, άναθέμενος 
αύτώ τήν έκπαίδευσιν τοϋ υίοϋ του. Ένεργετική έ'κτοτε άλληλογρα- 
ψ·'·*· έτηρήθη μεταξύ τοϋ δουκός και τής Πύλης, διά μέσου τοϋ Σόφια -

Ο  Ό αύτό; Θεοδόσιο; αλλαχού τή; Τουρκογραικία;.
(’) Fabric» Bibliotheca Grseca XI, σελ. 653.
ί5) Αυτόθι σελ. 274.

(ν ε ο ε α λ . φ ια ο λ ο γ .) 1 2
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νοϋ και τοϋ τότε πανίσχυρου Εβραίου ’Ιωσήφ Νάζη, εύνοουμένου του 
σουλτάνου Σελίμν). Εις την ύπόθεσιν ταύτην ενεργόν μέρος ελαβε καί 
ό Χίος Νικόλαος Τουστινιάνης, άντί τοϋ Πετροκοκκίναυ, σταλέντος 
υπό τοΰ βασιλέως της Πορτογαλλίας ώς διοικητοϋ των έν τή ’Ινδική 
κτήσεων' ούδέν όμως τέλος παρήχθη, i t  ότι μετ’ ού πολΰ ή Κύπρος 
έγένετο ’Οθωμανική επαρχία, ό δέ δούξ τής Σαβοΐας, ώσεί άντεκδικού- 
μενος, ελαβε μέρος εις τήν κατά τών Τούρκων φοβέραν εκείνην συμ- 
μαχίαν, ή'τις έπηνεγκε τήν έν Ναυπάκτω καταστροφήν τών Μουσουλ
μάνων (*).

*0 Σοφιανός άπεβίωσεν έν ανθηρά ηλικία, ώς δείκνυται έκ τοϋ έ;ής 
έπιγράμματος, ό'περ ό Οΰόλφιος έζυμνών τήν παιδείαν του έποίησε. 

Τον σοφόν αισα βαρεία ύφείζετο, α ι ! Σοφιανόν,
Ά νθοΰνθ’ ήλικίη, σώματι, φρεσσί, τύ χη .
Πενθείτω δε τον άνδρα Χίος, σύμπασά θ’ Ε λ λ ά ς,
'Ή ν  ττάλιν εξ Ά ίδου  φως προσεηκεν ίδείν.
Πενθούντων χάριτες, Μοΰσαι, Κυθέρια, ’Απόλλων.
ΠενΘούντων άρετής οίς σοφίης τε μέλει,
Κ α ί συ μάλιστα φίλη Σειρήν, μ έγ’ οδύρει τ ’ άνδρί, 
θ ’ ήμισυ τής βιοτής συγκαταθαπτομενη.

'Ο  Σοφιανός έξεοωκε, τώ  15 7 0 , Σχόλια  είς τόν Αισχύλον, καί μετέφρασε 
λατινιστί τό περί ψυχής τοΰ Άριστοτέλους, τυπωθέν έν Αειψία 1569  (*).

Προς τούτοις έγραψε καί τάδε.
— 'Υ πομνήματα είς ’Αριστοτέλη.
— Έπισιολαί περί Άριστοτέλους.
— Διάφορα έπιγράμματα  (s).
— Ε π ίγ ρ α μ μ α  είς τόν έν Βενετία ναόν τοΰ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου (*).
Τ ινά  τών χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τοΰ Μ ιχαήλ μετεκομίσθησαν τώ  

1 6 0 6  είς τήν Ά μβροσιανήν υπό Ε μμα νουή λ  Σοφιανοΰ, πιθανώς απογόνου 
αύτοΰ (5).

Ελευθέριος 'Ρόδιος.
Μοναχός άκμάζων κατά τήν πολιορκίαν τής πατρίδας του (1 5 2 2 ), 

καί άποθανών τώ  1545 . "Εγραψεν ιστορίαν τής 'Ρόδου κατά τους 
μεσαιωνικούς χρόνους, άγνωστον δ ’ εΐ πεοισωζομενην τανϋν. Τώ 1825

Ο  Mas-Latric, Ilistoire de l’ilc de Chypre, lorn. Ill, σελ. 557—8.
• (s) Βλαστού Xiaxi B’.

(5) Fabricii, Bibliotheca Graeca, XI, σελ. 714.
P) Κατεχωρήθη είς τύ περί Συνοικεσίων σύγγραμμα Ζαχαρίου Σχορδυλίου.
(5) Έλληνομν. σελ. 263. Τοϋ Μανουήλ τούτου σώζεται έν τοΤς χαρτοφυλακείοις

Μεοιολάνων επιστολή ελληνιστί ποδ; τόν οοΰχα τής αυτής πόλεως.
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δ συνταγματάρχης 'Ροττιέρος ΐδύν την ιστορίαν τού ’Ελευθερίου έν 
’Ρόδω εις χεϊρας Παπαευθυμίου τίνος, περιγράφει ώς έςής τό χ ε ι

ρόγραφον.
« 'Η το χειρόγραφον μικρού τετάρτου σχήματος εκ σελίδων 8 0 , 

εϋαναγνώστου γραφής, περιέχον την ιστορίαν της Ροδου εις την κα · 
θομιλουμένην των Ελλήνων γλώσσαν. Τό χειρόγραφον όπερ εΐδον είνε 
μεταγενέστερον άντίγραφον έκ παλαιοτέρου χειρογράφου, άντιγραφέν 
τω  1676  υπό ετέρου 'Ροδίου, Λαζάρου Χρυσοπούλου όνομαζομένου. 
'θ  κάτοχος μοί ειπεν δτι ύπήρχον εις την νήσον δύο έτερα αντίγραφα, 
ές ών τό έν πιθανώς ήτο τό πρωτότυπον » (’).

'Ο Lacroix πολύ έρευνήσας προς εύρεσιν τής ιστορίας τού ’Ελευ
θερίου, ουδέν ήδυνήθη να μ.άθη (2).

’Ιάκωβος Βασιλικός.
Έγεννήθη κατά τιναί εις Κρήτην, κατ’ άλλους εις Σάμον, καί 

κατ’ άλλους είς Κερασσοϋντα. Γραμματεύς χρηματίσας ’Ιακώβου τίνος 
Ήρακλείδοο, τιτλοφορουμ.ένου δεσπότου Σάμου, ΤΤάρου, και άλλων νή
σων του Αιγαίου, όπεξνίρεσεν, εκείνου θανόντος, διάφορα χρυσόβουλλα, 
πλείστην όσην την υπόνοιαν δολιότητος παρέχοντα, καί προσελθών 
είς Κάρολον Ε* τόν αύτοκράτορα τής Γερμανίας, παρέστη ώς έξ οίκου 
αύτοκρατορικοϋ καταγόμενος’ ό δέ μονάρχης άπατηθείς έπεκύρωσεν 
είς τόν Βασιλικόν τόν τίτλον δεσπότου τής Σάμου καί Πάρου, έν ώ 
πρός τούτο ούδεμίαν έκέκτητο άρμοδιότητα, τώ έδωκε τήν εξουσίαν 
νά όνομάζ-ρ δόκτορας, πρωτονοταρίους, καί έστεμ.μένους ποιητάς, 
καί τω  άπένειμε πολλούς τίτλους δ ι’ ών εκείνος πομπωδώς έκοσμεϊτο 
γραφόμενος « Μαρκέτιος, Δεσπότης Σάμου καί Πάρου, ίππεύς τού 
” άνωτάτου Καίσαρος καί κόμης Παλατίνος. « Διά τής Πολωνίας 
είσήλθεν ό ’Ιάκωβος εις Μολδαβίαν, ένθα κατά πρώτον μέν παρέστη 
ώς συγγενής 'Ροξάνδρας συζύγου τού τότε ήγεμονεύοντος ’Αλεξάνδρου 
πού Λεπουσνιάνόυ, βραδύτερον δέ δι’ υποθετικής γενεαλογίας παρέστη 
ώς απόγονος τής αρχαίας Μολδαβικής ήγεμ.ονικής οικογένειας των 
Ηρακλειδών. ’Αναγκασθείς νά φύγη εις Τρανσυλβανίαν, μ,ετέβη έκεΐ- 

®εν είς Πολωνίαν καί έζήτησεν άσυλον παρ’ Άλβέρτω, παλατίνω 
πής Σιραδίας, δστις τω έδάνεισε καί δεκακισχίλια δουκάτα όπως

(Μ Rotliers, Monuments de Rhodes, αίλ. 339. 
(2) lies de la Grece, lag.
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στρατολογήσω’ καί κατά πρώτον ;ν.έν εις τάς πολεμικός αύτοϋ έπ ι- 
χειρήσεις ό Βασιλικός ΰπήρξεν άτυχης, άλλα τή συνδρομή Φερδινάν- 
δου τοϋ άρχιδουκός τ ις  Αυστρίας καί τής Οΰγγρικής Βασιλείας, συν- 
αγαγών χιλίους ιππείς, κατεπολέμησεν έπιτυχώς την 10 Νοεμ,βρίου 
1 5 6 2  τον ηγεμόνα της Μολδαβίας, καί ήνάγκασεν αυτόν νά φύγω 
εϊς Κωνσταντινούπολιν" ό τότε μέγας βεζίρης σφοδρώς έπέπληξε τον 
παρά τω  Σουλτάνω πρέσβυν τοϋ αρχιδούκας Φερδινάνδου, διά την 
προς τόν Βασιλικόν χορηγηθεϊσαν συνδρομήν, καί αυτός ό Σουλτάνος 
παρεπονέθη εις τόν άρχιδοϋκα δι’ επιστολής' άλλ’ ό Βασιλικός πέμ- 
ψας πρέσβυν εις Κωνσταντινούπολιν καί έπαυξήσας κατά δεκακισχί- 
λια δουκάτα τόν ετήσιον της Μολδαβίας φόρον, επέτυχε νά διασκέ
δαση την έπί τοΐς πεπραγμένοις οργήν της Πύλης, καί απεσταλμέ
νος έκ Κωνσταντινουπόλως τω  έκόμησε την xovxar, καί τ ’ άλλα 
της ηγεμονικής αξίας έν Μολδαβία σύμβολα.

Ά λ λ ’ όμως ή διοίκησις τοϋ επιβάτου, τυραννικοϋ καί λίαν φιλαρ- 
γύρου άναδειχθέντος, δέν έλειψεν εντός μικροϋ νά τω παρασκευάσω 
πολυαρίθμους εχθρούς. "Ηρπασε τά χρυσά καί αργυρά σκεύη των ναών,
καί έκοΟεν ϊό'ια νομίσμ.ατα, επέβαλε φόρον ενός όουκάτου εις έκαστον 
άνθρωπον, έψήφισε ποινήν θανάτου εις την διγαμίαν, προσεκάλεσεν 
ως διδασκάλους τους Γερμανούς Σόμμερον καί Πευκήρον, καί δι’ οπα
δών του έκήουξεν ότι την πρωίαν τών Χριστουγέννων τω έφάνησαν τρεις 
άγγελοι κρατούντες τρία χρυσά στέμματα, ώς σύμβολα τής μελλού- 
σης κυριαρχίας του έπί τών τριών κρατών, Μολδαβίας, Βλαχίας, καί 
Τρανσυλβανίας, καί αυτός δέ ό ίδιος έφάνη φορών χρυσοϋν στέμμα, 
μεταλλάξας συνάμα τό όνομα αύτοϋ Ιάκωβος εις τό προσφιλές τοΐς 
Μολδαβοΐς Ίβάν. Έν τούτοις οί εϋγενεϊς τής Μ.ολδαβίας συνομόσαν- 
τες κατ’ αύτοϋ, προσεκάλεσαν εϊς βοήθειαν αξιωματικόν τινα, κα- 
λούμενον Τόμσαν, προς 8ν προσέφερον καί την αξίαν τοϋ ήγεμόνος. 
Κλεισθείς λοιπόν ό Βασιλικός έν τή μονή τής Σουτζάβας, ΰπέστη τρί
μηνον πολιορκίαν' άλλ’ άναγκασθείς έπί τέλους νά έξέλθνι κατέφυγε 
προς τόν Τόμσαν, όστις τόν έφόνευσε πατάξας διά σιδηράς ράβδου. 
Καί ή μέν σύζυγος αύτοϋ κατεκλεισθη εις έν μοναστήριον, τοϋ δέ υιού 
του Δημητρίου έφείσαντα μέν τής ζωής, άπεταμον δέ, κατά τό τότε 
παρά τοΐς Μολδαβοΐς έθος, τόν δεξιόν ρώθωνα, ώς σημειον τοϋ ότι 
πάσα έπί τοϋ θρόνου τής Μολδαβίας άξίωσις έναυάγησε πλέον.

Ο Βασιλικός εύπαίδευτος ων, ίδρύσατο τό πανεπιστήμιον καί τή>
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βιβλιοθήκην τοϋ Κοτνάρ, συνέ&εσεν «λλ·/ιλογραφίαν πρός τόν περι
κλεή Φίλιππον Μελάγχθωνα, καί δυνάμει τής υπό τοϋ αύτοκράτορος 
Καρόλου άπονεμηθείσης αύτω εξουσίας έστεψε καί £όο ποιητάς.

— Έ γραψ ε λατινιστί καί έξίδοτο ε’ν Βυρτεμβέργη σύγγραμμά τι περί 
ιστορίας (*),

Ζαχαρίας Σκορδυλιος.
fO επιλεγόμενος Μαραφαρχς, εκ Κύδωνος τη ; Κρήτης" σπουλάσας 

έν Παταβίω διέτρεβεν έν Βενετία (5). Εις κώδικα της έν Παρισίοις 
Βιβλιοθήκης, περιέχοντα εξηγήσεις του Ζωναρα εις τους κανόνας, άνα- 
γινώσκεται"

“ Θεοϋ τό δώρον, καί Ζαχαοίου ίερεως πόνος τοϋ Κρητός τοϋ κατα 
κόσμον Σκορι^υλίου, τό ίέ  παρεπίκλην Μαραφαρα.

« 'Ρίζα φεϋ τοϋ φόνου φθόνο;, 
ι> Καί καρπό; τοϋ φθόνου πόνο;.
» αφξβ', Ένετίηαιν».

Έπεμελήθη καί διιόρθωσεν έν ετει 1563 τό έκδοθέν Ώρολόγιον, έφ’ οϋ άνα- 
γινώσκονται. « Τό παρόν Ώρολόγιον Ιτυπώθη έν Ένετίαι; έν οικία Άνδρέου 
τ τοϋ Σπινελου, Μονεταρίου τή ; έκλαμπροτάτη; των Ενετών, έπιμελεία τε 
8 καί διορθώσει Ζαχαρίου ίερεω; Σκορδυλίου Κρητό; τοϋ έπιλέγομενου Μαρα- 
» φαρα, καί έπιτρόπου τοϋ τή; Κωνσταντινουπόλεως οικουμενικού Πατριάρχου 
8 κυρίου Ίωάσαφ. ’Έ τει τή από τή; ένσάρκου οικονομία; τοϋ Κυρίου ημών 
® Ιησοϋ Χριστοϋ, αφξγ’ n. Έ ν  τή έκδόσει ταΰτη πρόκειται έκαστου μηνό; ξυλο
γραφία παριστώσα τα προσπίπτοντα κατ’ αυτόν αγροτικό καί οικονομικά 
τργα, καί δίστιχον έπίγραμμα αίνιττόμενον αυτά.

Έ ν τελεί προσήρτηται τοϋ αΰτοϋ Ζαχαρίου, Σύνταγμα έκ των θείων καί 
ιερών κανόνων καί των έκκλησιαστικών παραδόσεων των άγιων πατέρων" καί 
περί τών Τεσσαρακοστών καί Νηστειών τοϋ ένιαυτοϋ, καί τίνα έννοιαν έκά- 
s -η ’έχει.

Τώ 1588 έξίδωκεν έν Βενετία έν τή οικία Πέτρου Τζανέτου καί έπιμελεία 
Γεωργίου ίερέω; Βλαστοϋ Κρητό;, τοϋ επονομαζόμενου Πουνιαλετου Περί 
συγγένεια; βαθμών ή συνοικεσίων. Ε ί; τό προμετώπιον τή ; έκοοσεω;, κάτω τοϋ 
ονοματο; τοϋ Ζαχαρίου, εϋρηται τό εξή; δίστιχον"

Χαρτοφυλαξ πάρο; αγχιστειών πείσματα λϋσεν 
Έρμείη τέχνη, νΰν δ’ ίερευ; άλιτρό;.

Ε ι; δέ χήν ακόλουθον σελίδα ό έξή; τίτλο;. « Περί τών τή ; συγγένεια; 
* βαθμών συνοπτική συλλογή έκ διαφόρων συντεθεΐσα παρά Ζαχαρίου ίερεω;

(*) ΑαΙυηΐι Mariae Gratiani, dc Ioannc Heraclide Despote Valacorum — 
KiJhnc, Revue d’Archeologic—Hammer, Ilistoire de I’Empire Ottoman—Eugel, 
Histoire de Moldavie—Σταματιάδου, Σαμιακά τόμ. Γ/.— CrUiii, Turcograecia,

1 ) Inscrizioni della Universita di Padova.
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ΐ) Σκοβδυλίου Κρη-ός, τοϋ Ιπονομαζομίνου Μαραιραρα, και Ιπιτρόπου τοΰ 
" τής Κωνσταντινουπόλεως οικουμενικού πατριάρχου κυρίου Ίω ά  σαφ, ουν τοΤς 
» άλλοις κατεστρώθη Μανουήλου ίεροδιακόνου και μεγάλου χαρτοφόλακος της 
ι> μεγάλες εκκλησίας Ι’κθεσις άπλουστερα τε · καί συντομωτέρα, συντεθεΓσα 
2 παρ’ ημών άρτίως καί εκδοθείσα ορισμοί τοΰ παναγιωτάτου δεσπότου τοϋ. 
1> οικουμενικού πατριάρχου κυρίου Ίερεμίου ».

Έ ν  τέλει καταχωροΰνται —  Σχόλιον δυσαφητικόν « περί των τοϋ θείου 
* βαπτίσματος Βαλσαμών (γρ. βαθμών) τοϋ αύτοϋ Ζαχαρίου ίερεως— Στίχοι 
2 ιαμβικοί εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον, και έτεροι εις την άφιερωσιν τοϋ Έ νε- 
2 τίησι ναοϋ τοϋ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου των Γραικών ».

Είς τον Σκορούλιον αποδίδονται — « ’Ανταποκρίσεις τών Ελλήνων προς τας 
» Ιρωτησεις ιβ’ τοΰ Κλαυδίου (γρ. Καρόλου) τής Γουίσης, καρδινάλεως 
»Αουθιραγγίας », δημοσιευθείσαι ύπό Λαμίου Ιν Φλωρεντία 1738 (Dclicii® 
Ει uditorutn

Μετ’ επαίνου αναφέρει τον Ζαχαρίαν ό Φραγκίσκος πρεσβύτερος ό Τουρ- 
όιανός είς τα ελληνικά προλεγόμενα τών ΰπ’ αύτοϋ Ικδοθίντων Ιν Βενετία τώ
1 003 διαταγών τών ’Αποστόλων λέγων, « Ζαχαρίας ίερεϋς Κρής ό Σκορδύλιος,
2 άνήρ πεπαιδευμένος καί λόγου έμπειρος ».

Είς τήν ε'κδοσιν ταύτην τοΰ Τουρριανοΰ ευρηται ήρωελεγεΤον Ιπίγραμμα τοϋ 
Ζαχαρίου δωοεκάστιχον (’).

Λεόντιος Ευστράτιος.
’Εγεννήθη είς Κοίλάνον τής Κύπρου, καί έχρημάτισεν άξιος μαθη

τής Μαξίαου τοϋ Μαργουνίου. Διέτριψεν έπ’ ολίγον εις Κωνσταντι
νούπολή, προσκολλήσεις εΐτα τώ  μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ματ
θαίε.). Έπεσκέφθη, χάριν ίσους διδασκαλίας τήν Κέρκυραν και Ζάκυν
θον, οθεν εγραψεν επιστολήν προς Μαργούνιον. Ίεροδιάκονος ήδη έπα- 
νίστρεψεν εις τήν πατρίδα του, καί έδίδαξεν έπ ’ ολίγον τά ελληνικά* 
ώπ-βίωσεεν ήγούμ,ενος τής έν Λευκοσία μονής τοϋ 'Αγίου ’Ιωάννου 
τοΰ Ιΐίπη έν ηλικία τριάκοντα πέντε ετών. Ό  μαθητής καί συμπο
λίτης αύτοϋ Νεόφυτος 'Ραδινός λέγει περί τούτου* « σοφός άνθρωπος, 
διδακτής καλοπίχερος, διδάσκαλός μου* εύρίσκονται κάποιαι έπιστο- 
λαί του τυπωυ,έναις ».

’Αλέξανδρος Νερούλτ,ς.
’Εγεννήθη έν Ζακύνθερ περί τό 1 5 2 0 ' έσπούδασεν έν Παταβίω, καί 

είτα μεταβάς είς 'Ρώμην άνηγορεύθη όεύακτωρ τής φιλοσοφίας και 
τών 'Ελληνικών καί Λατινικών γραμμάτων. Κπιστρέψας είς την πα
τρίδα του έχειροτονήθη ίερεύς, καί έςεπαίδευσε τούς νέους, προς χρή-

( Ί  Έλληνομν. ϊ ΐλ ,  306—20.



civ των όποιων καί συνέγραψε Λεξικόν Έλληνογραικικόν, Γυμνασίας 
Γραμματικάς, καί Έπιστολάριον.

Προσκληθείς si; Πατάβιον ώς καθηγητής, έδίδαξεν έκεΐ την Ε λλη
νικήν, καί συνέγραψε*

— Χρονογραφίαν μερικήν.
—Μέθοδον τοΰ εόρίσκειν τήν αρχήν έκαστου μηνάς.
— Ειδήσεις πώς εΰρίσκεται το νομικόν Φάσκα των Εβραίων.
— Πασχάλιον.
— Συλλογήν των άποστολικών κανόνων.
— Κεφάλαια διάφορα περί ίερωνόνης.
—Πραγματείαν περί μοιχείας.
—Σκέψεις περί θεολογίας καί περί τα παλαιά ιστορικά.
— Πόσα άριθμοΰνται τα πταίσματα τοΰ Κάι'ν.
— ’Έκθεσιν τής Ιν 1334 άλώσεως τής Κορώνης,
— Μικρόν χρονικόν περί Ά λιτζέρης.
— Περί τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου πώς εκτισε ναούς εξ.
— Κανόνας περί παρθενίας.
— Περί δισυλλάβων, τρισυλλάοων, τετρασυλλάβων, πεντασυλλάβων καί 

έξασυλλάβων ποιων μετρική.
— Προοίμιον εις 'Ρητορικά γυμνάσματα.
— Έξήγησιν Σικελικής σημαίας.
— ’Αποφθέγματα καί νουθεσίας.
— Σημειώσεις Ιξ Αλεξάνδρου Τραλλιανοϋ, καί Γαληνού.
Ό  Νερούλης διετήρει αλληλογραφίαν μετά Λήσταρχου, Δε/αδόου, Δεβάρη, 

καί Ίωάννου Ζυγομαλα.
Κατάκεινται δε τά χειρόγραφά του ανέκδοτα έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Πανε

πιστημίου τοΰ Ταυρίνου (*).

Θεοδόσιος Ζυγομαλάς.
’Εγεννήθη τω 1544  έν Ναυπλίω από Τωάννην, περί οΰ έν τοϊς 

έμπροσθεν λόγος έγένετο. ’Αφιχθείς μετά τοΰ πατρός του εις Κων- 
σταντινούπολιν τω 1555 , διωρίσθη μετ’ οΰ πολΰ πρωτονοτάριος τής 
μεγάλης εκκλησίας. Κατά μήνα Οκτώβριον τοΰ 1576  έστάλη υπό 
Ιερεμίου Β', ώς πατριαρχικός εξαρχος, εις τήν ’Ανατολήν, καί τάς 

νήσους τοΰ Αιγαίου προς εϊσπραξιν τής ζητείας* μυρίας ταλαιπωρίας 
υποστάς έν τω ταξειδίιρ προσωρμίο9η, ενεκα τρικυμιών εις Τήνον, 
ΰποκειμένην τότε τοΐς Ένετοΐς, καί ραδιουργία τοΰ έκεΐ λ.ατινου επι
σκόπου συνελήφθη. Μετά είκοσι μηνών απουσίαν έπανήλ,9εν εις Βυτ 
ξαντιον, όπου καί ένυμφεόθη τήν Ειρήνην Μοσχίνην (1578).

ί1) Π. Χώσου, Πανδώρα IV , σ;λ. 407.
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Ήν δι’ επιστολογραφίας συνήθης Μαρτίνω τώ Κρουσίω, προς 3ν 
επεμψε διαφόρους έπιστολάς, σπουδαίας διά τήν τότε κατάστασιν 
τής γλώσσης, καί την άλλην του ήμετέοου έθνους ζωήν.

Σ νγγρά ιιιια τα .
— Περί Ιπισήμων πόλεων καί μητροπόλεων εκβεσις.
— Περιοδεία εις τό Αϊγαΐον.
— Θέματα.
— 'Ιστορικόν νέον.
— Παραινετικόν πρός τους νε'ους.
— Περί τοΰ όρους Σινά, καί του "Αθωνος, καί περί τής καταστάσεως των 

’Ανατολικών εκκλησιών.
—-Επιτάφιον εις-την μητέρα του Γρατζεόλαν.
— Περί των πολιορκιών καί τής παρά των ’Οθωμανών άλώσεως τής Κων

σταντινουπόλεως καί τής τωρεσινής καταστάσεως τής Ελλάδος.
— Βίος Διονυσίου Άρειοπαγίτου.
— Άπόκρ.σις εις τάς ερωτήσεις των εν Τυβίγγη Θεολόγων, γραφεΐσα κε- 

λευσει τοΰ πατριάρχου Ίερεμίου.
— Έπιστολαί.
Έ κ  των πονημ,άτων τοΰ Ζυγομαλα τά μεν πλείω ΙξεδόΟησαν ΰπό Κρου- 

σίου, καί Δαβίδ Χυτραίου, τά δ’ ανέκδοτα περισώζονται ί ν  Τυβίγγη καί 
άλλαχοΰ τής Γερμανίας. Τό δε κατ’ Αϊγαΐον οδοιπορικόν του 6 Δουκάγγιος 
παραλαβών Ικ τής βιβλιοθήκης Ούλρίκου Ό βρεχτ, μνημονεύει Ιν τω Γλωσ
σάριο).

Μαλαξοί.
Νιχό./αοΓ Ma.lal\6(\ Έγεννήθη έν Ναυπλίω καί έςεπαιδεύθη, π ι

θανώς έν Κωνσταντινουπόλει, ΰπό τον σοφόν ’Αντώνιον τον Μέγαν 
'Ρήτορα. ΝυμφευΟείς μετά τής θυγατρός ίερεως τίνος καί σακελίωνος 
τοΰ κλήοου Ναυπλίου έχειροτονήθη ίερεΰς καί έτιμήθη ύστερον τω 
άςιώμ,ατι τοΰ πρωτοπαπά Ναυπλ.ίου.

Κατά τήν έν έ'τει 15 3 3  ένσκήψασαν εις Ναύπλιον πανώλη ό Μα- 
λαςός άπώλεσε δύο υιούς, καί προσβληθείς έκ τοΰ μολύσματος διά 
θαύματος διέφυγε τον θάνατον.

Μετά τήν ΰπό των Τούρκων άλωσιν τής πατρίδος του ό Νικόλαος 
μετοίκισε πανοικεί εις Βενετίαν κινδυνεύσας κατά τόν πλοΰν έκ 
λαίλαπος.

"Υστερον ήλθεν εις Κρήτην, καί ενταύθα, κατά πάσαν πιθανότητα, 
έζεμέτρησε τό ζην.

Συνίγραψεν ό Νικόλαος κατά πλάτος τό μαρτύρων τοΰ άγιου Ίωάννου του
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εξ Ίωαννίνων, μαρτυρήσαντος την 18 ’Απριλίου 4326 (*), δια των λειψάνων 
τοΰ ό-οίου ό εύσεδής πρωτοπαπας Ιθεράπευσε πολλάς νόσους. (’).

Έ κτος τούτου μνημονεύονται g  τα έξης συγγράμματα τοΰ Ιν λόγψΜαλαξοΰ.
— Άκολουθίαι είς διαφόρους αγίους, όταν ούκ εστι μηναΐον ψαλλόμενου 

ε’ς την τάξιν αύτοΰ εις ένα ή εις πολλούς. Είς το ύποοέλιδον τοΰ χειρο
γράφου κεΐνται δύο αύτοΰ Ίαμβ ικα  ρυθμικοί επιγράμματα, τα εξής. 

Άποστόλοισιν ύποφήταις τ’ ένθεοι;
. και ίερομάρτυσι και άσκουμενοις 

όσιάΟλοις γυναιξί καί άσκητρίαις 
ό Πρωτοπαπας τόδ’ άνωνύμως φή.ει.

Μάρτυσι θείοις συν σοφοΓς άρχιΟύταις 
συν όσιομάρτυσι τοΐς άθληφόροις 
δύτης Μαλαξός Νικόλαος νΰν μέλπει.

Καί την αυτήν δη ταύτην μετρικήν ευφυΐαν δεν λείπει να βάλη είς Ινερ- 
γειαν καί είς τούς κανόνας των άκολουθιών του, διεξάγων πάντοτε αυτούς με 
έμμετρόν τινα άκροστιχίδα τελευτωσαν εις το όνομά του.

Έ κτος δέ των ακολουθιών τούτων, είς είκοσιν άριθμουμίνων, Ιφιλοπόνησεν 
ό Νικόλαος— ’Ακολουθίαν Μητροφάνους αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως’ 
καθώς καί τροπάρια ιδιόμελα, ειρμούς κτλ. συχνάκις παρίνειρεν είς τα Μη
ναία καί το Πεντηκοστάριον.

Προς δέ—Περί σημασίας των δακτύλων τής χειρος τοΰ ίερέως Ιν τω εΰλο- 
γεΐν τον χριστεπώνυμου λαόν, (συνεξεδόθη τω Είρμολογίω).—  Κανόνα ίκε- 
τήοιον, μνημονευόμενου ύπό Φαορικίου (in lactUOSissimum flb Urbe N ail- 
plio discessum), καί— Διήγησιν περί τοΰ γεγονότος θαύματος Ιν τή  νήσω 
Χ ίω  ύπο των άγιων καί ένδοξων τοΰ Χριστού Μαρτύρων Ευστρατίου, Αυξεν
τίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου, καί Όρέστου, δημοσιευθεΐσαν ύπο Νικηφόρου τοΰ 
Χίου εν τω Κτιτορικω τής Ιν Χίώ Νέας Μονής (σελ. 413 — 47).

Μ ανουη .Ι Μ α .ΐα & 'ς. ΈγεννήΟη καί ούτος έν Ναυπλίω έκ Δημη- 
τρίου Μαλαξοϋ, ίερέως καί οικονόμου τής μητροπόλεω; Ναυπλίου καί 
’Αργους, καί ήτο, κατά πάσαν πιθανότητα, αδελφός τοΰ προρρηΟέντος 
Ν ικολάου.

Έν έ'τει 1563  ων νοτάριος τής μητροπόλεως Θηβών τής Βοιω
τίας, συνέλεξεν έκ διαφόρων καί μετέφρασεν είς την καθομιλουμένην 
τον Νομόκάνονα, τω  δέ 15 7 7  ευρισκόμενος έν Κωνσταντινουπόλει 
εγραψεν, -ή μάλλον μετέφρασε-; είς την απλοελληνικήν την Πατριαρ
χικήν Ιστορίαν.

(*) Έκ τοΰ συγγράμματος τούτου συνωψίσβη ό έν τω Νέφ Μαρτυρολογίφ βίος τοΰ 
«οτου άγιου, τοΰ όττοιου ακολουθίαν, ώς προερρεθη, εγραψεν ’Ιουστίνος ό Δεκάδυος, 

’Αντώνιος ό μέγας 'Ρήτωρ διδάσκαλος τοΰ Μαλάξου.
( ) MacTjctcv αγίου Ίωάννου εν Νέω Μαρτυρολογίφ—Ψ’.λητάς έν Πανδώρα φυλ. 162»
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— Νόμιμον συλλεχθεν έκ διαφόρων άναγκαίων κανόνων των θείων καί 
Ιερών ’Αποστόλων, καί των αγίων οικουμενικών Συνόδων τών Οεοφόρο>ν πα
τέρων καί έτέρων άγιωτάτων αρχιερέων, και τινων Νεαρών βασιλικών Νόμων 
καί άλλων τινών μειαφρασθίν είς κοινήν φράσιν παρά Μανουήλ Μαλαξοϋ 
τοϋ Ναυπλίου έκ τής Πελοπόννησου. (Έ ν τοΐς προλεγομένο'.ς γράφει τά έξής 
ο "Ηνυσται αυτή ή βίβλος έν τή περιφήμω άγιωτάτη Μητροπόλεε Θηβών 
τής Έπταπύλου, ήτις έστιν ό ναός τοϋ αύτοΰ ένδοξου ’Αποστόλου καί πρωτο
μάρτυρας Στεφάνου, έπί τοϋ καλώς καί θεαρέστως ταύτην άρχιερατεύοντος 
τοϋ Πανιερωτάτου καί θεοκοσμήτου Μητροπολίτου ΰπερτίμου καί Ιξάρχου 
πάσης Βοιωτίας, καί τον τόπον άπέχοντος τοϋ Σίδης, κυρίου Ίωάσαφ, ού οί 
γεννήτορες, θεοφιλείς, Ιλεήμονες, καί ίερεΐς τίμιοι καί θεοσεβείς ΜακρεΓς αύτη> 
το έπίκλην, καί ή πατρίς αυτών ή θεοφύλακτος νήσος Ζακύνθου, παρ’ έμοϋ 
τοϋ εύτελοϋς καί έλαχίστου δούλου αΰτοϋ Μανουήλ νοταρίου τοϋ Μαλαξοϋ 
τοϋ έκ Ναυπλίου τής Πελοπόννησου, έν ετει ,ζοά ίνδ. ς ' άπό κτίσεως κό
σμου, άπό δέ τοϋ Κυρίου ημών καί Θεοϋ καί Σωτήρος Χριστοϋ τής κατά 
σάρκα γεννήσεως αΰτοϋ αφξβ’ Ά πρ ιλ ίω  12 ». Μετά τοϋ Νομοκάνονος συνέ
χεται καί Κοσμική χρονογραφία συνεχιζόμενη μέχρι τής άλώσεως τής 'Ρό
δου (1522) καί τής ΰπό τών Βενετών παραχωρήσεως είς Σουλεϊμάνην Β τοϋ 
Ναυπλίου καί τής Μονεμβασίας (1529), γραφεΐσα πιθανώς ϋπό τοϋ αΰτοϋ 
Μαλαξοϋ)·

— Πατριαρχική 'Ιστορία Κωνσταντινουπόλεως από τοϋ 1454 μέχρι τοϋ 
1578 . (έδημοσιεύθη μετά λατινικής μεταφράσεως Μαρτίνου τοϋ Κρουσίου έν 
τή Τουρκογραικία (σελ. 10 7 — 184), καί έπ’ έσχάτων (1849) μετετυπώθη 
ϋπό Εμμανουήλ Βεκκέρου έν τή Συλλογή τών Βυζαντινών τής Βόννης.

— Βιβλίον γνωμικόν.
— Στιχηρά ιδιώματα.
— Πελοποννησιακά ( ι).
Γ ρηγόρ ιος Μ α.Ιαζός , Ναυπλιεϋς καί ούτος συγγενεύων τοΐς άνω, 

έγραψε— Κανόνα είς τήν άγίαν όμοούσιον, αδιαίρετον, και ζωοποιόν 
Τριάδα, ου ή άκροστοχις,

Τό τρίστηλων τής θεοτητο; φάος 
συν άρχάγγελοις άσιγήτως δοξάζω 
Γρηγόριος ό Μαλαξός κατά πόθον.

Ιερεμίας Β-.
Έ ς Ά γχιάλου, ό επονομαζόμενος Τρανός. Έςεπαιδεΰθη πρώτον 

παρ’ Τεροθέω Μονεμβασίας, Άρσενίω Τορνόβου, καί Δαμασκηνί) Ναύπα
κτού, εΐτα δέ καί παρά Ματθαίω Κρητικώ, μαθητή τοΰ ’Αρσενίου (’).
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Fubricii uiblioth. G rxca,XI, σελ. 6C8—Φιληταςέν Πανδώρα φυλ. 162 κ 193.
(2) Δα)ρί>9έου9 Σύνοψις {̂ τοαιών.
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Προχειρισθείς Μητροπολίτης Λαρίσσης, προσεκλήθη είτα εις τόν οι
κουμενικόν θρόνον, ώς διάδοχος του Μητροφάνους Γ# (1 5 7 2 ). Μεγα
λοπρεπής φύσει, καί τής όρθοδοξίας ϋπέρμαχος, αμ’ άνελθών εις τήν· 
ϋψίστην ταύτην τής όρθοδοξίας περιωπήν, συνεκάλεσε σύνοδον, « καί 
11 επί τοϋ ίεροΰ κριτηρίου καθίσας ώς κοινός δεσπότης όλης τής οί- 
*> κουμένης, φορών τό ιερόν ριανδύον ριετά των ποταμών, καί τό π α - 
« τριαρχικόν δεκανίκιον έπί χεΐρας έχων », άπεφάσισε μετ’ αυτής 
την άπαρεγκλίτως τήρησιν τών κανόνων, οίτινες πρότερον δέν έφηρ- 
μόζοντο δεόντως’ δθεν άπηγορεύθη, έπί ποινή καθαιρέσεως, ή διά 
χρημάτων χειροτονία, καί τά διδόμενα έμβατίκια. Ηύπρέπισε δέ καί 
καθωράϊσε τό πατριαρχείου δΓ οικοδομών μεγαλοπρεπών, καί πολυ
τελών άνακαινισμών, εσωτερικών τε καί εξωτερικών.

’Επί τής πατριαρχείας τοΰ Τερεμίου οί εν Τυβίγγγ θεολόγοι έπεμ- 
ψαν τρεις έπιστολάς μετά τών λουθηρανικών δογμάτων έξαιτούμενοι 
αποκρίσεις παρά τής ’Ανατολικής εκκλησίας" άπαντών ό πατριάρχης 
έξήλεγξε τάς περί τήν ευσέβειαν καινοτομίας τών ’Αναμορφωτών, νου- 
θετών άμα καί εύαγγελικώτατα.

Μετά επτά ετών καί £ξ μηνών πατριαρχείαν, ραδιουργία τών 
οπαδών τοϋ προκατόχου, εκβάλλεται, καί επανέρχεται ό Μητροφάνης, 
οστις μόλις εννέα μήνας προστάς αποθνήσκει.

Εις διαδοχήν αύτοϋ προσεκλήθη τό δεύτερον εις τόν πατριαρχικόν 
θρόνον ό ’Ιερεμίας (1 5 8 0 ).

’Αλλ’ ό έπ’ άδελφω ανεψιός τοΰ Μητροφάνους, Θεόληπτος μητρο
πολίτης Φιλιππουπόλεως, έποφθαλμών εις τόν θρόνον, έφ’ οϋ δίς είχε 
καθήσει ό θεϊός του, μετά φατρίας δυσηρεστημένων κληρικών δέν έπαυ
σε πάντα κινών λίθον, καί διαβάλλων καί συκοφαντών τόν ’Ιερεμίαν 
“ πώς έκαμε Γενιτζάρους καλογέρους, καί Τούρκισσαις Χριστιαναίς, καί 
8 πώς στέλνει γραφαίς εις τόν πάπαν κατά τών Τούρκων ». Καθ’ 
έκάστην ό αοίδιμος εκείνος ιεράρχης προσκαλούμενος υπό τών κρα
τουντών εις απολογίαν, διέλυε τάς κατ’ αΰτοΰ μυσαράς συκοφαντίας 
τών περί τόν Θεόληπτου, οϊτινες έν τελεί δωροδοκήσαντες άρνησίθρη- 
σκόν τινα Λέσβιον, ϊσχύοντα παρά τή Πύλή, κατωρθωσαν ινα συλλή
ψ εις  ό 'Ιερεμίας ριφθή εις τά  δεσμά. Πανταχοϋ διεδίδετο ή άπα ι- 
σία φήμη, ότι δέν υπήρχε πλέον εν τή ζωή, πνιγείς εις τήν ειρκτήν, 
και ό θεόληπτος έσπευδεν εις Κωνσταντινούπολή ΐνα ένεργήσή διά 
δωροδοκιών τήν έπίβασιν. Οί άρχιερε”; διετέλουν έν αδημονία, καί έπ ί
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κεφαλής εχοντες 'Ιερόθεον τόν Μονεμβασίας, έκίνουν πάντα λίθον καΐ 
εκρουον πάσαν Ουράν ορθοδόξων καί δυτικών, έξαιτούμενοι την άπε- 
λευθέρωσιν τοϋ ποιμενάρχου' μετ' ού πολύ δέ κατώρθωσαν, τι, βοή
θεια καί τοϋ πρέσβεως τής Γαλλίας, ΐν’ απαλλαγή των δεσμών.

Ά λλα μόλις ήλευθερώθη, καί έτερος θρασύτερος έπαρουσιάσθη υπο
ψήφιος τοϋ θρόνου. Παχώμ.ιός τις ιερομόναχος, Πατέστας τό έπίκλην, 
Λέσβιος την πατρίδα, ταμεΐον πάσης κακοηθείας καί φαυλότητος, προ 
πολλοϋ έζήτει τήν αρχιεπισκοπήν Τορνόβου' ό εξωμότης συμπατριώ
της αΰτοϋ, μάτην έκοπίασεν ϊνα έπιτύχν) τοϋ ποθουμένου ό Παχώμιος· 
διότι ό 'Ιερεμίας ού μόνον έκώφευσεν εις τούς κρωγμούς των φαυλο- 
βίων τούτων διορίσας Τορνόβου αρχιεπίσκοπον τον Διονύσιον 'Ράλλην, 
αλλά καί κατώρθωσεν ΐνα έκδοθή διάταγμα εξορίας τοϋ Πατέστου. 
Μετ’ ού πολύ όμως ό Παχώμιος μετημφιεσμένος είς κοσμικόν έρχεται 
εις Κωνσταντινούπολιν, καί ύποστηριζόμ.ενος ύπό τής μερίδος τοϋ Θεο- 
λήπτου, καί τών έν ΓΙύλγ, πρός οϋς αφειδώς διενεμήθησαν υποσχέσεις 
λαφύρων, κατώρθωσεν ϊνα όνομασΟή διάδοχος τοϋ Τερεμ,ίου’ « καί 
» φέρνουν τον μέ τό θέλημα τοϋ Βασιλέως είς τό πατριαρχεϊον, καί 
» τζακίζουν τά  κελλία, καί βαίνουν τον μέσα, καί ελεηλάτησαν τά
• υπάρχοντα τοϋ κύρ Ίερεμίου, καί τών άλλων . . καί ό Παχώμιος 
» έκάθισε χωρίς θέλημά τίνος καί Πατριάρχης καί εξουσιαστής, καί 
» συναθροίζει τούς αρχιερείς νά τον χειροτονήσουν’ καί οί Κληρικοί,
» άλλοι ήσαν βοηθοί, καί άλλοι έναντίοι είς τό φαινόμ.ενον'^τότε 
» γοϋν ό Μονεμβασίας 'Ιερόθεος έλάλησε θαυμαστά καί έναντιώθη,
• καί ϋβοισέ τον, καί είπέ τον παράνομ.ον καί κατεγνωσμένον, και 
» πώς χωρίς θέλημα Θεοϋ κάθεται. » Ό  'Ιερόθεος μετ’ άλλων αρχιε
ρέων καί προυχόντων έκόπτοντο βοώντες κατά τοϋ αχρείου Παχωμίου, 
καθ’ ού καί έξεδόθη πράξις καθαιρέσεως, έν ή άπηριθμοϋντο τ ’ άνο- 
μήμ.ατά του(1). Έν τώ μεταξύ έφθασεν έκ Φιλιππουπόλεως ό Θεόλη
πτος, όστις διά τών ισχυρών φίλων του κατώρθωσεν ΐνα ό μέν 'Ιερε-' 
μ,ίας έξορισθή είς 'Ρόδον, αυτός δέ διορισθή πατριάρχης άντί τοϋ Παχω
μίου, πατριαρχεύσαντο; έπί έν έτος (1 5 8 4 ), καί θέαμ.α οίκτρόν είτα 
γενομένου, διότι « τον έδέσμευσαν μέ δύο αλυσίδας, καί έμαζώχθη 
» ό κόσμος, καί τον είχαν παίγνιον καί γέλοιον. »

Α λλά καί ό Θεόληπτο* έπί πολύ δεν εμεινεν έν τή, άξια' διότι

(J) Ή καθαιρεαις του Πατεστου, μετ’ άλλων πατριαρχικών έγνράοων άίρορωντφ*/* 
‘Ιίρεμίαν έδημοσιεύθη ύφ'ήμων Ιν Χρυα αλλίοι φυλ. 8 3 —4.
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οί οπαδοί τού 'Ιερεμίου, ιύφεληθεντες τής εις Βλαχίαν περιοδείας 
εκείνου, κατώρθωσαν ϊνα έκδοθή βασιλικόν διάταγμα άπολύον αυτόν 
(1585). "οθεν παρεκλήθη έκ της εξορίας ό Ιερεμίας, καί τρίτον η δη 
έκόσμησε τόν τότε καταφρονηθέντα καί πολλούς κλονισμούς ύποστάν- 
τα οίκουριενικόν θρόνον.

’Ελεεινήν ευρε τότε την εκκλησίαν. Καί « έκαταφρονήθη, λέγει ό 
» Χρονογράφος, τό γένος των χριστιανών πολλά καί άτιμάσβησαν 
« άπό όλα τά έθνη, πλήν δίκαια ή κρίσις αου, Κύριε* * διότι καμμία 
“ δικαιοσύνη έκεΐ μέσα δεν ή τον, μόνον σιμωνιακά, Θεοκάπηλοι, άδι- 
» κίαις, πλεονεςίαις, καί άλλα μυρία ατοπήματα . . .  καί ηύρεν ό κυρ 
>' Ιερεμίας την εκκλησίαν σμαγίδι, καί εκλαυσε πολλά, καί έάν τό 
·> ή'ξευρε δεν ή'ρχετο ”·

Τόν θρόνον ευρών βεβαρυμένον μέ χρέη των προκατόχων του αφό
ρητα, άνέπτυξεν απερίγραπτου δραστηριότητα, έξοικονομών, καί έπαι-, 
των τά  ελέη των χριστιανών.

Τώ 1588  ό 'Ιερεμίας συνοδευόμενος υπό 'Ιεροθέου Μονεμβασίας 
καί ’Αρσενίου Έλασσώνος ήλθεν εις Μόσχαν καί έχειροτόνησε πρώτον 
πατριάρχην τής έν 'Ρωσσία ορθοδόξου εκκλησίας τόν ’ΐώβ ('). Έπι* 
στρέψας δ’ εις Κωνσταντινούπολή, καί έπί οκτώ έτη ποιμάνας θ ε ά ς  

ρέστως, έξεδήμησεν εις Κύριον (1594).

'Ο 'Ιερεμίας ήν έκ τών μάλλον πεπαιδευμένων, καί ώς τοιοϋτος 
εγκωμιάζεται υπό Μελετίου, Προκοπίου, καί άλλων. Ό  Μαλαξός λέγει 
ταϋτα* » νύκτα καί ημέραν έσπούδαζε καί σπουδάζει θεολογικά, φι-, 
» λοσοφικά, καί άλλα πολλά μαθήματα, καί έκκλησιαστικά* καί ώς
* οικουμενικός πατήρ καί διδάσκαλος δέν επαυσεν ουδέ παύει να δι-,
* δάσκη καί νά κηούττη τόν λόγον του Θεοΰ προς πάντας τούς εύ- 
” σεβεΐς διά τήν σωτηρίαν αύτοϋ, καθώς έκαμ.ναν οί σοφωτατοι πα·, 
” τριάρχαι » (2).

Διετήρει τακτικήν αλληλογραφίαν μετά τών τότε περιφανών του 
έθνους λογίων, Μαργουνίου, Σεβήρου. κλπ·

'Ο Μαργούνιος προσφωνών τώ 'Ιερεμία τήν μετάφρασιν ’Ιωάννου 
τής Κλίμακος, έποίησεν υπέρ αΰτοΰ καί τό εξής επίγραμμα*

Ο  Βλέπε τά περί τούτου εϊς Ζαμπελίου Καθίδρυαν Πατριαχείου εν 'Ρωσσία.
(*) Δωροθέου, Σύνοψις ιστοριών—Πατριαρχική ιστορία — Μελετίου Έκλησιαστική 

ιστορία—Κατάλογος των Ηατριαοχων Κωνσταντινουπόλεως.
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Νεκτβρεηί πίδακος προχοάς μάκαρ ούρανολαμπεις 
Δέχνυσο, θεσπεσίων οράγματα μυστοπόλων 
Δαιτυμόνες τά κράτιστοι άπίτμβγον έκ παραδείσου 
Τερπνή? φυταλικής, δώρον Ιυφρόσυνον.
Τοϊς δ’ άρα γηπονίης μεληδήματα ένθεο σεϊο,
Καρπόν όπως προφέρω ίργατίναις τρόφιμον.
.Ναι πάτερ, ήδ’ άρότροιο τεχνήμονος άμιτέρας γας 
Αύλακα έκτέμνοις νευσεσιν όξυδρόμοις.
Ένσπείροις δε σίτοιο καλόν σπόρον, οφρ’ άποθήκαις 
Ευσταχυν ούρανίαις σόν κάματον τορίσης.

’Έγραψεν ό 'Ιερεμίας—"Εκθεσιν περί έλληνικών έθίμων, ήν έπαινεϊ ό Ν. 
Παπαδόπουλος (PreilOt. Mystag.) ώς πολυμαθή —Έκθεσιν δογμάτων τής 
Ικκλησίας—Παραίνεσιν πρός Γερμανούς περί τοϋ μυστηρίου τής εύχαριστείας. 
—Κρίσιν τοΰ Γρηγοριανοϋ καλενδαρίου—Διαφόρους έπιστολας πρός τούς Γερ
μανούς θεολόγους, καί άλλους (’).

Δανιήλ Φουρλάνος.
Έγεννήθη εις 'Ρέθυμνου της Κρήτης* έπί όκτατείαν σπουδάσας 

την φιλοσοφίαν, νομικήν, καί ιατρικήν εις Πατάβιον, έλαβε καί άπό 
των τριών σχολών τήν δάφνην τοΰ διδάκτορας. Έπαναστρέψας εις 
την πατρίδα του, έπανήλθεν ένεκα λόγων πολιτικών εις Βενετίαν, καί 
έδίδαξε τήν φιλοσοφίαν εις διαφόρους εύγενεϊς* είτα διορισθείς καθη
γητής εις Πατάβιον, άπέθανε τω  1 5 9 6 .

'Ο Φουρλάνος ήν έκ τών τότε έν τοϊς γράμμ-ασι διαπρεπόντων* ό 
Μαργοΰνιος γραφών περί το 15 9 8  πρός Δαβίδ 'Εσχέλιον λέγει* « Δα- 
» νιήλ ό Φουρλάνος Κρής ήν άνήρ, εις άκρον παιδείας έληλακώς, αλ
ί» λα φευ κακή τύχγ μετήλλαξε τόν βίον άπαραμύθητον θρήνον τοϊς 
» ξυνήθεσι καταλιπών ». 'Ο αυτός έποίησεν εις τα  ύπό Φουρλάνου 
υπομνήματα τοΰ Άριστοτέλους, τό έζής επίγραμμα.

Ή πάρος άγλαίησι κεκαδμένη Ελλάς,
Ιξ ής παντοδσπής βλάστε γένος σοφίης, 
ήπερ άπειρεσίησιν αεί θαλέθους άρεταΐσι 
μουσάων τροφίμους ήεν άειδομένη, 
φεΰ ύπό μηχανίησι φθόνου άμειψαμένη, 
καί νΰν άργαλέης ύπό μοίρης σφόδρα δαμεΐσα 
βαρβαρικής μεθέπει όργι’ αΐδμοσυνης (*).

"Εγραψεν ό Φουρλάνος έλληνολατινιστί, υπομνήματα εί; Άριστοτέλους

(‘) Fabricil, Biblioth. Gr. XI, οελ. 630—1.
(*) XurrograECia, σελ. 838.



■κερί ζώων μορίων, τους άφορισμούς τοΰ Ίπποκράτους, — De judiciis, κβί 
άλλα, Ιξ ών τινα έξεδόθησαν Ιν  Παταβίιρ (‘).

Έκ τή; προ; Έσχέλιον άνωτέρω έπιστολής τοΰ Μαργουνίου μανΟάνομεν, 
δτι καί υπόμνημα εις τά τοΰ θεοφράατοοί εγραψεν ο Δανιήλ.

Σωζόμενοι.
Α'. 'Ιωάννης Σωζόμζνος Κύπριος. ’Επί κεφαλής τεσσάρων χιλιά

δων ΰπεοασπίσθη τήν Λευκοσίαν κατά των Τούρκων’ ιστορείται δέ 
περί αυτού πρ6ς τοϊς άλλοι; δτι άγων ίππικά’τινα, καί πεζά τάγμα
τα  καί βλέπων την πόλιν πανταχόΟεν στενοχωρουμένην, έπενόησεν 
άνθρωποκτόνον μηχάνημα, ΰπολαβών τούτο θεμιτόν ώς υπέρ της σω
τηρίας τής πατρίδος γενόμενον’ ερριψε λοιπόν εις τ ά  φρέατα, ές ών 
οί Τούρκοι ϋδρεύοντο σάκκους τινας φαρμακώδους μίγματος’ άλλά τά 
σόφισμα έματαιώθη, διότι οί εχθροί εγκαίρως είδοποιηθέντες ώρυξαν 
νέα φρέατα. ΚυριευΟείσης δέ καί λεηλάτηθείσης τής Λευκοσίας, των 
σωθέντων άπά τής απάνθρωπου σφαγής ήτο καί ό ’Ιωάννης. Ό  Μου-, 
σταφάς Πασάς, δστις είχε τό παν κράτος τής αποστολής εκείνης,, 
συλλαβών άπήγαγεν αϋτάν αιχμάλωτον εις ’Αμμόχωστον' καί επειδή 
ό σατράπης ούτος δεν ήθελε νά περιπλεχθρ είς νέους κινδύνους δυ- 
ναμένους ’ίσως ν’ άμαυρώσωσι την δόξαν, την οποίαν είχεν ήδη απο
κτήσει πορθήσας την Λευκοσίαν, καί προτιμών την διά συνθηκών μάλ
λον ή την διά πολέμου κυρίευσιν τής πόλεως, έπεμψεν έπί τούτω τον 
’ΐωάννην, ώ; άνδρα εχοντα ικανήν επιρροήν έπί τούς πολιορκουμένους, 
υπό τό πρόσχημα δτι έζήτει δήθεν χρήματα προς ιδίαν εαυτού άπα- 
λύτρωσιν.

Τοιουτρόπως άναλαβών τότε ή επειτα τήν έλευθεοίαν αυτού, ένω 
ή Κύπρος ήτο ήδη υπό τό κράτος τού Σελίμ, εϋρε καί περίθαλψιν 
είς τήν τών Ενετών πολιτείαν. Έκεΐ δέ τά  πράγματα δσων έγένετο 
αύτόπτης ή αύτήκοος καί δσα προσέτι έπαθεν ιδίως συνέγραψεν, ώς 
αυτός όμολογεϊ, εις γλώσαν δλως άνεξέργαστον, καί τό βιβλίον αυ
τού μεταποιηθέν έπί τό βέλτιον υπό Φραγκίσκου τού Άλταμίρου, 
έτυπώθη έν Βονωνία τώ 1576  είς 4 ον μετ’ έπιγραφής— Narratione 
della guerra di Nicosia fatta nel regno di Cipro da’ Turchi l’an- 
no 1570 .

’Εν τψ ποιήματι τούτω θρηνεί ό ’Ιωάννης τον θάνατον ανηλίκου 
αυτού θηγατρός γενομένης υποχειρίου τών πολεμίων, καί άλλης πρε-,

!!) Papadopoli, Histor. Gymnasii Patavini, σελ. ? 2 i—ο.
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σβυτέρας καείσης εν τινι κατέργω. Παρέχει δέ και ειδήσεις περί 
άλλων τινών Σωζομένων κατ’ εκείνον τον πόλεμον άπολεσθέντων.

Β*. Ίά σω γ Σωΐ.όμεγΟΓ, πιθανώς έγγονός τοΰ προρρηθέντος, περί ου 
λέγει ό συμπολίτες καί μαθητές του Νεόφυτος 'Ροδινός' « φιλόσοφος 
» καί διδάσκαλος εις την θεολογίαν' ρήτορας άριστος' έδίδαξε ρητο- 
» ptxiiv εις τό έν 'Ρώμη Ελληνικόν φροντιστήρίον, καί άλλα μαθή- 
» ματα* έγραψεν έξήγησιν εις την ποιητικήν τοΰ Αριστοτέλους, λό- 
» γους εγκωμιαστικούς καί άλλα- έγινεν υστέρα Οησαυροφύλαξ εις 
» την αρχιεπισκοπήν Κέρκυρας » ( ’).

Γ . Ίω άγγηζ Σω ί/ψεγοε, έκ τής αυτής οικογένειας* παιδίον έτι 
προσέφυγεν έκ Κύπρου εις 'Ενετίαν, όπόθεν μεταβάς εις 'Ρώμην εϊσή- 
χθη τρόφιμος εις τό έκεϊ 'Ελληνικόν Γυμνάσιον, καί τόσον έπιμελώς 
καί φιλοπόνως έσπούδασε περί την εθνικήν γλώσσαν, ώστε οΰδείς 
άλλος τότε, κατ’ εκείνην τήν πόλιν, ούτε προχειρότερον, ούτε μ,ετά 
πλείονος επιτυχίας ήρμήνευε καί έμιμεΐτο τούς "Ελληνας συγγραφείς* 
ούτος λοιπόν καί επετράπη τήν έν τώ  Γυμνασίω τής Έλληνίδος δι
δασκαλίαν, καί συνέταξε γραμματικήν, έξ ής λέγεται, πολλά έρα- 
νισθείς μετήνεγκεν δ Γρετζερος εις τά τέσσαρα αύτοϋ βιβλία τών 
instilutionum Graecae linguae.

Διατρίψας έτη τινα είς 'Ρώμ,ην έπανήλθεν εις 'Ενετίαν διδάκτωρ 
επί φιλοσοφία, ώς λέγει ό Παπαδόπουλος, καί πέντε περίπου έτη έσχό- 
λασεν εις τά νομικά έν τώ  Παταβινώ πανεπιστημίω, καί έλαβε τον 
στέφανον τώ  1 5 9 6 . Κατώκησεν έπειτα έν 'Ενετία καί έπορίζετο τά 
προς τό ζην διδάσκων τήν Ελληνικήν γλώσσαν, καί δικηγορών έπί 
Συγκλήτου (*).

Ό  ’Ιωάννης έλαβε γυναίκα κόρην τινα Τρεβιζιανήν τής όποιας τήν 
προίκα σοφός ων καί έραστής τών περί τούς λόγους διατριβών, παρεΐ- 
δε πρός άποφυγήν τών δικομαχών, καί διετέλει διδάσκων τήν 'Ελ
ληνικήν γλώσσαν. "Οθεν εύδοξών ήδη καί ευνοούμενος άμα ύπό τών 
εύπατριδών τής πολιτείας, μάλιστα δέ ’Ανδρέα τοΰ Μοροζίνου, Ιστο
ριογράφου καί τής παιδειονόμου τριανδρίας ένός, καί ύπό Άλοϋσίου 
τοΰ Ένετοκρήτος, άνεδείχθη επιστάτης τής Μαρκιανής βιβλιοθήκης.

(*) Περί Ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων κλπ. σελ. ΙοΟ.
(*) Ό  'Ροδινός γράφει, δτι ό ’Ιωάννης Σωζομενος, ίσως έτερος ομώνυμος, «έστά-

* Οηκεν 1‘νας από τους όνομαστους ιατρούς τής θεοσώστου πόλεως Βενετίας », καί ό 
Παπαδόπουλος συγχέει τόν υιόν καί ιατρόν μετά του πχτρός, πιθανώς Ιουλίου^ 
του έπ ’ άμφ οτέροίς τ ο ΐ ς  δικαίοις διδάκτορας»·
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Συνέταξε καθ’ ύλην τον κατάλογον των βιβλίων, άρξάμενο; άπό των 
δωρηθίντων ύπό Βησσαρίωνος χειρογράφων, και συμπεριλαβών τελευ
ταίου καί τά διά τύπου έκδεδομ.ένα. Ο κατάλογο; ούτος εΐνε, κατά 
■πιθανόν λόγον, ό έν Ένετία άνευ τόπου καί χρόνου δημοσιευθείς. 
ΔιωρίσΟη προσέτι λογοκριτής τών έν τη πρωτευούσνι έκδεδομένων β ι
βλίων, καί καθηγητής των ’Ηθικόν τοϋ Άριστατέλους.

Ό  Ιωάννης άφαιρέσας τό σχοινοτενές καί δυσπερίληπτον τοϋ δ ια 
λόγου μετέβαλεν εις συνεχή καί ευσύνοπτου λατινικόν λόγον, καί διά 
σχολίων καί σημειώσεων διεφώτισε τά  δέκα τής Πολιτείας τοϋ Πλά
τωνος βιβλία, καί προσεφώνησε τό σύνταγμα, έκδοθέν έν Βενετία 
τω  1 6 2 6 , προς τόν δοϋκα Κορνήλιον καί την Σύγκλητον, εις τεκμή- 
ptov ευγνωμοσύνης, διότι οί πατέραις αύτοΰ εϋρον έν Ένετία καταφυ
γήν καί προστασίαν. Μετέφρασε λατινιστί τά δύο τοϋ Γαληνού υπο
μνήματα εις τό περί Επιδημιών τοϋ 'ΐποκράτους, έκδοθέντα τώ 1 6 1 7 , 
Ένετίησι, καί έγραψεν ΰπομ.νήματα εις τό περί ύψους τοϋ Λογγίνου, 
έν οίς καί πολυμάθεια ικανή καί ώφέλεια ί'ση.

’Απεβίωσε δέ περί τό 1626  (*).
Δ'. ΚΙαΰδιοΓ, Σωζόμενος, «ιός τοϋ πρώτου ’ΐωάννου" προχειρισθείς 

τω  15 8 3  έπίσκοπος Πώλης, παργτήθη τώ 1 6 0 5 , καί έτερος Σωζό- 
μενος, όνόμ.ατι ΚΛαύόιΟζ, έκάθησε έπί τής αυτής έδρας.’ Τοϋ πρώτου 
Κλαυδίου φέρεται ή έξη; λατινική έπιγραφή εις τόν πρώτον ’Ιωάν- 
νην, καί τούς απογόνους αύτοΰ, ών εις ήτο καί ό Ιίλαύδιος.

D. Ο. Μ. loanni Sozomeno Equiti Feudatio Regni Cypri, in 
expugnatione Nicosiae capio et redempto bene de Republica me- 
xito, et Iulio filio I. U. D et Equiti, cum tribus filioiis, Claudius 
Sozomcnus Polae episcopus parenti optimo, fratri dileclissimo, 
nepotibus ac posleris hoc Monumentum posuit, Altore crexit 
alque detavit, anno jubilei 3V1DC (s).

Φιλοθέη Βενιζέλου.
Φιλοθέη θυγάτηρ ’Αγγέλου Βενιξέλου, έγεννήΟη έν ΆΟήναις κατά 

τάς άρχάς τοϋ παρόντος αΐώνος. Οσον έλεήμων, τόσον καί πεπαιδευ
μένη, θεαρέστως βιώσασα έτελεύτησεν έν κακουχίαις τή 1 9 Φεβρουά
ριου 1589· αί «.έν άρεταί αυτής άνεγνωρίσθησαν ύπό τής εκκλησίας,

(‘) Έλληνομν. σελ. 439—41- Πα?α6λ. Tapadopoli, H istor. Gvmu. Patav, σ;λ. 
1 2 1—2.

-. (8) Αυτόθι,

(δ έ ο ε α λ , φ ιλ ο λ ο γ .) 1 3
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συγκαταριθμησάσης έν χορώ των όσιων την Φιλοθέην, της 8 i  μαθή- 
σεως αυτή; άρκοΰν μνημεϊον έστω ή έξης γλαφυρά επιστολή, κατοπ- 
τρίξουσα και την τότε κατάστασιν των κατοίκων τής νΰν πρωτευοό- 
σης τοϋ 'Ελληνικού βασιλείου, καί ήν ώς ανέκδοτον παρεντιθέμεθα· 

Επιστολή Φιλοθέης Μοναχής προς 'ΐέρακα τον μέγαν λογοθέτην.’
Σωρός αγαθών ώφθης ήμΐν, καθά που παροιμία φησιν* ήδη γάρ ένιαυτός 

ήν, δτ’ ήλυθες εις πόλιν τοϋ Κέκροπος έκ τής βασιλευούσης* τότε δή κατ’ έμοϋ 
σφόορα έλ.ύττησαν ’Αττικοί, μάτην σπουδάσαντες' οδς έζουδένωσας ώς ευήθεις-, 
καί δνηλάτας καί προς κέντρα λακτίζοντας* τό τε φρύαγμα αυτών άνδρείως κα
τέβαλες, ώς ό Δαβίδ τον άλλόφυλον, ώς δέ κανθάρους έρράπισας τή πτέρυγι τοϋ 
λόγου, καί φυγάδες ωχοντο έκ τής θέας σου, λογιώτατε' ειπας γαρ, είπας δίκην 
έμήν* έβούλοντο γάρ ο'ι μάταιοι τον άριστον νικήσαι, μη είδότες έκεΐνο τό 
παροιμιώδες ρητόν, ά ε τ ό ς  έν ν ε φ έ λ α ι ς  ι π τ ά μ ε ν ο ς ' . ε ί π ω  σοι παροιμίαν, 
θεσπέσιε' δικάζεσθαι Βίαντος κρείσσων, καί δικαιότερος τρυτάνης* προς δέ 
τοσούτοις καλο'ς, ποια σοι αμοιβή προς έμοϋ άξια γενήσεται· εύχήμοι έστιν 
Ικτενής προς Θεόν υπέρ σοϋ, καίπερ άναξία ουση, ΐν’ ύγιαίνης τώ έσω άν- 
βρώπω συν τώ έξω, τής θείας του χάριτος αεί Ινεργούσης, καί απαν άβούλη- 
τον τιθεμένης άτέλεστον' χαίρω μέν έπί τή σή άγάπη, ής ούδέν αν έν έμοί 
γένοιτο ίερώτερον- λυποΰμαι δέ λίαν, δτι έπί μακρόν ήδη καιρόν στερούμαι 
τής χρυσής σου ψυχής, καί των άδολων ηθών" άλλ’ εύχομαι τυχείν τοϋ πο- 
θουμενου, 8 δοίη ποτέ Χριστός, καί ίδοιμί σε, καί καταπολαύσαιμι τής ήδίτ 
στης σου ομιλίας καί τερψιθύμου, καί έμοί δηλώσαις τινά κρύφια καί μυστη
ριώδη έκ τής θείας Γραφής, α ποθώ έρωτήσαι τήν αήν άγχίνοιαν.

’Αβουλία φερόμενοι ’Αττικοί ουκ οίδασι διάκρισιν καλοΰ τε καί κακού- διό 
τας μέν άρετάς μισοΰσι, τάς δέ κακίας φιλοϋσι* τ ο ΐ ς γ ά ρ ά ν ο ή τ ο ι ς  έ π ί -  
μ ε μ π τ α  κ α λ ά ,  φησί πού τις των σοφών' διά τούτο ουν καί αυτή σιωπώ 
πολλές ύβρεις άκούουσα, ώς ήχους θαλάττης κλύδωνι μαινομένης* άλλ’ εγωγε 
τον άνω δέχομαι Κριτήν, δστις οΤδε τά φαύλα Ιντελή άποδώσειν' ούχ’ ώς 
νομίζουσιν ούτοι, αύτοί έσμέν, άλλ’ ώς οΐδεν ό των κρυπτών γνώστης Κύριος, 
καί ό αλάθητος αύτοΰ καί παντέφορος οφθαλμός* ναι μά τον ά μ ε τ έ ρ α 
ψ υ χ α  π α ρ α δ ό ν τ α  τ ε τ ρ α κ τ ύ ν  π α γ ά ν  ά ε ν ν ά ο υ  φωτ ός *  εί δέ καί 
μαρτύρων χρεία, ουκ ’Αθηναίοι στησονται, άγοραΐον γένος, άχρεΐον, καί «τι- 
μον' τοϋτο δή τό γένος άβούλευτον, άνόσιον, άναίσχυντον, βδελυρόν, άπονενοη- 
μένον, τό στόμα εΰλυτον εχον προς λοιδορίαν, μεμψίμοιρον, καί καρδαμογλύ- 
φον, βαρβαρόφωνον, φιλαίτιον, φιλοτάραχον, μικρολόγον, μικρέψυχον, στωμύλον, 
υπερφίαλον, άθέμιστον, δολερόν, περίεργον, ά'γρυπνον έπί συμφοραΐς ετέρων*, 
καί γάρ τί άλλο ε’ιπείν, έξ αυτής τής νεότητος διώκον ήμιόνους, καί αυτών 
έπιμελούμενον, κατά τον Ίδουμαΐον Δωήκ, ον άραται Δαβίδ έν να’ ψαλμίρ; 
ΙΙώς δέ ούτοι όρθά νοήσουσιν; ών γάρ τό έργου βάρβαρον τούτων καί ή γνώμη 
βάρβαρος" οϋδαμώς ούτοι τής δίκης μάρτυρες στησονται, άλλ’ έντιμοι ά’νδρες. 
ή ελλόγιμοι, συνιέντες αλήθειαν. Νηλέες άνωθεν ’Αττικοί, οϊ τούς άρίστους 
άτ-ώλεσαν. Σωκράτης αδίκως άπεθαν.ε συκοφαντηθείς ϋπ’ αυτών, καί Θεμι-,



•τοκλής δ την Ελλάδα ελευθερώσας έζηλάθη, καί Μιλτιάδης γέρων ών έν δε- 
σμωτηρίω απίθανε. Τοιοϋτοι πολλάκις Αττικοί.

Την προς ί μ ε  σου ευτπλαγχνίαν τεθεαμενη, θαρρήσαοα έγραψα ώς φιλτάτιρ 
μοι πατρι κατα των άλαζδνων.

Βοήθει τοΐς Ιξ ημών αότόθι παρ'αγενομενοις κοινοΐς φίλοι; αο! τε κάμοί.

Μαίου ίσταμένου. Φιλόθεος μοναχή (’).

Ιάκωβος Παλαίολόγος.
Έγεννήθη περί τό 15 2 0  εις Χίον, έκ γονέων σεμ,νυνομένων έπί 

τή  έκ τών ομωνύμων αύτοκρατόρων τοϋ Βυζαντίου καταγωγή. Έ λ- 
θών είς ’Ιταλίαν προς τελειοτέραν παίδευσιν, ένηγκαλίσθη τάς τότε 
έπικρατούσας νέας θρησκευτικά; ιδέας, και θεωρών επικίνδυνον την έκεϊ 
διαμονήν, κατέφυγεν εις Γερμανίαν, εύελπιζόμενος οτι ενταύθα ήθελεν 
ευρει ελευθερίαν συνειδήσεως. Άφου επί τινα χρόνον διήγαγε πλάνητα 
βίον, άποκατέστη είς Τρανσυλβανίαν, διαδεχθείς τώ  15 6 9  τόν Τωάν- 
νην Σόμμερ είς τήν θέσιν έφόρου τού γυμνασίου τοΰ Κλαουζεμβούργοΰ.

Κ ατ’ εκείνην τήν εποχήν ήκμαζεν ό Σίμων Βουδναϊος, περίφημος 
αίρεσιάρχης, οστις άναπτύξας τάς άρχάς τοϋ Λαιλίου Σοκίνου μέχρι 
τών τελευταίων συνεπειών, έθεωρεϊτο άρχηγός τών ήμιεβραϊζόντων 
τής Λιθουανίας" ό Βουδναϊος μετέβαλλε τήν τάςιν- τών έν τοϊς εύαγ- 
γελίοις ίστορουμένων, ήλλοίωσε, διέφθειρε, καί έξήλειψε διάφορα τής 
Κέας Διαθήκης μέρη, προς τόν σκοπόν ινα τά πάντα συνηγορήσωσιν υπέρ 
τοϋ συστήματος του. Μή περωρισθείς, ώς οι Σοκιανοί, είς τήν άρνη- 
σιν τής θεότητος τοΰ Τησοΰ καί τοΰ ’Αγίου Πνεύματος, ΰπεστή- 
ριζεν ό'ττ ό Χριστός δεν έ'πρεπε νά λατρεύηται, μήτε νά έπικαλήται 
τό ονομά του εις τάς προσιυχάς. Ευρροια λόγου θαυμάσιος συνετέλε- 
σεν ϊνα ό Βουδναϊος προσηλυτίση πολλούς έν Λιθουανία, Πολωνία, 
Πρωσσία, καί άλλαχοϋ.

Μεταξύ τών οπαδών τοΰ Βουδναίου ένθερμ,ότερος καί έπικινδυνω- 
δέστερος έγένετο ό Παλαιολόγος, ό'στις έφάμιλλος τω αίρεσιάρχη καί 
τήν παιδείαν καί τήν ευγλωττίαν κατετάραξε πάσαν τήν Ευρώπην. 
Τόσον δέ αί συνέπειαι τής πυρετώδους διδασκαλίας τοΰ "Ελληνας 
έκλόνησαν την κοινήν ησυχίαν, ώστε ό Σοκίνος, 8ν ή νέα αΐρεσις 
έθεώρει αρχηγόν, ήναγκάσθη ν’ άποκηρύξ·/] τά διδασκόμενα. ’Αλλά 
καί ή έξουσία δεν έβράδυνε ν’ αρνί έκ μέσου τόν Παλαιολόγον, οστις

ί 1) Έχο^ηγήΟη φιλοκάλως υπό του Κ. Σ ο φ . Οικονόμου. Ή ακολουθία τής άγιας 
Φιλοθέη* εν Βενετία τό> 1773 -:χ8οθΐΤαα, άνετυτ.ώΟη Άθήνησι.
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V

κρατηθείς ώδηγήθη εις Πάπαν Γρηγόριον ΙΓ ', προ πολλοΰ αίτήσαντδί 
τήν σύλληψίν του. Άχαθείς εις 'Ρώμην παρεδόθη είς τό ίεροδικειον, 
οπερ κατεδίκασεν αυτόν ινα κανί ζών. * *0 Παλαιολόγος ώδηγήθη εις 
τον τόπον τής καταδίκης τήν 2 2  Μαρτίου 1 5 8 5 . 'Ο δε Κιάππης (’) 
αναφέρει, δτι εις τήν Θέαν τής παρεσκευασμένης πυράς ό ’Ιάκωβος 
έκήρυξεν μετάνοιαν διά τά υπό των συγγραμμάτων καί τής διδασκα
λίας του προξενηθέντα κακά, ζητήσας καί προθεσμίαν εις σκέψιν* καί 
ίίτι οί ίεροδικασταί βεβαιωθέντες περί τής ειλικρίνειας τον έπανέφε- 
ρον είς τήν φυλακήν, ένθα συνέγραΑεν έργα τινα άποπνέοντα εύλά- 
βειαν ικανήν καί σοφίαν ισην. Ά λ λ ’ οί λογοι του Κιάππη μή ΰπο- 
στηριζόμενοι καί ΰπό άλλων θεωρούνται αυτόχρημα μΰθος (a). ,

Τό σπουδαιότερου των συγγραμμάτων τοϋ Παλαιολόγου είναι—De magi- 
Stralu politico, τυπωΟέν έπιμελεία του Σίμωυος Βουδναίου έν Λόσχη τής Λι
θουανίας 1573. Είς τό σύγγραμμα τούτο ό ’Ιάκωβος ισχυρίζεται, ότι ο Χρι
στός δεν κατήργησε τήν πολιτικήν διοίκησιν, καί επομένως Ιπιτρέπεται είς 
πάντα χριστιανόν ή έκπλήρωσις πολιτικού υπουργήματος. Ό  Γρηγόριος Παό- 
λης άπήντησεν έν όνόματι τής συνόδου τής 'Ρακοβίας, καί έ Παλαιολόγος άν- 
ταπήντησεν Ιμμένων εις τας ιδέας του. Τήν άνταπάνττ,οιν ταυττ,ν άνετρεψεν ό 
Σοκίνος έν όνόματι τής συνόδου, γράψας —Rcsponsioncm ad lacobi PalffiO- 
logi iibrum. Ό  Παλαιολόγος εγραψεν αναιρετικήν τής ανατροπής τοΰ Σοκίνου 
— Defensionem vera? sentential de magistratu politico. Losci, 1580 (5).

Στέφανος Αουζινιάνος.
Έγεννήθη έν Λευκοσία Κύπρου τω 1 5 3 7 . Νέος είσελθών εις τό 

τάγμα τοΰ 'Αγίου Δομίνικου μετήλλαζε τό βαπτιστικόν του όνομα 
’Ιάκωβος εις Στέφανος. Έσπούδασεν έν τή πάτριοι του ΰπό ’ίουλιανάν 
τινα ’Αρμένιον έπίσκοπον, καί μόλις τριακονταέτνις έξελέχθη βικά- 
ριος τής έν Κύπρο) Δυτικής ’Αρχιεπισκοπής. Μετά τήν άλωσιν τής 
νήσου μετέβη είς ’Ιταλίαν καί διέτρεξε πολλούς τόπους έςαιτούμε- 
νος λύτρα είς έξαγοράν των αΐχμκελωτισΘέντων συγγενών του. Είς 
'Ρώμην οίκειωΘείς τω πρεσβευτή τής Γαλλίας έστάλη είς Παρισίους 
(1 5 7 7 ) ένθα έπορίζετο τά  πρός τό ζήν διά τής διδασκαλίας. *£πα- 
νελθών είς 'Ρώμην, άπεβίωσε τω  1590 ( 4).

(*) Compcndio dela vita di papa Gregorio.
(*) Επίσης άπορριπτεοι καθίστανται καί οί λόγοι τοΰ 'Ριχεόμου, ή 'Ραϋνώδου, ότι 

ίήθεν ό Παλαιολόγος νέος είχεν ένδυΟή τό μοναχικόν τριβώνιον των Δομινικανών.
(5) Weiss, Biog. Unir. tom. XXII — Βλαστού, Χιακά Β. 73. — Biogr. Nouv. 39.
(') Ό Φοντάνας (Theatr. Doiuinifj, λίγε:, ότι επί Χίξτον Ε’ (1583 — 90) έτι- 

τλορ'/Μη -ιπίσκοπος Λεμησσού.
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Σ υ γγρ ά μ μ α τα .
—Corografia e brevo istoria Universalle dell’isola di Cipro princi- 

piando al tempo di Noe per irsino al 1572. (To σύγγραμμα τοϋτο
Ικδοθ'εν εν Βονωνία μετεφράσβη καί έξεδόβη γαλλιστί όπό τον τίτλον, Descri
ption abregee de l ile de Chypre, depuis le temps de Noe, jusqu’en 
1572. Paris 1580. Et καί περιέχον πολλά άπίθανα καί άνυπαρκτα τής 
αρχαίας Ιστορίας, ώς τδτ’ έγράφοντο πασαι αί άρχαϊαι Ιστορία'., περιλαμβάνει 
ίίμως λίαν ένδιαφέροντα γεγονότα περί των τελευταίαν έν Κόπρω πολέμων).

—Corone. Padova. 1577. (Περιε'χονται πέντε λόγοι ίταλιστί περί των 
καθηκόντων των ηγεμόνων, προσφωνούμενοι προς τον βασιλέα τής Γαλλίας 
Ερρίκον ΓΟ.

•—Ilistoire generate des royaumes de Ilierusalem, Cypre, Armenie, 
et lieux convoisins etc. depuis le deluge universe), jusqu’en Pan 1572. 
Paris 1579.

—Gencalogie de la Royale maison des Bourbons. Paris 1580. (Έν πί-
ναξιν είς φύλλον).

—Gencalogie de soixante-sept maisons tres-nobles partie de France, 
partie etrangercs, issues de Merovee fils de Tbcodoric II, roi d’Austra-, 
sie, avec armoiries. Paris 1586.

—Βασιλικόν Φυλακτήριον. (To έλληνιστί γραφεν τοΰτο πόνημα περιέχει μα
κράν άπαρίθμησιν επισήμων προσώπων άμφοτέρων των φυλών, άσπασθεντων 
τον μοναχικόν βίον. Είνε δε τοϋτο τό δεύτερον μέρος τριμερούς συγγράμματος 
τοΰ Λουζινιάνου γραφέντος προ; άπόδειξιν τής άνάγκης καί τοΰ έξοχου τοϋ μο
ναχικού βίου’ τό τρίτον μέρος περιέχει άπαρίθμησιν μονασάντων ηγεμόνων. (De 
imperatoribus, Regibusque, qui in familias religiosorum adscili sunt).

Ό  Παπαδόπουλος άναφερει καί τά εφεξής φιλοπονήματα τοΰ Στεφάνου.
—Catalogus viroruiu illuslrium veteris et novi Testamenti.
—Arbor Lusignanai familim.
—Genealogia Valesiorum, cl Lusignanorum.
—Arbor macliiua; inmidi.
—Affinilatcs fere omnium principum Cliristianoruin (*).

Ίάσων Δενόρες.
Έγεννήθη έν Λευκοθέα Κύπρου, καί σπουύασας την φιλοσοφίαν είς 

Πατάβιον, μετά τήν διδακτορικήν άναγόρευσιν έπανεστρεψεν εις την 
πατρίδα του' μετά τήν άλωσιν τής νήσου έλθων είς Βενετίαν, έχρη- 
μάτισε διδάσκαλος, καί τω 15 7 7  διωρίοθη καθηγητής τής φιλοσο
φίας είς Πατάβιον (2). Τήν Οέσιν ταύτην διετήρησε μέχρι τοϋ θανάτου 
του συμβάντος τω 1590  έξ υπερβολικής λύπης' διότι ό μονογενής

(’) Adolphe Duplessis, Biographie Universelle. tom. XXV.
(*) Papadupoli, Histor. Gymn. Patav.
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υιός ταυ φονεύσας έν μονομαχία εύγενή 'Ενετόν έξωρίσθη. Κατέ
στησε κληρονόμον τόν αδελφόν του Λίβιον επίσης έν Παταβίω παι- 
δευθέντα, καί εν τοϊς γράμμασι διαπρέποντα (*).

Σ υ γ γ ρ ά υ μ α τ α .

—Institulio in Philosopbiam Ciccronis.
—Epitome prseceplorum de arte dicendl ex Ciceronis.
—Librum de conslilutione partium humane, et civilis philosophise.
—Institulio Reipublicse optimse.
—Oratio ad ducera, Veneliarum.
—De principiis causis et incrementis quae comoedia, tragoedia, et 

carmen heroicum sibi conciliant, ex morali philosophise el civili.
—De sphsera, cum disserlalione de Geographia.
—De mundo, ejusque partibus, turn simplicibus, turn mistis.
—Isagoge in III libros Aristotelis Rhetoricorum.
—Pcetica.
Έν ώ  τελευταία) κερί Ποιητικής συντάγματι ο Δονόρες έπετέθη δριμεως 

κατά των ποιμενικών τραγικοκωμιρδιών, ας καλεΐ τερατώδη εξαμβλώματα 
ανθρώπων μηδεμίαν τής άρχαιοτητος γνώσιν Ιχόντων. Ό  Γουαρίνης πεπει
σμένος, οτι ταύτα γράψας ο Ίάσων προσέβαλε τον π ισ τό ν  πο ιμένα  (pas
tor fido), ^δημοσίευσε προς όπεράσπισιν τού ποιήματος του, 11 Verato. Ό  
Δενόρες άπαντών έγραψε Apologia contra 1’autore del Verato τυπωθείσαν 
όλίγαν πρ.δ. τοϋ θανάτου του, έπελθόντος καθ’ ήν στιγμήν ό Γουαρίνης συνέ
γραφε ίΐ Verato secondo, τόσον δηκτικήν σάτυραν, λέγει ό Βάυλος, ώστε ή 
ανάγνωσες αυτής καί μόνης ήθελε θανατώσει τον επικριτή,ν των ποιμενικών,

Καί ό υιός του ’ΐάσωνος, Πέτρος Δενόρες, ήν ομοίως άνήρ γραμμά
των' διετέλεσε γραμματεΰς διαφόρων καρδιναλίων, καί άποθανών 
έγκατέλιπε πολλά ποιήματα χειοόγραα, μεταξύ των οποίων δια μνη
μονεύεται ό βίος Παύλου Δ'.

’Ιωάννης Μορζήνος Ο.
Κρή; την πατρίδα’ πρώτος αυτός διετέλεοε διδάσκαλος τής έν 

Χάνδακι Σιναϊτικής σχολής (3)· Προς τόν λάγιον τούτον γράφων τώ  
1 5 8 2  Μαρτίνος ό Κρούσιος λέγει. « Συχνά μοι καλά περί σου διηγή- 
» σατο γλυκέως κύριος Σαλομών ό Σκυπικές, έπανελΟών δεύρο τή ί 
11 τοϋ εναγχος ναεμβρίου ευτυχώς. Διά τούτο νϋν άνεπτερώΟην

(J) Papadopoli, Histor. Gymn. Putavin. σελ. 332 3. Beuchot, Biogra- 
ptiie Universclle, tom. XXXI.

(’ ) Πιθανώς συγγενής τούτου ήν ό Μάρκος Μορεζΐνος, ουτινος δυο έπιστολάς πρύς 
Κατηλιανύν έοηικοσίευσεν ό Λάμιος (Delici® Eruditorum).

(5) Κιήνστατίιυ, περί τής Πατριαριχχής σχολής.
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?  προσφωνείν σε, τίμιε Μορζήνε, καί ποιεϊν σε φίλον μοι* εΐ καϊ άνά- 
ι> ξιος έγωγε* όμως γε μην φιλώ τό Ελληνικόν παιδιόθεν, την φω— 
» νήν ταύτην καί παιδείαν έν τή υψηλή Τυβίγγη; ’Ακαδημία, κατά 
» τό ολιγοδύναμου μου, διδάσκων Γερμανός τους Γερμανούς. Αέομαι 
» τοίνυν σου εΰνοϊκώς τό παρόν έμοΰ νϋν πραττόμενον δέχεσθαι, κάμοί 
» τά  φιλικά άντεπιστέλλειν. Καταγράφοις δέ την λαμπράν σου π α -  
■> τρίδα, και ό'λην την Κρήτην, και τάς αυτόθι νήσους, κάμοί την 
» περιήγησιν πέμποις, ότι αυτήν ένθήσομαι τή  σήμερον Ελλάδος, ήν 
» ξυγγράφω ιστορία, μετά τιμής τοϋ όνοματός σου, ώσπερ καί παρ* 
» άλλων 'Ελλήνων εις τοϋτο βοηθοϋμ.αι . * .  » (*).

’Αγνοοϋμεν εί ό Μορζήνος έπεμψε τω Κρουσίω την ζητουμένην 
περιήγησιν.

Άνδρέας Εύδαιμ,ονογιάννης.
Έγεννήθη εις Κύρωνα τής Κρήτης έκ γονέων σεμνυνομένων επί τή  

έκ Παλαιολόγων καταγωγή, καί μετά την άλωσιν τοϋ Βυζαντίου έκεϊ 
προσφυγόντων. Περαιώσας έν τή πατρίδι τά εγκύκλια μαθήματα, 
ήλθεν εις Πατάβιον, μετά τοϋ συμπατριώτου του Κωνσταντίνου Πα- 
λαιόκαπα, καί ήκροάσθη την ρητορικήν και φιλοσοφίαν. Μετά τόν 
θάνατον τοϋ Κωνσταντίνου (1574) ήλθεν εις 'Ρώμην μετά τοϋ έπι- 
ζήσαντος άδελφοϋ τοϋ Παλαιόκαπα, καί τόν καθολικισμόν όμολογή- 
σας, κατετάχθη εις τό τάγμα τοϋ Ίησοϋ.

Άπεβίωσε έν 'Ρώμ·ρ εβδομηκοντούτης, μή πραφθάσας νά φέρη την 
δ ι’ αυτόν προορισθεΐσαν πορφύραν καρδιναλίου.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
—Castigatio Larabcrti Danccci Calviniani ministri pro Card. Bcllar- 

mini controversis.
—De antichristo libri III.
—Epistola monitoria ad Ioanncni Balclaium.
—Apologia pro R. P. Henrico Garneto.
—Confutalio Anticotoni
—Castigatio Apocalypsis.
—Parallelum lorti cl tortoris.
—Responsio ad cpislolam Isaaci Casauboni.
—Responsio ad caput IV prim® exercitationis Casauboni, et ad 

Anlilogiam Roberli abbati adversus apologiam P. Garneli.
—Refutatio e.vercitationum Casauboni.

(’) Tucogrscia, a;X. 532.



—Epistola ad amicum Galium super Uissertalione pelitica Leid- 
gresscri.

—  Επιστολαί προς διαφόρους ελληνιστί καί λατινιστί.
Ό  Νικόλαος Παπαδοπούλας (Μ, έξ ου έρανιζόμενα τα περί Εύδαιμονογιάννη( 

λέγε1., ότι κατεγίνετο συτος εις συγγραφήν διεξοδικού πονήματος ελληνιστί 
κατα τής ορθοδόξου εκκλησίας, δξ ου εϊοεν αυτός εις 'Ρώμην τρεις τόμους.

Συμεών Καβάσιλας.
’Εζ Ακαρνανίας' σπουδάσεις εις Πατάβιον, μετέβη εις Κωνσταν- 

τινούττολιν, ένθα ίεροδτάκονος χειροτονηθείς διέμενεν εις τό ςτατρεαρ- 
χεϊον, διδάσκων και τοΐς βουλομένοις. ’ΙΙτχολεϊτο ιδίως εις τάς φυ
σικομαθηματικής έιτιστήμας. « Τοιοΰτος γάρ έρως ταύτης (της άστρο- 
” λογίας) με κατετείγει ώστε τήν έμήν ψυχήν, τον ’Αριστοτέλην 
ν φημί, ττολλάκις καταλιμτςάνειν, κάν τοΐς έκείνοις ασχολούμενου 
ν έφευρήμασιν, έφ’ οίς ουδέτερον των του Πτολεμαίου κανονιών άσχάλ- 
” λει ». Πρός Κρούσιον δε συχνώς έττέστελλε τήν λύσιν διαφτςων 
τοιαύτης φύσεως ζητημάτων.

ΙΙερί Καβασιλα γράφει πρός Κρούσιον ό Γερλάχιος τ Antea Palavii D. 
η Suarlzii conturbcrnalis, nunc Constantinopolin pucros rudiment» 
i Gifccir linquaj docct. Bonus ct modestus cst, nec cruditione Gtieco- 
s rum proslremus».

Τούτου φέρονται επιστολαί δύο £/- Παταβίου (1382) προς Γαβριήλ Σεβή- 
ρον, εκδοθεΐσαι όπό Ααμίου' καί ετεραι τέσταρες Ικ Κωνσταντινουπόλεως πρός 
Κρούσιον καί Γερλάχιον, δημοσιευθεΐσαι εν τή Τουρκογραικία. Έ ν μια τού
των περιγράφει τήν τότε κατάστασιν τής πόλεως των ’Αθηνών, των κατοίκων 
καί τής γλώσσης αυτών.

Μετεφρασεν εις τήν απλοελληνικήν τό ιΐς Ίωάννην Νίγρον επιΟαλάμιον τοϋ 
Κρουσίου οημοσιευθεν εν Τουρκογραικία (lib. VI).

Κατεγίνετο, ώς γράφει πρός Κρούσιον, εις τήν μετάφρασιν των Λισωπείωυ 
μύθων, καί τινων λόγων τοΰ Ίσοκράτους, εϊς τήν απλοελληνικήν' καί κατα 
πασαν πιθανότητα ή εν Βενετία πολλάκις δημοσιευθείσα απλοελληνική μετά- 
φρασις των Αίσωπείων Μύθων, εστίν ή τοϋ Καβάσιλα.

Πρός τούτοις εγραψε δύο επιγράμματα εις Δαμασκηνόν Ναύπακτού, Γεώρ
γιον Πήγαν, καί μίαν επιστολήν πρός Μάξιμον Μαργούνιον, χρηματίσαντα 
διδάσκαλόν του.

Πρός τον Καβάσιλαν απευθύνεται επιστολή Φραγκίσκου Κόκκου, περιλαμ
βανόμενη εις τό έπιστολάριον τοϋ Κορυδαλλέως.

(‘) Patav. Gymnas. 281—2. Παράβαλλε καί Cornelii, Creta Sacra, I, σελ,
262—4, II, σελ. 139. Ό Κορνήλιο; μνημονεύει έγχυχλίου επιστολής τού Εϋδχιμονς-
γ.ά ’ιντ, τζίν<ζ Κοητας,
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Κορέσιοί.
Α'. 'Ιωάννης Κορεσης Χίο; ιατροί, περί ου λέγει ό Κρούσιος (’}, 

« doctissimus Chii medicus erudite scribit, et littera» bene pin- 
» git ». Άνα<ρέρεται ώ; μάρτυς εις διαθήκην συνταχθεΐσαν εν Χιω
τή 10 Νοεμβρίου 1550.

Τούτου φέρονται δύο έπιστολαί έκ Χίου πρός Θεοδόσιον Ζυγομα- 
λάν, δημοσίευθεΐσαι έν Τουρκογραΐκία (*). ’Επιστολή δε τού Μαργουνίουπ 
απευθύνεται προς τούτον.

Β \ Μιχαη.Ι Κορέσης Χίος ιατρός και ούτος, και πιθανώς αδελ
φό; τού προρρηθέντος' εύρηνται και τούτου δύο έπιστολαί έκ Χίου 
προς τον αυτόν Ζυγομαλάν, καί τον οικουμενικόν πατριάρχην Μητρο- 
φάνην, διμοσιευΟεΐσαι ομοίως υπό Κρουσίου (').

Γ'. ΝιχόΛαος δέ, ’Αντώνιος, καί Λουχάς Κορίση, καί οι τρεις έκ 
τις αυτής οΐκογενείας, υπογράφονται εις αναφοράν έκ Χίου πρός τόν 
πατριάρχην Μητροφάνην 15 Αύγούστου 1590 .

MtV$GVtOt.
Α'. Λ ε ο κ ί ο δ ο ς  M i v d o n o r , λ, Μεντόνιος, η Μεντώνης, Χίος καί 

ούτος ιατρός. Τω 1576  διέτριβεν έν ’Αγχιάλω, ό'θεν έπιστέλλει πρός 
Θεοδόσιον Ζυγομαλάν’ τω  δέ 15 8 0  εΰρίσκετο εις την πατρίδα του, 
διότι εις διαθήκην γενομένην έν τη νήσω ταύτη την 10  Νοεμβρίου 
1 5 8 0 , υπογράφεται καί « Λεονάρδος Μεντώνιος ".

Πρός τόν λόγιον τούτον φέρεται επιστολή Κρουσίου τώ  1578  
‘καί έτέρα Μαξίμου Μαργουνίου.

Κατά Κρούσιόν ό Λεονάρδος είρμήνευσε coramentaria Anunonia 
in organon Aristoteiis, Rhetoricam Hermogenis »(*).

B . ’Ιωάννης Μινάόηος, άδελφός ή συγγενής τού Λεονάρδου* τού 
λογίου τούτου εύρηται ώραϊον ήρωελεγεΐον επίγραμμα τω  πατριάρχη 
Αιονυσίω, εις τήν υπό Γλυζωνίου γενομένην τω 1595  εκόοσιν τοϋ 
λΐηναίου τού Αύγούστου.

Σολομών ‘Ροδινός.
’Εγεννήθη περί τό 15 1 6  εις Πλαταμώνα τής Κύπρου, καί έσπού- 

δ.ασεν εις Άμμ,όχωστον' αύτόπτης τής άλώσεως τής πατρίόος του

0) Turcogr.ccί.ι σελ. 308.
Η  Αυτόθι σελ. 307, 314.

■ (5) Όμ. 238.
(') Tureograccia τελ. 203, 309, 313, 479.



εγραψεν ημερολόγιου άπό τής έμφανίσεως τοϋ Τουρκικού στόλου μέ
χρι τής κατακτήσεως της νήσου, προσΘείς κ*1 περιγραφήν των γενο- 
μένων σεισμών, βροχών, άκριτων, λοιμοϋ, καί άλλων Θανατικών. Έν 
τώ  ήμερολογίω του έθρήνησε την απώλειαν τής πατρικός του διά 
στίχων καί εις πεζόν λόγον. ΆπέΘανε τώ 1 5 8 6 , εβδομηκονταετής 
τήν ηλικίαν (‘).

ΤΗτο πατήρ Νεοφύτου τοϋ 'Ροδινοϋ, περί ού έν τοϊς έπομένοις.

Ιέραξ.
ΈγεννήΘη έν Κωνσταντινουπόλει άπό τον πρεσβύτερον Θεόδωρον, 

χρηματίσαντα μέγαν οικονόμου τοϋ πατριαρχείου. Πεπειραμένος τό 
κανονικόν δίκαιον, έχρημάτισε ό 'Ιέραξ ποωτοκανονάρχος έπί Διονυ
σίου, καί μέγας λογοθέτης έπί Μητροφάνους καί 'ΐερεμίου. Ένυμφεύ- 
θη εύγενή τινα Καντακουζηνήν, έξ ής έγέννησεν υιόν, Αλέξανδρον; 
έφάμ,ιλλον αύτοϋ κατά τήν παιδείαν καί τάς θεολογικάς γνώσεις.

"Εγραψε χρονικόν Βυζαντίδο; πεζή τή φράσει, άναμίξα; καί εμμετρά τινα 
πολιτικώ τώ οτίχω. Κατά τον Κ. Παρανίκαν ευρηται τούτου—Συλλογή έκ δια
φόρων πατέρων έδαφίων άφορώντων ζητήματα Θεολογικά καί άλλων 282  τον 
άριθμόν* καί—Έξακολούθησι; των Συλλογών. (Σχεδίασμα σελ. 1S σημ.).

Τά ύπ’ αυτοΰ συντεΟέντα πατριαρχικά σιγίλλια ό υιό; του ’Αλέξανδρο; 
συνήψεν έπιγράψα;— Σημειώματα πατριαρχικών γραμμάτων συντεθέντων υπό 
τοϋ ποτέ μεγάλου Λογοθέτου 'Ιέρακος, καί καταστρωΟέντα ιδία χειρϊ τοϋ υίοϋ 
αΰτοϋ ’Αλεξάνδρου Λογοθέτου, καί ε’τερα παλαιγενή υπομνήματα, (χειρόγρα
φον παρά Σοφ. Οικονομώ).

Ό  Ιέραξ μνημονεύεται υπό Νεκταρίου (!), Δοσιθέου (!), καί έν τή Τουρκο- 
γραικία('). ΈΙν φίλο; Στεφάνου Γερλαχίου, χάριν τοϋ όποιου υπογράφεται 
άς τον Ιν Τουρκογραικία δημοσιευθέντα κατάλογον « 'Ιέραξ ό μέγα; Λογοθέ- 
» τη; τή; μεγάλη; Ικκλησία;, άξιωθεί; παρά τοϋ σοφωτάτου κυρίου Στεφάνου, 
» φιλία; ένεκα σημειώσασθαι Ινταϋθα τό Ιμόν όνομα άκολούΟω; τοϊ; προγε- 
κ γραφόσιν, ί’τει ζπε, μηνί σεπτεμβρίω ίνδικτιώνο; ε ».

Προ; τοϋτον απευθύνονται τέσσαρε; έπιστολαί Κρουσίου, Φιλοθέη; ’Αθη
ναία;, Λεοντία; μοναχή;, καί Κυρίλλου Λουκαρεω;.

Άλουσιος Λολλίνος.
ΈγεννήΘη εις Γόρτυνα τής Κρήτης τώ 1557 . Μεταναστευσάσης 

της οικογένειας του εις Βενετίαν, ό Άλούσιος, νέος ήδη, ήτο έγκρατής

(*) Ν. 'ΡοδινοΟ, ττερί ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων Κυττρον. σελ. 151.
{*) 'Ιεροκοσμική ιστορία Γ' σελ. 216.
(*) Δωδεχάβιβλος, σελ. 1163.
(') Σελ. 332. Είς σιγίλιον ~eot τής έτισχοτης’Ανδρούσης, x a t i  Μάϊον 1570, ύττο-· 

γ-,άφ'τα: « 'Ιέραξ δ μένα; λογοθέτης, καί επίτροπο; τςιν πατοιάρχου 'Ιεροσολύμων»*
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τής ελληνικής καί λατινικής γλώσσης' φλέγόμενος Οπό του προς τήν 
πατρίδα έρωτος, άπεφάσισε νά έπαναστρέψη εις Κρήτην, άλλ’ ίδών 
οϊκτράν τότε τ ι ς  νήσου τήν κατάστασιν ήναγκάσδη να έπανέλδη εις 
Βενετίαν, ένδα πλέον έπεδόδη είςτά γράμματα' μεταβά; εις τό Γύ
μνασών τον Ήαταβίου πρός έντελεστέραν έκπαίδευσιν, διήκουσε τάς 
φυσικομαδηματικάς έπιστημας, έκμαθών καί τήν Χαλδαϊκήν καί 
’.Εβραϊκήν γλώσσαν. Είτα κατέγινεν εις τ·>,ν σπονδήν των νόμων καί 
άνηγορεύδη διδάκτωρ. Άπολαμβάνων τής τιμής καί ϋπολήψεως των 
συγχρόνων, καί τής φήμης άνδρός σοφοϋ, άπεβίωσεν έβδομηκονταέτης 
τώ  1626 .

'Ο πρός τήν πατρίδα εοως του Λολλίνου έχει τ ι εξαιρετικόν’ καί τό 
όνομα αυτής πολλάκις διασυοδέν, ό Άλοΰσιος ένθέρμως ύπερασπίσδη. 
° Inter egregia, λέγει ό Κορνήλιος, ingenii sui monumenta, enu- 
merantur plurima, quae in Cretensium laudem cadunt, salisque 
indicant, in pio humanissirni viri animo delectionem patriae 
insulae ex diuturna absentia nulio modo imminutam fuisse ».

’Έγραψεν ό ΛολλΓνος—Vitam Andrea; Mauroceni, τυπωθεϊσαν ιίς τήν 
έ· Βινετία (1623) εκδοσιν τής ιστορίας τον Μαυροκηνοϋ.

—Έπιστολας πρός διαφόρους (’).
—Vario Musarum numero apud antiquos etc. Bononiae, 1640 (*)·
Έκ των υπέρ Κρήτης γραφεντων ό Κορνήλιος αναφέρει τα εξής—Αροΐο- 

geticus, scu adversus colonise Cretensis calumniatores — Epimenides 
rcdivivus—Elucubratio de Crela (s).

Γεώργιος κόμης Παλαιόκαπας.
Κρής' σπουδάσας έν ’Ιταλία, διωρίσδη έφορος τον ΓΙαταβινοϋ Γυ

μνασίου (1 54 4 )’ έπιστρέψας εϊτα εις τήν πατρίδα τον καί τόν μονα
χικόν άσπασδείς βίον, μετωνομάσδη Γεράσιμος, καί έχρημάτισεν ηγού
μενος τής μονής Άγγαράδον' χειροτονηθείς ύστερον επίσκοπος Κισσά- 
pov διέθετο τήν περιουσίαν του υπέρ τής επισκοπής με τήν ύποχρέω- 
«ιν ϊνα πέμπη κατ’ έτος είκοσι τέσσαρας "Ελληνας, έξ ών τους δεκαές 
Κρήτας, εις ’Ιταλίαν πρός έκπαίδευσιν. ’Απέδανε τω 1590 .

" Vir, λέγει ό Παπαδόπουλος, sanclimonia vitae, prudentia, 
doctrina, et in rebus agendis dexteritale apud indigenes maxiim 
babitus, et ex eadem carus Reipublicae Venetae ».

(*) Papadopoli, Histor. Gymn. Pat. σελ. 122—3.
(2) S a iii, Onomasticon litlerarium IV, σελ. 111.
P) Cornelii, Crela Sacra II, σελ. 411—2·
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Μετά τον θάνατόν του, ή Ένετική Δημοκρατεία παρεμβάσα <)ι£- 
ταζεν, ίνα δαπάντι τ·?ί; αρχιεπισκοπής Κισσάμου στέλλωνται δώδεκα 
μόνον νέοι, πρώτον μέν είς 'Ρώμην, εϊτα 0έ εις Πατάβιον, πρό έκ- 
παίίευσιν (*).

Εμμανουήλ Γλυζώνίος.
Χίος ^ιατρίψας ώς επί τό πολύ έν Βενετία, ένθα καί έν βαθύτα

τοι γήρα άπεβίωσε (1596). Έπεφορτίσθη ύπό Καρόλου τής 'Ισπα
νίας την συλλογήν ελληνικών χειρογράφων, τά  όποια έγκατέλιπεν 
άποθνήσκων <ϊιά διαθήκης, μετά τής άλλης βιβλιοθήκης του συνιστα- 
μένης έζ ελληνικών καί λατινικών εκδόσεων καί χειρογράφων είς 
την έν Βενετία, ελληνικήν κοινότητα, μέ την παραγγελίαν ΐνα πα- 
ραίοθώσιν είς τον Φίλιππον, διάδοχον τοΰ Καρόλου. Έχρημάτισε 
φίλος Μαργουνίου, Σεβήρου, καί άλλων τότε ^ιαπρεπόντων επί παι
δεία 'Ελλήνων.

Συνέγραψε καί έξε'δωκε τώ 1368 « Βιβλίου πρόχειρον τοΓς πασι περιέχον 
» τήν τε πρακτικήν αριθμητικήν, καί περί τοΰ πώ ί εΰρίσκειν έκαστος το άγιον 
» πάσχα, καί τέλειον πασχάλιον αεί καί πάντοτε, καί περί εΰρέσεως σελήνης 
* έν ποια ήμερα γίνεται ή γέννα αυτής ».

Το συνταγμάτων τοΰτο επί πλέον των δύο εκατονταετηρ!δυ>ν συνεχώς άνα- 
τυποΰμενον υπήρχε το μόνον βοήθημα διά τους θέλοντας λαβεΐν ’ιδέαν αριθ
μητικής (*). Έ ν  τοΐς προλεγομένοις ό Γλυζώνιος αναφέρει καί ταΰτα. « Νϋν 
ϊ  δε έπειδή τδ παν τής σοφίας ζημιωθέντες, είς τοσοϋτον άπαιοευσίας προή- 
» χθημεν, άμα μεν τής βασιλείας στερηΟέντες, άμα δέ πάσης σοφίας τε καί 
» έπιστήμης γυμνωθεντες (οίς κρίμασι Κύριος δίδε), δεΐν εγνων μή παριδείν, 
1 αλλά κάν έκείνων, απερ των αναγκαίων έστι, καί έπί ταΐς ήμών εμπορίαις 
3 χρώμενα, πασι δώρόν τι κοινόν καί επωφελές έκτυπώσας χρήσαοΟαι ».

Τώ 1588 έξέδοτο τδ Εΰαγγέλιον, έν ω προαήρτηται,
« Εΰαγγελιστάριον περιέχον τήν των Ευαγγελιστών διαδοχήν, πόΟεν άρχον- 

» ται καί ποϋ καταλήγουσιν, έ'τι δέ καί κανόνας λέ, οίς εϋρίσκεται αείποτε 
» τδ Εΰαγγέλιον των Κυριακών τοΰ όλου ένιαυτοΰ, ομοίως καί τδ εωθινόν, 
» καί ποιος ήχος ψάλλεται έν έκάστη Κυριακή, καί έ'τερα αναγκαία περί τοΰ 
» εύρεϊν τήν ημέραν τοΰ άγιου Πασχα, καί ΙΙασχάλιον διηνεκές, συντεθέν καί 
3 έκδοθέν παρ’ έμοΰ Εμμανουήλ τοΰ Γλυζωνιου, ετει άπδ τής ένσάρκου οίκονο
ν μίας καί σωτήρος ημών Ιησοΰ Χριστού. In Venezia, apreSSO di M issicr
» Manoli Glinzoni, MDLXXXVIH(‘; ».

(’) Histor. Gymn. Patav. I, σελ. 39.
(2) 'Ο θεσσαλός Έλλάδιος λέγει πεοί τοΰ εΰμεθόδίυ τής αριθμητικής ταΰτης 

« Siroplir.i quadam arti absque ulla d ifficultate resolvat ». (Status praeseus 
Ecclcsise Graecae).

( ’) ΆνετυπώΟη τδ Εΰαγγελιστάριον τοΰ Γλυζωνιου έν 1671 παρά Ν. Γλυκέ.,
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Άφιεροι ιό  εύαγγελιστάριον ό Γλυζώνιος Γαβριήλ Σεβήρω λίγων * Ιπειδή 
» τοίνυν οΰκ οίδ’ δπως ξυμβάν τοϊς προ ημών ούκ εις τό άκριβέστερον έξείρ- 
» γαστο, των προυργου είναι φήθην τό μετά χεϊρας εύαγγελιστάριον εις κοι- 
» νην έκδοΰναι ωφέλειαν, δ δη καί πεποίηκα, πολλοΐς γαρ και ά'λλοις τοϋτο 
ϊ  συγκροόσας, ών παρα τής σής πανιερότητας καί παρα τοϋ θεοφιλεστάτου 
τι Ιπσκοπου Κυθήρων κυρίου Μαξίμου, καί ά'λλων ηύπόρησα, άνασκοπήσας τε 
» εις τό Ιπιμελέστερον, ώς ο ίόντ’ήν καί τελειότερον, τας κατ’ αύτό έρμηνείας 
» αυτός τε εύσκόπως συνηρμοσάμην, καί τήν κυκλικήν των κανόνων περίοδον 
» προστίθεικα προς τοότοις καί την των κυριακών συναρμογήν άπό τής των 
» Φώτων κυριακής εως τής άποκρεω, ήτις Ιν Ικείνοις ούχ αλις τεθεώρηται, 
«άνεπλήρωσα διάγε τό αρχήν λαμβάνειν Ικεΐνα άπό τής τοϋ πάσχα κυριακής.

Ύπό τήν προσφωνητικήν Ιπιστολήν φέρεται τό εξής έπίγραμμα Μαργου- 
νίου εις Γλυζών ιον.

Έψιθρόνου σοφίης πολύκροτα δόγματα τευχει 
τή δ’ Ινί μυατοπόλοις κάττεθο ούρανίοις 
Γλυζώνιος καμάτοις περικυδεσι λάτρισι Χρίστου,
Ιξοχ’ εΰφρονέων, πδσιν ΐδ’ ευαεβεσι,
Άμβροσίης τρόφιμος κομίσασθ’ αυ, αντί δε τούτων 
Ευχεσθαι οί ζωής ήδ’ Ιν άποιχομένοις.

Ό  Γλυζώνιος Ιπεμελ.ήθη τήν Ιν ί’τει 1 590 εκδοσιν τών υπό Μαργουνίο.* 
μεταφρασθε'ντων εις τήν Απλοελληνικήν λόγων Ίωάννου τής Κλίμακας, ώς Ιν 
τω τίτλω σημειοΰται, καί ώς αυτός ό Μαργουνιος γράφει εις τήν προς Ιερε
μίαν τόν πατριάρχην προσφωνητήριον Ιπιστολήν. « Ε ις φως Ικδοΰναι προ'εθυ- 
8 μήθημεν συνεργώ χρησάμενοι τή Μανουήλου τοΰ Γλυζωνίου Ιπιμελεία, άν- 
8 δρός τά τε άλλα καλοΰ κάγαθοΰ, καί. ούδενός δευτε’ρου τών τήν τοϋ ήμε- 
* τερου γένους Ιπί τοΐς καλοΓς ποθουντων βελτίωσιν».

Τώ 1595 Ιξέδωκε παρα Φραγκίσ/.ω Ίουλιανώ δυο Ικ τών Μηναίων, τόν 
Σεπτέμβριον, καί ’Οκτώβριον, καί τό άγιασματάριον υπό τόν έξης τίτλον — 
« Σύνταγμα τών αναγκαίων ακολουθιών καθ’ έκάστην άνηκουιών τψ ίερεΐ, 
8 Ιπιμελεία Εμμανουήλ Γλυζωνίου. VdiCtiis apud Franciscum Iulia- 
8Hum, 1595 C ) ». »

’Εκτός τών ύπό Φιλητα άναφερομένων ταϋτων, ό Γλυζώνιος Ιξεοωκε τό 
Έαλτήριον (1386), καί τό ’Ανθολόγιο·; (1587) προσφωνήσας άμφότερα εις 
Γαβριήλ Σεβήρον.

Του Γλυζωνίου φέρονται καί δυο Ιπιστολαί προς Σεβήρον ( Ενετιηθεν, Ιλα- 
φοβολιώνος έ αφπς·’, καί άνθεστηριώνος ς  αφπζ)· Προς οέ και τό έξης χα - 
ρεεν Ιπίγραμμα πρός τινα κακώς λέγοντα τους 'Έλληνας, οπερ, ώς Ανέκδοτον, 
ν^ροστίθεμεν.

προστεΟέντος προλόγου τοΰ λογίου Μιχαήλ Γλυκέως· προσφωνειται δ’ εις Μελέτιον 
Χορτάχιον μητροπολ! ην Φιλαδέλφειας· άπαραλλάχτω; δ' έξεοόθη αυβις ύπό τοϋ αύτοϋ 
τυπογράφου τώ 1G80.

ί!) X. Φιλητα;, Πανδώρα τομ, β'.



2 0 6 ΤΜΗΜΑ ΛΕΓΤΕΡΟΝ.

T im e  άτασθαλίησι μεμιγμε'να βήματα βάζει; ;
Τ ίπτε τε τυσσατίη εύχε’ επ’ αφροσύνη;
Έσθλά λέγειν έπέαικεν οίήσιμα τοί; άγαθοίσιν,
Αύτο; δ’ ούδ’ ή χρή φαύλα λαλεϊν Ιδάη;.
Ή ρέμα γραμματίοισι διδάσκεο κάμμορε μίμνειν 
σοϊσιν, καί κενεοί; τέρπεο δοξαρίοι;,
Μη τ ι; σή θοασύτητι κινούμενο; άγχι παραστά; 
δείξη σ’ άμφαίόν μηδέν Ιπιστάμενον.
Ε ί δή τόδ’ ούκ έθέλησθα, έτώσια μήτ’ αγόρευε 
ρέματα, ίδ’ Ελλήνων φείδεο εΰγενίη;.
Φράζεο μη σ’ αλάθητο; ίπ ί ψόγο; ώκα κιχείη, 
ευ τε ψευδοσόνη; μεμφε’ έμήν γενεήν.
Ταΰτά γε παιδαρίων ενι παίγνια, εΐ δή συ βοόλει 
άτρεκέειν μαθεειν, ήμετέροι; μέτιθι.
Τόγρα γάρ εί νοέει; λεγουσιν, ά τούμπαλιν είση 
μάλλον ψευδοσόνη τήδε σ’ ένισχόμενον.
'Ηρόδοτο; μούσησιν Ιν Ιννέα ή ρα τοσαϋτα 
ψεύδε’ ένιστορέει; 'Ηρόδοτον νοε’οι; ;
Οΰ μά τον άτρεκίησιν Ιφήμενον, ούτε γ’ έκείνο;
Ψεύδεται, ούτε τεδ; νοϋ; υγιή; τελεθεί.
Κρήτε; Εφημερίου; μετά πάσαν ψεύδεα τείχειν 
οίδασι; τεΟναίην εί νοέει; α λέγει;.
Ε ί δή τάδ’ ού νοέειν μεμάθηκα;, δεϋρο διδάσκου 
Π ω; νοέειν σε, ε” γ ’ έθελει; τι λεγειν.

’Αρσένιος Έλασσώνος.
'Ο λόγιος οΰτος αρχιεπίσκοπος συνοδεύσας τω πατριάρχη Τερε- 

μίη τω 1 5 8 0  εις ’Ρωσσίαν διά την ένεΐσε καΟίδρυσιν πατριαρχείου, 
συνέταζεν εκτεταμένην εις δεκαπεντασύλλαβον στίχον περιγραφήν τής 
οδοιπορίας καί τής εν Μόσχα διατριβής, ύπό τήν επιγραφήν— « Κό- 
» ποι και διατριβή τού ταπεινού αρχιεπισκόπου ’Αρσενίου, γράφει καί 
» τήν προβίβασιν τού πατριάρχου Μοσκοβίας ».

Το τόσοι πολύτιμον διά τήν 'Ρωσσικήν Ιστορίαν ποιημάτιον τούτο, έδημο- 
σιεύθη το πρώτον (1749) μετά λατινική; μετάφράσεω; ΰπο των συνταξάντων 
τον κατάλογον τη ; ββλιοθήκη; τού Ταυρίνου, Πα ζίνη, 'Ριβοτελλα, 5 Β ?ρτα (*).

Ή  λατινική μετάφρασι; έξεδόθη κατά μερο; τφ  1809 ΰπό τού Βέκμαν, 
καθ’ ολοκληρίαν δε μετεπειτα ΰπο τού Βιχμαν, καί τού Σταρκζεβσκη. Ό  
παπολάτρη; 'Ρώσσο; πρίγκηψ Αυγουστίνο; Γαλιτσίνο; εδημοσίευσε τω 1837 
καί μετάφρασιν γαλλικήν.

Τού ελληνικού κειμένου ή ε/.οοσι; έγένετο άθλια, καί πλήρη; πλείστων

( ' )  Codices manuscript! JBibliothecee Taurineusis Athcmei I, σελ. 433.
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8σων ελαττωμάτων' ο! έκδότβι του καταλόγου 'τής Ταυριανής βιβλιοθήκη? 
έ/.λαβόντες αυτό ώς σύγγραμμα πεζόν, και εις σχήμα πεζοϋ συγγράμματος 
έπεσύναψαν αυτό εις τον κατάλογον, αντί να διαιρεσωσι την διήγησιν κατα 
τοός δεκαπεντασυλλάβους στίχους, έν οις ο λόγος σ-νετέθη. Τω 1859 ό Κ . 
Σπυρίδων Ζαμπέλιος, διορθώσας καί στιχηδόν διατάξας έδημοσίευσε τό. ποίη
μα τοϋ ’Αρσενίου, δπερ θεωρητέον « οΰχί βέβαια ώς δείγμα ποιητικής εύφυίας$ 
ι  ή τεκμήριον τέχνης διηγηματικής, άλλα μάλλον ώς μνημεϊον σπουδαίον άμα 
» δέ καί δυσεύρετον, διαφέρον τά τε χρονικά τής ’Ανατολικής Εκκλησίας καί 
»τήν Ιστορίαν τής νεωτέρας γραμματολογίας μας » (’).

Κατά πρόσκλησιν τοϋ 'Ρώσσου έπισκόπου Γεδεών καί προτροπήν του πα - 
τριάρχου Ίερεμίου Ιπανελθών ό ’Αρσένιος άνέλαβε την διδασκαλίαν των ελλη
νικών έν τή νέα σχολή τής. Λβόβης, καί Ιδίδαξεν επί δύο ετη (*) 'Ύστερου 
διωρίσθη επίσκοπος Σουοδολίας (3). ’’Αγνωστον Sv μέχρι τέλους τοϋ βίου 
παρέμεινεν έν 'Ρωσσία ό λόγιος 'Έλλην.

Ι ε ρ ό θ ε ο ς  Μ ο ν ε μ ,β α σ ία ς .
’Εχρημάτισε μαθητής Θεοφάνους Έλεαβούλκου, καί διδάσκαλος 

τοϋ πατριάρχου 'ίερεμίου Β . υπέρ ού θαυμασίως είργάσθη καί συνη- 
γόρησεν έν τοΐς δεινοΐς τοϋ διωγμού χρόνοις* δταν ό Θεόληπτος, έξ&- 
ρίσας τον 'Ιερεμίαν, έπέβη τοϋ πατριαρχικού θρόνου, ό 'Ιερόθεος έξα- 
νέστη κατά της ανομίας, καί διήγειρε τά  πλήθη* 6 επιβάτης, φο
βηθείς την κατά τής κεφαλής του προεταιμαζομένην θύελλαν ένήργησε» 
ϊνα έξορισθή τής Κωνσταντινουπόλεως ό Μονεμβασίας, δστις διά συν-, 
δρομής των φίλων τοϋ 'ίερεμίου επανήλθε μετ’ού πολύ.

'Ο  Χρονογράφος γράφει οϋτωσί περί 'Ιεροθέου" « αυτός ήτον πνευ* 
” ματικός τοϋ Γαλατά καί τής πόλεως, καί έλάλει καθ’ έκάστην 
·“ Κυριακήν έπι άμβωνα, καί έκ βάθρων άνέκτισε τήν εκκλησίαν του 
” τήν Καστελιότισσαν, καί ήτον λόγιος καί προκομμένος παρά όλους 
“ τούς τότε ’Αρχιερείς,’καί ήκουσέ του ό λαός πολλά, καί διά νά 
■* μήν κάμη -σύγχυσιν τον έδίωζαν, καί εΐπάν του πολλάκις νά τον 
” κάμνουν Πατριάρχην καί αυτός είπε, καί ό Χρυσόστομος εάν γένι}), 
” παράνομος είναι, έάν δεν κάμη παραίτησιν ό 'Ιερεμίας ».

'Ο 'Ιερόθεος συνώδευσε τω 'Ιερεμία άπελθόντι εις 'Ρωσσίαν προς 
καθίδρυσιν πέμπτου έκεΐ πατριαρχείου' ό δε Αρσένιος ονομάζει πολ- 
λαχοΰ τής διηγήσεώς του αυτόν “ σοφόν, θειον, εμπειραν σοφίας, 
" άρχιθύτην μέγιστον τής Πελ.οποννήσου ».

(J) Ζαμπελίου, Κ»0ίδρυα:; Πατρ:οφ'/£ίου έν 'Γωσαία.
(*} Παρανίκα, ζελ. 181.
(’) Κ αρκίνου 'ΙστοςΛχ -όμ* 10? βι<>. Γ \
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Συγγράμματα του Ιερόθεου, συγκεχυμένοι; όνόμασιν, αναφέρει ό Χρονο·» 
γράφος, ίαυμασβέντα καί ΰπ’ αυτών των Τούρκων.

Μελέτιος Πηγάς.
’ΕγεννήΘη έν Κ-ριίτιρ μεταςϋ τοϋ 1535  καί 15 4 0  έξ επισήμων 

γονέων κοά έκπαιδευθείς έν τή  ιδία πατρίδι τά  τε  ελληνικά καί λα
τινικά παρά τω  ίερομονάχιρ Βλαστώ μετέβη εις Πατάβιον πρός έντε- 
λεστέραν έκπαίδευσιν. Περαιώσας δέ καί ένταϋθα τάς σπουδάς έπα- 
νέκαμψεν έν τή ιδία πατρίδι, καί τό μοναχικόν ύποδυθείς σχήμα 
κατετάχθη εις τήν επίσημον καί άρχαίαν μονήν τοϋ Άγγαράθου, ήγου- 
μενεόοντος τότε Σιλβέστρου τοϋ μετέπειτα πατριάρχου ’ Αλεξαν
δρείας* έκεϊθεν μετ’ ού πολί» έξελθών έκήρυττεν άνά πάσαν τήν νήσον 
τόν λόγον τοϋ Θεοϋ* oi δέ Κρήτες έκτιμώντες τάς χριστιανικά; άρε- 
τάς καί τήν εύρεΐαν μάθησιν τοϋ συμπατριώτου των παρεκάλεσαν 
τόν Μελέτιον νά διδάξ/ι εις τό σχολεΐον’ ακολούθως μεταβάς παρά 
τώ  πατριάρχη Αλεξάνδρειάς Σωφρονίω προήχθη εις τό τοϋ πρωτο- 
συγγέλου αξίωμα.

’Επειδή κατά τοϋς χρόνους έκείνους άνεφάνη ή περί τό καθιερωμέ- 
νον Ίουλιανόν ήμερολόγιον καινοτομία τοϋ πάπα Γρηγορίου, ό Μελέ
τιος, κατά προτροπήν τοϋ Σιλβέστρου, συνέγραψε περί τοϋ πάσχα, 
καί Ετερον ’A Je^arSptrdr τόμον έπονομάσας πρός αντιδιαστολήν τοϋ 
έν Κωνσταντινουπόλει περί τής αυτής ΰποΟέσεως έκδοθέντος, άπέ- 
στειλεν άμφότερα πρός τόν Αύτοκράτορα τής 'Ρωσσίας Θεόδωρον μετά 
προτεταγμέντ,ς λατινιστί επιστολής·

Έν £τει 4 5 8 5 — 6 , επειδή ό οικουμενικός θρόνος έπασχε τά  πάν- 
δ ίινα , ό Μελέτιος, κατά πρόσκλησιν τοϋ έπιβάτου πατριάρχου Θεο
λήπτου, μετέβη εις Κωνσταντινούπολή, ένθα διέμεινε τρία έτη δι
δάσκων κατ' οίκον μέν τινας των φίλων τήν έξω σοφίαν, έπ’ έκκλη- 
•σίας δέ κηρύττων τόν λόγον τοϋ ©εοϋ.

'Ο πατριάρχες Σίλβεστρος εις βαθύ φΟάς γήρας προσεκάλεσεν εκ 
Κωνσταντινουπόλεως τόν Μελέτιον ΐνα τόν όρίσε διάδοχον έν τω  πα- 
τριαρχείω. 'Ο Πηγάς ήρνήθη, πλήν άλλ’ όμως αί μέχρι δακρύων παρα
κλήσεις τοϋ έναρέτου γέροντος έπεισαν αυτόν ί'ν’ άναδεχΟή τό βαρύ 
φορτίον, καί τήν 5 ’Ιουλίου 1 5 9 0 , άποθανόντος τοϋ Σιλβέστρου, έχει- 
ροτονήθη ό Μελέτιος πατριάρχη; Άλεςανόρείας.

Τώ 1 5 9 7 , έποθανόντος τοϋ οικουμενικού πατριάργου Θεοφάνους 
φοϋ άπ’ ’Αθηνών, οί έν Κωνσταντινουπόλει αρχιερείς προσεκάλεσαν

S 0 8
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■τόν Μελέτιον ΐνα δεχθτ, τόν θρόνον' ό Πηγάς έγραψεν έξ ’’Αλεξάν
δρειάς ττρός τούς εν 'Ενετία Γαβριήλ Σεβήρον, και Μάξιμον Μαργούνιον 
ΐνα δεχθώσιν άντ’ αύτοΰ την πατριαρχικήν αξίαν, ρινί λαβών 5’ άπάν- 
τησιν έ-ραίνετο μή στέργων νά δεχθή την πατριαρχεία·/ τ ι ς  δε αμ
φιβολίας ταύτης ωφελούμενος Καρύκης τις παρανόμως έπέβη τον 
θρόνον γραφήν τω  Μέλετίω « Σοί μέν, ρ.ακαριώτατε πάτερ, τ,δέως 
» υπαναχωρώ καί παρακαλώ δέξασθαί σε τόν οικουμενικόν θρόνον,
» ετέρου γάρ όλως των απάντων οΰκ’ είμί άναξιώτερος ”.

Ό  Πηγάς καΟορών την ελεεινήν τής εκκλησίας κατάστασιν, έδε- 
χθη τό αξίωμα, έχιτημητης τοϋ οικουμενικού θfo r  ον σεμνοπρεπώς 
επιγράφομε νος.

Τω 1593  παραιτηθείς αντικατέστη υπό Ματθαίου β ’, και έπανελ- 
θών εις Αίγυπτον παρέδωκε το πνεύμα τώ κυρίω έν 1 6 0 2 , έγκατα- 
λιπών παρά πασι μνήμην άγιου (*).

'Ο Μελέτιος Πηγάς ΰπήρξεν ενάρετος, ζηλωτής των πατρίοιν παρα- 
παραδόσεων, καί ένθερμος πρόμαχος τής ορθοδοξίας, υπέρ ής εϋθαρσώς 
ήγωνίσθη. « ’Εγώ μέν, έγραφε προς τόν διαδεχθέντα Λούκαριν, εγώ 
» μ.έν καί καμάτοις καί πόνοις, καί κινδύνοις καί φροντίσι καί τη- 
* κεδόσιν αντλούμενος, καί νοσών ήδη νόσον άπαυστον, θνήσκω πάνυ 
» ήδέως, τέλος ταϊς έμαϊς θέμενος άμαρτίαις καί τή καματώδει βιο- 
“ τή" έν δε συνεισφέρω, τόν πολύτιμον θησαυρόν τής -ορθοδόξου π ί- 
» στεως, μεθ’ ής ελπίζω παριστάμενος τώ  Χρίστου βήματι μ.ετά 
» των Πατέρων έλεος εύρεϊν καί βοήθειαν. Τοΰτό σοι παραινώ, άγω- 
» νίζαυ την πίστιν τηρήσοη. 'H ’Ανατολική εκκλησία πρώτη μετέσχε, 
» πρώτη μετέδωκε του θείου φωτός· ταύτης ημάς παΐδας είναι ήθέ- 
” λησεν ό Θεός' ταύτης οί πατέρες τά  δόγ'ματα κυρώσαντες παρα- 
» δεδώκασι’ μή άποστατήσωμεν τών δικαιωμάτων τοϋ θεοϋ Τόν

(*) Γερμανού Γρήγορά, Βίος Μελετίου Πήγα, έν Πανδώρα, θ' σελ. 283.—Νεοφύ
του Καυσοχαλυβίτου, Βίος τοϋ αΰτοϋ, έν τή έχδόσει τής ορθοδόξου ομολογία;—Popa- 
dopoli, Histor. Gymo. Patav. 1, «ελ. 279—80 .— Fabricii, Biblioth. Graca, 
XI, σελ. 478—7 8 .—K. Οικονόμου, κερί των Ο ‘Ερμηνευτών, Δ', σελ. 803.

Πιθανώς αδελφός τοϋ Μελετίου ήν ό Γεώργιος Πηγίς, άκο€ιώσας έν Βενετία (;). 
Συμεών ό Κα€άσιλας εποίησε τδ έξης έχίγραμμα 6’χερ έπέστειλε Μαξίμφ τψ Μαρ- 
γουνίω, λέγων «φρόντισα:; αν έχιγραφήναι τω τάφω, φιλίας τής τιρός ημάς ». 

θεσμόν άριχρεχέοις φιλίης Πηγά συνόλεσσας,
ΤοΤος γάρ Πηνός εην φιλίης άχρέμων,
οστε μιν αθανάτους μετ’άμύμονας ήγαγεν Οίτη’
σεϋ, τοιον φιλίης έρνος άχοι; όμενον.

(ΝΈΟΕΑΛ. ΦΙΛΟΛΟΓ.) ] I
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πρός την' ορθοδοξίαν ζήλον καί αυτός ό φανατικός λατινοφρονών ’Αλ- 
λάτιος επαινεί. ’Εκτός των άλλων αρετών καί προτερημάτων ό Πη- 
γας είχε καί τό πλεονέκτημα εύρυμαθείας, καί γνώσεως τής τε ελ
ληνικής καί λατινικής αξιομνημόνευτου. Ό  Ευγένιος έν τή Λογική 
λέγει » ού τό περί την έσω καί έξω μάθησιν κλέος ούχ όπως τό 
καθ’ ημάς, αλλά των άν’ Ευρώπην εθνών καί τά  πορρωτάτω διήλθεν 
διαπεφοιτηκός »·

Σ  υγγράμματα.
— Εύαγγελικής διδασκαλίας περίοδος. (Συλλογή των έν Κωνστανηνουπάλει 

ΙκφωνηΟέντων λόγων).
— Περί των άχράντων μυστηρίων. (Έπιστολαί προς Κυριάκόν Φωτεινόν 

ιατρόν καί Γαβριήλ Σεβήρον, έκδοθεΐσαι έν Παρισίοις τω 1709 υπό 'Ρενα- 
ουδότου μετ’ άλλων).

— Περί Πάπα. (Ποός Σιγισμόνδον βασιλέα τής Πολωνίας).
— Κατά ’Ιουδαίων. (ΙξεδόΟη έλληνορωσσιστί έν Λεοπόλ=ι 1739).
— Κατήχησες έν είδεί διαλόγου, ΙΙανδοχεύς έπιλεγομένου.
— ’Ορθόδοξος χριστιανός’ έν Βίλνα 1596" άνετυπώθη, δαπάνη Έφραίμ 

'Ιεροσολύμων, υπό Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου τω 17(·9 έν Ίασίω .
— Έγχειρίδιον.
— ΣτρωματεΓς.
— Έπιστολαί πρός διαφόρους πλέον των τριακοσίων, έζ ών τινες έξεδόθησαν.
Προς Μελέτιον Πήγαν ήδη πρωτοσύγγελον έν ’Αλεξάνδρειά, διευθύνεται τ£> 

1382 έπιστολή δημοσιευθεΐσα έν Τουρκογρνικία.

Ιάκωβος Διασωρινος.
’Άδηλον ποϋ τής Ελλάδος έγεννήθη, καθώς καί διά τίνα λόγον 

έτιτλοφορείτο κύριος τής Λωρίιίος· ’Εν έτει 1555 διατριβών μετά 
’Ιακώβου του Βασιλικού έν Βρυξέλλαις έγραψεν επιστολήν πρός Φί
λιππον τον Μελάχθωνα, έν ή προσεπιλέγει,

« ’Εκ τής πάλαι ευτυχούς καί μακαρίας Ελλάδος, νϋν δέ άθλιας, 
,ΐ) βιβλίων τών δυσευρέτων πέμψαι σοι βούλομαι, ϊν αυτά ποτέ διερ* 
»  χόμενος τού τής Δωρίδος κυρίου μνησθειης, Ελληνος άνδρός καί 
» φίλου εύσεβέσιν ». Έξ ονόματος τού Μελάγχθωνος άπαντήσας Τω- 
σήφ ό Καμεράριος λέγει σύν τοΐς άλλοις περί τού Διασωρίνου καί 
ταύτα’ « τάς έπιστολάς άναγνοϋς τό τε τής λεξως καθαρόν έθαύμασα,
» καί ήγάπησα τό φιλοφρονητικόν τής διάνοιας ( ) ».

Ο Διασωρινος ήν ούχί έκ τών ευκαταφρονητών λογίων τού Ελλη-

(’) Crusii, Turcogcaccia, σελ. 53,
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VUbu έθνους, προς τούτοις ποιητές ευφάνταστος, καί πατριώτης έν
θερμος' άντιγράψας διαφόρους κώδικας ελληνικών χειρογράφων προσ- 
ήνεγκεν εις τον βασιλέα τ ις  'Ισπανίας Φίλιππον Β , προτάξας καί 
ώραια τινα επιγραμματικά ποιημ-άτια, δ ι’ ών προσεκαλει τον Ισπα
νόν μονάρχην προς άπελευθερωσιν της Ελλάδος. Επι κωδηκος περιε- 
χοντος τά  τοϋ Αίλιανοϋ άναγινώσκονται οί έξης στίχοι του Ιακώβου. 

Αίλιανσϋ βίβλοι; εϊμ· πολύστονα εργμχτ’ Αρήος 
κεύθουσ’ Ελλήνων πρό,χνυ άπολλυμένων.
’Ήδη Έοπερίηνδε λιποϋσ’ Ιναγή βασιλήα 
ήλυδον ές πιστοϋ δώματα ηγεμόνος»
Ούτε διδαξομένη στίχας έρχομαι ήγεμονήα, 
πολύπλοκους τε τρόπους Ά ρεος αιμοβόρου,
Ούτε φαλαγγών δήνεα, πολλά γάρ ήρανος οιοεν .
είδη τών πατρικών δειμαλέων πολέμων,
Α λλ ά  μιν έξερέουσα πολύστονα πήματα Ουμοϋ,
Τούρκος απερ δραίνει υΐέσιν εϋσεβέων.
Ά νδρας μέν καίνυσΐ βαθυΤώνους δέ γυναίκας, 
τέκνα δέ τουρκίζει, ποίμνια πάντα δ’ άγει.
Τώνδε μνήσΟητ’ ώναζ, και τάσδε στίχας άνδρών 
ώγυγίαν άΟρών, μνώεο Κε/ρωπίης.
Καί γαο απασα Φίλιππε, Μακεδονική σε Φιλίππου 
γή καλέει θαμ.ινώς Φίλιππον εύσεβέα.
"ΙΙκω γαρ τούτων, μοιρηγενές όλβιόδαιμυν* 
καί σύ με την ζείνην δέχνυσο εύμενέως.

Καί εις κώδηκα περιέχοντα τά Πολυαίνο» Στρατηγήματα*
Έλλαδικών χαρίτων τδ κλέος ώλεσεν αιών, 
βαρβαρικής Ιφόδου συχνά έπερχομένης.
’Έ μ πης έν β.βλίας κεΐται πάνθ’ οσσα ερεξαν 
'Ρωμαίων υίεΐς καί Δαναοί μάκαρες*
Πάντα δέ έν ταύτη τή δελτω όλβιε οηεες 
’Έργματα 'Ρωμαίων καί Δαναών καμάτους (’).

©εωνάς.
Άδηλον που γεννηθείς, έγένετο μαθητής του όσιομ.άρτυρο; ’Ιακώβου, 

κατά σΰστασιν τοΰ οποίου διωρίσθη έν έτει 1 520  ηγούμενο; της έν 
Τρεκεβίστν) τη ; Μακεδονίας μονής. Μετά τό μαρτυρικόν τέλος το 
όσιομάρτυρος ό Θεωνάς μετά των ύπολειφθεντων συμμαθητών άνε- 
χωρησεν έκ της έν Τρεκεβίστη μονής καί έλθών εΐ; Άθωνα κατοίκησε 
πλησίον ενός μετοχιού τής μονής Σιμοπέτρας. Έκείθεν μετέβη εις

(’] Miller Caialoguc de J’Es^urial, σελ, 96, 132, 133, ή67, 491, 493. ,
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t i ι πλησίον τής Θεσσαλονίκης χώρίον Γαλατίσταν καί ευρών εκεί 
μονί^ριόν τ ι πέπαλαιωμένόν, επ’ όνόματί τής 'Αγίας ’Αναστασίας της 
Φαρμακόλυτρίας, άνεκαίνισε κάί κατώκησεν έν αϋτώ μετά των συμ
μαθητών του. Μετ’ ολίγον συνήχθησαν εκεί μεχρις εκατόν πεντήκαν- 
τα·μοναχοί, ο'ίτινες εξέλεξαν τδΰτον ηγούμενον (*).

'Υστερον μαθητής καί θεοφάνοΰς τοϋ Έλεαβόύλκου ό Θεωνας γε- 
νόμενος προεχειρίσθη αρχιεπίσκοπος Παροναζίας, καί ώς τοιοΰτος εγρα- 
ψεν επιστολήν ίημοσιευθεϊσαν υπό Κρουσίου έν τή Τουρκογραικία. 
Τώ 1 5 6 0  ώνομάσθη πατριαρχικός ίςαρχος, καί ώς τοιοΰτος εγραψε τό 
εις τάς διδαχάς τοϋ 'Ραρτούρου προοίμιαν. 'Υστερον προεβιβάσθη μη
τροπολίτης Θεσσαλονίκης, καί ώς τοιοΰτος υπογράφεται έίς την εν 
ετει *1565 καθαίρεσιν τοϋ πατριάρχου ’Ιωάσαφ.

Κατά τό Νέον μαρτυρολογίαν μετά θάνατον ό Θεωνάς κατελέχθη 
έν τη  χορεία τών άγιων

"Εγραψε προοίμιον εί; τ ις  Ιν ετει 1560 τυπωθε'σας έν Βενετία διδαχές 
τοϋ 'Ραρτούρου, κλπ.

'Ο  Δωρόθεος έν τώ Χρονογράφο) καταλέγει τον θεωνάν μεταξό τών θαυ
μ α σ τ ώ ν  μ α θ η τ ώ ν  τοϋ θεοφάνοΰς* Δημήτριος δε ο θεσσαλονικευς γράφων 
έν ετει 1560 προς τόν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως καλεΐ αυτόν ά ν δ ρ α  
σοφόν ,  κ α ί  τ ά λ η θ ’ες κ ρ ι ν α ι  δ υ ν ά  μ ε ν ο ν (!).

Μάξιμος Μαργουνιος.
’Εμμανουήλ (!) προ τής μοναχικής μετωνυμίας καλούμενος, έγεν- 

νήθη έν Κρήτη (*) τώ 1 5 3 0 , έκ πατρός εμπόρου, δστις άπελθών εις 
Βενετίαν πρός εξάσκησιν τοϋ επαγγέλματος παρέλαβε καί τόν υιόν 
του, κομιδή νέον, καί άπέστειλεν εις Πατάβιον πρός έκπαί^ευσιν. 
Έ π ί τετραετείαν ^ιακούσας φιλολογίαν καί νομικά, ελαβε τόν στέ-

(’) Νέον Μαρτυρολόγιον, "Αθλησις όσιομάρτυρος ’Ιάκωβου.
(s) Tureogriecia.
(3) Κατά λάθος ό συμπολίτης του Παπαδόπουλος (Histor Gvinn. Patav, I , σελ, 

264) λ έγει αυτόν Μιχαήλ έν τοίς χοσμικοΤς· αυτός δ Μαργούνιος, πρό της μετωνυ
μίας, εις τάς έχ Παταβίου έπιστολάς του πρός *Ριναλδον Μονελέτον (1569) χάί 
Ιερεμίαν τόν πατριάρχην (1374), ώς χαΐ έν τώ εις Φουρλάνον έπιγράμματι Εμμα
νουήλ όνομάζεται. Καί Κρ όσιος δέ γραφών τώ 1382 προς τον εν Κρητη Μορζήνον 
« άσπάζου δ’ έτι, λέγει, τόν χΰριον ’Εμμανουήλ Μαργοΰνιον». ’Εμμανουήλ δέ χαί 
έν σελ. 527 τής Τουρχογραιχίφ ς όμοίως όϋτος χαλεΐται.

(■’) *0 Φαβρίχιος (Bibliutl). Gr. X, σελ. 338) συγ/έων τήν πατρίδα μετά τής 
επισκοπής, Κυθήριον χαλεΐ τόν Μαργοΰνιον, οστις εις τήν πρός Λαβίδ 'Εσχέλιον επι
στολήν ΰπογρίφετχι ι< Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων 6 Κρής»,
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φανόν τοΰ νομοδιδασκάλου καί έπανήλθεν εις Βενετίαν (1 5 5 1 ). ’Απο- 
θανόντος τοΰ πατρός του, εμεινεν ένταΰθα καί συνεστήσατο 'Ελληνι
κήν τυπογραφίαν έγγΰς τώ μοναστηρίω τοΰ 'Αγίου ’Αντωνίου, έξ ής 
άπελύθησαν πολλά βιβλία’ πυρποληθέντας μ ετ’ ού πολύ τοΰ τυπο
γραφείου, άνεχώρησεν εί; τήν πατρίδα του, επ ’ έλπίδι οτι ήθελε τύ - 
χει βοηθημάτων πρός άνανεωσιν αύτοϋ. Χειροτονηθείς δ ’ ένταΰθα μο
ναχές μετωνομάσθη Μάξιμος. ’Επαναστρέψας εις Βενετίαν κατεγίνετο 
περί τήν εκδοσιν διαφόρων συγγραμμάτων, καί τώ  1585  προεχειρίσθη 
ύπό τοΰ πατριαρχείου επίσκοπος Κυθήρων (*). 'Ραδιουργία των Λα
τίνων επήλθε ψυχρό της μεταξύ Μαξίμου καί Γαβριήλ Σεβήρου, τέως 
φίλων, καί άμφοτέρων έξ ίσου προμάχων τής ορθοδοξίας καί αμείλι
κτων επικριτών των λ.ατινικών καινοτομιών. 'Ο Μαργούνιος προτραπείς 
υπό τοΰ αοιδίμου πατριάρχου Ίερεμίου έζήτησε τήν μετά τοΰ Σεβή- 
ρου συμφιλίωσιν, καί δ ι’ επιστολών, καί έν αυτί) τή οικία τοΰ Γα
βριήλ αυτοπροσώπως μεταβάς, καί έν τέλει εντός αϋτοΰ τοΰ θυσια
στηρίου. Οί περί τόν Σεβήρον εΐχον διαβάλλει τόν Μαργούνιον επί 
έτεροδοξία’ οΰτος δέ συνειδώς τήν άθωότητά του προσεκάλεσε τήν εκ- 
δοσιν πατριαρχικού άφορισμ,οΰ κατά των κρυφίως συκοφαντούντων αυ
τόν, καί πρός Διονύσιον πρωτοσύγγελον τοΰ πατριαρχείου γράφων τώ 
1 5 9 1 , έπιφωνεΐ « Άπαιτείσθω μοι ό τής πίστεως λίβελλος, συγκρο- 
» τηθήτω σύνοδος, παν ό',τιοΰν διαπραττέσθω, καί εί μεν υπεύθυνος 
» άποφανθείην έγώ, είσπραττέσθωσαν παρ’ έμοΰ αί δίκαι, γενέσθω τις 
” έμοΰ καί άποκήρυξις, καί εί' τ ι άλλο ή σύνοδος επικυρώσει ».

'Όθεν συνεστη έν Κωνσταντινουπόλει ή προκληθεΐσα σύνοδος (1 5 9 2 ), 
πρός ήν ό Μαργούνιος απολογούμενος, καί διά μακρών άναιρών τήν

( ’) Ό Παπ»5όπουλοι Κομνηνές, αμείλικτο; τοΰ Μαργουνίου έ/βρός, γρίφε·., δτ£ 
ουτος δυσχεραίνων επί τη μονοτονία τοΰ μοναρχικού βίου, μετεβη εις 'Ρώμην φέ- 
ρων διάφορα πονήματα του περί των διαχωριζοντων τας ουο έκκλησιας όρων, υπο
σχόμενος καί σύμπραξιν πρός επιτέλεσή τής ένώσεως. Τα συγγράμματα του ύπε- 
βλήθησαν ε'ς τόν ίνδηκα, καί των κριτών εύνοικώς εκφρασθέντων, ώνομάσδη ό Μαρ- 
γουνιος ύπό τού πάπα επίσκοπος Κυ9ήρων, λαδών καί παρά Γρηγορίου ΙΓ* σημαν
τικήν σύνταξιν. Σ-.ξτος ό t ' ,  συλλαβών υπονοίρις περί τής ειλικρίνειας τού Κρητός, 
■προσεκάλεσεν αυτόν ίνα προσαγάγη τήν ομολογίαν τής πίστεως* ό δ* Μαργούνιος 
κρύφα φυγών ήλθεν εις Βενετίαν καί έπιόάς τού πρώτου διά τήν Ανατολήν πλοίου 
μετεκομισθη ε'.ς Κωνσταντινούπολή, ένθα διαμείνας επί τινα χρόνον ήσχολήθη εις 
αναζητησιν αρχαίων χειρογράφων, άτινα επεμπε πρός τόν φίλον του ‘Εσχέλιον. Καί 
ταύτα ό φανατικός δραπετίόης πλάττων εξιστορεί, ςύδεαίαν φερων άπόδειξιν ε’ς 
^εβαίωτιν.
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σύκοφαντίαν, επιλέγει, « Μάρτυς δέ μοι τούτοιν τδ παντέφορον ομμά, 
τό καρδίας έτάζον καί νεφρούς' καί συμμαρτυρεΐ ιλοι τδ συνετός, 

» καί αυτά σχεδόν φωνήν άφιέντα τά πράγματα, τά  περί ταύτης 
» μοι τής ΰποθέσεως έπί προβεβαιώσει τοΰ καθ’ άμα; δόγματος πονη- 

’» θέντα συγγράμματα, ό πρδς πολλούς καί κατά στόμα, καί διά 
» γραμμάτων άγων, καί σκοπδν εχων πάντοτε ττ,ν αλήθειαν, ής οΰ- 
» δέν τοϊς γε κατά Χριστόν βιοΰσι γενοιτ’ άν προτιμότερου, ή πρδς 
» Νικόλαον τδν τής τάξεως των Σταυροφόρων, μετά δε ταϋτα Μηλο- 
» ποτάμου επίσκοπον, ή πρδς Πέτρον τδν Ντάβιλαν τον τής τάξεως 
» των Φραγκισκάνων, νϋν δέ έπίσκοπον Μηθύμνης άπολογία, καί ή 
» έκ 'Ρώμής μοι παρά Σπυρίδωνος τοΰ Βρούδου πεμφθεϊσα επιστολή, 
ΐ) ή πρδς ’Αντώνιον τδν Τεμώνιον ιατρόν Χίον, τινων έξ ήμών πα 
ν) οασχόντων τάς άφορμάς, μετά ταϋτα άπόκρισις

Ή  σύνοδος τωόντι άνεκήρυξε τη,ν άδωότητα τοΰ διαβλτ,θέντος 
Μαργούν ίου, καί ό Ιερεμίας γράφων κατά μήνα ’Ιούνιον τοϋ 1 5 9 4  
πρδς τήν 'Ενετικήν δημοκρατείαν, διεκήρυττε τήν πρδς τήν ορθοδο
ξίαν άκράδαντον πίστιν αϋτοΰ.

Μετ’ ολίγον δ ’ έπήλθε, προτροπή έπανειλημμέννι τοΰ πατριαρχείου, 
ή μεταξύ Σεβήρου καί Μαργουνίου συμφιλίωσις’ ό δέ τελευταίος 
έποίτ,σεν έπί τή ενώσει καί ομιλίαν έπ’ άμβωνος, άρχομίνη,ν' « Εΰ- 
2 φρανεσθωσαν ο.ί ουρανοί, καί άγαλλιάσθω ή γή’ σκιρτησάσθωσαν 
» τά όρη, όσοι τε θεοειδείς νόες, καί ουράνιοι, καί δσοι επίγειοι, καί 
» τούτων ό'σοι αίθεριον καί μακάριον τδ ενδιαίτημα έ'χουσι, καί των 
>ι χαμεοπών τούτων τώ  προσεγγισμω τώ πρδς τό θειον ανώτεροι τε 
" καί υψηλότεροι καθεστηίκασιν ’>' καί τελευτώσαν" « Τί γάρ τοϋ πει- 

ρασμοϋ τηλικοϋτον καθ’ ημών άνήψας τδ πϋρ, ώ πολέμιέ; τί δε
ν σμοϋς ίεράς αγάπης διασπάσας άποτετόλμηκας; τ ί πατέρα φίλο
ι» στοργον, καί τέκνον οΰκ άνισον αποδίδουν το προς αυτόν φίλτρον 
>> άλλήλους έκπολεμώσαι άπηρυθριάσας; διατί γάρ άλλο; η τοϋθ’ ό'τι 
” ημών πεφθόνηκας τω  ήμ.ετέρω της καταστασεως; ενθεν τοι το τής 
» ειρήνη? καλόν μυσαττόμενος, τούς της έ'χθρας ΰπανακαίειν σπινθήρας 
» άναιδώς παρεσκεύασας- αλλά γάρ άπεσβεσταί σου τδ πϋρ, καί οί 
a σπινθήρες άπεμαράνθησαν, καί ό τής αγάπης πυρσός λαμπρότερος 
» ηδη διέλαμψέ τε καί άναπέφηνε, και διελυθη ή εχθρα, και άσθε- 

' » νής σου, τοΰθ’ όπερ έστι, πεφώραται ή, επήρεια, καί ή,νώμεθα μεν 
« ήυ.εϊ: άλϋήλοις στοδιότερον, συνήνωνται δέ δι’ ημάς καί άλλοι τή
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'» δμονόία και ομοφροσύνη, καί τή  συμ,πνοία τοϋ θεάρεστου θελή- 
" ματος

Μετά τό 1 6 0 0 , έλθών εις Κρήτην, έμόνασεν εις τό έκεΐσε Σιναϊ- 
τικόν μετόχι ον, διδάσκων, κατά πάσαν πιθανότατα, έν τή σχολή 
αύτοϋ. Έκεϊ δέ καί άπέθανε τώ  1602  όγδαηκοντούτης σχεδόν.

’Αθανάσιος Σκληρός ό έκ Πικρίλων έποίησεν αύτώ τό έξης τετρά
στιχον επιτύμβιου'

Ού μαργός ένΟάδ’ ύστατον δρέπει,
Ά νήρ δέ θειος, σωφροσύνης έμπειρος,
Καί προστάτης άριστος τής προς Μαλέα 
Νήσου Κυθήρων, Μάξιμος Μαργούνιος,
Έ ών θεόπνευστων μεγα Μουσάων κλέος,
Γόνος δε Κρηιών, ήδ’ εΤλαρ τής πιστεως (J).

'Ο Μαργούνιος έγένετο εϊς των εύρυμαθεστέρων καί πολυγραφικω- 
τερών τού αίώνος τούτου Ελλήνων' η περί την 'Ελληνικήν γλώσ
σαν δεινότης αύτοϋ έθαυμάσθη, καί Ευγένιος έν Λογική λέγει, « Μαο- 
» γούνιος ό τόν “Ελληνα λόγον έπιτηδεύσας τών παλαιών ού πάνυ 
» τι άποδέοντα ». Αί έπιστολαί αύτοϋ θεωρούνται πρότυπα καλλιέ
πειας καί ένια τών ποιημάτων άμιλλώνται πρός τά τής άρχαιότητος. 
*Η περί τό κηρύττειν ευγλωττία αύτοϋ τόν άνέδειξεν έφάμιλλον τών 
περιφανεστέρων ιεροκηρύκων, καί τις τών Γάλλων παραβάλλει τούτον 
πρός τόν Massillon' ή πρός την ορθοδοξίαν άφοσίωσις, ήοέθισε τόν λα- 
τινόφρονα συμπατριώτην του Παπαδόπουλον, ό'στις εγραψεν ογκώδες 
σύγγραμμα (Praenoliones Mystagogicae) πρός άναίρεσιν ιδίως τών 
Οπό Μαργουνίου γραφέντων κατά τής Δυτικής εκκλησίας, ύστερον δ ’έν 
έτέρω συγγράμματί του (Hislor- Gymnas, Palavin, έπενόησε πα /υλά  
ψεύδη πρός κλονισμόν τής ορθοδοξίας τοϋ Μαξίμου. Ό  Κορνήλιος 
όμως, εϊ καί έκ συστήματος εχθρός τής ορθοδοξίας, δεν λείπει νά 
όμολογήση την εξοχον τοϋ Μαργουνίου πολ.υμάθειαν, καί την περί τά

Ο  Papadopoli, Ilistor Gvnio. Palavini.
·. Κοί Κωνσταντίνος Λούχαοίς, £ ποίησε τδ έξης επίγραμμα ε’ς Μαργουνίου, καί τήν 
ύπ’ αύτοϋ μετάφρασιν Ίωάννσυ τής Κλίμακος"

Όρθοτάτην πορέην χλίμαχος νοερας άναβαινειν 
Μάξιμος όρθοδάτης προίίθετο εύθυβάταις- 
’Άλλους θ’ εύσεδεας τήν βήμενα: ή δε γ’ όοεϋσαι 
Ότρυνέει, βίδλον τήν δε /αριξόμενος.
"Ιΐς πρόγραμμα Κλίμα;, προσθήσω δ’όττι χ,αί 'Ιερά,
Ήρμήνε.σεν γδρ Μάξ'.υος ίρότατος.

2 1 5



βεολογιχ,ά σςτουδαιότητα λέγων » Vir fuil graece et latino doclus, 
» prosa et versu valens, seripturae sacrae, et historiae ecclesia- 
» sticae peritus « (*).

Σ  υγγράμματα .
— Τοϋ h  άγίοις πατρός ημών Ίωάννου καθηγουμένου· των έν τώ Σινά άρει 

Μοναχών, Κλίμαξ τοϋ Παραδείσου, ή λόγοι, ασκητικοί με τους οποίους διδά
σκεται κάθε είς χριστιανός πώς χρεώστε? να πολιτεύεται δια να άνέβη εις 
την τελειότητα τής μοναχικής καί χριστιανικής ζωής, νΰν πρώτον εις ωφέ
λειαν τοϋ χριστωνυμου λαοϋ εκ τής ελληνικής εις κοινήν φράσιν μεταγλωτ- 
τιαθόντες παρά Μαήίμου οΰ Μαργουνίου- III Venezia apresso Francesco 
de Giuliani ad instantia del Reverendissimo veseovo di Cen'go, e di 
Misier Gtinzoni, 1500. εις 8ov. (Προτέτακται Ιπιστολή Μαργουνίου προς 
Ί  ρεμίαν τον πατριάρχην έξ Ένετίας ιδ’ πυανεψιώνος' Ιπίγραμμα τοϋ αϋτοϋ 
προς τον αυτόν" δμοιον Κωνσταντίνου Αουκάρεως εις Μαργουνιον* προλεγό- 
μενα τοΐς κατά θεόν πολιτευομένοις καί εΰσεβέσι χριστιανοΓς. Βίος έν έπ ι- 
τομή τοϋ μακαρίου. Ίωάννου τοΰ καθηγουμένου τοϋ αγίου ορούς Σινα, τοΰ 
λεγομένου σχολαστικοϋ, τοϋ καί αυγγραφαμέναυ τάς πνευματικός ταυτας 
πλάκας ήγουν την αγίαν Κλίμακα, συγγραφείς παρά Δανιήλ Ταπεινού μονα- 
νοϋ 'Ραϊδοΰ (σελ. 4— 46 ανευ άτιθμήσεως). ΕΤτα το κείμενον σελ. τμε. έν 
τελεί πίναξ τών περιεχομένων, μαρτυριών τής αγίας Γραφής, καί διομθώ- 
σεως παροραμάτων ανευ σελιδαριθμήαεως).

—Panegyricus in Ioannis Cantacuzeni.
— Κανόνες ’Αποστόλων, συνόδων, καί πατέρων, μετά σχολίων. i

—’Αντιρρητικός υπέρ Μάρκου Εφέσου.
— Ελληνικά» παροιμίσι.
— Μηνολόγιον. Έ νετίη ιι 4529.
— Συνοδική ιστορία.
— Μαήίμου τοϋ Μαργουνίου επισκόπου Κυθήριυν, ϋμνοι Άνακρεόντιοι' 

rum iuterprelatione latina Conradi Rilterliusii, Auguslce 4601. (’Εν τή 
Ικδόσει ταυ τη περιέχονται δυο έπιστολαί Μαργουνίου εις 'Ριττερχούσιον εξ 
Ένετίας 4 599, καί 4600" καί έννέα ύμνοι, έξ ών δύο προς θεόν, εις ποός 
την έαυτοϋ ψυχήν, τρεις πρός εαυτόν, είς πρός Ναθαναήλον ί·ροοιάκονον, καί 
είς εις τήν αγίαν Τριάδα* άνετυπώθησαν εν Corpus veterunl pOCtaruui Grace. 
11. έξεδόθησαν τό πρώτον 1592 έν Αουγδοόνω ϋπό Εσχελίου).

— Πεντηκοστάριον.
— Ομιλία σύντομος γενομένη έπί τή διαλλαγή Γαβριήλ τοϋ πανιερωτάτου 

Φιλαδέλφειας αρχιεπισκόπου καί Μαξίμου έπισκοπου Κυθήρων.
— Λόγος είς τήν Χρίστου γεννήσω.
— Εις τήν εορτήν τών έπιφανίων τοΰ Σωτήρος Χριστοϋ λόγοι έγκωμιαστικοί,
— Ιΐίοι άγιων, μεταφρασθέντες είς τήν καθομιλουμένην. Ένετίησιν 1620.
•—Κατά τών οίομένων μή αν σωθήσεσθαι τους μή τή τών ευαγγελικών
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ι 1 Cornelii, Cieta Sacra, I, σιλ. 233.



ΐιροσταγ,ι άτων Ικπληρώσει, καί τας ευαγγελικός συνεκπληρούντας βουλ&ς καί 
εδαγγελικό προστάγματα συγχέοντας καί ταυτίζοντας.

— Δύο λόγοι έπιτάφιοι εις Μελέτιον Πήγαν, ολίγον προτελευτήσαντα.
— Ε πιγράμματα.
— Έπιστολαι διάφοροι. Χειρόγραφον περιεχον τας έπιστολ&ς Μαργουνίου 

εύρηται παρα Σοφ. Οικονομώ’ άπευθύνονται δ’ έκ τούτων, είκοσι μία προς 
Ιερεμίαν Κωνσταντινουπόλεως (4384— 91)* εξ Μελετίω ’Αλεξάνδρειάς (4390 
— 7 )’ Τίΐ) σοφωτάτφ έν ΐατροΐς κυρίφ Λεονάρδφ τω Μεντονίφ" Ρινάλδφ τφ  
Μολινε’τω" εξ Θεοφάνει Φιλιππουπόλεως τφ  Καρύκη (4390)· Τω Φιλαδέλ
φειας Γαβριήλ τφ  Σεβήρφ (6/* Τω λογιωτάτφ μητροπολίτη ’Αθηνών κυρίιρ 
Νεοφύτω" Μονεμβασία; Ίεροθε'φ* Χίου Ίππολύτφ* Ηράκλειας Διονυσίφ '2 ) . 
Δυονυσίφ μεγάλο) πρωτοσυγγέλφ πατριαρχείου (42)’ θεωνα καθηγουμενω* 
— Άρσενίω καθηγουμενω- Μητροφάνει Γρηγοροπούλω καθηγουμένφ Βαλσα- 
μονέρου’ Πνευματινώ Ίωάσαφ Δοριανω (3)' Γερασίμφ τω οίκονόμφ, Ίω ά - 
σαφ τω Δοριανω- Νικολάω 'Ροδίω, Δοριανω, καί ’Ιωάννη τφ  Μαυρζίνφ" Λαυ
ρέντιο) (4)’ Μελετίω τφ  Βλαστφ (4)’ Τοΐς δπό την άγιωτάτην έπισκοπήν 
(Κυθήρων) διάγουσιν όσιωτάτοις πνευματικοΤς, καί εΰλαβεστάτοις ίερεΰσι* 
Σαμουήλφ τω Πριμπέτώ ίερομονάχφ (3)’ Άρσενίω τω Μαρίτζη* Ματθαίφ 
Χαλικοπούλφ (6) Ναθαναήλφ ίερομονάχω’ Νικηφόρφ 'Ροδίφ (2)’ ίερεΐ ’Ιω 
άννη Μουρζίκω (3)' ίερεΐ ’Ιωάννη Ά ρμάκη (2)’ Νικολάω 'Ροδίω (6)’ Νικο- 
λάφ τφ Κοσμά" άρχιδιακδνω Νικηφόρο)" Ναθαναηλω Έ μπόρφ ίεροδιακόνφ(2)’ 
Προχώρω ίεροδιακόνω" Σωφρονίφ Παπαδοπούλ,φ τω μοναχώ’ Δαβίδη Έ σχε- 
λίφ (29," Άνδρέα τω Σχότω" Φ ιλίππφ τω Σιμινέλλω(3}" Γεωργίφ Μαξίμφ (4)" 
Ά κα κ ίω  Περσίω (3)" Μητροφάνει τω άδελφω" Λεοντίφ Ευστράτιο)* Φριδερίκώ 
Σιλπουργίω (3)" ’Ιωάννη Κορέση (3 )’ Κωνσταντίνφ Λουκάρει (2)’ Πέτρο) τω 
Πιγγρή ι2 )* Γεωργίφ Ξένφ λογοθέτη τής Μεγάλης Εκκλησίας’ Ά λουζίφ  
Λολίνω’ Μανουή) φ  Μοσχέτη" Κοονσταντίνομ Σέρβω ίατρω’ Σο)φρονίφ Ιερο
σολύμων" Θεολήπτφ Κωνσταντινουπόλεως (4394) (’).

— ’Επιστολή τή κατα Κωνσταντινούπολιν Ιν Χριστώ συναθροισθιίση ιερά 
συνόδφ, πατράσι παναιδεσιμωτάτοις, καί κυρίοις Ιντιμοτάτοις.

'Ο  Μαργούνιος μ.ετέφρασεν έκ τοΰ λατινικού τό πόνημα Λαυρέντιο» Καπου- 
κίνου περί των έν τή αγία γραφή αριθμών ( ).

’Εν τινι των προς Έσχέλιον (Ilffischcl) έπ στολών, λεγει, οτι προΰτίθετο 
την έκδοσιν Συναγωγής υπέρ τών διακοσίων θεολογικών διάφορων παλαιών ή 
νεωτέρων διδασκάλων εις τας κατ’ ενιαυτόν άγομένας δεσποτικάς τε καί θεο
μητορικός έορτάς.

ΓΙρος τούτοις Ι'γραψεν επίγραμμα καί προλεγομενα εις την δπό Έσχελίαυ 
έκδοσιν τού Φωτίου.

(') Τάς έπιστολάς ταύτας χατέλεξχ πάσας, ώς μνημονεύοντας δνομάτων λογίων, 
περί ων μνήμην llltf. δέν ποιοΰμεν, ώς οϋδέν περί τούτον γινώσχοντες" αΐ πλείους 
αύτών είσίν ανέκδοτοι, τινές δ’έδηαοσιεύθησαν έπδ Λαμίου (Doliciae EruditOrum, 
V. καί VI).

(5) Fab. Bibl. G. XI, 6 9 3 - 7 .
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Ό  ΰπδ Πετριτζοπούλου ( ')  ά^αφερόμενος τίτλο? άγνωστου τινος συγγράμ
ματος τού Μαργουνίου (Ειδήσεων "Ενωσις), εϊναι πλάσμα της φαντασίας τού 
τερατολόγου Λευκαδίου.

Γαβριήλ Σ&βήρος.
Έγεννήθη εις Μονεμβασίαν, έν Βενετία δέ διατριβών έψηφίσθη τώ 

1 5 7 3  εφημέριος τής εκεί εκκλησίας τού 'Αγίου Γεωργίου" άπελθών 
δ ’ είτα εις Κωνσταντινούπολή προεγειρίσθη την 18 ’Ιουλίου 1 5 7 7  
αρχιεπίσκοπος τής έν Λυδία Φιλαδέλφειας. ’Επαναστρέψας εις Βενε
τίαν διέμεινεν έκεϊ, μάτην υπό τού ποιμνίου του ζητούμενος, καί προ- 
τρεπόμενος Οπό τού πατριάρχου ϊνα μ.εταβή εις την έδραν του. Μετά 
πολλάς διενέξεις, άττεφασίσΟη ϊνα ή έδρα τοϋ Φιλαδέλφεια; μ.ετατεΟή 
εις Βενετίαν, καί χάριν των έκεϊσε διαμενόντων πολυαρίθμων 'Ελλή
νων, καί διά την έκ τοϋ σύνεγγυς άπόκρουσιν των κατά τής ορθοδο
ξίας συνεχών προσβολών τής 'Ρωμαϊκής εκκλησίας.

'Ο Σεβήρος άνεδείχθη εις τών λογιωτέρων Ελλήνων τοϋ αίώνός του, 
καί τετριμμένος περί τάς γραφάς καί την εξοο σοφίαν" ώς μητροπο
λίτης διώκησε θεαρέστως, καί διά τών συγγραφών του έτίμ.ησε τό 
'Ελληνικόν όνομα. Τώ 1616  μεταβάς εις έπίσκεψιν τών έν Δαλμα
τία  ορθοδόξων, άπεβίωσεν έν Λεζίνν) έν τώ μοναστηρίφ τής άγιας 
Παρασκευής, έβδομήκοντα.. πέντε ήδη ετών γεγονώς. Οί έν Βενετία 
"Ελληνες έξύμνησαν τάς άρετάς τοϋ ποιμενάρχου των διά τοϋ έξης 
επιτύμβιου ποιηθέντος υπό τοϋ Κυπρίου ’Αλεξάνδρου Συγκλητικού.

Τώ εν άεεταΐς άπάσαις εύδοκιμήσαντι
δια βίου παντός, περί μέντοι τα θεία εΰσεβεία,
προς δή την γαληνοτάτην τών Ενετών αρχήν πιστοσύνη.
Εϋσπλαγχνίαν δε τοίς πενησιν ΰπερφυώς ύποδείζαντι,
Γαόοιήλω Μητροπολίτη Φιλαδέλφειας τω Σεβήρω 
Ο: τών Ελλήνων ένοικοί τε καί Ιποικοι.

Συγγράμματα.
— Κατά τών Ε κεφαλαίων τής έν Φλωρεντία συνοοου.
— Διαφοραί τών δύο εκκλησιών (?).
— Περί πρωτείου τού πάπα.
— Περί καθαρτηρίου πυρίς.
— Περί εκπορεύσεοις τού άγιου πνεύματος·

(’) Snggio Slorico sull’ eta di Leucadia, σελ". 2 i ,  not. 29.
(2) To περί διαφορών, έπέκρινεν ό Ιίορέσιος λεγων « ανεγνων Σεβήρσυ τάς διαφοράς, 

πολλά λέγει, ττλ.είω φορύνεί, οϋδ-ν ο’ άποδείκνυσιν»,
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— Περί Μυστηρίων. Ένετίησι 1600. (προσφωνεί τούτο, δια πατριωτικού 
προλόγου τη πατρίδι του Μονεμβασία).

—Κατα των λεγόντων τούς ορθοδόξους τής’Ανατολικής έκκλησίας υιούς 3 .̂
— Περί κολΰβων.
— Περί τοΰ μυστηρίου τής θείας λειτουργίας. (ΙξεδόΟη μετά τινων Ικ των 

άνω υπο 'Ριχάρδου Σίμωνος 1671) (’).
Ό  Σεβήρος ,διετελεσεν εις συνεχή έπιστολιμαίαν κοινολογίαν Μαρτίνιρ τω 

Κρουσίω, κατα παράκλησιν τοΰ οποίου καί συνεγραψε Γλωσσάριον τής καθο- 
jxiλουμε'νης ελληνικής κατ’ αντιπαραβολήν προς τας αρχαίας λέξεις (2).

Διάφοροι Ιπιστολαί τοΰ Σεβήρου έδημοσιευθησαν ύπο Λαμίου, καί Κρουσίου.

Ιωάννης Φωκάς.
Περίφημος θαλασσοπόρος, γεννηθείς περί τά μέσα τοΰ IT ' αίώνος 

έν Κεφαλληνία’ κατά πρώτον ΰπηρέτησεν εις τον στόλον τοΰ βα'σιλέως 
τής 'Ισπανίας διορισθείς μετ’ού πολύ, καί ναυηγός (pilolo) τής ναυτικής 
δυνάμεως των δυτικών ’Ινδιών’ εις τό επάγγελμα τοϋτο όέετέλεσεν 
ύπερ τά 4 0  έτη, άποκτήσας καί μεγάλην περιουσίαν, την οποίαν 
άπώλεσε ληστευθείς περί τάς Φιλιππίνας νήσους υπό τοΰ ’Αγγλικού 
στόλου.

Κατά τό 1300 ό διάσημο; θαλασσοπόρος Κορτερεάλ πρώτος έπρο- 
χώρησεν εις τά  βορειοδυτικά παράλια τής ’Αμερικής, καί φθάς μέχρι 
τοΰ ποταμού τοΰ 'Αγίου Λαυρέντιου περιέπλευσε την παρακειμένην 
ήπειρον, έπονομάσας αυτήν γην τών Γεωργών (terra de Labrador)’ 
προσεγγίσας δε καί εις τό στενόν τοΰ Οΰδσωνος, καί ΰποθέσας, ότι 
τούτο ήτο ή ζητούμενη διάβασις ή ένοΰσα τδν Ειρηνικόν καί ’Ατλαν
τικόν ’Ωκεανόν, ώνόμασε στενόν τοΰ Άνιάν. Έπιστρέφων όμως εις Πορ- 
τογαλλίαν διά νά φέρη την χαροποιόν είδησιν τής άνακαλύψεως έπνί- 
γη καθ’ οδόν.

'Η διαδοθεϊσα φήμη, ότι τό στενόν εκείνο ήτο ή θρυλλ.ουμένη επι
θυμητή διάβασις, ή άνοίγουσα εις τούς κερδοσκόπους τούς τέως 
αγνώστους θησαυρούς τής ’Αρκτικής ’Αμερικής, ήναψεν επί μάλλον την 
επιθυμίαν τής έρευνης. 'Ο άντιβασιλεύς τοΰ Μεζικοΰ γνοιρίζων τό ρι
ψοκίνδυνου τοΰ "Ελληνος θαλασσοπόρου, άνέθηκεν αύτω την έκτέλεσιν 
τοΰ ταξειδίου εκείνου. Ό  Φωκάς εύτόλμως άποδεξάμενος τήν πρό- 
τασιν έλαβε τρία πλοία καί άνενώρησεν’ ή άναξιότης δμως τών πλ,Οζ-

Η  Fabricii, Biblioth. Graec. XI, 52ϋ—6. 
(s) Turcogi stria j A. 681.
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ςίρχων, καί ό πανικός φόβος των ναυτών ήνάγκασαν τούτον άκοντα 
νά έπαναστρέψϊΐ' λαβών δε καί πάλιν, διαταγή τού άντιβασιλ,έως, 
δύο πλοία μέ έπιτηδειοτέρους καί εϋπειθεστέρους ναύτας, άνεχώρησε 
κατά τό 1592  έκ τον λιμένος τού ’Ακαλπούκου, καί ποντοπορών 
άφόβως έπροχώρησε jx£yρι της 4 7  καί 48  μοίρας βορείου πλάτους" 
θαρραλέως είσελθών εις τό άγνωστον στενόν έταζείδευσεν εντός 
υπέρ τάς είκοσιν ημέρας, περιεργασθείς λεπτομερέστατα τούτο' επακο
λούθων τό ταξείδιον έφθασεν μέχρι τού ’Ατλαντικού Ωκεανού, καί 
άνετώτερον τότ’ έςηρεύνησε τόν πολυθρύλλητον πορθμόν.

"Οθεν έκπληρώσας τόν σκοπόν του επέστρεψεν αισίως εις ’Ακαλ- 
πούκον. Παρ’ ελπίδα όμως μ.ηδεμιάς τυχών παρά τοΰ άντιβασιλέως 
αμοιβής ήλθεν εις 'Ισπανίαν, άλλα καί ενταύθα έψεύσθησαν αί ελ
πίδες του.

Προβεβηκώς ήδη την ηλικίαν ό Φωκάς, καί δυσανασχετών έπί τή 
αχαριστία, άπεφάσισε "να έπανακάμψνι εις τούς κόλπους τής πεφιλη- 
μένης πατρίδος του, καί προς τούτο διηυθύνθη εις Φλωρεντίαν’ ενταύθα 
έγνωρίσθη μετά τίνος “Αγγλου, Δούγλα όνομαζομένου, καί κατέβη 
μ ετ’ αυτού εις Βενετίαν, ένθα ώκειώθη, διά τούτου, τώ Μιχαήλ Λοκ- 
κίω, προ'ένω τής ’Αγγλίας έν Ά λεπίω  χρηματίσαντι, καί τότ’ έκεϊ
διατρίβοντι.

Εις τόν Λόκκιον ό Φωκάς έξέθηκε τά  τού ταξειόίου του, καί δεί- 
ξας καί τούς ύπ’ αύτού κατασκευασθέντας χάρτας των μερών εκείνων, 
προσεφέρθη ϊνα έπ’ όνόματι τής Αγγλικής κυβερνήσεω; έξακολουθήσνι 
τάς θαλασσίους έκδρομάς του' ύπέσχετο δέ, ότι έάν τώ  έχορηγεΐτο 
h  μόνον πλοϊαν τεσσαράκοντα τόνων, καί έτερον μ.ικροτέρας χωρητι- 
κότητος, ήδύνατο νά διαπλεύσγ έντό; τριάκοντα ήμερων άπό τού 
ενός μέχρι τού άλλου άκρου τού στενού.

Μετά χαράς ανέκφραστου άκούσας ό Λοκκιος τάς προτάσεις τού 
“Ελληνας ποντοπόρου, εγραψεν άνευ αναβολής περί τής ύποθέσεω; ταύ-
της προς τόν μέγαν Οησαυροφύλακα Βουρλεϊγγ, καί τόν κοσμογράφον 
Χάκλοϋτ, παριστάμ.ενος πόσον επωφελές εις την ’Αγγλίαν ήτο νά 
έγκολπωθή τόν Φωκάν, υπέρ ού έζήτει εκατόν λίρας στερλίνας προς 
πληρωμήν των μέχρις Αγγλίας οδοιπορικών έςοόων.

Ή  ΰπόθεσις εΰυ.ενώς προσεδέχθη' άλλ ενεκα των τότε άπασχο- 
λουσών την 'Αγγλικήν κυβέρνχσιν θρησκευτικών ερίδων έβράδυνεν 
ή άπάντησις, καί ό Φωκάς μή δυνάμενος επί πολύ νά περιμένη άνε-
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χωρησε διά Κεφαλληνίαν. δθεν διετήρει συνεχή πρός τον Λόκκιον αλ
ληλογραφίαν, έκφράζων τήν προθυμίαν του εις έκπλήρωσιν της ύπο- 
c/έσεώς του, καί την ανυπομονησίαν μεθ’ η; άνέμενε τήν έξ ’Αγγλίας 
πρόσκληση».

Τώ 16 0 2  ό Λόκκιος λαβών την άπάντησιν της κυβερνήσεώς του 
άνεχώρησε διά την 'Επτάνησον προς παραλαβήν τοϋ Φωκά' φθά; 
όμως εις Ζάκυνθον έμαθε τό έτοιμοθάνατον αύτοϋ, καί δυσφορών επί 
τ·ρ δυσμενεία της τύχης, περίλυπος άνεχώρησε καί μεταβάς είς ’Αγ
γλίαν έξέδωκεν αμέσως διά τοϋ τύπου την εκθεσιν τοϋ περιωνύμου 
ταξειδίου, καί των ανακαλύψεων τού διάσημου "Ελληνος.

*Η διηγησις τοϋ Φωκά, εί καί έχουσα ενιαχού, τό τερατώδες, άνε- 
δημοσιεύθη ύστερον υπό Πούρχα' πολλοί δέ διάσημοι γεωγράφοι, ώς 
ό Delisle, Buache, Darymple, καί άλλοι, έσημείωσαν διά σχημάτων 
εις τοϋ; γεωγραφικούς των πίνακας τάς ανακαλύψεις τού Κεφαλληνο; 
θαλασσοπόρου, έπιγράψαντες τό παρ’ αύτοϋ άνακαλυφθέν στενόν Θά
λασσαν τον Φωκά, και Στενώ- του 'Φωκά ( ’).

Έκτος της υπό Αοκκίου δημοσιευθείσης περιηγήσεώς του ούδεν ετερον ε’γρα- 
ψεν ό Φωκάς.

Κατά λάθος εις τον υπό τοϋ Κ. Βρετοϋ συνταχθέντα κατάλογον της Νεο
ελληνικής Φιλολογίας (Μερ. Β', άρ. 6θ) σημειοϋται ώς ςυγγαφευς τής περι
ληπτικής περιγραφής των κάστρων καί πόλεων άπ’ ’Αντιόχειας μέχρι των 
'Ιεροσολύμων κλπ. ό Ιν λόγω Κεφαλλήν Ιωάννης Φωκάς, ενώ πραγματικώς 
τοιοϋτος εΤνε έτερος ομώνυμος, Κρής τήν πατρίδα, άκμάσας κατά τόν 1Γ’ 
αιώνα, τοϋ όποιου τό σύγγραμμα έκδοΟέν κατά πρώτον υπό Άλλατίου (OpUS— 
■Cilia) άνετυπώθη τώ 4680 έν Άντβερπία.

Αιμίλιος Πόρτος.
Έγεννήθη περί τό 1550  έν Φερράρα υπό Φραγκίσκου Πόρτου τοϋ 

Κρητός, περί ού ανωτέρω λόγος έγένετο· Παιδευθείς ύπό μόνου τοϋ 
πατρός τήν έλληνικήν καί λατινικήν γλώσσαν καί φιλολογίαν ήχο- 
λούΟησεν εις τά ίχνη εκείνου, καί μετά τόν θάνατον αύτοϋ έγκατα- 
λιπών τήν Γενεύην, διωρίσΟη καθηγητής τών Ελληνικών έν Ααυσάνγι 
(1 5 8 1 ) ' ενταύθα έμεινε διδάσκων έπί δέκα ετη, άφιερών τάς ώρας 
σχολής πρός παρασκευήν νέων εκδόσεων τών κλασικών Ελλήνων, ας 
έπλ.ούτησε με σημειώσεις καί υπομνήματα. 'Η φήμη τοϋ ονόματος 
του έκλεισε τόν περιφανή 'Έλληνα, προσκληθέντα τώ 15 9 2  εΐ; Έ ι-

ί 1/ 'Α νθίμου Μ α ζ ο ιά κ η , Βιογριφί»; τώ ν  επ ισ ή μ ω ν  Κ ε φ ιλ λ ή ν ω ν ,
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δελβέργην ώς καθηγητήν έν τή .ακαδημία' την δ ’ έδραν ταύτην διε- 
τήρησε μέχρι Θανάτου συμβάντος τώ 1610 .

Ό  Κρούσιος νέον ήδη τον Αιμίλιον έ/.άλεσε « καλλίστου δένδοου 
» κάλλιστον κλάξον ». Καί ζών δέ καί άποθανών ό Πόρτος έκλεΐσθη 
υπό των συγχρόνων ώς κριτικός άριστος, καί ελληνιστής ούδενός των 
τότε δεύτερος.

Ό  Αιμίλιος έξέοωκε μετά κριτικών σημειώσεων καί διαφωτίσεων την 
Ίλιάδα τοΰ Όμηρου (Lugduni 1395)' τον Θουκυδίδην (1397)' τον Εΰριπίδην 
(Heidelberga1)· Πίνδαρον’ Άριστοφάνην' Εενοφώντα’ Άριστοτέλους 'Ρητορι
κήν’ Όνησανδοον.

Μετεφρασεν έκ τοΰ ελληνικού εϊς την λατινικήν, Πρδκλου περί Πλάτωνος 
Θεολογίας, Σουίδα λεξικόν, θουκυδίδην, καί την 'Ρωμαϊκήν ’Αρχαιολογίαν 
Διονυσίου 'Αλικαρνασέως.

Έ γραψ ε δέ— Orationem de variarum linguarum usu, necessitate, 
prcestanliaque etc. Cassel, 1611.

—Dictionarium Ionicum Graeco-lalinum, quod indicem in omnes 
Herodoti libros continct. Francofurli 1603. (άνειυπώθηέν ’Οξφόρδη 1815, 
έν Λονδίνο) 1823, καί εν Λειψία 1825'.

—Dictionarium doricum Grmco-latinum quod Tlieocriti, Moschi, 
Bionis, et Simmim Rliodii variorum opusculorum interpretationem 
continet. Francofurli 1603, (άνετυπώθη Hauonia; 1606).

—Pindaricum Lexicon, in quo non solum dorismi Pindaro peculares 
sed eliam verba, phrasesque non vulgares, et in aliis Lexicis omissse 
declarentur. (Ilanouim 1601, καί 1606).

—De prisca Graceorum compotalione. Ileidelbergi, 1604.
—De nibili antiquitale et multiplici potestale. Cassel 1609.
Διάφοροι Ιτιιστολαί τοΰ Πόρτου τιρός Κσούσιον (1580) κατεχωρήθησαν έν 

Τουρκογραικία (*).

Δωρόθεος Μονεμβασίας.
Μαθητής Θεοψάνους ’Ελεαβούλκου, προχειρισθείς τό πρώτον Λακε

δαιμόνιας, ειτα δέ Μονεμβασίας μητροπολίτης’ έλθών εις Μολδαβίαν, 
έδεξιώθη εϋμενώς υπό Πέτρου Πέρκλου τοΰ ήγεμονος, καί τοΰ γα μ 
βρού αύτοϋ Ίωάννου Ζώτου, τό έπίκλην Τζιγαρά, νέου χρηστού καί 
φίλογενούς, έξ ’ΐωαννίνων έλκοντος τό γένος, καί διά την σωφροσύνην 
καί ευφυΐαν άξιωθέντος τής χειρός τής περιζήτητου ήγεμονίδος (1589)· 
Κελεύσει τού ήγεμόνος Πέτρου συνέγραψεν ό Δωρόθεος τόν πασίγνω-

<’) Weiss, Biographic Uoirerselle, tom. XXXV—Fabricii, Bibliotheca Gra
ce, VI, σελ. 193, 674, καί VII σελ. 333—Turcogracia, σελ. 316—24.—Έλ-
ληνομνήμων σελ. 380.
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στον Χρονογράφον, άρχόμ.ενον από κτίσεως κόσμου, καί τελέυτώντα 
τώ  1 6 2 9 , μέχρι τής θανής 'Ιωάννου Ιίορνάρου Κούκος των 'Ενετών.

'Η συγγραφή τοΰ Δωροθέου εις άπλοΰν Εκτεθειμένη ύφος έχρησίμευσεν 
Επί διακόσια ’έτη ώ; το μόνον Ιστορικόν βιβλίον εις χεΤρας του Ελληνικού λαού* 
διό καί πολλάκις άνετυπώθη μετά μεταγενεστέρων -προσθηκών' Εκ δε τής άπρο- 
σεξίας των κατά καιρούς Εκδοτών Επήλθεν Εξαίσια τωόντι σύγχυσις.

Τό βιβλίον Εξεδόθη τό πρώτον περί τα 1630' ό τίτλος τής πρώτης Εκδό- 
σεως διαφεύγει ημάς" Εκ τών πολλών δ’ αύτού ανατυπώσεων έχομεν ύπ’οψςν 
την εξής"

—“Βιβλίον ιστορικόν, περιΕχον Εν συνάψει διαφόρους καί Εξοχους ιστορίας, 
άρχόμενον από κτίσεως κόσμου μέχρι τής άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως καί 
Επέκεινα' συλλεχθεν μεν Εκ διαφόρων ακριβών ιστοριών, καί είς τήν κοινήν 
γλώσσαν μεταγλωττισθε-' παρά τοΰ ίερωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας κυ
ρίου Δωροθέου' ίτι δε καί περί τών νυν γεγονότων πολέμων, καί βασιλέων 
καί πριγγίπων τών παρά τοΐς άλλοις μή όντων, σύντομος διηγησις αύτω 
προστεθεΐσα* περιεχον καί πίνακα πλουσιώτατον πάντων τών άξιομνημονεύτων 
πραγμάτων' νεωστί μετά πλείστης Επιμέλειας διορθωθέν, καί μετατυπωθέν 
καί άφιερωθέν. Ένετίησιν, 1681. Παρά Νικολάω τώ Σάρ(ρ αχπά.

Ή εκοοσις αΰτη γενομένη οΰχί μετά τής δεούσης Επιστασίας γε'μει παρο
ραμάτων άλλοιούντων τήν έννοιαν, καί έστιν δτε άκατάληπτον καθιστώντα τήυ 
σειράν τοΰ λόγου* περιέχει δε σελίδας φμζ’, σχήμ.ατος ογδόου, καί έτέρας 42 
περιλαμβανούσας βραχεΐάν τινα ειδησιν τοΰ Εκδότου, τήν εικόνα τοΰ Ζώτου, 
καί αλφαβητικόν πίνακα τών -Περιεχομένων.

Έν τή Εκδόσει τούτη ή διηγησις τοΰ Δωροθέου τελευτά «Εν σελίδι φλδ’-, εις 
τον θάνατον τοΰ Εννενηκοστοΰ Εννάτου δόγη ’Ιωάννου Κορνάρου' άπό δε τής 
σελίδος τούτης μέχρι τής φλθ’ Επισυνάπτεται συνέχεια τών δουκών τής Βενε
τίας, μέχρι Μάρκου ’Αντωνίου Ίουστινιάνου, γραφεΤσα ύπό συγχρόνου, μι
μούμενου τό απλοϊκόν τής διηγήσεως ύφος τοΰ Δωροθέου. Άλλ’ Ενώ ή έ'κδο- 
σις φέρει Εν τώ προμετωπίω ώς χρόνον τυπώσεως τό έτος 1681, περιέχονται 
παραδόξως Εν τούτη μεταγενέστερα ιστορικά γεγονότα, ώς ή Εν έτει 1683 
αλωσις τής Λευκάδος καί Πρεβεζης ύπό τών Ενετών κλπ. τό δε περιεργό- 
τερον είναι οτι Εν σελ. φμς' σημειοΰται « κατά τόν παρόντα χρόνον αχλζ' » 
καί Εν σελ. φμζ' «είς τόν Ερχόμενον χρόνον όποΰ είναι- αχλή ».

Έ κ τούτων δ’ Εξάγεται ο τ ι ό χρονογράφος τοΰ Δωροθετου Εκδοθείς τό πρώ
τον, δαπάνη Ζώτου Τσιγάρο, τώ 1629—30, άνετυπώθη μετά τινων προσθηκών 
τώ 1637’ καί τώ 1681 μετά νέων προσθηκών ύπο Σαρου Εκ οθείς, άνετυπώθη 
τώ 1685 παρά τώ αύτώ' ή δε εκοοσις, ής άνω ό τίτλος, δέν είναι τοΰ 1681, 
ώς σημειοΰται, άλλά τοΰ 1683, κατά λάθος ή Επίτηδες, μή διορθωθΕντσς τοΰ 
έτους τής προγενέστερος παρά τώ αύτώ τυπογράφω Εκδόσεω; (*).

(') Φίλος τις μοί «χορήγησε χαί τον εξής τίτλον άλλης τίνος έχίόσεως τοΰ Αω- 
ροθεου, εξ ου λείπει τό έτος, όπερ είκάζομεν 1670—80. « Ό  Χρονογράφος τούτέστι 
^ιδλίον ιστορικόν συνοπτικόν, οπερ συ/,λεχθέν παρά τοΰ αειμνήστου μητροπολίτου
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Το σύγγραμμα του Δωροθέου, πολύτιμον ΰπί τε Ιστορικήν καί γλωσσικήν 
ϊποψιν θεωρούμενον διίφυγε τήν πρ'σοχήν των περί ταοτα άσχουλουμένων 
ήμετέρων, οόχί 8ε και των ξένων, οΐτινες δεόντως έξετίμησαν αυτό, καί ολό
κληρα κιφάλαια άνεδημοσίευσαν, ώς ό Buchon μεταγράψας έξ αϋτοϋ τ’ άγο- 
ρωντα τήν έν Πελοποννήσιρ φραγγοκρατείαν.

Μανουήλ Πελοποννησιος.
Μαθητής Μελετίου Πήγα' εις αναφοράν έκ Χίου της 5 Αύγούστου 

1 5 9 0  υπογράφεται καί οΰτος, πρωτοσύγγελος τής μ.ητροπύλεως Χίου 
ήδη ών. Ήν περί τάς γραφάς τετριμμένος, καί άμφοτέρων τών γλωσ
σών αρκετά είδήμων.

“Εγραψε·/ έγ^ειρίδιον κατα του σχίσματος τών παπιστών, τυπωθεν υπό του 
πίτριάρχου Δόσιθεου Ιν Βουκουρέστι^ τώ 1690 I πί τό διαδίοοσθαι δωρεάν 
τοΐς εΰσίοεσι. Τό σύγγραμμα τούτο μετά πολλής γεγραμμενον πολυμαθείσς 
καί όρθότητος έγράφη εις την απλοελληνικήν προς εύχερεστέραν τών πολλών 
κατάληψιν.

Μετέφρασε τους άσκητικους λόγους τοΰ Μεγάλου Βασιλείου συνεκδοθίντας 
τω Κατηχητικό) τοΰ Στουδίτου.

’Ανέκδοτα δε τοΰ Μανουήλ ϋπάρχουσιν—Όμιλίαι εις πάσας τας Κυριάκός 
τοΰ Ινιαυτοϋ, καί — Συλλογή χρήσεων πολλών Ικ τής Παλαιδς Γραφής μαρ- 
τυρουσών τήν ενσαρκον τοΰ Σωτήρος οικονομίαν (’).

Θεοσκόπολις.
Κυριάκός ( D otnen icus),, διάσημος ζωγράφος, γλύπτης, καί άρχι- 

τέκτων, έγεννήΟη έν Έ λλάδι τώ  1548 . ΈλΟών εις Βενετίαν είσήχθη 
εις τό σχολεΐον τοΰ Τιτιανοΰ, και ύπο τοΰ αριστοτέχνου τούτου 
διδασκόμενος προώδευσε Οαυμασίως ε ις  τήν ζωγραφικήν' αλλά κα- 
ταγινόμενος ενταυτω καί είς τήν ξυλογραφίαν, άκμάζουσαν τότε και 
ευδοκιμούσαν τά  μέγιστα, τοσούτον έπέδωκεν, ώστε ό Τιτιανός έπέ- 
τρεψεν αύτώ τήν χάραζιν πολλών τής γραφικής ιδιοχείρων του έργων'

Μονεμβσσίας κυρίου Δωροθέου έκ “πολλών καί διαφόρων ελληνικών ιστοριών, ε?ς κοι
νήν έπεζευθη γλώσσαν παρ’ αύτοΰ του πανιερωτάτου. Καλείται Χρονογράφος, διότι 
γράφει τους χρόνους καταλεπτώς καί καιρούς πασών τών παρελθουσών ιστοριών άπδ 
δημιουργίας τοΰ κόσμου μέχρι τής αιχμαλωσίας Κωνσταντινουπόλεως καί πλέον 
έπέκεινα* έτυπώθη μέν ήδη έκ πολλών αλλά χωρίς τίνος έπανορθώσεως καί έπιμε- 
λείας ώς έθος’ νυν δ’ ακριβώς διορθωθέν παρά τοΰ σοφωτάτου κυρίου Αμβροσίου τοΰ 
Γραδενίγου Άβοα καί βιβλιοφύλακος τής τών 'Ενετών Γαληνοτάτης Άριστοκρατείας, 
έκδίδονται έξ ύπαρχής παρ’ έμοΰ Άνδρέου Ίουλιανοΰ φιλέλληνες τοΰ τυπογράφου 
ίδίω τφ μόχθω καί δαπάνη καί εύλαβώς άφιεροΰται. Ένετίησιν, έτει χριστογονίας..« 
Παρά Άνδρέφ τώ Ίουλιανφ ».

ί1) Προκόπιος Μοσχοπολίτης—Δοσίθεος—Οικονόμος περί τών θ' Ερμηνευτών, Δ*,'

k n
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etipx  δέ άπόδειξις ττ,ς μεγάλης τού Θεοσκοπύλιδος ικανότητας περί 
τό είδος τούτο της εργασίας, είνε ή ξυλογραφία ή έπί διόδεκα με
γάλων φύλλων παριστωσα τον έν τφ 'Ερυθρά θαλάσσφ καταποντισμόν 
τού Φαραώ.

'Ο Κυριάκος κατά το τριακοστόν πέμπτον περίπου τής ηλικίας 
του έτος έξ ’Ιταλίας μεταβάς εις 'Ισπανίαν παρέμεινεν έκεΐ μέχρι 
τέλους, έργασθείς πολλούς πίνακας, έξ ων άναφέρονται οι έξης'

1. Έ ν  Έσκουριάλφ. Έ ν τω τεμένει τής Παρθένου, πινακίσκος παριστών τήν 
Δευτέραν Παρουσίαν.

2 . Έ ν  Μαδρίτη. Έ ν  τω φροντιστήριο) τής Δεσποίντ,ς, διάφορα·, ζωγραφιά·..
3 . Έ ν Τολέόω. Έ ν  τω σκευοφυλακείφ τής μητροπόλεως, ό περιβόητος 

πίναξ τής Σταυρώσεως, καί των Αποστόλων.
4. Έ ν τω ναω τοΰ 'Αγίου Θωμά η κτ,δεία του έκ Τολέδου Ofgaz Doll 

C onzalo Ruiz.
5 . Έ ν  τω οΐκω τής Ε παγγελίας των ·Ίη»ουΐτών, διάφοροι πίνακες.
6 . Έ ν  τω μοναστηρίω των 'Ιεροσολυμιτίδων, ό Χριστός καί δυο άπεικά- 

σματα, τό μέν κληρικού, τό δέ λαϊκού τίνος.
7 . Έ ν  τω σκευοφυλακείω τού ναού τής Θεοτόκου τής' Ά λόχας, ή Ά νά - 

στασις τού Χριστού έν φυσικω μεγέδει.
8 . Έ ν  τω μοναστηρίω τής Σιόλας καί έν τω νοσοκομείο) τής ’Ατβέρας, 

τιολλαι ζωγραφίαι.
9 . Παρά τή μεγάλτι κλίμακι τού αρχείου τής κοινότητας, μέγας πίνας 

τταριστών τό Τολέδο'/ καί τά περίχωρα αυτού.
40. Έ ν Ίλ )  ,όσκτ,. Ή  κορωνίς τού ναού τής Θεοτόκου τής Έλεήμ,ονος, 

τινες άλληγορικαί ζωγραφίαι τής Παρθένου, καί αξιοθαύμαστος πίναξ τού άγιου 
Ίλδεφόντου.

4 4. Έ ν τή έκκλτ,σία των Φραγκισκανών ώραία είκών τής Θεομν'τορος.
42. Έ ν  Βαΐόντ,. Έ ν  τή μτ,τροπόλει, ή Μαγδαληνή επί τού Ουσιαστηρίυ (·).
43. Ό  άγιος Φραγκίσκος ll’Assisi, έν 'Ρώ μη-

Ό  Θεοσκοπολις ητο καί έξοχος άρχιτέκτων, και ώκοδόμτ,σεν έν 
Μαδρίτη) τό φροντιστηριον τής Δεσποινης, σύμμετρον κτιριον άνευ 
έπικοσμημάτων. Έν Τολέδω κατεσκεύασε τόν ναόν καί τό μοναστνί- 
ριον των Δομηνικανών καλογραιών, καί τόν οίκον τοΰ δημοτικού 
Συμβουλίου. 'θ  ναός προσέτι καί τό νοσοκομεΐον τού Ελέους έν Τλ- 
λέσκγ) εϊνε εύρεσις τού Θεοσκοπόλιδος, ένθα βλέπει τις ώραίαν καί

(!) "Αν καί εν γένει τον θεοσκοπόλιδος at ζωγραφίαι εζητουντο πολλαχοΟεν καί 
επομένως έττωλουντο βαρυτίμως, τοσουτον υπέρ πάσας τάς αλλας εφημίσθη ή Μαγ- 
Γαληνή, άστε 6 καρδινάλιος Πορτεχαροερος ΐνα λάβτ, αυτήν έπρόσφερεν αντάλλαγμα 
μίαν εικόνα Λουκά του Ίορδάνου, όχι υποδεεστέρου ζωγράφου, και πέντε χιλιάδας 
οκούδων*

( ν ε ο ε λ α , φ ι λ ο λ ο γ .) 15
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μεγαλοπρεπή σειράν. "Εγλυψε προσέτι ό Θεοσκόπολις καί ί'δουσεν έν 
τώ  ναώ τούτω δύο προφητών αγάλματα. Έν τη των Φραγκισκανών 
εκκλησία φαίνονται δύο μνημεία, έργα καί ταΰτα τοϋ Θεοσκοπόλι- 
δος, έγερθέντα εις τιμήν Γεδεών του Κινοζόζα καί Αικατερίνης Βε- 
λάσκου, συζύγων καί κτιτόρων τοϋ μοναστηρίου. Καί τα μέν άλλα 
εΐνε συνήθη πάρεργα μετωπίων καί ορθοστατών, οί δέ άδριάντες τών 
κτιτόρων, οΐτινες παρίστανται έν φυσικώ μεγέθει καί γονυπετείς, εΤνε 
μαρμάρινοι καί θαυμασίως έξειργασμένοι.

’Αλλά τών φιλοπονημ.άτων αύτοΰ τό μέγιστον εΓνε ή εκκλησία 
καί τό μοναστήρων τών καλογραιών του 'Αγίου Αομηνίκου του Σίλου. 
Πάντα έκεϊ είνε έργα τοΰ Θεοσκοπόλιδος, καί αρχιτεκτονική, καί 
γλυπτική, καί ζωγραφία.

’Ετελεύτησεν ό Κυριάκός Θεοσκόπολις τώ  1625 , διαβιώσας τά  πάντα 
έπτά  καί έβδομήκοντα ετη. Εις τούτον οφείλει ή 'Ισπανία πέντε επίση
μους τεχνίτας μ,αθητάς αύτοΰ, τον Μάϋνον,τον Τριστάνον,τόν Πιζάρρον, 
τον Λοάρτην, καί τον Κιρίνον. Οί δέ ζωγράφοι τής 'Ισπανίας όμο- 
λογοΰσιν απείρους προς τον "Ελληνα καλλιτέχνην τάς χάριτας- διότι, 
έν ώ πρότερον ύπέκειντο, ώς οί άσκοΰντες βάναυσον τέχνην, εις απα
γωγήν φόρου τίνος από τής τιμής τών πωλουμένων έργων, ό Θεο- 
σκόπολις ήρνήθη τήν άπότισιν τής επιβολής ταύτης, καί ΐνα μή 
βιασθή, άφήκεν άπώλητα τά έργα αύτοΰ, άτινα καί ένστησάμενος 
δίκην προς τόν έν Ίλλέσκφ αποδέκτην, ένεχύρασε θαρρούντως προς 
άπαίτησιν τών δικαστικών έζόδων, έως οΰ κρατήσας καί νικητής 
έξελθών τοΰ άγώνος, έτίμησεν εαυτόν καί τήν τέχνην, εις τήν όποιαν, 
ώς έλευθέριον, άπέδωκεν ούτω διηνεκή τήν ατέλειαν.

Συνέγραψεν ό θεοσκόπολις πόνημα περί αρχιτεκτονικής γλυπτικής καί 
ζωγραφιάς, Ιν ω μετά πολλής καί όρθότητος καί άκριδείας φιλοσόφων κατα
δεικνύει τα καλα τών τριών άδελφώ/ τεχνών (*).

Τ ζ ά η ς  Κορωναΐος, έγεννήθη έν Ζακύνθω- Τώ 1519  διατριβών 
έν Βενετία εγραψεν εποποιίαν εις τό νεοελληνικόν ομοιοκατάληκτου 
ιδίωμα, έν ή έςυμνεΐ τά στρατιωτικά κατορθώματα τοΰ Ηπε’.ρώτου 
ήγεμονίδου Μπούα Γρίβα, διαποέψαντος ώς άρχηγοΰ μισθοφόρων Ελ
λήνων έν τή υπηρεσία διαφόρων ηγεμόνων τής Ευρώπης. Τό αύτό- 
γοαφον τοΰ Ζακυνθίου στιγουργοΰ άποτεθησαυρισμένον έν τή βιβλίο-

,'1) 'ΐλληνομήμον. ουλλ. Ε'.
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$ήκνϊ του βασιλέως τ ι ς  ’Ιταλίας διεκοινώθη ήμΐν καί άντιγραφέν 
έδημοσιεύθη μετά κολλών σημειώσεων καί δύο χρωματογραφιών έν 
τώ  πρώτο) τόμω των 'Ελληνικών Ανέκδοτων.

Λονόο6ίχος Ποΰοχάταρος, έγεννήθη περί το 14 3 0  έν Κύπρω ές 
εϋγενών, καί έξεπαιδεύθη εις τό πανεπιστήμ,ιον τοϋ Παταβίου, τού 
όποιου ύστερον έχρημάτισε καί πρύτανις (rector). ΈλΟών εις 'Ρώμην 
καί όμολογήσας τόν καθολικισμόν έχειροτονήθη επίσκοπος Καπύης, 
ειτα δέ προήχθη καρδινάλιος. ’Απεβίωσεν έν έτει 1505  ( ).

/Ιημή χρχ ,ο ς  J o vxa Q y  έγεννήθη έν Κρήτ·ρ, καί περί τά τέλη του ΙΕ ' 
,αϊώνος μεταβάς εις ’Ιταλίαν, προσεκλήθη περί τάς άρχάς τοϋ πα
ρόντος υπό “Αλδαυ εις Βενετίαν, ένθα έξέδωκε τά ’ΐίθικά τοϋ Πλου
τάρχου (1 5 0 9 ), καί τους Δέκα 'Ρήτορας. Κατά πρόσκλησιν τοϋ καρ
διναλίου Ειμένους έλθών μετά τοϋ φίλου του Νικήτα Φαύστου (?j, 
καί άλλων λογίων εις 'Ισπανίαν έπεστάτησεν εις την έκτύπωσιν τής 
πολυγλώττου Διαθήκης (Biblia Comptutensis). Κατά πάσαν πιθανό
τητα άπεβίωσεν έν Μαδρίτ-ρ

Γεώργιος Βά-ΐσαριος, Ζακύνθιος την πατρίδα, καί ές έπιφανοϋς 
οίκου. ’Εσπούδασεν εις τό έν 'Ρώμη ελληνικόν Γυμνάσιον, καί δοκι- 
ρ.ώτατος έγένετο έλληνιστής καί λατινιστής, ’ΐΐριθμεϊτο μεταξύ των 
οικείων τοϋ καρδιναλίου Σαλβιάτη μέχρις άποβιώσεως,καί έγραψεν,κατά 
Γυράλδον, διάφορα εις έμμετρον καί πεζόν λόγον, ές ων, ώς λέγει 
ό Κράσσος, δύναταί τις νά κατανόησή όσην εΐχεν ό άνήρ ικανότητα 
εις την ρητορικήν καί την ποίησιν. Σώζεται μόνον επιστολή αϋτοϋ 
προς Γεώργιον Κορίνθιον δημοσίευθεϊσα υπό Λαμίου καί Μουστοςύδου (s).

/Ιιψήτριος Θεσσχ.Ιοηχείχ, διέτριβεν επί τού πατριάρχου ’ΐωάσαφ 
• Β’ εις Μεμφιν τής Αϊγύπτου" περιηγ/,θείς ύστερον τήν Γερμανίαν συν
έδεσε σγεσείς μετά τοϋ περιφανούς ΜελάγχΟωνος, οστις γράφων πρός 
Κρακόβιον λέγει περί τοϋ έν λόγω Δημητρίου, « οΰ κρίνομεν τόν άν- 
” δρα άνεμώλιον" έστι γάρ χρηστοήθης και περί τάς διδασκαλίας τής 
” έκκλησίας εύσεβώς λαλεϊ >>. Τούτου εύρηται έπιστολή πρός Με- 
λάγχθωνα(ί ).

(*) Papadopoli, Histor, Gyninas. Patavini, σελ. 323.
(*) K ara λάθος ό "Οοιος καταγράφει μεταξύ των Ελλήνων τόν ‘Ενετόν τούτον 

. «πατηθείς έκ της έξελληνίσεως του όνόματος αύτου (Vcttore Fausto). Ούτος έ?εδω- 
κεν έν Βενετιφ τω 1322, δαπάνη Άνδρέου Κουνάδου, τήν Παρακλητικήν. j

ο  ·Ε*ληνομν. σ;λ. 351. Tiraboschi, Sloiia della I i ltcratura  Italiana libro 3. 
ίθ  Crusii Turcograicia,

9 -  · *1 υ
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Ήσα^ας χαι Σωφρόνιος οί ΜεγαΛοσπηΛαιώται, συμμονάζοντες έν 
τή μονή τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου έγραψαν έν έτει 15 1 0  κτιτορικόν 
τής Πελοποννησιακής ταύτης μονής, οπερ εις την απλοελληνικήν με- 
τέφερεν ό Λακεδαιμόνιας Θεοδώρητος, καί μετά τούτον ό Αθηναίος 
Άργυρός Βερναρδής, κόμης καί ιππείς τής Ένετικής δημοκρατείας, 
όστις καί έτύπωσεν αϋτό Ένετίγσι τώ  1705  ( ') .

*ΜγγεΛος Κα.Ιεσιανος, Κύπριος μοναχός' σύγχρονος τή υπό των 
Τούρκων άλώσει της πατρίδος του έγραψεν ελληνιστί τά κατ’ αυτήν 
εις δύο εκθέσεις, τάς όποιας μεταφράσας ΐταλιστί ό συμπατριώτης 
του Λουζινιάνος έςέδιοκε μετά της ΰπ’ αύτοΰ γραφείσης Ιστορίας της 
Κύπρου.

Μι χαη.Ι Παραστάτης, Κερκυραΐος. Του λογίου τούτου σώζονται 
δύο έπιστολαί προς Γεώργιον τον Κορίνθιον καταδεικνύονται αυτόν 
λίαν τρίβωνα περί τον "Ελληνα λόγον* * έν μια τούτων άναφέρει, ότι 
μεταβαίνων εις ’Ιταλίαν συνελήφθη έν τώ  Άμβρακικω κόλπω υπό 
πειρατών καί άπεγυμνώθη μετά των συμπλεόντων (!).

Νιχό.Ιαος Νησιώτης, Χίος· Έσπούδασε την φιλοσοφίαν καί την 
λατινικήν γλώσσαν εις τά  γυμνάσια της ’Ιταλίας, καί έγραψε, κατά 
Κράσσον, μετά πολυμαθείας ποιήματα εις τε την ελληνικήν καί λα
τινικήν, δείξας άμα καί εύμήχανόν τινα αγχίνοιαν εις τά  έργα του (5).

Νιχάΐαος Σοφιανός, έτερος τοϋ προμνημονευθέντος ομωνύμου Κερ- 
κυραίου, Κρής, ώς λέγει ό Μουστοξύδης, την πατρίδα. Μετήρχετο 
έν 'Ισπανία τον ιατρόν. Τούτου υπάρχει έπιστολη αύτόγραφος έκ 
Μαδρίτης (28  Σεπτεμβρίου 1585) πρός ’ΐωάννην Βικέντιον ΙΙινέλλον, 
ανέκδοτος έν τη ’Αμβροσίαν?) βιβλιοθήκη (').

’Ιωάννης Γεμιστός, πιθανώς έγγονός τοϋ Πλήθωνος. Διέτριβε περί 
τάς άρχάς τοϋ παρόντος αίώνος εις ’Ιταλίαν καί έγραψε λατινιστί 
ποιημάτιον— Protrepticon et pronosticon ad Leonem X pontifi- 
cem maximum, τυπωθέν έν Άγκώνι τώ 1 5 1 6 , εις 4 (5).

Μ ιχαη.Ι Σοφιανός, ήκμαζε τώ 1 550  έν Ιταλία , ένθα καί έδιδα*

(’) Κ. Οικονόμου Κτιτορικόν τής μονής τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου.
(*) Έλληνομνήμ. φυλ. Ε'.
(5) Αυτόθι. Ό  Βλαστός (X iaxi, τόμ. Β') αναφέρει Μιχαήλ Νησιώτην, ποιητήν καί 

αυτόν.
Π  Έλληνομν. αελ. 263.
(') Brunei, Manuel du Libraire.
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ξεν ευδοκιμώ;' διετήρει αλληλογραφίαν μετά Παύλου τοΰ Μανουτίου,4 
καί έπαινεΐται Οπό Γουάλδου (Vita del Pinelli) (*).

Νιχύ.Ιαος Πέτρος, Κερκυραϊος' διέτριβεν έν Βενετία καί μνημο
νεύεται υπό Γαυρίκου έν προλεγομένοις τοΰ Πτολεμαίου (1 5 2 8 ) . 
'Ο "οδιος λέγει περί αύτοΰ « Vir latinis graecisque litteris erudis- 
simus» (2).

Πέτρος Σ  όντως Κερκυραϊος’ παρετήρησε καί περιέγραψε τον κατά 
το 15 8 2  άπό τής 22  Σεπτεμβ. μέχρι τής 4 Αεκεμβρ. άναφανέντα 
κομήτην. Ή το φίλος τοΰ περιβόητου Ιερωνύμου Φρακαστόρου (3).

Ά  yd ρέας Κουνάάης έκ Πατρών. Διατριβών έν Βενετία δ λόγιος ού- 
τος Πελοποννήσιος, έδαπάνησε προς έκδασιν της Παρακλητικής (1522), 
Θησέως καί Αιμιλίας γάμων (1 5 2 9 ), διδακτικών λόγων (1 5 4 3 ), 
"Ανθους χαρίτων (1 5 4 6 ), Τριωδίου(1 5 6 5 ), τοΰ "Ανθους τοΰ Καρτά- 
νου (1 5 6 6 ) κλπ· Ώ ς φαίνεται ό Κουνάδης συνέστησε καί ίδιον Ε λ 
ληνικόν τυπογραφείου προς έ'κδοσιν πρδ πάντων των εκκλησιαστικών 
βιβλίων.

Ά Μ ΐ.ιο ς  'Ραρτοϋρος, Κερκυραΐος ίερεΰς, χρηματίσας καί χαρτο- 
φύλαξ τής μητροπόλεως τής πατρίδος του καί ίεροκήρυξ. “Εγραψεν 
ελληνιστί διδαχάς μετενεχθείσας ύστερον εις τό άπλοΰν ιδίωμα καί 
τυπωθείσας εν Βενετία τώ 1 5 6 0 .

’Ιωάννης Βροντόπου.Ιος, αρχίατρος Κέρκυρας, εγραψεν — ευχήν ήν 
οφείλει ό χριστιανός ευχαρίστως ποιεΐν έν όςεΐ νοσήματι ύποπεσών, 
δημοσιευθεΐσαν έν τέλει τών διδαχών τοΰ 'Ραρτούρου.

'Αντώνιος Μ  ένας 'Ρήτωρ, τής μεγάλης εκκλησίας, καί πιθανώς 
προστάς τής έν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχικής σχολής. Συνέγραψεν 
ακολουθίαν τοΰ νεομάρτυρος Ίωάννου τοΰ έξ Ίωαννίνων. Ό  Νικόλαος 
Μαλαξός ήτο μαθητής του (').

Θεοψάνης ό Θεσσα.Ιονίχης, διδάσκαλος τοΰ νεομάρτυρος Μιχαήλ 
Μαυρουδή μ.αρτυρήσαντος τω 1 5 4 4 . 'Ο Θεοφάνης συνέγραψε τό μαρ
τυρίου τοΰ μαθητου του (5).

’Ιωάννης Κασιμάτης, ανεψιός Φραγκίσκου τοΰ Πόρτου' τοΰτον ό

(‘) Tiruboschi, tom. VII, σελ. 390. Ό αυτός έν ,Έδλίω τρ·τω «νι»Π?1 xat 
έτερον λόγιου Σοφιανόν Ίωάννην.

(') Hodii, de graecis illustrib»?, τ:λ. 323.
Η  Μου*:οξύ3ου περί τών έν Κ.-τχνρα Άχαοηυυών.
('■) Νέον Μαρτυρολογίου.
(’) Αΰτόίι.
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Τιραβόσκης καταλέγουν μεταξύ τών λογιών 'Ελλήνων λέγει gioYand
di grandi speranza (’).

ΆΜ ζανάρος Ίουστινιάνης  Χίος, έξέδοτο έν Βενετία τώ 15 6 0  
σχόλια Φιλοπόνου εις τ ’ ’Αναλυτικά του ’Αριστοτέλους (2).

Κωνσταντίνος Τέμενος Κρης, έσπχούργησεν η μάλλον μετέφρα- 
φρασεν έν έτει 1500  τά κατά τον έν Τύρω ’Απολλώνων, ('Ριμάδα 
’Απολλώνιου του έν Τύρω), πολλάκις τυπωΟέντα.

Ά γτώ νιο ς ΚαΛοοννας, ιατρός" διατριβών τώ 1586  έν Τολεδω 
αντέγραφε κώδηκας κατατεθέντας έν τγ  βιβλιοθήκη, τής ’Εσκουριάλης* 
έγραψεν ελληνιστί βίαν Χαλκοκονδύλου, καί μετέφρασε λατινιστί τό 
εΰχολόγιον (°).

B acl.h tor Βά.Ιερις Κερκυραΐος, ακμάζουν περί τά  μέσα του 17*. 
αΐώνος, έγραψε — Πασχάλιον του ογδόου αίώνος, περιέχον τά άπό 
κτίσεως έτη, την ΐνδικτιώνα, τον κύκλον του ήλίου, τον κύκλον τής 
σελήνης, καί τό θεμέλιον αυτής, την παραμ.ονήν των Χρίστου γεννών, 
την κοεωφαγίαν, τό τριώδιον πότε άρχεται, κλπ. (ΣυνεφεδοΟη τνί υπό 
Νουκίου πρώτνι έκδόσει τού Τυπικού).

Ιω άννης Ποναφενς Κύπριος" τούτον ευρηνται δύο έπιστολαί, ή 
μεν έκ Παταβίου πρός Γαβριήλ Σεβήρον, ή δέ εκ Πατρών προς Θεο
δόσιον Ζυγομαλάν (3 ’Ιανουάριου 1 5 5 6 ) ( ) .

Γεώργιος Αεντερενος ιερομόναχος καί της μεγάλης εκκλησίας 
ίερομ.νήμων, έκ Κύδωνος της Κρήτης, ήκμαζε τω 1 5 8 3 . Τούτου 
μνημονεύονται υπό Φαβρικίου (°) τά έξης— Ποίημα του ευτελούς καί 
αχρείου ίερομνημονος Γεωργίου πνευματικού πατρός ημών τού Δευτε- 
ρεύου, λόγοι διάφοροι ιέ.— Εις τά βαθμών συγγένειας διαγράμματα— 
Διάφοροι έπιστολαί.

Γεώργιος Σχοράν.Ιιος Κρής, έγραψε— Σχόλιον εις επίγραμμα ’ΐω- 
άννου Γεωμέτρου, συνεκδοθέν έν ΓΙαρισίοις 1595 .

Χ πστύγορος Καμ.τάνης Χίος, κανονάρχης, έγραψε Συλλογήν καί 
υπομνήματα εις τούς άποστολικούς κανόνας ( ) .

Κωνσταντίνος JTaJatvxa-ac  Κρής, διεπρεψεν εν Πατκβίω εν τοις

, 1) Storia dcila Litter.  Italians, liltro III.
H  fl >dins, σ·λ. 32'j.
(·'·) ΛΙill!·»·. Catalogue vie I’ Esenrial,  « λ ·  ϋ2 νλτ .
!u) Turoogravia,  σ;λ. 270.
( ' Bil.ll· tln’ca Orai'.! \  11 11 !Γ )  Av".'vfJi z i λ . 2 θ 8 ,
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γράμμασι καί τή των ωραίων τεχνών έπιμελεία, ώς καί ό αδελφός 
-του Τσελεπής. Του Κωνσταντίνου άναφέρεται συλλογή τις ανέκδοτος (ι).

Άνόρ·έας Λημητρίου, έγραψε βελγιστί 'Ελληνικήν Ιστορίαν μέ/p i 
μεγάλου Αλεξάνδρου, Der Griecken opganck en oderganck. Dor- 
draci 1599 , καί τό εξής μή τυπωθέν— Andre* Demelrii, de prce- 
tniis concinnandis rhetoris (*).

'Αντώνιος Ά ρχονοιος , Κερκυραϊος, δυτικός έπίσκοπος Σολέτου 
έξέδοτο— Νεον ’Ανθολόγων πληρέστατόν τε καί άκριβέστατον εις τάς 
νυχθημέρους κανονικάς ώρας τε καί δεήσεις, συντεθέν καί συλλεχθέν, 
κατά τήν τάξιν του παλαιοϋ καί καθολικού τυπικοί» τής παραδόσεως 
των αγίων Πατέρων, του τε άγιου Σάββα καί του Στουδίτου, καί το 
πλεϊστον τοϋ άγιου "Ορους, ού μήν δέ αλλά καί ρ.έρος τής παραδό- 
•σεως του όσιωτάτου πατρός ήμ.ών ’ίω σήφτής μονής του άγιου Νικο
λάου των Κασοΰλων, έτυπώθη έν 'Ρώμιρ, αφίςή εκ τής Βατικανής 
Τυπογραφίας ». Τοϋ Πέτρου τούτου εϋρηται επιστολή προς Σεβήρον 
(Lamii, Delia* eruditorum).

ΝαθαναηΛ Χύχας, ’Αθηναίος, διατριβών περί τά  τέλη τοϋ π α 
ρόντος αίώνος εις Κέρκυραν έν τω προαστείω Ποταμώ, ένθα καί έτε- 
λεύτησεν’ ένταϋθα έγραψεν εις απλοελληνικήν— Κ ατά Λατίνων πεν- 
τήκοντα καί τρεις' ό δυτικός μοναχός Αίγίδιος a Cesaro άνεσκεύασεν 
αύτάς διά τού εξής τριγλώσσου πονήματος του — ’Απολογίαι φρά 
Αίγιδίου τοϋ έκ Καισαροϋ έκ τής τάξεως των λεγομένων Μινώρων 
τοϋ αγίου Φραγκίσκου εις τό κατά Λατίνων Ναθαναήλ Χύχα ’Αθη
ναίου. Yeneliis 1 678 (5).

’Ιωάννης Ναθαναη.Ι, μέγας οικονόμος Κρήτης, περί τά τέλη τοϋ 
παρόντος αίώνος' έγραψεν άπάντησιν πρός τά  ζητήματα Βιβιανοϋ, 
Ούρβινάτου κλπ. ’Επιστολή τούτου έκ 'Ρώμης 1 5 7 2  πρός Γαβριήλ 

.Σεβήρον έξεδόθη υπό Λαμίου ( ).
Γεώργιος Λΐτω-Ινς, διατριβών έν Κωνσταντινουπόλει παρά τώ 

πατριαρχείω' τοϋτον ’Ιωάννης ό Βοναφεϋς « σοφόν καί έλλόνιυ.ον » 
καλεΐ (').

3 3  V

0) Papadopoli, Hislor. Gymn. Patav—Πτρκνίχκ Σ χ - ι ί ! · χ σ μ χ  s-ελ 138, *ημ. 10, 
(s) Fabricius XΓ, 400.
( ’) Φ ίλη:*, ύ-:ςάττ::τ:ς τ7 ; ’Ανατολική; ΐχκλη ϊία ; τ ;λ . ις·'. 
if) Fabricius, XI, 6ί8.
(■) Τ lireogrscia,  τ?),. 2 7 0 .
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Χριστόφορος Κογτο.Ιΐος, ίσως Κυθηριος, υπότροφος καί ούτος τζϋ 
“πό Λέοντος Γ. ίδρυθέντος 'Ελλάνικου Γυμνασίου, καί διά την παι
δείαν αύτοϋ συναςιωθείς μετά των άλλων έπισημων άνδρών τής οικειό
τητας τού καρδιναλίου 'Ροδολφίου. Έγραψε λατινιστί περί ψυχής (‘).

Βω νσταντϊςος 'Ρά.ΙΛης, Σπαρτιάτες’ έπαιδεύθη έν τω  αύτώ Γυ- 
μνασίω, καί των οικείων έγένετο τοϋ 'Ροδολφίου. « Καλός καί συνε- 
τώτατος 11 λέγεται υπό Σοφιανού τοϋ Κέρκυρα ίου, καί εΐνε αυτός ό 
παρά Ι’υράλδω καλούμενος Κωνσταντίνος Έλλτ,ν. Συνεπώνυμαι καί 
σύγχρονοι τούτω καί τρεις άλλοι, περί ών έλέχθησαν τά  δέοντα έν 
τοΐς πρόσθεν (2).

Φράγχος ΓεΑ ούζτας , «μεγαλοπρεπέστατος καί πολιτικώτατος 
« όήτωρ » ώς λέγει ό Σοφιανός, "ίσως έδικηγόρευεν έν Βενετία, καί 
έκτήσατο φημην, ητις μετά των λόγων καί της ψυχές αύτοϋ συν- 
απέπτη(2).

N il .Ιος Χ ίο ς, έγραψεν έγκώμιον της συμπολίτιδός του 'Αγίας Μα- 
τρώνες.

Θζοράνης Λαγαρός Κύπριος. Έπεμελήθη την έν Βενετία τω  15 7 3  
παρά Χριστοφύρω Τζανέτω έκδοσιν τοϋ Ευαγγελίου, έν τέλει τοϋ 
οποίου άναγινώσκεταΓ « Τό παρόν ευαγγελίαν, έτυπώθε νεωστί, Ένε- 
» τίνισιν' παρά Χριστοφόρω τω  Ζανέτω, επιμελεία δέ πολλή βεοφά- 
» νους ίερομονάχου Λογαρά τοϋ Κυπρίου, έτει τω  άπό τής ένσάοκου 
» οίκονομ-ίας τοϋ κυρίου ημών 1ύ Χΰ, αφοέ ·>.

Μψροφάνης Ίιρομ&ςαχος Έπτανήσιος, μονάζων έν Κεφαλληνία' 
τοϋ λογίου τούτου γνωσταί εΐσι δύο έπιστολαί έκ Ζακύνθου καί Κε
φαλληνίας (1 5 9 6 ) έν αίς υπογράφεται « Μητροφάνες ό των ρακέν
δυτων καί μελανειμόνων οΐκτρός ». (Lam ii, Deliciae E rudilorum ).

Μ ί.Ιίτιος Β.Ιαστύς έκ 'Ρεθύμνου Κρητης, ιερομόναχος" τούτου φέ
ρεται έπιστολή πρός Μαργούνιον (1 5 9 0 )’ φαίνεται δ ’ ό'τι ό Μελέτιος 
διατριβών έν τή  πατρίδι έδίδασκε τούς εκεί παΐδας.

Μαζονη.Ι ΒΛαστος, συγγενές ίσως τοϋ ανωτέρω. Τω 1 5 9 2  έσπού- 
δαζεν έν Παταβίω, όθεν μεταβάς εις Βενετίαν τάς διατριβάς έκεΐ ώς 
επί τω πολύ έποιεϊτο' φέρονται παρά Λαμιφ τοϋ Μανουήλ τούτου 
έπιστολαί πρός Διονύσιον Κατηλιανόν, ιερομόναχον Παχατούρην, έστί-

ί 1) Έλληνομν. σελ. 291—2.
(2) Έλλτ,ν. 292—ΓΙαρανίχα, αελ. 1ο3. Βλεπε χλϊ σελ.76—77 του παρόντος*
\Λ) A llatii, dc consensu, αελ. xal Βλχατοϋ Χιαχα> Β\.



σκοπον Μονεμβασίας κλπ. Προς τούτον δέ γράφουν Λεόντιος ό Κ.ύ— 
ποιος, καί ό Κατηλιανός.

Γεώργιος Β.Ιαστος, ό έπιλεγόμενος Πουνιαλέτος, Κρής καί ούτος* 
εν Βενετία διατριβών έπεμελήθη τά υπό Χριστοφόρου Τζανέτου έκδο- 
θέντα Μηναία τοΰ Σεπτεμβρίου, ’Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, ’Ιανουάριου 
καί Φεβρουάριου (1 5 9 2 — 96)·

Σιονύσιος ιερομόναχοc, διαμένων έν Κο>νσταντινουπόλει (') φίλος 
που Μαργουνίου, καί πιθανώς μαθητής' κατεγίνετο ιδίως περί φυσικο- 
μαθηματικάς καί θεολογικάς μελετάς, καί ήν οικείος τω δικαιοφύ- 
λακι Ζυγομαλα. Επιστολή τούτου εύρηται πρός Μαργούνιον έκ Γα
λατά (βοηδρομιώνος τέταρτη επί εΐκάδι, αφ’-,ά).

Άνδρίας Σεύρας Κρής, νομοδιδάσκαλος.
Νικό.Ιαος Σπίρας·, πρωτοπαπάς Κέρκυρας τώ  1576 .
Ίω σηφ Α ονμχινας  Κρής, (1 5 8 0 ), σχετικός Μαργουνίου καί Σεβήρου.
Νικόδημος Μ εταΐ&ς, επίσκοπος Κεφαλλήνιας καί Ζακύνθου. (*).
Καϊσαρ Σάμιος ιατροφιλόσοφος, καθηγητής τοΰ έν Φερράρα πανε

πιστημίου (1588).
Θεόδωρος 'Ρένδης Χίος, εύκλεώς διδάξας διά πολλά έτη την ελλη

νικήν πρώτον εις Τουρΐνον, έπειτα εις 'Ρώμην, οπού καί έτελεύτησε.
ΦίΛιππος Μορέτος Χίος" μοναχός καί θεολόγος πολυμαθής.
Καί οι έξης Χΐοι ήσαν άνδρες πεπαιδευμένοι σπουδάσαντες ή δι- 

δάξαντες εις τό έν 'Ρώμη Γυμνάσιον τοΰ άγιου ’Αθανασίου. Γεώργιος 
Μορέτος' Γεώργιος Σέρρας' Φραγκίσκος 'Ρόκας* Σίμων Πόρτιος" ’Αν- 
δρέας Σταυρινός’ ’Ιωσήφ Μαϊνέριος' Δομένικος Καστέλης* Βαβεστρέ- 
λος' Βαλσαρίνης' Τβίν Δομένικος (3).

Μακάριος Τσεχον.Ιη; ιερομόναχος διδάσκων έν Ίωαννίνο’.ς μέχρι 
τοΰ 1 543.

Μανασσης Π.Ιίσσας διδάσκων ομοίως έν Τωαννίνοις μέχρι τοΰ 
1555  (*).

Νιχό.Ιαος Μ άσ χάρις διδάσκων έν Βενετία (1593) (5).

Ρ)  Πρωτοσύγχελος καί εξαρ/ος Γαλατά υπογράφεται ταρα Γερλαχίω.
(5) Lamii, Delicia; Eriiditorum
Ο  Βλαστού Χιαχών Β’. Καί οί έςής ΧιογενεΤ; Ίουστινιάναι. Άνσάλδος(Γ502 — 96) 

Τιμόθεος* Βικέντιος’ ’Άγγελος* Μιχαήλ’ ’Αντώνιος* Βενεδετος* ’Ιωσήφ* ’Ιωάννης. 
Περί των λογιών ταύτων Βλέπε Βλαστόν χατά πλάτος [λογρχιροΰντα.

(■') Παρανίχα Σχεδίασμα, ιελ .  62 .
μ) Vdtido, Colon ία Grcca ili Vcui'lia.

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΙΩΝ. 2 3 3
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Vωάσαφ Αορνανός Κρής, διδάσκαλος Μαργουνίου (1550).
Νιχύ.ϊα,ος 'Ρόδιος, διδάσκων εν τή πάτριοι του.
Γεώργιος 'Ρόδιος, ομοίως διδάσκαλος.
Σ ιμώ ν Σιμωνίδης διδάσκαλος τής έλλνινικής έν 'Ρωσσία (1595).
Ή .Ιίας Ά ν δ ρ ίο υ  Κρής, διατριβών έν Παρισίοις μετέφρασε τίϋ 

1 5 5 6  τέν ’Ανακρέοντα (’).
Κωνσταντίνος Ζερβός Κρής' διατριβών έν Παταβίω (2).
Ά νδ ρ έα ς  Γεωργίου Λαρμάριος, ’Επίδαυρος καλλιγράφος « (Tune 

fecondite surprenante, et l’on trouve des manuserits de sa main 
dans beaucoup des bibliolheques » λέγει ό Μίλλερ. Τριάκοντα πέντε 
κώδικες άντιγεγραμμένοι ΰ~’ αύτοΰ εύρν,νται έν Έσκουριάλτι (3).

Νιχό.Ιαος Τορριάνος (de la Torre) Κρής, καλλιγράφος διάσημος. 
’Επί Φιλίππου Β' διωρίσΘ/ι βασι.Ιικυς άντιγραψενς (escriptor de la 
real libreria), έπιφορτισΘείς καί τήν σύνταξιν του καταλόγου των 
έν ’Εσκουριάλτι χειρογράφων, 8ν έδτ,μοσίευσεν ό Κ. Μίλλερ (').

Μ ι γαη.Ι Κρής έκ Κυδωνιάς καλλιγράφος (1 5 6 7 ).
ΝιχόΖαος Μάρχος Γαετάνος Έπιδαύριος καλλιγράφος (1 541 — 43).
ΝιχόΛαος Μόρμονρης Ναυπλιεΰς (1542).
Πέτρος ΚαρναΟάχης εχ Μονεμβασίας (1 5 4 2 — 46)
ΚορνήΛιος Μόρμονρης (1 5 4 8 — 59).
θεόληπτος Μ οναχός (1 5 6 2 — 64).
Σοφιανός Μ εΜ σσφ ός  Κρής’ (1 5 6 9 — 85).
Βενέδιχτος ' Ρχινχοπόχοΐ'.ίος Κρής (1571).
’Ιωάννης Αα.Ιασσηνός.
Γεώργιος Σ χ η  Ιαιώτης·
Γρηγόριος Σχη.Ιαιώτης.
Βα.Ιεριανός, καλλιγράφος έν 'Ισπανία
Κ ω νσταντίνος Ανσδί.Ιιος  Κρής (6)-
’Εν καταλέγω Στεφάνου Γερλαχίου, δτ,μοσιευΟεντι έν Τουρκογραι- 

κία (σελ. 5 0 6 — 7), φέρονται καί οί εξής λόγιοι (docti e t clari viri 
liodierriaj Gredin) άκμάζοντες τω 1 5 7 5 — 78.

(’) Ιΐ ϊοαιίκαί,  σελ. Ιϋϋ ,  171, 17'.), 194.
I2) Grusii Turrogrffcia.
(') Catalogue <1*: rE?curial σελ. XIX»
{') αυτό* 1):.
('; Hell ΤιΖ) AOy.Oj > Ty'-TOV Χ*ΛΛ'.''λΰί ̂ 'ι> / '-'λ. CululogUt* (it Γ

csX, ΧΧ3 xXr,



Σίλβεστρος πάπας καί πατριάρχης ’Αλεξανδρείας.
Κύριλλος Νίκαιας. — Σωφρόνιος Φιλαδέλφειας.
Γαβριήλ ίεροδιάκονος καί διδάσκαλος τοϋ ευαγγελίου της μεγάλης 

εκκλησίας·
Πορφύριος ιερομόναχος καί εφημέριος τοϋ πατριαρχείου.
Φωκάς λαμπαδάριος της μεγάλης εκκλησίας.
Κωνσταντίνος ό πρωτοαποστολάριος τής μεγάλης εκκλησίας.
Ό  ’Εφέσου Σωφρόνιος— 'θ  Σμύρνης Γαβριήλ.
'Ο Περιθεωοιου Γρηγόριος.
'Ο Αίνου Ματθαίος.
'Ο Ααυλίας καί Ταλαντίου Σωφρόνιος.
'θ  ’Αμασείας ’Ιωάσαφ.
Ό  Σοφίας Παχώμιος.
'Ο Άδριανουπόλεως 'Ιερεμίας.
’Αθανάσιος Σηλυβρίας.
Νεόφυτος Δράμας.
Σισίνιος Νικομήδειας.
’ΐωάσαφ Νευροκόπου.
'Ιερεϋς ’Ιωάννης 'Ηρακλειανός και νομοΟέτης Χίου.
Παπά-’ΐωάννης οικονόμος Μιτυλήνης.
Μανουήλ ό νοτάριος Μιτυλήνης.
Γεώργιος λογοθέτης των ’Αθηνών.
Κωνστάντιος νοτάριος.
,’ΐσ/ανίου ’Ιωάσαφ.
Κύριλλος ό Θαυμακοϋ.
'Ο Λυκέων Νεόφυτος.
'Ο Παλαιών Πατρών ’Αρσένιος.

- Αημήτριος ό Ααρίσσης.
Ό  Βερροίας Μητροφάνης.
Ό  Μεζών Προκόπιος.
Διονύσιος ό Βιζύης.
*0 Γάναυ Παχώμιος.
Κ άλλιστος 'Ρόδου.
Καρπάθιο Μακάοιος.
Κώ Νίκανδρος.

Χίου 'Ιπ π όλυτος.
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ΤΜΙΙΜΑ ΛΕΤΤΕΡΟΝ.

Μιτυληνης Γρηγόριος.
Νεόφυτο; Μηθύμνης.
'Ο Λήμνου Ίωάσαφ.
Θεόδωρος δομέστικος Λήμνου.
'Ο Παροναξίας Αθανάσιος.
’Ιωακείμ ό "Ιμβρου.
"Ο ’Άνδρου ’Αρσένιος.
*0 Λέρου Κάλλιστος.
Μακάριος ιερομόναχος και ηγούμενος Πάτμου.
Κάλλιστος σύγγελος τνίς μεγάλης εκκλησίας.
Μεθόδιος Αΐτωλός ιερομόναχος καί εφημέριος της μεγάλης εκκλησίας.
"Ετερος Μεθόδιος ιερομόναχος.
’Ιωάσαφ ό Θεσσαλονίκης, (εις τό όνομα τούτου ό Γερλάχιος προσ- 

τίθησι καί ταϋτα. Non sun, sed Calogeri manu; quia post cla- 
dem Turcarum ad Echiuades navalem, a Calogero quodam de- 
latus fuerat: tanquam Christianos iitteris contra Turcas excitas- 
set, et quanquam apud Mehemetem Bassam, a Michaele Canta- 
cuzeno defensus esset: tamen 2  millia Ducatorum dare coactus 
erat Monacho, ad triremes propter sycophantiam damnato ■>.

Προς τούτοις καταλεκτέοι και οΐ έξης, διδάξαντες $ άπλώς 
φοιτησαντες (1572— 1600) εις τό τότε κλεϊζόμενον πανεπιστήμιου 
τοϋ Παταβίου, ών τά ονόματα εϋρηνται έν ταις έπιγραφαίς του π α 
νεπιστημίου (').

Νικόλαος Σαγγινάτιος Κρης, νομικός καί θεολόγος.
'Ιωάννης Κλάδιος Κρής, έπί διετείαν « rector medicinffi bene- 

meritus ».
Βαρθολομαίος Βότζας Κρης' ίππεϋς καί ju ris ta ru m  rector.
’Ιωάννης Κόμης Παλαιόκαπας Κρης' διδάκτωρ έπ’ αμ,φοτεροις τοΐς 

δικαίοις (doctor ju ris u triusque).
Πέτρος Αάβιλας Κύπριος, συγκλητικός τοϋ πανεπιστημίου.
Άδριανός ϊπιέρας Κρης.
Θεόδωρος Εύδαιμονογιάννης Κρης.
’Ιωάννης Κλόδιος.
Γεώργιος Καπίσκας.
’Ιωάννης Λομβάρδος, ίππεϋς καί rector.

('; Cenni ed iuscriiioui della universita di Padova. 1841.

*3<r
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’Αντώνιο; Βλαστό;, Κρή;' διδάκτωρ ά μ ^ρ ρ ιν ν  τών δικαίων, ίπ -  
■πεύς, καί rec to r merilissimus.

’Αλέξανδρο; Συγκλητικός, Κύπριο;, σύνοικο; τού πανεπιστημίου, 
καί κατά Παπαδόπουλον (Gymn. Pat. σελ. 12) καθηγητή; τοϋ κα
νονικού δικαίου.

Νικόλαος Σκορδύλιος, Κρή;, σύνδικο; τού πανεπιστημίου.
Γεώργιο; Μαυρίκιο;.
Προκόπιο; Μουσούρος.
’Ανδρεας Καλαφάτης.
Ιωάννης Λίμας.
Μιχαήλ Λίλιμος.
Φίλιππο; Τάνδης, σύνοικο; Πανεπ.

Έν τώ β \  τμήματι τών επιγραφών. 

Πέτρος Π ατίχα; έκ Λευκοσίας Κύπρου.
Βενέδικτος Φλαγγίνης, Κύπριος.
Φραγκίσκος Βασίχιος Κρή;.
'Ηρακλή; Κασιμάτης Κρή;.
’Ιωάννη; Καρυοφύλλη; (Βυζάντιος;).
Ιάκωβο; Σαβογιάνος έκ Ναυπλίου τής Πελοποννήσου’ κατά Πα

παδόπουλον ό Σαβογιάνος (Gymn. Patav. σελ. 2 6 ) σπουδάζων τήν 
ιατρικήν, διέπρεψεν εί; τά ; δημοσία; έςετάσει; (1 5 8 6 ).

'Ιερώνυμος Λομβαρδός Κρή;.
Γεώργιο; Μάξιμο; Χίο;·
Ευστάθιο; Πατελλάρος Κρής.
Πέτρος Κατάνης Κρής.
Θεόφιλος ’Έπαρχος, Κερκυραΐος.
Εμμανουήλ Μοσχέτη; Κρής.
Νικόλαο; Κουϊρίνο; ”
“Εκτωρ ’Αγαπητό; Κύπριος.
Φλωριανό; Κλόδιο; Κρή;.
’Ιάκωβος Σαλομ,ών »
Μάρκος Βάλσαμος «



T M lfllA  ΤΡΙΤΟΝ·

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΑΙΩΝ.
1600-1700

Κύριλλος Λούκαρις.

Κωνσταντίνος Αούκαρις έγεννήθη τώ  15 7 2  εις Χάνδακα τής 
Κ ρήτης έξ οικογένειας πάλαι έξ ’Ηπείρου μεταναστασάσης έν τή νή- 
σω(1)’ τά  εγκύκλια μαθήματα έν τη πάτριοι παιδευθείς, άπήλΟεν είς 
Βενετίαν καί Πατάβιον προς τελειοτέραν μάθησιν. Έγένετο μαOr,τής 
τοϋ συντοπίτου του Μαξίμου τοϋ Μαργουνίου, καί άλλων τής ’Ιτα
λίας περιφανών, έν οίς καί Παύλου Σάρπα, τοϋ φοβερού των παπών 
αντιπάλου. ’Επισκεφθείς τήν Γενεύην,'Ολλανδίαν, καί Γερμανίαν, έπα- 
νήλθεν είς τήν πατρίδα, δθεν μεταβάς παρά τώ συγγενεϊ Μελετίω 
Πηγφ, πατριάρχη ’Αλεξανδρείας, έχειροτονήθη μοναχός, Κύριλλος 
μετονομασθείς, καί μετ’ ολίγον προήχΟη είς τό τοϋ αρχιμανδρίτου 
άζίωμα.

Τώ 15 9 5  μεταβάντος τοϋ Μελετίου είς Κωνσταντινούπολή είς 
ώναλαβήν τής προσωρινής διοικήσεως τοϋ οΐ/.ουμενικοϋ θρόνου, ήκο- 
λούθησεν αύτώ καί ό Κύριλλος, καί έγνωρίσθη αυτόθι καί έθαυμάσθη 
ώς ίεροκήρυξ έν τώ πατριαρχικώ ναώ.

Μετά τήν έποχήν εκείνην ή μεταρρύθμισις τοϋ Λουθήρου άκατα- 
σχέτως προοδεύουσα έν Ευρώπη, άφηρεσεν ήδη άπό τοϋ παπισμού τό 
ήμισυ τής Ευρώπης. 'Η 'Ρωμαϊκή αυλή συνειδυΐα τον έπαπειλοϋντα 
κίνδυνον, ώπλίσθη επί τόν μέγαν εκείνον αγώνα, παν δσιον καί άνόσιον 
εκμεταλλευόμενη. "Ινα δέ καΐριώτερον κατά τής αίρέσεως έπιφέρη 
κτύπημα, άνενδότως ήρξατο έργαζομένη πρός έκτέλεσιν τοϋ προαιώ
νιου πόθου, τής συγχωνεύσεως τής 'Ελληνικής έκκλησίας. Εις τούς 
Ίησουίτας άνετέθη ή έκτέλεσις τού μεγάλου επιχειρήματος' ούτοι, 
άντί νά έπιτεθώσι κατά τής κεφαλής τής ’Ανατολικής έκκλησίας, 
Ιφεραν είς μέσον σχέδΐον πολύ έπιτηδειότερον καί τοϋ ονόματος αύ-

Papadopoli, Historia Gymn. Patav.
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τών άξιώτερον. 'Ο βασιλεύς τής Πολωνίας Σιγισμόνδος, ΰποτεταγμέ- 
νος άλλοτε εις τά  νεύματα τών ’Ιησουιτών, έφαίνετο πρόθυμος ΐνα 
συμπράξ?) προς υποταγήν εις τον ζυγόν της 'Ρώμης τών ορθοδόξων 
υπηκόων του. 'Η ’Ανατολική εκκλησία προβλέπουσα τον κίνδυνον 
έστειλεν εις Πολωνίαν τόν Νικηφόρου, ώς έξαρχον τοϋ οικουμενικού 
πατριαρχείου, καί Κύριλλον τόν Λούκαριν, ώς εξαρχον τοϋ ’Αλεξάν
δρειάς. Έλδόντες ούτοι εύρον τό καταχθόνιον τών ’Ιησουιτών σχέδιον 
έφηρμοσμένον. Σύνοδος συγκροτηθεΐσα τώ  1395  έν Λιθουανία Οπό 
Λατίνων καί τινων ορθοδόξων επισκόπων είχε πρό μικρού άνακηρύξει 
την ενωσιν τών δύο εκκλησιών επί τών βάσεων της Φλωρεντινής 
Συνόδου* ’Ιγνάτιος δε καί Κύριλλος, δύο άποστάται της Έλληνορρωσ- 
σικής έκκλησίας επίσκοποι εΐχον άποσταλή εϊς 'Ρώμην Ϊνα καταθέ- 
σωσιν εις τους πόδας Κλήμεντος ΐΤ. την διαβεβαίωσιν της εΰλαβείας 
τών νέων αύτοϋ υπηκόων. ’Αλλά πρό της επανόδου αυτών, οί ορθό
δοξοι επίσκοποι διεμαρτυρήθησαν κατά τών πράξεων της συνόδου 
εκείνης, άποφηνάμενοι αυτήν έργον βίας καί άπάτης. Νέα Σύνοδος 
συνήλθε τό επόμ.ενον έτος έκ πλειοτέρων ή ή προηγούμενη επισκόπων* 
εις την συνέλευσιν ταύτην παρέστησαν οί δύο πατριαρχικοί έξαρχοι 
Νικηφόρος καί Κύριλλος, ζητοϋντες ΐνα παρακαθήσωσιν ώς έπίτροποι 
τών πρεσβυτέρων τής ορθοδόξου πίστεως εκκλησιών· Ή  Σύνοδος διη- 
ρέθη επί τοϋ ζη τήματος τής παραδοχής αυτών, καί μετά πολλάς 
έριδας οί μεν όρθοδοξοι έπίσκοποι συνελθόντες ιδία άνεθεμάτισαν τους 
αποστατας, οι δε Λατίνοι άφ ετέρου καί οί ευάριθμοι τών Λατινο- 
φοονούντων ορθοδόξων έπικυρώσαντες τάς πράξεις τής προηγουμένης 
συνόδου άνταπέδωκαν εις τους άντιπάλους αυτών τό ανάθεμα’ ώστε 
ή 'Ελληνορρωσσική εκκλησία διηρέθη τοιουτοτρόπως εις δύο άντίθετα 
στρατόπεδα, τους ηνωμένους (Ούνίτας), καί τους ορθοδόξους.

*0 άγουν δεν ήτον ’ίσος* διότι οί πρώτοι εΐχον υπέρ εαυτών την 
δύναμιν κυβερνήσεως έκ παντός τρόπου έπιδιωκούσης τόν σκοπόν 
αυτής, καί παρεκτός τής υλικής δυνάμεως, τήν μ,εγαλοφυΐαν τών 
’Ιησουιτών. Πάντες οί μή στέρξαντες εις τήν ενωσιν έστερήθησαν τών 
πολιτικών δικαιωμάτων’ οί ναοί άφη,ροϋντο διά τής βίας άπό τών 
ορθοδόξων ΐν’ άποδοθώσιν εις τους Ούνίτας, καί άπηγορεύθη ή προχεί- 
ρισις τών τεθνεώτων τοϋ Ελληνικού δόγματος επισκόπων. 'Ο Σιγι- 
σμονδος φοβούμενος ν’ άνάψν) διά περαιτέρω διωγμών θρησκευτικόν 
πόλεμον, έόοκίμασε νά προ^οικειωθή τόν Λούκαριν, καί γινώσκων οΐας
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ΰπολήψεως έτύγχανεν ό νέος έξαρχος παρά τώ  πατριάρχη Άλεξαν·* 
δρείας, παρέδωκεν αύτω έπιστολήν προς τον Μελέτιον, δι’ ής έζήτει 
νά προσαγάγη τοοτον εί; την ένωσιν. ’Αλλ’ ό Κύριλλο; έκώφευσεν 
εις τάς προτάσεις τοϋ βασίλέοις, και άπήλθεν εί; Βίλναν, δποο οί 
ορθόδοξοι άρχιερεϊ; καί εύπατρίδαι συνήρχοντο ΐνα βουλευθώσι πώς 
ήθελον άντιστή εις τήν καταδρομήν. ’Εν Βίλνα ό Αούκαοις, τιμηθείς 
υπό της έκεΐ 'Ρωσσικής ακαδημίας τω τίτλω  τοϋ ρέκτορος, έδημο- 
οίευσεν, ιδία δαπάνη καί έπιμελεία τόν ’Ορθόδοξον Χριστιανόν Διά
λογον Μελετίου τοϋ Πηγά (1596).

Οί διαμαρτυρόμενοι τή; Πολωνία; κατεδιώκοντο άπηνέστερον καί αυ
τών των όρθοδόξων υπό τοϋ οργάνου τών ’Ιησουιτών, Σιγισμόνδου τοϋ 
βασιλέω;, δστι; τιμωρών εκείνου; διά την απώλειαν τοϋ στέμματος 
της Σουηδίας, άσπονδον πόλεμον είχε κηρύξει κατά τούτων. Καί δη, 
άμα παρετήρησε τά κατ’ αύτοϋ σωρευόμενα νέφη, δεν έδωκεν εί; αύτά 
καιρόν νά σχηματίσου καταιγίδα, αλλά προσέλαβε διά τή ; βίας 
τούς αντιπάλους. Καί οί μέν υπέρ τής ορθοδοξίας άραντες τά  δπλα 
Κοζάκοι κατετροπώθησαν, οί δέ αρχηγοί αυτών διεσφενδονίσθησαν έν 
Βαρσοβία* καί ό μέν Νικηφόρος, ό τοϋ οίκουμενικοΰ πατριαρχείου 
έξαρχος, συλληφθείς άπηγχονίσθη, ό δέ συνάδελφος αύτοϋ Λούκαρις 
διά τής φυγής διεσώθη.

Ή  έπιτηδειότης, ήν ήδειξεν δ Κύριλλος κατά την έν Πολωνία 
αποστολήν του, καί οί κίνδυνοι ούς αυτόθι διέτρεξεν, ηϋξησαν άναγ- 
καίως την προς αυτόν υπόληψιν τών αδελφών αύτόϋ Χριστιανών τής 
Ανατολής’ ώστε, μικρόν μ.ετά την επιστροφήν του άποθανόντος τοϋ 
γέροντος Μελετίου, προεχειρίσθη τω 1 6 0 2  ό Λούκαρις πατριάρχης 
’Αλεξανδρείας. Καθαιρεθέντο; τω  1 6 1 4  τού πατριάρχου Κωνσταντι-' 
νουπόλεως Νεοφύτου, τοϋ πρώην ’Αθηνών μητροπολίτου, καί ταραχής 
καί συγχύσεως έν τη πρωτευούση έπικρατούσης, προσεκλήθη έξ ’Αλε
ξάνδρειάς καί άνεδείχθη τοποτηρητής τοϋ θρόνου, μέχρι τής άνα- 
γορεύσεως Τιμοθέου Α \ τού Παλαιών Πατρών μητροπολίτου’ άπελ- 
θών δ Κύριλλος έκ Βυζαντίου, μετά μικραν διαμονήν εις Βλα
χίαν, καί εις τοϋ άγιωνύμου ορούς τάς μονάς, έπεστρεψεν εις Κάίρον, 
δ που ήν τότε ή έδρα τοϋ πατριαρχείου Αλεςανδρείας. Μετ’ ολίγον 
γενομένης έν Κωνσταντινουπόλει συνόδου, παρευρέθη καί ό Λούκαρις 
μετά τών πατριαρχών ’Αντιόχειας καί 'Ιεροσολύμων, προς καθαίρεσιν 
Λαυρέντιου τοϋ Σιναίου ’Ορους επισκόπου.
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' *Αποθ«νόντος δ ’ είτα τοϋ πατριάρχου Τιμοθέου Α*, άνεδείχθη όμο- 
ψήφως τήν 5 Νοεμβρίου 1621 οικουμενικός πατριάρχης δ Λούκαρις, 
έπί δεκαεννέα έτη κοσμήσας τον ’Αλεξανδρείας θρόνον. Οί Τησουιται 
μεγάλως έτάράχθησαν επί τή προαγωγή εις τήν ύψίστην της ορθοδο
ξίας περιωπήν τοϋ ασπόνδου έχθροϋ των’ δθεν δωροδοκήσαντες τόν 
μέγαν βεζίρην Χουσειν, έπέτυχον τήν καθαίρεσιν τοϋ Λουκάρεως, καί 
τόν άντ αύτοΰ διορισμόν τοϋ παπολάτρου Γρηγορίου τοϋ Άμασείας, 
■ό'στες συνεργους έχων δύο καθηρημένους αρχιερείς, τόν ’Αχριδών Μη- 
τροφάνην, καί τόν Σερρών ’Ιωάσαφ, δεν έπαυε καταφλυαρών καί δια- 
βάλλων πρός τους Τούρκους τόν Κύριλλον, ώς φίλον των Ευρωπαίων, 
καί προδότην · των συμφερόντων της αυτοκρατορίας. Ούδείς όμως των
επισκόπων ηθέλησε νά παρασταθή εις την χειροτόνίαν τοϋ Γρηγορίου, 
σμολογήσαντος η δη τήν πρός τόν πάπαν υποταγήν' ί'να δέ τηρηθή 
πρόσχημά τ ι νομιυ.ότητος συνεκληθησαν επίσκοποι, άλλοτε έπί κακή 
διαγωγή) καθαιρεθέντες, καί κατωρθώθη ούτως ή παράνομος εκλογή 
τοϋ επιβάτου Γρηγορίου, Στραβοαμ.ασείας έπονομ,αζομένου διά τό μ.ο- 
νόφθαλμον.

Ά λλ’ό Κύριλλος δεν έπτοήθη, καί έν συνοδεία τεσσάρων αρχιεπισκόπων 
καί τής πλειονοψηφίας τοϋ κλήρου, προσελθών έτόλμησε ν' άφορίσνι τόν 
επιβάτην τής πατριαρχείας, υποψήφιον των ’Ιησουιτών καί τοϋ με
γάλου βεζίρου, οστις μετά τρίμηνον άθλίαν διοίκησιν, καθαιρεΐται καί 
σιδηροδέσμιος εξορίζεται εις ’Ρόδον. 'θ  Λούκαρις έφαίνετο έτοιμος ν’ 
αναλαβη τον θρονον αλλ οι Ιησουίται υποστηριζόμενοι καί ΰπό τοϋ 
πρέσβεως τής Γαλλίας δεινήν επλεξαν κατ’ αύτοϋ συκοφαντίαν, κ«τα- 
πείσαντες τήν Τουρκικήν κυβέρνησιν, ότι 6 Κύριλλος συνώμοτε μετά 
των Φλωρεντινών προ; παράδοσιν μ.ιάς των έν Αΐγαίω νήσων. Τήν 
συκοφαντίαν ένίσχυσε καί δώρον 2 0 ,0 0 0  ταλλήρων προσφερθέν εις 
τόν άπληστον μέγαν βεζίρην' όθεν ό άτυχης Κρής συλληφθείς αίφνης 
άπάγεται εις εξορίαν αναπολόγητος.

Ά λλ’ ό κλήρος, καίτοι στερηθείς τοϋ άρχηγοϋ αύτοϋ, έπέμ.εινε μ.ή 
Οέλων να έκλέξϊΐ έτερον, έπί τώ όρθοτάτω λόγιο, ότι ό θρόνος δέν 
είχε χηρεύσει. ’Αλλ’ έπί τέλους, διά πολλών μέσων, προεχειρίσθη πα- 
τριάρχης ’’Ανθιμος ό Ιϊ’. πρώην Άδριανουπόλεως μητροπολίτης’ ό δέ 
ελληνικός κλήρος ήναγκάσθη νά ΰποταχθή πρός αποφυγήν μειζόνων 
κακών.

,11 Ρωμαϊκή αυλή ού μόνον έπολέμει τόν Αούκαοιν, ώ; άντιτα-
(ν ε ο ε λ λ . φ ιλ ο α ο γ .) 16
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χθέντα εύθαρσώς εις την τεκταινομένην ύποδούλωσιν τη ; έλληνικής 
εκκλησίας, άλλα καί διότι έφαντάζετο αυτόν, ώς κλίνοντα προς την 
Μεταρρύθμισιν, έπί τω λόγω οτι ούτος νέος ών, χάρεν σπουδής καί 
μελέτης, εϊχεν έπισκεφθή τάς χώρας έν αϊς τό Θρήσκευμα τοΰ Λου
θήρου πλήρη είχεν ενεργήσει την κατάκτησιν.

'Οθεν μέγα έθεωρήθη τό  κατόρθωμα τής καθαιρέσεως αύτοϋ. Τα
χυδρόμος επίτηδες έκ Βυζαντίου σταλείς άνήγγειλεν εις 'Ρώμην τό 
αποτέλεσμα τής ’ίησουϊτικής ραδιουργίας* καί 6 πάπας Ούρβανός 
χαιρέκακων ανήγγειλε τήν χαράν του πρός τόν πρέσβυν τής Γαλλίας* 
ευχαριστών διά τά  γενόμενα, καί προτρέπων εις έπαγρύπνησιν.

’Αλλά καί 6 "Ανθιμος, γνήσιον τέκνον τής ορθοδοξίας άναδειχθείς, 
διέψευσε τάς ελπίδας των ’Ιησουιτών. Σύνοδος άθροισθεΐσα έν Κων- 
σταντινουπόλει καθγρεσε καί άφώρισε τόν προεπιβάντα Γρηγόριον* καί 
αυτός δέ μετά πεντηκονθήμερον πατριαρχείαν, βλέπων τήν άθλίαν τών 
εκκλησιαστικών κατάστασιν, παρητήθη καί άπελθών εις "Αθωνα ησύ
χασε. Πάντα λίθον έκίνησεν ό ποέσβυς τής Γαλλίας πρός αναστολήν 
τής παραιτήσεως τοΰ ’Ανθίμου, ώς καί οί Τησουΐται* εις μάτην όμως* 
6 κλήρος θωρακισθείς διά τής πίστεως άντέστη εϊς τά  μηχανορραφή- 
ματα αυτών, καί στάσις τών γιανιτζάρων έκρήμνισε τόν μέγαν βε- 
ζίρην Χουσείν, προσφορώτατον τής "Ρωμαϊκής αυλής όργανον.

"Οθεν ό Αούκαρις μετακληθείς έκ τής εξορίας, προχειρίζεται κατά 
μήνα Σεπτέμβριον 1623, τό δεύτερον οικουμενικός πατριάρχης. ’Ετα- 
ράχθη εις τό άκουσμα τοϋτο ό καθολικός κόσμος* "Ελλην μοναχός 
εστάλη αμέσως από τής έν 'Ρώμη προπαγάνδας IV άναγγείλνι οτι 
είκοσι χιλιάδες ταλλήρων ήσαν εις τήν διάθεσιν τών ’Ιησουιτών, έάν 
κατώρθουν τήν καθαίρεσιν τοΰ Αουκάρεως.

Κατά τήν έποχήν έκείνην στόλος Κοζάκων είσελθών εις τόν Βό
σπορον έλεηλάτησε τήν Ευρωπαϊκήν παραλίαν, καί παρέδωκεν εις τάς 
φλόγας διάφορα τής Κωνσταντινουπόλεως προάστεια, μετά δέ τό κα
τόρθωμα άπήλθεν έν θριάμβω, ένσπείρας τρόμον άπερίγραπτον. Οί 
’Ιησουΐται συνέλαβον πρόσφορον συκοφαντίας επιχείρημα* καί έκμε- 
ταλλευθέντες τόν φόβον τών Τούρκων παρέστησαν εις τήν Πύλην, ότι 
προσκλήσει τοΰ Κυρίλλου οί Κοζάκοι εϊχον έλθει* άλλ’ή καταχθόνιος 
εκείνη συκοφαντία, υπό τών πραγμάτων διαψευσθεΐσα, άπέτυχε.

Τοσαϋται άπόπειραι ναυαγήσασαι, τηλικαϋται προσβολαί άποκρουτ 
σθεϊσαι, κατέστησαν σεβαστόν τόν Δούκαριν εϊς τούς Ίησςυίτας, οϊτι-

242
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νες έννόησάν έπι τέλους, οτΊ ό άνθρωπος εκείνος δέν ήτο έκ των εφη
μέριον εκείνων πατριάρχων, ους ή Γαλλική πρεσβεία ήδύνατο, κατά 
το δοκούν, V άνατρέπ·/|· δθεν ή αύλή τής 'Ρώμης μή δυναμένη νά τον 
καταβάλη άπεφάσισε νά τον προσοιχειωθή" καί στείλασα τον έκ Ναυ
πλίου Κονάκιον 'Ρύσην μέ όδηγίας πρδς τδν Κύριλλον υπογεγραμμένα; 
ΰπδ του καρδιναλίου Βανδίνη, ελεγεν, οτι τά  περί αυτού θρυλλήματα ώς 
λουΟηροκαλβίνου ήδύνατο νά διαλύση πέμπων εις 'Ρώμην ομολο
γίαν τής πίστεώς του’ άνωμολόγει δ ’ έν αύταΐς ή 'Ρωμαϊκή έκ- 
x^yitioc τον Λούκαριν ώς τον τρο>τον5 [/.ετα τον τταταν^ T̂ ctTpKXpyviv 
τής χριστιανοσύνης, καί ΰπέσχετο την συνδρομήν τής Ρύσεως εις τδ 
έργον τής άναγεννήσεως τού ελληνικού έθνους" αλλ ο Κύριλλος εννοών 
κατά βάθος τδ πνεύμα τής άλωπεκώδους εκείνης πολιτικής εΐπεν εις 
τδν απεσταλμένου, οτι ούδεμ.ίαν άπόκρισιν καί έξήγησιν είχε νά δώσφ.

Μετά την αποτυχίαν τής αποστολής τού 'Ρύση, ή 'Ρωμαϊκή αυλή 
ένεδύθη την λεοντήν, άντί τής στιγμιαίως περιβληθείσης αλωπεκής. 
Οί Ίησουίται διαμένοντες εις τδν Γαλατάν καί τδ Σταυροδρομιού, 
καί σχολεία συστήσαντες έδίδασκον τούς έλληνόπαιδας δωρεάν, καί 
τούς πτωχούς αυτών γονείς ετρεφον, άγοράζοντες διά τής τοιαύτης 
ευεργεσίας τάς άπλοϊκάς καί αθώας ψυχάς, εις τάς οποίας διέσπειρον 
ήρεμα τάς παπικάς καινοτομίας. Νεαν έπενόησαν καί τότε κατά τού 
Λουκάρεως συκοφαντίαν, 3στις έθεώρησε φρόνιμον ν’αποχώρηση τής Κων
σταντινουπόλεως επί μικρόν, μέχρις ού παρέλθη ή τρικυμία" καί τωόντ- 
τ ι μετατινας ημέρας έπανήρχετο εις την πρωτεύουσαν ισχυρότερος 
παρά ποτέ.

Ο Κύριλλος εζ αναγκης δεχθείς την προστασίαν των έν Κων— 
σταντινουπόλει πρέσβεων των διαμαρτυρομ,ένων δυνάμεων, έστηρίζετο 
έπι τού θρόνου, προς μεγίστην άγανάκτησιν των καθολικών, "ίνα δέ 
καιριώτερον τραύμα έττιφέρ-φ πρδς τάς έν τη ’Ανατολή προσηλυτίσεις 
των Δυτικών, συνέστησεν έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικήν τυπογρα
φίαν, διά τού έκ Κεφαλληνίας Νικοδήμου τού Μεταξά, έξ ής άπελύοντο 
καί μετεδίδοντο καθ’ ολην την ’Ανατολήν βιβλία ύπδ ορθοδόξων γρα- 
φέντα, καί τάς παπικάς καινοτομίας έλέγχοντα. Τότε πλέον μ.αηιόδεις 
οί Ίησούϊται έκίν.ησαν πάντα λίθον, καί πάσαν μυσαράν συκοφαντίαν 
έπενόησαν, πρδς ματαίωσιν τού έργου τούτου" έπΙ τέλους δ ’ έλαβον 
τ  αντίποινα, σιδηροδέσμ.ιοι άποδιωχθέντες τοΰ Τουρκικού κράτους.

Αλλ ένω δ Κύριλλος ένόμιζεν εαυτόν άπαλλαγέντα τών δεινοτέ,σ

16'
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ρων αύτοΰ εχθρών, είδεν απερχόμενον έκ Κωνσταντινουπόλεως τό* 
ΐσχυρότερον των προστατών του, τον Θωμάν 'Ρούην, πρέσβυν τής 
Αγγλίας, ήτις δέν έδειξε τήν αυτήν, ώ; πρότερον, πρός το Οϋμ,α 
τοϋτο τοΰ Ιησουιτισμού ύπεράσπισιν. Κατά την εποχήν ταύτην, 
προσκλήσει τοΰ πρέσβεως τής 'Ολλανδίας Κορνηλίου "Αγα, άπεστάλη 
έκ Γενεύης ό ίερεύς ’Αντώνιος Λήγηρ, τό γένος Πεδεμόντιος, οστις 
κατασταθείς εις Κωνσταντινούπολή τώ  16 2 8  προσηλώθη έκτοτε εις 
τόν Κύριλλον ώς κακός τις αύτοϋ δαίμων. 'Ο ’’Αγάς καί ό Λήγηρ 
καταχρώμενοι τής έμπιστοσύνης τοΰ Λουκάρεως, έθεώρουν ήδη εαυ
τούς κυρίους τής εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως, καί έπεχείρησαν 
νά προσοικειωθώσι καί την τ ις  ’Αλεξανδρείας" δθεν έγραψαν πρός τον 
τότε πατριάρχην Γεράσιμον τον Σπαρταλιώτην, ποοτείνοντες την δα- 
πάναις τής 'Ολλανδίας ιδρυσιν σχολών καί τυπογραφείων έν Αίγύπτω, 
καί την εις τήν καθομιλουμένην γλώσσαν δημοσίευσιν τής τε Βίβλου 
καί των άγίων πατέρων, έπι μόνω τώ δρω τής παραδοχής τών καλ- 
βινιστών εις τήν κοινωνίαν τής έν ’Αλεξάνδρειά εκκλησίας' άλλ’ ό 
Γεράσιμος άπήντησεν, ότι ή ένότης τής πίστεως είναι μέν χρήμα σω
τήριον καί ουράνιον, άλλα δέον πρό πάντων νά ήνε ειλικρινής.

Τότε συνετάχθη υπό τών διαμαρτυρομένων ή εις Λούκαριν άποδα- 
θεΐσα ομολογία τής πίστεως (1 6 2 9 ) , δημοσιευθεϊσα εις Γενεύην καί 
προσφωνηθεΐσα Κορνηλίψ τώ  ”Αγα. ‘Η έμφάνισις τοΰ βιβλίου τούτου 
έπροξένησε τρομερόν έν Ευρώπνι θόρυβον.

Ή  'Ρωμαϊκή αύλή καί θεούς καί δαίμονας έπικαλεσθεϊσα πλέον έπε- 
δίωξε λυσσωδώς τήν καταστροφήν τοΰ έπιφόβου τούτου έχθροϋ, όπι
σθεν τοΰ οποίου ένήργουν οΐ λουθηροκαλβίνοι καταχρώμενοι τής ευ
γνωμοσύνης, ήν ό Κύριλλος έδείκνυε πρός αυτούς, διά τήν ύπεράσπισιν 
κατά τής φανερής άντιδράσεως τών καθολικών. Κύριλλος ό Κοντα- 
ρής έκ Βερροίας, έκπαιδευθείς εις τό έν Γαλατά σχαλεΐον τών Ιησουι
τών, καί οργανον δεξιώτατον καί φανατικόν άναδειχθείς τής 'Ρωμαϊ
κής θρησκείας, παρέστη ώς αντίπαλος τοΰ Λουκάρεως, καί πάσαν 
δολοπλοκήν μετήλθε πρός κατάληψιν τοΰ πατριαρχικού θρόνου, τή 
ύποστηβίξει καί τής έν Κωνσταντίνουπολει Γαλλικής πρεσβείας' δθεν 
έν ετει 1 6 3 2 , καθαιρεθέντος τοΰ Λουκάρεως, έπιβαίνει τής πατριαρ- 
χείας ό Κονταρής, δστις £ξ μόνον ημέρας διοικήσας (5 — 11 Οκτω
βρίου), εξωθείται βιαίως ύπό τής Τουρκικής έξουσίας, καί εξορίζεται 
εις Τένεδον. Μετακληθείς δέ ό κλεινός Λούκαρις τό τρίτον αναγόρευε-
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•m  οικουμενικός πατριάρχες, καί έπί έν έτος και μήνας έξ διακο- 
σμήσας τόν Θρόνον, καθαιρεϊται καϊ πάλιν, καί άντ’ αύταϋ προχειρί
ζεται ό συμπατριώτης τον ’Αθανάσιος Πατελλάριος (1 6 3 3 ).

'II μερίς των ’ir,σουιτών θεωρούσα, δτι αί συνεχείς έκεϊναι καθαι
ρέσεις εις ούδέν άλλο έφερον είμή εις τό νά πολυπλασιάζωσι του; 
θριάμβους του Κυρίλλου, εΐχε προνοήσει περί άσίραλεστέρας τινός άπό' 
του άνθρώπου απαλλαγής. Διωργάνισε δηλονότι την σύλληψιν τοϋ 
Λουκάρεως, έν Χίω τότ’ έξορισθέντος, ύπό τίνος τών κατά τό Αίγαΐον 
πολυαρίθρ,ων πειρατών καί τεν διά βίου φυλακισιν αύτοΰ εις τ ι  
τών γαλλικών ή παπικών φρουρίου. Ά λ λ ’ ό Κύριλλος είχε προϊδεΐ 
τον κίνδυνον, ό δέ αντιναύαρχος Βεκιρ'πασάς, κατ’ αιτεσιν του, επέ- 
τρεψεν ΐνα μεταβή εις 'Ρόδον, ένθα διέτριβεν έν ασφαλεία από τών 
πειρατών.

'Ο ’Αθανάσιος, μετά τεσσαρακονθήμερον πατριαρχείαν εκπίπτει τοϋ 
θρόνου, καί ό Λούκαρις μετακληθείς αναγορεύεται έν πομπή τό τέ
ταρτον ( 1 6 3 3 ) .  Μετά ένός όμως έτους καί μενών δύο διοίκησιν, 
ραδιουργία τών ’ΐεσουϊτών, έκβάλλεται αύ/ις ό Κύριλλος, διαδεχθεί; 
ύπό τοϋ προκατόχου Αθανασίου (1 6 3 4 )' αλλά καί ούτο; με δειχθείς 
δργανον τών ’Ιησουιτών, μ,ετά ένιαύσιον πατριαρχείαν καθαιρεθείς, 
διαδέχεται ύπό τοϋ παπολάτρου Κυρίλλου τοϋ Κονταρή, δστις μετά 
ένός ετ&υς καί έξ μηνών άδοξον καί οΐκτράν διοίκησιν, κρημνισθεί; 
εξορίζεται εις 'Ρόδον. Τον Κονταρήν διεδέχθη Νεόφυτος Γ’. ό πρώην 
Ιΐρακλειας άλλά καί αυτό; μή δυνάμενος ν’ άντέχη πρός τάς γενο- 
μενας ταραχας, οικειοθελώ; παραιτεϊται, καί ό Λούκαρις τό πέμπτον 
προσκαλείται έκ τής έξορίας εις τόν οικουμενικόν θρόνον (1 6 3 7 ).

Οί ’Ιησουΐται δέν άπηύδων έργαζόμενοι κατά παντός μή όμολο- 
γοϋντος την Λατινικήν θρησκείαν πατριάρχου, πολλώ δέ μάλλον κατά 
τοϋ κεκηρυγμένου αυτών έχθροϋ Λουκάρεως. Έξαναστάντες διά τό 
κατ’ αυτών πέμπτον ήδη κτύπημα τοϋ ορθοδόξου κλήρου, έπενόησαν 
φρικτήν κατηγορίαν κατά τοϋ πολυπαθοϋς καί απροστάτευτου "Ελλη- 
νος. "Οθεν παρέστησαν εις τόν μέγαν βεζίρην Βαϊράμ-πασάν, ότι εΐση- 
γήσει δήθεν τοϋ Κυρίλλου οί Κοζάκοι έκυρίευσαν τήν πόλιν ’Αζόφ, 
καί δτι, άμα έμ,φανιζομένων αυτών εις τά  πρόθυρα τής Κωνσταντι
νουπόλεως r πατριάρχης έμελλε νά δώσρ τό σύνθημ.α τής έπαναστά- 
σεως εις τούς ομοθρήσκους αύτοΰ' ή κατηγορία αυτή τό δεύτερον ήδη 
επινοηθεϊσα τοσαύτην έντύπωσιν έπροξένησεν εις τούς Τούρκους, ώστε
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ό Βαϊράμ-πασάς έ’πεμψε κατεσπευσμένως προς τόν Σουλτάναν, εκ-* 
στρατεύοντα τότε κατά τής Περβίας, έξαιτούμενος τό διάταγμα τοϋ 
θανάτου τοϋ Λουκάρεως· ό ταχυδρόμος επανέστρεψε κομίζων τό τρο
μερόν φιομάνιον.

Οί Τούρκοι μή τολμήσαντες νά τον άπαγχονίσωσι δημοσία, συνέ- 
λαβον αυτόν καί έπεβίβασαν εις πλοιάριον, ώς αν έπρόκειτο νά σταλή εις 
εξορίαν’ ά'μα δέ μακρυνθέντες από τής στερείς είπον αύτώ οί γιανιτσά- 
ροι ό'τι δέον ν’ άποθάνρ. Τότε ό μάρτυς γονυπετήσας προσηυχήθη ένθέρ- 
μως, καί είτα παρέδωκε τοις δ/ιμίοις τόν τράχηλον, τόν έπί τριά
κοντα πέντε έττι βαστάσαντα τήν ορθοδοξίαν, και τήν έκκλησίαν τοϋ 
Χρίστου διασώσαντα άπό παντός ρύπου αίρέσεως, καί παντός άντι- 
χρίςιανικοϋ μολύσμ,ατος. 'Η  έκτέλεσις έγένετο τήν 2 7  ’Ιουνίου 1 6 3 8 . 
Τό σώμα τού Λουκάρεως έρρίφθη εις τήν θάλασσαν, καί άνευρεθέν 
υπό άλιέων ένεταφιάσθη. ’Αλλ’ ή μανία τών εχθρών του οϋτ’ έν τώ  
τάφω άφήκεν αυτόν ήσυχον’ έκθάψαντες τόν νεκρόν ερριψαν πάλιν 
εις τήν θάλασσαν, ής τά κύματα φιλανθρωπότερα άναδειχθέντα, έπέ- 
δωκαν τό πτώμα εις χεϊρας φιλίας, οι’ έπιμελείας των όποιων εύρεν 
έν τέλει τήν άνάπαυσιν τοϋ τάφου εις τήν παραλίαν μιας τών νήσων 
τοϋ κόλ,που τής Νικομήδειας. Καί ή ιστορία, πρός αίσχος τοϋ καθο
λικισμού, άπεμυημόνευσε καί τής τιμής τού αίματος τού μάρτυρος τής 
ορθοδοξίας, πληρωθείσης μετά τήν έκτέλεσιν εις τούς Τούρκους ύπό τής 
’Ρωμαϊκής αυλής, καί τήν οποίαν ό μέν Rvcaut είς 50,000 κορώνας 
αναβιβάζει, ο δε Σαγρέδος είς 40 ,000  σκούδων(1).

'H είς τόν Λούκαριν ύπό τών παπιστών καί τών λ,ουθηροκαλβίνων 
άποδοθεΐσα μομφή, είναι πλάσμα οίκτρόν, τών μέν ινα δικαιολογήσωσι 
τόν κατά τοϋ φαεινού τούτου τής ορθοδοξίας άστέρος καταχθόνιον 
πόλεμον, τών δε ινα προσλάβρ ή αϊρεσις τίτλον τινα έπισημότητος, 
ύπό τής πρεσβυτέρας τών εκκλησιών δήθεν αναγνωριζόμενη. Θεοφάνης 
ό πατριάρχης 'Ιεροσολύμων άνεσκεύασεν έν Ρωσσια τώ 1680  είς δε- 
καέξ κεφάλαια τάς κατά Λουκάρεως ’συκοφαντίας, διακηρυττων ότι 
ιι ό ούν σοφώτατος πατριάρχης Κύριλλος, ως έπος ειπειν, τοσοϋτον 
»  απέχει αίρέσεως, ώστε καί θαρρούντως τολμάν λεγειν ώς οϋτός 
» έστιν ό κατά αλήθειαν άρχιερεός έν τοις νΰν, κατά Παύλον, όσιος, 
ι> άκακος, έλ.εήμων, εύσεβής, διδάσκαλος, και τοϋ κατ’ εύσεβειαν

------■— --------*— ■------------------- ---------------

(') Jlipxov 'Ρίν.ίρη, Βί;ς Κυρίλλου Αουκζρεω;—Has. Μελετίου, Έκκλ. ίοτορίοι
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> πιστού λόγου άντεχόμενος (‘)· ” Σύνοδος έν Κωνσταντινουπόλει 
συστάσα τω  1635  άνεθεμάτισε τήν ψευδωνύμως έπ’ όνόματι τοΰ 
Λουκάρεως ύπά των λουθηροκαλβίνων έκδοθείσαν 'Ομολογίαν τής Πί- 
στεως. Ταύτην δε και δι’ άλλης Συνόδου, έν Ίασίω συγκροτηθείσης, 
έπεκύρωσεν ύστερον καί Παρθένιος ό Γέρων. ’Αλλά καί τρίτη Σύνοδος 
έν Τεροσολύμοις έπί Δοσιθέου συγκροτηθεϊσα (1672) άνεθεμάτισε τό 
ρη6έν κακόδοξον βιβλιάριον καί τόν έπ’ αύτοϋ φαινόμενον ψενδοχύ- 
fH.lUor, συνάγουσα διά τρανών αποδείξεων, δτι δεν ΰπήρξεν αυτός δ 
τοΰ δυσσεβοϋς συντάγματος πατήρ, καί διακηρύττουσα δτι « Κύριλλον 
» τοιοΰτον, Καλβινόφρονα, οΰδέποτ’ έγνώρισεν ή εκκλησία ». Φέρει 
δέ ή Σύνοδος αυτή ώς πειστήρια τής ορθοδοξίας τοΰ Λουκάρεως τεσ
σαράκοντα περικοπάς έκ των έτι τότε σωζομένων ιδιογράφων αΰτοΰ 
διδαχών, δι’ ών ό μακάριος Κύριλλος έκήρυττεν, ώς αναγκαία πρδς 
σωτηρίαν, πάντα τά παρά τοΰ Καλβίνου άθετούμενα κεφάλαια τής 
εΰσεβείας (2).

Προς τούτοις καί άνήρ, άκρος τής ορθοδοξίας αγωνιστής, Ευγένιος & 
Αίτωλός συνέγραψε βίον καί ακολουθίαν τοΰ Λουκάρεως, ώς αγίου.

’Αλλ’ ίσως τινές άντιτάξωσι την σιωπήν τοΰ Λουκάρεως έπί β ι
βλίου φέροντος τό ίδιον όνομα' άλλα καί τό σόφισμα τούτο λύεται, 
λαμβανομένου ΰπ’ όψιν, δτι καθ’ ήν ώραν έξεδίδετο τό βιβλίον, ό Κύ
ριλλος κατεπολεμεΐτο Οπό των πανίσχυρων ’Ιησουιτών, καί έκ μόνων 
των έν Κωνσταντινουπόλει λουθηροκαλβίνων πρέσβεων ήλπιζεν άρ- 
ρωγήν ίν άντιταχθ-?, προς τόσον έπιφόβους εχθρούς* * δθεν ϊνα μή παρόρ
γισή καί τούτους, καί διακινδυνεύσω μετά τής ιδίας υπάρξεως καί την 
κυμαινομένην ορθοδοξίαν, έσιώπησεν άναβαλών εις καιρούς αίσιωτέρους 
τήν διαμαρτύρησιν.

’Έγραψεν ό Λούκαρις Ιπίγραυμα εις τήν υπό Μαργοονίου μετάφρασιν 
Ίωάννου τοΰ Κλίμακας, Ιπιατολας, Ιξ ών τινες ίδημοαιεύδησαν Ιν Έ πιστο- 
λ.αρίιρ Κορυδαλλεως, λόρους κλπ.

Γεώργιος Κορέσιος.
ΈγεννήΟη έν Χίω καί έςεπαιδεύθη έν Π ίζη τής ’Ιταλίας, ένθα καί άπό

(') Αοαιθέου προλεγόμενα εις Μογίλα δμολογίαν.
(*) Δοσιθέου, περί Καλβινικής φρενοολαδείας— Ζ. ΜαΟϊ, Κατάλογος πατριαρ/ων 

-Κωναταντινουπόλεως,
Κϊ·. πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς 6 Λούκαρις έπετίμησε τήν λονθηροκαλδινικήν α','- 

ρεσιν, εν τϊ, προς τόν Βέλγον Βντενγογάρτιον επιστολή τον.
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τής έδρας έδίδαςε την ελληνικήν,διαδεχθείς τον Κρήτα Μοσχέτην. ίΕπα- 
νελθών έν τή πατρίδι μετήρχετο τον ιατρόν. Ήγωνίσθη εύκλεώς υπέρ 
τής όρθοδόξον πίστεως’ ΰπερέχων δε μάλιστα κατά τήν εκκλησιαστικήν 
σοφίαν, έτιμάτο τόσον υπό τής έκκλνισίας, ώστε καθ' ήν εποχήν έδιώ- 
κετο συκοφαντανμενος ό Λούκαρις, προσεκλ.ήΘη έκ Χίον ό Κορέσιος 
διά νά διαλεχθή προς τον Λουθηρανόν Λήγηρ. Κατά τον Ιεροσολύ
μων Νεκτάριον ά Γεώργιος έγραψε τούς κατά Λνίγνιρ λόγους του, και 
παραδοός εις την ίεράν σύνοδον, ώς όπλον ΰπερασπίσεως, έπανέστρε- 
ψεν εις Χίον, ένθα διδάσκων καί θεραπεύων άπεβίωσεν ΰπέργηρως 
και άγαμος (’). .

Ό  Κορέσιος έγενετο είς των επίσημων της ορθοδοξίας αγωνιστών, 
έλεγξας τάς 'Ρωμαϊκάς καινοτομίας’ διά τούτο λάβρως επετέθησαν 
κ α τ’ αϋτοΰ οί λατινόφρονες Καρνοφύλλης και Ά λλάτιος. 'Ο πρώτος διά 
τον έξης επιγράμματος έμνκτηοισε τον Κορέσιον μετά τών άλλων 
λατινομαστίγων, ών τά συγγράμματα έδημοσιεύθησαν υπό Νικόδημόν 
τον Μεταξά.

Χείρων Βαρλαάμ Βαλαάμ μαντισκόπου*
■Άνθρωποφώνου Βαρλαάμ χείρων όνου.
Νείλος Παλαμάς, πηλαμάς ιλύς νόων.
Σχολάριος δ’ αυ είς αχολήν εΓρει λόγους.
Πρόαθες Σεβήρον, τον Σαβουραδελφεα.
Πηγή κακίστων Πηγαδάς ήν ναμάτων.
Νους μάργος ή νοΰ είργος ήν Μαργούνιρς.
Κορεσσιος ζών έν κάρω σείει λόγους,
Λάλων ά μή γνούς ιατρός ψυχοφΟόρος.
Μία ξυνωρις, όγδοάς λαοπλάνο)',
Σκότους οδηγοί, σχισμάτων διδάσκαλοι.

'Ο αυτός Καρνοφύλλης είς την ανατροπήν τής κατηχήσεως τον 
Γεργάνου λέγει και ταΰτα περί Κορεσίον. « Τρίτον άτοπον, δτί άπό 
» τούτον οί τολμηρότεροι, οΰχι μόνον έχονσι γνώμαις άλλοκοταις, ούτε 
» μόνον παρομιλοϋσιν άκαιρον και ανόητα, άλλα βάλλονται καί γρά- 
» φουσιν ώσεί σεσοφισμένοι, αγαπώντας ταίς πρωτοκαθεδρίαις, καί νά 
ν κράζωνται ραββί’ καί τό κακόν τοϋτο έπλήθυνε τοσον είς τον καιρόνε 
» μας, ότι είδαμεν γραψίματα τινών, οί όποιοι έχοντας επάγγελμα 
J1 ίατροϋ, άπό ιατροί έγιναν αντοχειροτόνητοι θεολόγοι, καί χρεώ- 

στώντας νά Οεραπεύσωσι τά σωματικά, φονεύονσι ταίς ψυχαις, και

« 4 β

(*) Βλα”τςϋ;? X'.xxi Β \ SS,
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» τά  γραψίματά τους είναι τόσον ασύστατα, όπου μ.έ άληθοσύνην 
» ήμπορεϊ τινας νά εΐττνί7 πώς και αΰτοι οποϋ τα  εσυνθεσαν είναι 
» αδύνατον νά τά γρυκοΰσιν » .

Ό  συμπολίτης του Ά λλίτιος λέγει τά  έςής περί τού Γεωργίου.« pie- 
» tate amphibius, religione ex schismate, improbus, cum scbis- 
,» malis venina evomat(1) ». 'Ο αυτός δ ’ αλλαχού πλάττει, δτι & 
Κορέσιος επί τέλους άναγνωρίσας την αλήθειαν, έγένετο φίλος τών 
Λατίνων (2).

Καί ό Κομνηνός Παπαδόπουλος λέγει, δτι δ Κορέσιος έγένετο
« Latinorum calumniator egregius (5). »

*0 Γοάριος έν προλεγομένοις τοϋ ΰπ’ αΰτοϋ έκδοθέντος 'Ελληνικοί» 
Ευχολογίου μετ’ επαίνων μνημονεύει τοϋ Κορεοίου.

’Εκ τών πολλών αύτοϋ μαθητών μνημονεύονται οί Γρηγόριος Χίος, 
πρωτοούγγελος της μεγάλης εκκλησίας, Κλήμης, Λαυρέντιος Ιερομό
ναχος, καί Δικόλαος ίερεύς, διαπρέψαντες επί παιδεία (")

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
— Διήγησις τοΰ λαμπρού άγώνος τών Φλωρεντινών. Βενετία 1614, παρά 

Πινέλω. (Ή διήγησις αΰτη γέγραπται δι’ ελληνικών στίχων).
—Περιγραφή ’Άθωνος. (Ικ τής περιγραφής ταύτης πολλά ήρύσθη ό Ίω . 

Κομνηνός).
- Μ  ετεωρολογικά, καί διάφορα ζητήματα καί λύσεις.

Σχόλια εις την σύνοψιν τών κανόνων Νείλου τοΰ Χίου.
Αντιρρητικός προς Βελλαρμίνον.
Εξήγησες τοΰ συμβόλου τής πίστεως.

■—θεολογίας Σύνταγμα.
— Περί αγίας Τριάδος.
—Περί μυστηρίων, ή κατά Λατίνων βιβλίου Β’.
—’Απάντησες κατά τής Τάργας (')
—Περί εύχαριστείας. Διάλεξις μετά τινων τών φράρων. (ότυπώθη Ιν Λον- 

δίνω μετ’ άλλων υπό Ν. Μεταξα).
—Περί ανθρωπίνων έργων.
—’Απάντησες εις Πανοπλίαν.
—:ΙΙερί τεθνεώτων. * (*)

(’) Allatii, de Georgiis.
(*) Allalii, de consensione. σελ. 1113.
(3) PramoUones Mystagogic®, σελ. 117.
C) ΑοσιΟέου, περί τών έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, σελ. 1179.
(°) Ή Τάργα τής 'Ρωμαί/,ής πίστεως σύγγραμμα εις χυόογραιχιχήν γραφίν υπό 

ΐΟ’ν Ίτ^ου'Λου Φρλγκιτχον»
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—Περί διωγμών τή; έκκλησία;.
— Διαλέξει; εξ περί τοϋ άγιου πνεύματος.
— Περί αργή; τοϋ πάπα.
—Περί του έν δόξη καθαρτηρίου πυρό;.
— Περί άπολαύσεω; των άγίων.
—Συντομία των ιταλικών αμαρτημάτων.
—Έγχειρίδιον περί έκπορεύσεω; τοϋ αγίου πνεύματος. (Ιξεδδθη ΰπό Δο- 

σιθέου έν τόμφ Καταλλαγή;).
— Διαλέξει; προ; Λήγηρ.
— Περί προορισμού, χάριτο;, καί αυτεξουσίου.

■ —Περί ελληνικών έθίμων.
—Περί έκπορεύσεω; τοϋ άγιου πνεύματος, προ; Λεονάρδον τον Χίον.
— ’Ακολουθία άσματική τοϋ άγιου μάρτυρο; Θεοφίλου τοϋ Ζακυνθίου, μαρ- 

τυρήσαντο; έν Χίω. (έξεδόΟη Ιν Ζάκυνθο) τω 1856 ύπο Σέργιου X. 'Ραφτάνη).
— Επιγράμματα καί ποιήματα έ ληνιστί καί λατινιστί.
— Έτιστολαί προ; Γοάριον, Κορυδαλλέ* κλπ.
’Έ,ραψεν ό Κορέσιο; καί λατινιστί—Libellum de impietatis, καί Ιταλι- 

στί. Contra le gallecianti del Galileo. Ό  Παπαδόπο λο; άναφ/ρει ετερον 
σύγγραμμα τοϋ Κορεσίου κατά Λατίνων, έν 'Ρώμη έπί Οΰρδανοϋ Η το> 
πυρί παραδοθίν. (Pracnot. My slag. σελ. 1 4).

Θεόφιλος Κορυόαλλεύς.
Γεννηθείς εις ’Αθήνας έσπούϋασεν έν 'Ρώμ,νι καί Παταβίψ την ια

τρικήν καί φιλοσοφίαν' έλθών εις Ζάκυνθον έξήσκει την έπιστήμην, 
διορισθείς καί σχολάρχης τοϋ έκεΐ σχολείου' εντεύθεν έγραψε πρός 
Κύριλλον τόν Λούκαριν τω  1 624  συγχαιρόμενος έπί τή Δευτέρα πα
τριαρχεία. Εκ τοϋ γράμματος τούτου αφορμήν ^ραξάμενος ό πατριάρ
χης, δστις έκ φήμης προεγνώριζε την παιδείαν τοϋ Κορυδαλλέως καί 
τήν περί τήν ’Αριστοτελικήν φιλοσοφίαν πολλήν αύτοϋ ακρίβειαν, ίδιά 
γραμμάτων προσεκάλ.εσεν αυτόν εις Κωνσταντινούπολιν, και έλθοντα 
καθίστησι σχολάρχην τω 16 2 6  έν τή τότε ί^ρυθείσνι πατριαρχική 
σχολ.ή, 5οϋς εις ζωάρκειαν τήν έν τω Κοντοσκαλίω έκκλησίαν. Έ νίυ- 
θείς τότε τό μοναχικόν σχήμα, μετωνομάσθη ΘεοΧοσιος. Ανήρ άνηρέ- 
μου καί άστάτου φρονήματος ό Κορυόαλλεύς, άποβαλών τό μοναχικόν 
τριβώνιον έπανέλαβε τό κοσμικόν όνομα Θεόφιλος, καί έκ Βυζαντίου 
άπελθών ήλθεν εις Βενετίαν, ένθα έδίιδασκε τοις βουλομ.ενοις.

Ολίγον πρό τής πατριαρχεία; Παρθενίου τοϋ Γεροντος εις Κων
σταντινούπολην έπαναστρέψας, έδεχθη εύμ.ενώς ύπό τής Εκκλησίας, 
ή τι; έκτιμώσα τάς γνώσεις έλ.ησμόνησε την θρασύτητα τοϋ πρώην 
μοναχού. Οί λ.ουθηροκαλβίνοι θίλοντε; ένα εϋρωσι καί μεταξύ τών
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Ελλήνων συνήγορον τής αίρεσεώς των, ήτις βανταχόθεν άπεκηρύσσετο* 
καί εϋθαρσώς έπατάσσετο, εΰρον πρόσφορον δργανον τον άστατον 
Κορυδαλλέα, δστις κρύφα μετά τής διδασκαλίας έπέρρίπτεν εις τάς 
καρδίας των άπλοϊκωτέρων τδ δηλητήριου τής αίρέσεως. Καθ’ ήν δέ 
ημέραν ένεθρονίσθη 6 Παρθένιο;, δ Κορυδαλλεϋς άναβάς έπί τοϋ άμ- 
βωνος έξεφώνησε πανηγυρικόν, έν ώ κακοβούλως άνέμιξε καί αίρετικάς 
δοξασίας, διακηούξας έν τέλει, δτι τά  έπ ’ όνόματι τοϋ Ψευδοκυρίλλου 
φερόμενα καλβινικά κεφάλαια, ήσαν ή ειλικρινής τής ’Ανατολικής 
εκκλησίας ομολογία. 'Η  θρασύτης αυτή έπί τοσοϋτον διηρεθισε τδν 
κλήρον, ώστε εντολή τοϋ πατριαρχείου δ ίεροκήρυξ τής μεγάλης εκ
κλησίας, Μελέτιος ό Συρίγος, άπδ τοϋ άμβωνος έκεραυνοβόλησε τα 
αιρετικά τοϋ Κορυδαλλέως δδγμ.ατα. Έκ τοϋ λίγου τούτου μεταγρα- 
φομεν τήν εξής περικοπήν.

« Κάποιος φιλόσοφος Θεόφιλος μέν πρότερον ονομαζόμενος, ύστερον 
» δέ διά τοϋ άγγελικοϋ σχήματος Θεοδόσιος, καί πάλιν τοϋ σχήμα-
» τος άποστατήσας, Θεόφιλος μείνας, ή μάλλον είπεΐν μ,ισόθεος, άνέ- 
» βηκεν έδώ επάνω εις τδν ίδιον άμ,βωνα τοϋ πατριαρχείου, τήν 
>> ημέραν όποϋ ένεθρονίσθη ό παρών πατριάρχης Παρθένιος πρώην 
» Άδριανουπόλεως, καί εΐπε πώς τά  τοϋ Κυρίλλου κεφάλαια είναι 
» στήλη τής εύσεβείας, καί δτι ή εκκλησία μας εις αυτά θεμελιοϋται, 
» καί οποίος δέν τά  ομολογεί είναι ασεβής" καί μάλιστα άπδ δλα 
.» διακρατών τδ ιζ ’. κεφάλαιον τδ άρνούμενον τήν άληθή παρουσίαν 
1  τοϋ Κυρίου ημών ’Ιησοΰ Χριστού έν τοΐς θείοι; μυστηρίοις, σπέρνει 
» ζιζάνιά εις τδ ποίμνιον τοϋ Χρίστου, φιλονεικεΐ μαζή μέ τούς μα~ 
■ θητάς του παντοιοτρόπως νά άρπάση τήν τροφήν όπου άφηκεν δ 
» καλδς ποιμ-ήν άπδ τά  πρόβατά του, μέ λογισμούς άνθρωπίνους, 
» προσθείς καί τοϋτο, δτι αύτω μάλλον πειστέον, φιλοσοφώ δντι, ή 
" άλλω τινί των μή ίσα τούτω τήν φιλοσοφίαν πεπαιδευμένων" περί 
.» των τοιούτων φημ.ΐ τδν Παύλον είρηκέναι, βλέπετε μή τις ύμϊν 
» εσται ό συλαγωγών διά τής φιλοσοφίας* ή πίστις ημών ούχί ύπό 
.» φιλοσόφων έκηρύχθη, άλλ’ έν δυνάμει Θεοϋ" μάλιστα τήν λέγω 
» έναντιωτάτην εις άμετρα πράγματα μέ τήν θεολογίαν’ πού γάρ 
* τά  κατά φύσιν τοΐς υπέρ φύσιν άρμ.όσουσιν·, δθεν ούκ άκολουθεΐν 
” δει ύμάς αύτω πείθεσθαι, πολλήν τριβήν περί τήν φιλοσοφίαν έ/οντι" 
” γάρ έν τή καθ’ημάς θεολογία καί τοΐς μυστηρίοις τής πίστεως 
“ "°ά.λήν έχει τήν απειρίαν καί απιστίαν, κατά Πορφύριαν βλασφ-φ-
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it μών τόν Χριστιανισμόν, και κατά Σιμπλίκιον, καί κατά Ίωάννην 
» τον Γραμματικόν, άποστατήσας τής καθ’ ήμας ευσεβούς πίστεως* * 
» μάλιστα δέ πάντων αύτω οΰ πειστέον διά τάς αντιθέσεις, άς έαυτώ 
» ποιεί" τότε γάρ είρηκεν δτι τά  κεφάλαια ταΰτα διορθώσεώς τίνος 
» δέονται, καί αύτός άντίρρησίν τινα έποίησε κατά τόν καιρόν τοΰ έκ 
» Βερροίας, εις σύνεσιν τούτου" λοιπόν ούτε αυτός ό ίδιος τά  έχει 
» καθαρά όλως αίοέσεως" δ ιατί λοιπόν νά τά  συγχωροϋμεν των άκά- 
» κων καί απλών ανθρώπων νά τά  διαβάζουσιν όπου είναι κίνδυνος 
» νά φαρμακευθοΰσινς ένα μόνον νά ή το κακόν δεν είνε χρεία νά διαβά- 
« ζουνται, διατί άπλοϋν θέλει τό αγαθόν ή πίστις καί όχι επίμικτον.

« "Οταν δ φιλόσοφος αύτός άνέβη έπ’ άμβωνος τούτου καί έκύοωσε 
» τά  κεφάλαια του Κυρίλλου, δεν ήξευρεν ό Παναγιώτατος ούτε ή 
ιι Σύνοδος τ ί θέλει νά εί—-7," καί ωσάν τά νικούσαν, μέ πολλνίν τους 
» αηδίαν καί σύγχυσιν καί ταραχήν τά ηχούσαν" μά δεν τόν έφίμωσαν 
» νά τόν καταβάσουσι κάτω βλάσφημα λαλουντα; διατί ήτον ή ημέρα, 
» καθ’ ήν ένεθρονίσθη ό Παναγιώτατος" καί τώ πάθει τής βίας βε
ι» βλημένος ήν ώς άφωνος νεύων εις έαυτόν, καί διατί ήλπιζεν ύστερον 
» νουθετηθείς νά επιστρέφω αύτός ό φιλόσοφος" μά επειδή καί αύτός 
« μετά πρώτην καί δευτέραν νουθεσίαν εις τά  αυτά μένει" ιδού έκ 
” στόματος τοΰ Παναγιωτάτου καί πάσης τής Συνόδου προσταχθείς 
» έγώ φανερόνω τήν βουλήν τής εκκλησίας ή οποία είναι, τά  κεφά- 
» λαια ταΰτα τοΰ Κυρίλλου νά μ.ή διαβάζουνται ούτε νά πιστεύωντα^ 
» ορθόδοξα, διότι είνε μακράν τής ήμετέρας εκκλησίας καί εύσεβείας" 
» καί όποιος τά  διαβάζει καί έχει τα  ευσεβή ή προστατεϊ αυτά, νά 
»’ είνε εξω τής τοΰ Χριστού εκκλησίας . .»  (‘).

'Ο Κορυδαλλούς παρών έν τω  πατριαρχείιρ έζητήθη ϊνα κατασπα- 
ραχθνί υπό τοΰ πλήθους, καί φεόγων έκρύβη εις την οικίαν τοΰ άρχον- 
τος Δημητρίου ’ίουλιανοΰ, παρ’ ώ καταλύων ηρχισε μετ οΰ πολύ δι
δάσκων έν μέν τή φιλοσοφία, ώς λέγει ό Δοσίθεος, τόν αθεϊσμόν, έν δέ τνί 
θεολογία τόν καλβινισμόν. "Υπουλος δέ φύσει προσήλθεν ειτα εϊς τήνΜε- 
γάλην ’Εκκλησίαν όμολογών μ.ετάνοιαν, καί συγχωρηθείς ύπεδύθη αύθις 
τό μοναχικόν τριβώνιον Θεοδόσιος μετονομασθεις. Τήν 14 Νοεμβρίου 
1 6 4 0  (2) έχειροτονήθη μητροπολίτης Ναύπακτού καί ”Αρτης, έκβαλών

(1J Έκ των ανεκδότων λόγων Σνριγον. Έζεφωνηδη ο» ουτος τή 27 δκτωβριον 1639.
(*) ΟίΙτω γράφει Συρίγος, σημείων καί τήν ημέραν τής χειροτονίας τον ZiCCατον* 

ίπομένως λανδάνεται Κωνστάντιος 4 -πατριάρχης δρέζων τό έτος 1039.
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ίτοΰ θρόνου τον πρώην Βελλας" άλλα μετ’ ού πολύ έγένετο έκπτωτο? 
υπό τής μεγάλης εκκλησίας τής άρχιερωτύνης, ίιό τ ι άπεδείχθη επαμ
φοτερίζων τοΐς δόγμασιν. Εις έσχάτην περιπεσών πενίαν περιηρχετ» 
τήδε κακεϊσε την ιατρικήν μετερχόμβνος, και τα  προς λιτόν βίον συντε- 
λοΰντα μόλις ποριζόμενος. Έλθών δ ’ έπί τέλους εις ’Αθήνας ησύχασε 
διδάσκων τους προσερχομένους, μεταξύ των όποιων μνημονεύεται καί 
Νεκτάριος ό Σιναΐτης, όστις τήν Πελοπόννησον και ’Αττικήν περιερχό- 
μενο;,χάριν υποθέσεων τοϋ Σινά,ήκροάσατο έν Άθήναις τών φιλοσοφικών 
μαθημάτων παρά Κορυδαλλεΐ (1 6 4 5 ). Ό  Θεόφιλος λη,στευθεις ύστερον 
όπά κακούργων καί πάντων άπεκδυθείς, έκ λύπης άκατασχέτου ύπθ" 
πέσουν εις δεινήν μελαγχολίαν έξεμέτρησε τό ζην μετά τό Ί645(1).

Ό  Κορυδαλλούς, ασχέτως των θρησκευτικών φρονημάτων αυτού, 
ΰπήρξεν ό πρώτος εΐσαγαγών έν Έλλάδι τάς νεωτέρας φιλοσοφικά? 
έρευνας, καί πολύ ωφέλησε διά τής διδασκαλίας τήν πατρίδα" δθεν 
δικαίως έπέσυρε τον έπαινον πολλών, καί ίδια Ευγενίου τοϋ Βουλ- 
γάρεως λέγοντος περί αΰτοϋ έν τή Λογική, “ ούκ άμυδρόν φιλοσοφίας 
■>' φώς έν τοΐς ήμετέροις άπέστιλβε. » Ταύτά επαναλαμβάνει καί ό 
συμπατριώτης του Κοδρικάς έν τή περί Γλώσσης Μελέτνι, προς δέ καί 
Προκόπιος ό Μοσχοπολίτης εγκωμιάζει τον Κορυδαλλέα·

Μαθηταί αύτοϋ έγένοντο πολλοί των τότε περιφανών, έν οίς μνη
μονεύονται Μελέτιος Συρίγος, Διονύσιος μητροπολίτης Ναυπλίου, Νε
κτάριος ό πατριάρχης 'ΐεροσολύμ.ων, ’Ιωάννης ό Καρυοφύλλης, Γερμα
νός ό Λοκρός, καί Θεοφάνης Ξενάκιος ό μητροπολίτης Φιλαδέλφειας.

Έγραψε πολλά έξ ών τινα μέν τύποις έξεδόθησαν, άλλα δέ ανέκ
δοτα παρά διαφόροις κατάκεινται.

— Περί επιστολικών τύπων. (Τό συνταγμάτιον τοΰτο έπί δύο αιώνας έχρη- 
βίμευσεν ώς κανών επιστολογραφίας, αί δ έν αϋτφ έπιστολαι, κατά τάς έκ- 
δόσεις αυξομειούμεναι, ώς υπόδειγμα Ιπιστολικής κοινολογίας. Έξεδόθη τό 
πρώτον έν Λονδίνιρ τφ  16 2 1  ΰπό Νικοδήμου Μεταξά, προσφωνήσαντος τήν 
εκδοσιν τώ συγγράφει" άνετυπώθη δ’ ύστερον έν Μοσχοπόλει, καί πολλάκις έν 
Βενετία καί αλλαχού. Έ ξ  αυτοψίας γνωρίζω τήν έν έτει 1786 ΰπό Κυπρια
νού τού Κυπρίου εν Βενετία γενομένην, ήτις περιεχει τάς έξης έπιστολάς. 
ά) Θεοφίλου τού Κορυδαλλέως πέντε έξ ’Αθηνών καί Ζακύνθου (1616—21)

Η  Δοσιθέι J ,  περί τών έν'Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, σελ. 1171—2.—Κων- 
σταντιου, υπόμνημα περί τής έν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχικής σχολής.—Papa- 
dopoli, Histor. Gymn. Patavini.—'Ο τελευταίος ήμαρτημίνως τίθησιν εν ετει 1626 
J V  τελευτήν τοϋ Καρυοαλλέως, ον κατά 'λάθος Ν ικηφόρον ονομάζει.
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προ; Κύριλλον Αούκαριν, Νικόδημον Μεταξάν, Σοφιανόν, καί Διονύσιον Μα* 
κρήν δύο* S ')  Μαξίμου Μαργουνίου (1590 — 4600) προ; 'Ιερεμίαν τον πατριάρ
χην, και Σαμουήλον άνα μία, πρδ; Δαβίδ Έσχέλιον τέσσαρε;, καί Κάρολον 
ΊΡιττεροόσιον δύο* γ )  Κυρίλλου Αουκάρεω; δυο Ιπιστολαί προ; Έσχέλιον* 
S') Αεοντίου Ευστρατίου, Κυπρίου, μία προ; Έσχέλιον* έ) Μαξίμου Ιερομό
ναχου τοΰ Πελοποννησίου, (4602) δκτώ πρί>; Ματθαίον, Ναθαναήλ, καί Ά β -  
βακουμ ίερομονάχου;* Γεώργιον οίκονύμον 'Ρόδου* ’Αρσένιον καί Ά νθιμον ίερο- 
μανάχου;* Μιχαήλ Κράλην* καί ς ’) Νικηφόρου καθηγουμένου Πάτμου, Ικ 
Πάτμου (47 Μαρτίου 4607) ιερό? Μάήιμον ιερομόναχον τον Πελοποννήσιον).

— ’Έκθεσι; 'Ρητορική?, (συνεξεδόθη τοΐ; Ιπιστολικοϊ; τύποι?).
— Ε ΐ; ίσασαν την λογικήν τοΰ Άριστοτέλου; υπομνήματα καί ζητήματα, 

(έξεδδθησαν Ιν Βενετία τφ  4729 παρά Νικολάω Γλυκεΐ, Ιπιμελεία Ά λεξ . 
Καγκελλαρίου).

— Είσοδο; Φυσική; άκροάσεω; κατ’ Άριστοτέλην. (Ιξεδόθη εί; δύο τόμου; 
Ιν Βενετία παρά Γλυκεΐ 4779 — 80, δι’ Ιπιμελεία; Κυπριανού αρχιμανδρίτου 
τοΰ Κυπρίου).

— Ά ν τ ί^ η σ ι; εί; τδε κεφάλαια Κυρίλλου τοΰ Αουκάρεως (μνημονεύει ταύ- 
τη ; Μελέτιο; ό Συρίγο;).

— ’Έκθεσι; κατ’ Ιπιτομήν τή ; λογική; πραγματεία;.
— ’Επιστολή δογματική προ; Σωφρόνιον Ποκζάσην, πρώην τή ; ίν Κιαιβίω 

σχολή;, τότε ϊέ  έν Γιασίω τή ; Μολδαβία; ήγουμενεύοντα. (Ιξεδόθη τω 4797 
ίιπο Ευγενίου Βουλγάρεω; Ιν Β’ τόμω Ζορνικαβίου).

— Γεωγραφικά, (χειρόγραφον παρα Σ . Κρίνω).

Νικόλαος Κούρσουλας.
Έγεννήθη έν Ζακύνθω έκ γονέων ευπατριδών, πάλαι έκ τής ομωνύ

μου Δαλματικής νήσου μεταναστευσάντων. Προπαιδευθείς έν τή πα- 
τρίδι έστάλη εις ’Ιταλίαν καί έγένετο τρόφιμος τοΰ έν 'Ρώμνι σπου
δαστηρίου τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου* έπιδοθεις εις τάς θεολογικάς καί φιλο
σοφικά; σπουδάς ύπέστη τάς διδακτορικά; έ'ετάσεις, καί άνηγορεύθη 
διδάκτωρ τής θεολογίας καί φιλολογίας (1 6 2 5 ). Ή  διδακτορική αυ
τού άναγόρευσις καί έπίδοσις τού διπλώματος έγένετο έπί παρουσία 
καί λογίων Ελλήνων διατριβόντων τότ’ έν 'Ρώμφ σπουδής χάριν, 
καί τοιοΰτοι μνημονεύονται έν τω  πτυχίω  ό Νικόλαος Μαρμάτουλος 
’Αθηναίος, Μάρκος Λίμας 'Ρεθύμνιος, Νικόλαος Μαρτελάος Ζακύνθιος, 
’Ιάκωβος Μέδικος Σπαρτιάτης, Μιχαήλ Κορέσιος Κρής.

Έκ 'Ρώμης μετέβη ό Κούρσουλας εις Πατάβιον, παροτρυνόμενος, 
ώς λέγει ό Παπαδόπουλος, υπό των γονέων ϊνα έπιδοθή εις τήν μά- 
θησιν των νομικών. 'Ως δε σημειοϋται έν τοΐ; πρακτικοί; τού πανε
πιστημίου διωρίσθη δίς Οπό τής Ένετικής δημοκρατείας σύμβουλος
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<ών έ’ργων τής γυμναστικής καί ταμίας των ύπερθαλασσίων εθνών
Έπανελθών εις Ζάκυνθον μετέβη μετ’ οΰ πολύ εις τό μοναστήριον 

τών Στροφάδων καί τον μοναχικόν άσπασάμενος βίον διετέλεσε πο
λιτευμένος άμέμπτως, καί τά  θεία μελετών, μακράν τής τύρβης τών 
κοσμικών ματαιοτήτων. Ειτα έχειροτονήθη ίερεΰ; έν Κεφαλληνία, καί 
ό τότε αρχιεπίσκοπος Μεταξάς έκτιμών την τε παιδείαν καί σεμνό
τητα τοϋ άνδρός κατέστησεν αυτόν αρχιερατικόν επίτροπον έν Ζα- 
κύνθω (1680). ’Αλλά τό έπόρ,ενον έτος (3 Σεπτεμβρίου 1631) οί 
σύνοικοι της Ζακύνθου κατήργησαν τό αξίωμα τοϋ Κουρσούλα, οστίς 
ήναγκάσθη νάποδημήσνι είς Αλεξάνδρειαν. Κατά τόν Παπαδόπουλον, 
ό λόγιος Ζακύνθιος λίαν ωφέλησε διά τοϋ κηρύγματος τους έν Αιγύ
πτιο παροικοϋντας "Ελληνας, διδάσκων αύτοις την ορθοδοξίαν καί 
τόν έ'λληνα λόγον έρμηνεύων έν τοϊς σχολείοις αυτών. Κατά δέ τόν 
Άλλάτιον οί έν Αλεξάνδρειά χάριν έμπορείας παρεπιδημοϋντες 'Ολλαν
δοί προσήνεγκον τω  Κουρσούλα τόν πατριαρχικόν θρόνον έάν έξομ.νύων 
τά  πάτρια δόγματα ώμολόγει τόν Καλβινισρ.όν. Αυτός δέ ού μόνον 
άπέρριψε την προσφοράν, αλλά καί φοβούμενος τάς έπιβουλάς των 
έπανήλθεν εις την πατρίδα του, καί έπεδόθη εις μελέτην καί συγ
γραφήν θεολογικών πραγμ.ατειών. Εν έτει 1646  άποθανόντος τοϋ Νικο
δήμου Μεταξά έπαρουσιάσθη μεταξύ τών υποψηφίων τής αρχιεπισκοπής 
Κεφαλληνίας καί ό Κούρσουλας, λαβών δώδεκα μ.έν ψήφους καταφα- 
τικας, καί 198 άρνητικάς (* *). ’Ακολούθως μεταβάς εις Άθωνα καί 
όσίως βιώσας άπεβίωσεν έν ετει 1 65 2 .

Σ  νγγράμματα .
—Σύνοψις τής ΐερας θεολογίας φιλοπονηθείσα εις ωφέλειαν ιών έρθοοόξων 

φιλομαθών. (ίζεόόθη έν Ζακόνθω τώ 1864 Οπό τοϋ Ήπειρώτου Σέργιου 'Ραφ- 
τάνη εις τόμους δύο).

— Υπομνήματα καί ζητήματα είς το περί γενέσεως καί φθοράς τοϋ Ά ρ ι-  
στοτέλους.

— Υπομνήματα καί ζητήματα εις τό Άριατοτελους Α  καί Β '.
—  Ρητορική μετά την τοΰ Άριοτοτέλους (").

Μελέτιος Συρίγος.
’Εγεννήθη περί τό 1586 (δ) είς Χάνδακα τής Κρήτης, καί ώνομά-

(‘) Βλ. Βιογραφίαν Νικοδήμου Μεταξά.
(*) Π. Χιώτου, βίος Κουροούλα έν Α’ τόμιρ τής ίεράς θεολογίας.
(*) Ημαρτημένες ό Παπαδόπςυλος τάσσει την γέννητιν τοϋ ϊυρίγου τω 162ί.
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ζετο Μάρκο; έν τοϊς κοσμικοί;. Παιδευθεί; τήν εγκύκλιον μάθησίή 
παρά τω  συμπατριώτη Μελετίω ίερομονάχω τω  Βλαστώ, άπέδήμησεν 
ε ί ;  ’Ιταλίαν ττρος τελειοτέραν μάθησιν. Έδιδάχθη έν Βενετία τήν λα
τινικήν καί ιταλικήν, άκροασάμενο; καί την λογικήν παρά θεοφίλω 
Κορυδαλλεϊ. ’Εντεύθεν με ταβά; εις Πατάβιον διήκουσε τήν ρητορικήν 
καί τά ; φυσικομαθηματικά; έπιστήμα; έν τώ  περικλεεϊ τή ; πόλεω; 
ταύτη; Γυμ,νασίω (’). Κατηρτισμένος ήδη μέ αρκετήν ευρυμάθειαν 
έπανέστρεψεν εις 'Ελλάδα, καί έκουρεύθη έν Κυθήροι; ιερομόναχο;, 
Μελέτιο; μετονομασθεί;. Μεταβά; εί; Χάνδακα ήρξατο διδάσκειν έ“  
έκκλησία; τον λόγον τού Θεού’ άλλα συκοφαντηθεί; παρά τω  Έ νετΆ  
διοικητή, ώ; ταραξία; διεγείρων τό εθνικόν των συμπατριωτών του 
φρόνημα, κατεδικάσθη ερήμην εις θάνατον. 'Ο Μελέτιο; μαθών τ ’ άπο- 
φασισθέντα άπέδρα εί; ’Αλεξάνδρειαν, όθεν, προσκλήσει τού συμπα
τριώτου του Κυρίλλου τού Λουκάρεω;, μετέβη εί; Βυζάντιον (1630). 
Διορισθε’ι; ΐεροκήρυξ τής μεγάλης έκκλησίας, συνεστήσατο καί σχολήν? 
έν Ί  έδίδασκε τοϊ; βουλομένοι; τά γραμματικά καί τά ; έπιστήμα;.

Κατά τήν έποχήν εκείνην μεγάλω; έτάραττον τήν εκκλησίαν τά 
υπό των Λουθηροκαλβίνων έπ’ όνόματι Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεω; έκ- 
δοθέντα κεφάλαια, άτινα διαμαρτυρόμενοι καί καθολικοί άφειδώ; διέ- 
νειμον καθ’ ολην τήν ’Ανατολήν, οί μεν ινα προσηλυτίσωσιν, οί δέ ΐνα 
διαβάλλωσι τό πατριαρχεϊον ώς καλβινίζον. Μεγάλην ΐδίω; ταραχήν 
καί σύγχυσιν έπήνεγκεν ή διασπορά τού δυσσεβοϋ; τούτου συντάγμα- 
το; έν 'Ρωσσία προ πάντων, ένθα ’Ιησουιται καί άλλοι τή ; παπικής 
αύλή; ρασοφορούντες κατά λεγεώνα; συρρέοντες έβόων καί κατεξανί- 
σταντο κατά τού αιρετικού πατριαρχείου. Προσήλυτοι οΰκ ολίγοι έκ 
των άπλοΐκωτέρων ένέπεσαν εί; τά  δίκτυα τής Ίησουΐτική; ραδιουρ- 
δίας. Πέτρο; ό Μογίλα; τώ 1620 μητροπολίτη; Κιέβου καί ’Αλικία; 
ΰπό Θεοφάνου; 'Ιεροσολύμων χειροτονηθεί;, θαοραλέω; άντεπάλαι; 
κατά των ’Ιησουιτών καί τών Λουθηροκαλβίνων, άγωνιζόμενα; τον 
καλόν υπέρ τή ; ορθοδοξία; αγώνα. Συνέγραψε κατά τών άνω Καλβι- 
νικών κεφαλαίων ομολογίαν τή ; ορθοδόξου έκκλησίας, ήν μετερχό- 
μενοι οί ορθόδοξοι 'Ρώσσοι έστηρίζοντο έν τή πίστει’ άλλ’ επειδή 
πάλιν τινες λαλούντε; διεστραμμένα κατεδίκαζόν τινα τής 'Ομολο- (*)

(*) fO Παπαδόπουλος αναφέρει, ότι ό συμπατριώτης του ουτος μετά τετραετή εν 
Παταβίω ατουδην άνηγοοεύθη διδάχτωρ της '.άτριχης, την οποίαν και εν τη πατριοζ 
εξήτκησε.
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γ ία ί, καί οΰτώ πάλιν έλάμ,βανον οί αντικείμενοι ίσχύν τ'.να κατά τών 
Ορθοδόξων, ό Μογίλας παρεκάλεσε τόν τότε ήγεμονεύοντα Μολδαβίας 
Βασίλειον ϊνα ένεργήση καί συνέλθωσιν εις Ίάσιον απεσταλμένοι άπό 
τής εκκλησίας τής Μικράς Τωσσίας καί τινες λόγιοι έκ Κωνσταντι
νουπόλεως πρός ,συγκρότησιν συνόδου εις διευκρίνησιν τοϋ ζητήματος. 
Δεχθείς την πρότασιν ο Βασίλειος εμεσίτευσε παρά τω  Κράλιρ καί 
τοϊί άρχουσι της Λεχίας, καί έπέμφθησαν κληρικοί τινες σοφοί καί 
ενάρετοι καί ήλθαν εις Ίάσιον' ό αυτός έγραψε περί τούτου καί εις 
Κωνσταντινούπολιν' ή δέ τότε ιερά σύνοδος θεωρούσα καταλληλότα- 
τον τόν Συρίγον, άπέστειλεν αυτόν μετ’ άλλων αρχιερέων καί κληρι
κών. Συγκροτηθείσης έν Ίασίω τοπικής συνόδου έθεωρήΟη ακριβώς καί 
διΰλίσθη ή υπό Μογίλα έκτεθεΐσα ομολογία' καί άλλα μ.έν άφαιρέσαντες, 
Ιτερα δέ προσθεσαντες άνεκάθη,ραν αυτήν πάσης μέμψεως, καί όρισαν 
ϊνα η καί λέγηται ομολογία τής καδολικής εκκλησίας. ΣυναΟροισΟείσης δέ 
μ,ετά ταϋτα μ,εγάλης έν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου, παρόντων καί 
τών τεσσάρων πατριάρχων, έπεκυρώθη αύτη ώς πάντιρ ορθόδοξος, καί 
έςεδόθη ΰπό Συρίγου (1).

Έκτος τής όπ’ αυτού μ.εταφρασθείσης 'Ομολογίας, ό Συρίγος έγραψ 
καί ίδιον σύγγραμμα κατά τών καλβινικών κεφαλαίων, όπερ έξέδωκεν 
ελληνιστί ό ΔοσίΟεος, μετέφρασε δέ γαλλιστί ό 'Ριχάρδος Σιμών 
(Crearrce de Γ Eglise Orientale), καί ό 'Ρέναουδότος έν ταϊς Όμίτ 
λίαις τοϋ Γενναδίου.

Ολίγον μ.ετά την έξ Ίασίου επιστροφήν ό Συρίγος πεσών εις δυσμ,έ- 
νειαν τού πατριαρχου Παρθενίου τοϋ Νέου, έ’φυγεν (1  Ιουνίου 1 6 4 5 ) 
εις Μολδαβίαν καί Κών, όΟεν μετά την καθαίρεσιν εκείνου ( 1 6 4 6 )  
άνεκλήθη εις Κωνσταντινούπολιν* μ.ετά δέ την έγκαθίδουσιν τοϋ αυ
τού πατριαρχου (1648) έξωρίσθη εις Τρύγλιαν τής Βιθυνίας (2) μέχρι 
τοϋ 1 6 5 0 , οτε άπαγχονισθέντος τοϋ Παρθενίου, έπανήλθεν εις Βυ
ζάντιον. 'Οσίως δέ καί θεαρέστως επί πλέον βιώσας ό μ.ακάριος Μελέ
τιος άπεβίωσεν έν Γαλατά την 17 ’Ατίριλίου 1 6 6 4 , γεγονώς ετών 74·

(J) fH 'Ομολογία του Μογίλα άνετυπώθη τω 1688 έν Βελγίφ, δια δαττάνης Πα- 
ναγιώτου Νικουσίου, καί τω 1099 υπό Δοσιθέου έν Μασίω. (Βλ, βίον Νικουσίου).

(4) Ουτω γράφει Δοσίθεος* Προύσαν οέ ό Συρίγος αυτός έν σημειώματι εύρισκομένω 
έν τφ πίνακι τών λόγων αύτου, εχοντι οΰτω* » λόγος δτε ένεθρονίσθη ό κυρ ίίαρΟέ·* 
» νιος ό Νέος, έκβαλών τόν Γέροντα, καί ύστερον ήμας εζορίσας, Ιουνίου ά. α γμ ί. 
* έξωρίσθη δέ καί αυτός α χ μ ς \  Νοεμβρίου ιά. αποφυγών δέ της εξορίας πάλιν ηλθ«> 

'■'» «Ϊϊ τύν θρόνόν αχμη. Ό χ ι. 28, χάΐ ευθύς έξώρισεν ήμας εις Προύσαν τό δεύτερον! 
£  *21 τρίτον εις * .  .  . Νοεμβρίου ί. Άπεχτάνθη τή ι ς . Μα ίου <jyv'». ί

(ΔΕΟΕΛΛ. ΦΙΛΟΛΟΓ.) 17
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*0 Συρίγος ήν έκ των ολίγων πεπαιδευμένων τοΰ έθνους, τρίβων 
περί την θεολογίαν, την φιλοσοφίαν, και τάς αλλας έπιστήμας, καί 
εΐδήμων πολλών γλωσσών, άνήρ δέ χριστιανικών εθνών’ ό Δοσίθεος λέγει, 
« ει τις βούλεται την ζωήν αύτοΰ γνώναι οποία τις ην, συγκρίνας 
■» αυτήν μεθ’ δτου άν βούλοιτο των άγιων ιεραρχών, ΐσην αύτή, καί 
» εις οϋδέν ελαττον γεγενημένην εύρήσει ».

Μαθηταί αύτοΰ έγένοντο πολλοί έν διαφόροις άζιώμ.ασι διαπρέψαν- 
τες, ώς Παναγιώτης Νικούσιος ό μέγας διερμηνεύς, Εύγένιος Αΐτωλός, 
Αρσένιος 'Ιερομόναχος, πνευματικός τών έν Κωνσταντινουπόλει εύγε- 
νών, καί Ίωαννάκης Πορφυρίτης, πρώτος διερμηνεύς τής έν Κωνσταν- 
τινουπόλει Γερμανικής πρεσβείας (').

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
'— Ερμηνεία τής άγιας γραφής, εις τόμους τρεις.
— Μαρτύρια πολλών μαρτυρησάντων έν τοΐς κατ’ έκείνον χρόνοις.
— Περί τοΰ μυστηρίου τής εύχαριστείας. (έξεδόθη υπό 'Ρεναουδότου με

τ’ άλλων έν Παρισίοις 4709).
— Κατά τών Καλβινικών κεφαλαίων ερωτήσεων Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως. 

(έξεδόθη τώ 4690 κατά μήνα Σεπτέμβριον έν Ίασίω  υπό Δοσιθέου εις φύλ- 
λον, έκ σελ. 463· Έ ν  τή έκδόσει ταύτη πρόκεινται Επιγράμματα Χρυσάνθου 
Νοταρά ίερομονάχου καί αρχιμανδρίτου τοΰ ίεροΰ τάφου εις Κωνσταντίνον 
Μπασαράμπαν καί εις Μελέτιον Συρίγον, καί Ετερον πρός τον αυτόν ΰπό Σπαν- 
τωνή δικαιοφύλακος τής μεγάλης έκκλησίας καί διδασκάλου τών Επιστημών 
τής έν Κωνσταντινουπόλει σχολής'.

— Λόγοι εκκλησιαστικοί, άριθμούμενοι ώς έζής’
4 . Είς τό, Έ γώ  είμι ή Ούρα, δι’ έμοΰ άν τις κλπ.
2 . — Βίβλος γεννέσεως Ίησοΰ Χρίστου .
3 .  — Έ γ ώ  είμι 6 ποιμήν ό καλός.
Α.— Έ άν άφήτε τοΐς άνΟρώποις τά παραπτώματα.
5 .  — Έπιστράφητε πρός έμέ έξ όλης τής καρδίας.
6 .  — "Αγουσιν οί Γραμματείς καί οί Φαρισσσαΐοι γυναίκα.
7 .  —  Ά νέβη ό Ίησοΰς είς 'Ιεροσόλυμα.
8 .  -  Έ Ρχ  εται ό Ίησοΰ; είς πόλιν Σαμαρίας.
9 . —  Έλέησόν με ό θεός κατά τό μέγα έλεος σου.

4 0 .—  'ΩμοιώΟη ή βασιλεία τών ουρανών οικοδεσπότη.
4 4. — Ε ίς δέ τών κρεμασθέντων κακούργων.
4 2 . —  "Ωσπερ γαρ άνθρωπος άποδημών.
43 . —  Μ ή είσενέγκης ημάς είς πειρασμόν.
44 . —  Ποιήσατε ούν καρπούς τής μετάνοιας.

(8) Δοσιθέου βίος ϊυρ ίγου , έν προοιμ,ίψ τ5ν  ’Αντιρρήσεων.— Papadopali, I i is lo l ,  
Gyma, Patayiui, σελ. 309—Jiographie Universelle tom. ΧΧΥΙΙΙ,
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? 5. Είς τό ’Άνθρωπό? τις ήν οικοδεσπότης, όστις έφότευσε.
< 6 . —  Καθώς θέλετε να ποιώσιν ήμίν οί άνθρωποι.
17 . — Έξήλθεν ο σπειρών τοΰ σπείρα-, τον σπόρον.
18 . —  Έξελθόντι τω Ίησοΰ Ιπί την γην.
4-9. —  Καί ίδοΰ η'λθεν άνήρ, ώ Ονομα Ιαειρος.
2 0 . — Πάντα μοι παρεδόθη ΰπό τοΰ πατρος μου.
2 1 . — Εισερχομένου τοΰ Ίησοΰ ε"ς τινα κώμην.
2 2 . —  Υ μείς έστε το φως τοΰ κόσμου.
2 3 . ■— "Ηκουσεν ό βασιλεύς Ηρώδης.
2 i .  — Είσήλθεν ό Ίησοϋς εις κώμην τινα.
2 3 . — Ώμοιώθη ή βασιλεία τοΰ οΰρανοΰ άνδρί.
2 6 .  —  Διδάσκαλε ποια εντολή μεγάλη εν τφ  κόομιρς
2 7 . — Ταΰτα Ιντέλλομαι ΐιμιν.
2 8 . — "Ανθρωπός τις κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ.
2 9 . —  "Οστις θέλει δπίσω μου έλθεϊν άρνησάσθω.
3 0 . — Προοίμιον εις την Χρίστου γέννησιν.
34. — Άναπλήρωσις των διδαχών τοΰ ποιμένος.
3 2 . — Αί έπτά εύσπλαγχνίαι τοΰ Κυρίου.
33 . — Τη πρώτη κυριακή των νηστειών, περί εικόνων.
34 . — Τί σημαίνει ή άντίτυπος φωνή.
35 . —  Περί μετάνοιας.
3 6 . — "Οτι θυσία αληθώς g κυρίως τό Ιν τη Ιερά μυσταγωγία προσφε-

ρόμενον.
3 7 . —  Ποϋ άναφε’ρεται τό ο’νομα τοΰ λειτουργού.
3 8 .  — Εις τον ιερόν νιπτήρα. ·
3 9 · —  Επιτάφιος εις Καντακουζηνήν.
49· Προοίμιον είς τον Ικ Βεββοίας μετά τον Ιμπρησμόν τοΰ Γ αλαια .
41 ■ Κατα Κορυδαλλέως φιλοσόφου άρνουμένου τό σώμα καί αίμα τοΰ

Κυρίου Ιν τοΤς θεΐοις μύστηρίοις.
42 . — Προοίμιον είς τόν παναγιώτατον Παρθένισν τον Γέροντα.
4 3 . — Σημειώσεις είς τό ι  οστις θελει έπίσω μου έλθείν ».
44 . —  Είς την είσοδον τής μεγάλης τεσσαρακοστής.
4 5 . —  Περί γυναικός αγαθής.
46 . —  Προοίμιον είς την πρώτην λειτουργίαν τοΰ κυρ Παρθενίου τοΰ Νέου.
47 . -  Ε ίς την Πέτρου άονησιν.
4 8 . — Είς την άνάληψιν τοΰ Κυρίου.
49. — Οΰδείς άναβέβηκεν είς τόν ουρανόν.
5 0 . — "Οτε Ινεθρονίσθη ο Κυρ Παρθένιος ό Νέος έκδαλών τόν Γέροντα,

καί ύστερον ήμας Ιξορίσας.
51. —  Κατά ποσους τους τρόπους τα αμαρτήματα.
5 2 . — Περί τού Ζακχαίου.
53. —  ^Προοίμιον εις την Χοιστού γέννησιν.
,Εκτός των λόγων τούτων άπαγγελθίντων εν τφ  πατριαρχείο) είς απλήν

17*
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φράσ'.ν, δια ίο ευληπτον των εκκλησιαζομένων ('}, εγραψεν ό Συρίγος καί ταυ-#}
—Σημειώσεις είς επιταφίους λόγους.
—Σημειώσεις περί θλίψεων.
— Τά τών ’Αρχιερέων ονόματα.
—Σημειώσεις είς τα Πανέρια, καί δτι ή κόλααις αιώνιος.
•—Επιστολή Ίπποκράτους περί ματαιότητος έκ στόματος Δημοκρίτου.
Μετεφρασεν άπό το λατινικόν είς τό απλοελληνικόν.
—Ερμηνείαν Ώριγενους τής προς 'Ρωμαίους έπιστολής.
Καί από τής αρχαίας έλληνίδος είς την τότε λαλουμένην.
—Ίωάννου Καντακουζηνοΰ κατά Μωαμεθανών.
—Ινστιτούτα Ιουστινιανού.
—Νομικήν Ιπιτομήν Δέοντος καί Κωνσταντίνου τών βασιλέων. (Τήν Ε π ι

τομήν ταότην μετήνεγκεν ό Συρίγος είς τήν απλοελληνικήν, προτροπή Κων
σταντίνου Βασαράβα τοΰ βοεβόνδα).

Πέτρος Άρκοόδιος.
Ή  'Ρωμαϊκή αύλή παντοΐα έτεχνάσθη προς υποταγήν τών ά τ ι-  

Οάσσων σχισματικών τής ’Ανατολής, οϊτινες άντΐ νά προσκυνώσι τά  
■πέδιλα ενός θνητού, έλάτρευον τό ιδανικόν θεότητος, ή τις ένανθρω- 
•πισθεϊσα δεν άνυψώθη έπί θρόνου, ά'Κ'κ έξήπλωσε τάς χεΐρας έπί του 
σταυρού, καί έςέπλυνε τον ρύπον τών ανομημάτων τοΰ ανθρώπου. 
Καταχρωμένη τής ισχύος, ήν κοσμική καί πνευματική εξουσία τή 
εδιδε, θρασεία επέπεσε κατ’ αδελφών, οϊτινες αντί τοΰ ξίφους τον 
σταυρόν εϊχλιν ώς μόνον δπλον" πολλάκις εκδικούμενη έκλόνησε καί 
εις τό χείλος εφερε τής καταστροφής τήν δυστυχή τών 'Ελλήνων 
αυτοκρατορίαν, καθ’ ής άπό τοΰ θ ' μετά Χριστόν αίώνος είχον συνω- 
μόσει ό'λα τοΰ καθολικισμού τά  βασίλεια έπί κεφαλής έχοντα τούς 
διαδόχους τών άλιέων, οϊτινες άντί τού πνευματικού δικτύου Ιφερον 
άνά χεΐρας δπλα κακούργα, τά  όποια λεγεώνες ρασοφόροι* καθ’ εκά- 
στην έφεύρισκον έν τή σκοτία τών κατακομβών τής Νέας Βαβυλώνος. 
’Αντιμέτωπος έπάλαισεν ή ορθοδοξία, τον θυρεόν τής πίστεως περιε- 
ζωσμένη, καί άπό τής θεότητος, υπέρ ής έπρομάχει, μυστηριωδώς 
βοηθουμένη. Άπεκρούσθησαν θαυμασίως αί άλλεπάλλ,ηλαι τής 'Ρω
μαϊκής αυλής ληστρικαί έπιδρομαί, διελύθησαν στρατοί απειροπλη
θείς, καί συνετρίβησαν τά  ξίφη τών επιδρομέων απέναντι τής λάμ- 
ψεως τοΰ φωτός τής ’Ανατολής, καί τής αθώου βακτηρίας τού ποι-

(Μ ΟΙ λόγοί ουτοί φέροντες χρονολογίαν έκφωνηαεως 2 Δεκεμβρίου 1633—27 Δε<* 
κεμβρίου 1639, ευρηνταί ανέκδοτοί μετά τών κκτοτέρω, είς τδ έν Κωναταντινσυπό- 
λίΐ Μετόχίον του 'Αγίου Τάφου, 69εν ά ντε γρ άφησαν Οττο τρυ Κυρ. Σοφ, Οικονόμου*
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γενάρχου τής ορθοδοξίας. Αλλ’ οι κλονισμ,οι εκείνοι, εϊ καί προς οϋδέν 
βλάψαντες την θρησκείαν, διέρρηξαν όμως τά ράμματα του κοσμικού 
κράτους, έν ώ αυτή έξησκεϊτο. Ή  αυτοκρατορία έ'πεσεν, άλλ’ ή ορθο
δοξία άνεδείχθη νικήτρια. 'Ο ποιμενάρχης της ορθοδοξίας είχε την 
κεφαλήν είς τον ουρανόν, τάς χεΐρας έφ’ όλης τής ’Ανατολής, καί τους 
πόδας εις τό Βυζάντιον- δύναμή έν τφ  κόσμω δεν εΐχεν, εύχάς όμως 
διένειμεν από του ούρανοϋ εις τό ποίμνιόν του, οπερ προπηλακιζόμε- 
νον άντεϊχε, διωκόμενου ήνδροϋτο, καί θυσιαζόμενον έσυγχώρει. Καί 
ή Δύσις τότε κατεΐδε την αδυναμίαν της* σκότος παχυλόν έκεϊ έβα- 
σίλευε, καί τά  συντρίμματα τής πεσοόσης αυτοκρατορίας έλΟόντα 
διέλυσαν αυτό. Την βίαν διεδέχθη ή αλωπεκή- περιέθαλψαν τά  θύ
ματά  των υπό τον μ.ονομερή σκοπόν του προσηλυτισμού. Σχολεία έν 
*Ρώμη συνεστήθησαν προς έκπαίδευσιν των δνστνχω ν της 'ΛγατοΛης 
σχισματιχώ γ. Τό πρώτον ελληνικόν Γυμνάσιου συστηθέν καί διοικού- 
μενον υπό "Ελληνας άπαρεγκλίτως έμμένοντος εις την θρησκείαν τών- 
πατέρων του, καί σεβομένου έν τε ’Ανατολή καί λύσει, διά τό ένδοξον 
τής καταγωγής, καί τό θαυμάσιου τή ευρυμάθειάς, όλίγην έφερε τήν 
άγραν εις τό δίκτυον τοϋ άλιέως. ’ΐάνος 6 Λάσκαρις, ή ψυχή τοϋ 
Γυμνασίου, άπήλθεν έκ 'Ρώμης, καί όπισθεν έκείνου έκλείσθησαν αί 
Ούραι καί τούτου. 'Η λεοντή καί πάλιν άνεφάνη φοβερά είς τάς έλ- 
ληνικάς κτήσεις τής Αύσεως" ό αριθμός των μαρτύρων τής ορθοδοξίας 
έπηυξησεν. Η αλωπεκή καί πάλιν έκ 'Ρώμης έξελθοϋσα περιώδευσε 
τήν ανατολήν, χυνουσα δακουα πικρά έπΐ τή δουλεία τής τΛήμοχος 
Ε.Μ αδος, τής όποιας τα  δυστυχή τέκνα υιοθετεί, άνοίγουσα εις αυ
τά  τάς θύραί τής άδαπάνου μαθήσεως. Τφ 1581 συνεστήθη έ ν ’Ρώ- 
μγΐ υπό πάπα Γρηγορίου ΙΓ 'τό  ελληνικόν Γυμνάσιου τοϋ 'Αγίου ’Αθα
νασίου. Κατά τήν περίστασιν ταύτην, έπειδή τά δίκτυον ήτον χρυ
σόπλεκτου, καί τά άγκυστρα άπεκαλύπτοντο διά λαμπρού δελέατος, 
έξήχθη πλουσιωτέρα άγρα, ούχί όμως καί βέβαια διά τό ολισθηρόν 
τών άγρευθέντων. Μεταξύ των πολυμαθεστέρων τροφίμων τοϋ Γυμνα
σίου καί τών φανατικωτέρων λατινοφρόνων, έχει τά  πρωτεία ό δοα- 
πετίδης Πέτρος ό ’Αρκούδιος.

Γεννηθείς έν Κερκύρα περί τά μέσα τοϋ ΙΣΤ' αίώνος, έπαιδεύθη έν 
τώ  Γυμνασίω τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου, καί άνηγορεύθη διδάκτωρ τής 
φιλοσοφίας καί θεολογίας* άσπασθείς τόν καθολικισμόν έγένετο 
ςτρεσβύτερος, καί άφωσιώθη ψυχή καί σώματι είς τά συμφέροντα τοϋ
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νέου θρησκεύματος. Οί κατά καιρούς πάπαι έκτιμώντες τήν ευρυμάθειαν 
τοΰ Κερκυραίου εξωμότου, καί τόν ένθερμον αύτοΰ ζήλον, τώ  άνέθηκαν 
λεπτάς θρησκευτικής άποστολάς, τάς οποίας με αγχίνοιαν καλού δ ι
πλωμάτου, καί φανατικού καθολικού διεξήγαγε θαυμασίως. Ό  Γρηγό- 
ριος ΙΑ*, καί Κλήμ.ης ΐ !  άνέθηκαν εις τόν Αρκούδων τήν εις Πολωνίαν 
αποστολήν, προς ρύθμισιν των 'Ρωμ.α'ίκών συμ,φερόντων, καί άπόκρου- 
σιν τού άναβράζοντος κρατήρος τής λουθηροκαλβινικής μεταρρυθμ.ί- 
σεως. ’£πί είκοσαετείαν διατρίψας έκεϊ επανήλθεν είς 'Ρώμην, καί 
έτιμήθη μεγάλως διά τούς καταβληθέντας κόπους. Εΐτα προσεκολλήθη 
εις τήν υπηρεσίαν τού καρδιναλίου Βοργέζη, ανεψιού τού πάπα Παύ
λου Ε'· άλλ’ έπί τέλους άποβαλών πάσαν ελπίδα επιτυχίας των 
προσδοκωμένων αξιωμάτων, άπεσύοθη εις τό ελληνικόν Γυμνάσιον, 
καί έκεΐ άπεβίωσε τώ 1634  ταφείς είς τήν εκκλησίαν τού 'Αγίου 
’Αθανασίου. Έκληροδότησε τήν βιβλιοθήκην καί τα  χειρόγραφά του 
είς τό Γυμνάσιον.

*0 ’Αρκαύδιος ήν τωόντι έκ των ολίγων πεπαιδευμένων τής έπο- 
χής του' ωφέλησε πολύ τήν 'Ρωμαϊκήν αυλήν διά τού ένζήλου προσηλυ
τισμού, καί άνεδείχθη ό'ντως Έλληνομάστιξ, κατακριθείς διά τούτο 
καί ύπ’ αυτών των δυτικών. Παρεντίθημι τάς περί 'τούτου μαρτυρίας 
διαφόρων δυτικών. 'Ο 'Ροδοτάς (’) ανακράζει μετά στόμφου περί αυ
τού. <ί Glorioso nome, eceelente tcologo, zelanfe propagatore delfa 
» fede ». Παΐσιος ό Λιγαρίδης, Χίος, λατινοφρονών τότε, λέγει τάδε 
περί τού διδασκάλου του έν τή πρός πάπαν Ούρβανόν Η*, προσφωνήσει 
τοΰ Καθαρτηρίου Πυρός’ « Τοιούτω ά'ρα κάγώ νόμω πειθόμενος, χείρα 
» βοήθειας όρέξαι τώ πεπτωκότι Πέτρω ’Αρκούδϊ) οΰκ ώκνησα, έμω 
» συνήθει καί χρηστώ διδασκάλω, άλλά τήν ταχίστην καί μετά θά- 
» νατον αρωγήν, καί ξυνέμπορον παλάμ.ην οί άποδούναι διέκρινα, τώ 
» πολλούς πολλάκις χειραγωγήσαντι ές τά  τής 'Ρωμαϊκής εκκλησίας 
’> σεβάσμ.ια θέατρα, καί στεφανώσαι τήν έκείνου στεφανώτιδα δεξιάν, 
» υπέρ τής πίστεως μυριάκις πονήσασαν, καί ούκ ολίγα τεύχη συν- 
» τάξασαν, πάσαν επιβουλήν σχ ισμ.ατικών, και προσβολήν αιρετικών, 
>ι μάλα ραδίως άναχαιτίζουσαν >>. Έν τφ έκδόσει τού συγγράμματος 
τούτου τού ’Αρκουδιού ό Λιγαρίδης καταχωρεί καί τρία επιγράμματα 
του, ών τά μέν δύο είς Ούρβανόν, καί τάς Οΰρβανίτιδας μελίττας, 
τό δέ τρίτον έλεγεϊον πρός τόν Πέτρον, εχον ούτω’

StoriO del Rilo Greco, III.
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Ήριπε;, ώ Πέτρο,- πεπετρωμόνε πίστεϊ Πέτρου,
’Ήριπε; άρραγέο;, Πέτρε, θεολογιη;- 
’’Αρκυσι δεσμεύ η; Άοκούδιο;, αιέν άφυκτοι;,
"Αρκυσι μοιριδίαι;, και σταλίκεσσι μ.ορου.
Νΰν παλάμα; κροτε’ουσιν άλιτροι σχισματολατραι,
Σειο άποφθιμένου βιβλοθεοτριβεο;.
Αιρέσεων ποόπολοι πατρώΐα καινοτομοϋντε;
Δόγματα, όρχεΰνται ποσσίν ΰπηνεμίοι;,
’Ότι άπεσβέσθη 'Ρώμη; λύχνο;, άστρον Έώα;.
Φαιήκων κρύφθη παμφανόων Φαέθων,
Πίστιο; ’ιθύνων απλανή λόγον, Ιερό μύστη;
"Ιχνια είσβαίνων εύαγέων πατέρων.
Άλλα θανών λαλέει συγγράμμασι, τεύχεα τούτου 
Μυρία, ώ; γλωσσαι πάσι μενοΰσι λάλαι.
'Τμμι ματαιολόγοι; έκφθε’γξεται, ούποτε λήξει 
Άντεπιχειρήσωνφ αυλεπιφαυλοτάτοι;.
Άδράσι δ’ εϋσεβέεσσι γεννήσεται άλλο; άπ’ άστρων 
Άρκτοΰρο; σοφιη;, πίστιο; άρκτοφύλαξ.

Ό Ευσέβιος 'Ρεναουδότος, εύσυνειδήτως διακηρύττει, οτι όίπαντες 
οί λατινοφρονήσαντες "Ελληνες άκρίτως διέσυραν καί κατελοιδόρησαν 
τής θρησκείας των πατέρων των, έν ελλείψει επιχειρημάτων προς δ ι- 
καιολύγησιν τού φανατισμού των’ όνομ.άζων δέ τούτους 'Ελληνομά- 
στιγας διακρίνει μ.εταςΰ τούτων τόν Άρκούδιον ΰπερβάντα πάντας εις 
τύ στάδιον τών ύβρεων. « Nemo catholicus, et si Allatii, Arcudii, 
» Caryophili et aliorum, bene de ecclesia meritorum memoriam 
» cum carilate complectatur, in eorum verba jurandum sibi ar- 
» bitratur, aut nihil in eorum scriptis desiderat. Imo qui se in 
» graecas litteras abdiderunt, codicesque ipsos serio tractaverunt, 
» desiderant illorum diligentiam et prudentiam, nec raro can- 
» doram et bonam fidem. Testes tot calholicorum libri editi ab 
» annis triginta, in quibus Arcudius vapulat tamquam perpetuus 
» ecclesiae Graeciae calumniator, Allatio non parcitur, Caryophi- 
» lus et alii Hellenomastiges saepe refelluntur^) ».

Σ  νγγρ ά ιψ α τα .
—De Concordia occidendalis et Orientalis in septem sacramenlorum 

adminislratione libri VIE Parisiis <619^). (Σ/.οπεΐ διά τούτου ό Άρκού- * (*)

(') Notae ad Gennadii Homiliam de Eucharistia. σελ. 39.
(*) Ti σύγγραμμα τοϋιο, κατά ϊάξιον (onomasticon lib. IV σελ. 277} προεξεκ 

δοθη έν ’Ρώμη, Ποοσφωνεϊται δ’ εις 2ιγισμόνδον Γ' τδν 3ασιλέ» τής Πολωνίας,
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διος ν’ απόδειξη, οτι αί δυο Ικκλησίαι έξ υπαρχής ήσαν σύμφωνοι οΰ μόνον 
κατά την διδασκαλίαν, άλλα και την Ικτελεσιν των έπτά μυστηρίων. « Το 
ϊ  σύγγραμμα τοϋτο, λέγει ό Tabaraud, είναι αξιοσημείωτο'/ δια τα υπό τοϋ 
* Άρκουδίου έπιμελώς καί ακριβώς συλλεχθέντα μνημεία’ μηδενίζεται δμως 
7) διά τής επικρατούσης φανατικής παραφοράς, των έπισεσωρευμένων ύβρεων, 
> καϊ άλλων ατοπημάτων »).

—lllustratio inscriplionis in via Appia. Rom® 4619.
—De Purgatorio. Roma; 4622.
—Opusculum quod inscribitur: utrum detur purgatorium, el an il- 

]ud sit per ignem ? Rom® 4632.
— Περί τοϋ Καθαρτηρίου Πυρδς, κατά Βαρλαάμ. Rom®, typis propag. 

4637, (4 0ν μικρόν σελ. 444. εξεδόδη μετά θάνατον υπό τοϋ μαθητου του 
Παϊσίου τοϋ Λιγαρίδου).

—Άπάντησις εις τό περί μυστηρίων τοϋ Γαβριήλ Σεβήοου.
—Περί πρωτείου τοϋ Πάπαί1).
—Άπάντησις είς Κατουμσΰρτην.
—Breviarium rituum ct ceremoniarum Grsecorum. Rom® . . .  *

(τό κείμενον ελληνιστί}.
—Εάχολόγιον.
Μετέφρασεν έκ τοϋ Έλληνικοϋ είς τό Λατινικόν.

Menologium Gr®corum. Rom® 4639.
— OpUSCula Aurea Theologiea. Rom® 4630. (Περιέχονται συγγράμματα 

Πω. Βέκκου, Γρηγορίου Παλαμα, Βησσαρίωνος, Δημητρίου Κυδόνη, καί Μα
ζί μου Πλανούδη, μετά λατινικής μεταφράσεως Άρκουδίου).

Κατά 'Ροδοτάν, ό Άρκουδιος ήσχολεΐτα περί τά τέλη τοϋ βίου του συγγραφών 
λατινιστί την'Ιστορίαν τοϋ έν 'Ρώμη Έλληνικοϋ Γυμνασίου, j  τά περί ένώσεως 
των 'Ρουθήνων’ άλλ’ άμφότερα, έπελθόντος τοϋ θανάτου, έμειναν ατελή (!).

Ιωάννης Ματθαίος Καρυόφυλλας.
Έγεννήθη έν Κρήτη περί τά 1 5 6 6 . Έκπαιδευθείς είς τά έν 'Ρώμη 

.Ελληνικόν Γυμνάσιου, καί άριστεύσας, εστάλη είς την πατρίδα του, ώς 
τοποτηρητής τής επισκοπής Κισσάμου. ’Επισύρσς τήν καταφρόνησιν 
ριαί τά μίσος των συμπατριωτών του διά τήν άλλαςοπιστίαν, επα
νήλθε μετ’ οΰ πολΰ είς 'Ρώμην, καί προεχειρίσθη αρχιεπίσκοπος Ίκο- 
νίου(ΐ). Φανατικός καί ό δραπετίδης ούτος τής 'Ρωμαϊκής εκκλησίας 
συνήγορος, διετέλεσε μέχρι θανάτου γραφών καί έξυβρίζων τους πρώην 
αδελφούς του. Άπεβίωσε τω 1 6 3 3 (5), καί έτάφη είς τήν εκκλησίαν 
τοϋ 'Αγίου Αθανασίου.

(’) Allatii, Symmicta, lib. VIII.
(’) Rodota, Del Rito Greco, III — Pabricii, Bibliotheca Graeca, XI, σβλ, 

048—so. Tabarautd, Biographie UniYerselle, tom. Π.
(3) Κατά 'Ροδοτάν 1635.

$61
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Την ευρυμάθειαν αΰτοϋ έπιρνεσαν ο ί ’Ερυθραίας (*), Άλλάτιος(2), Φα* 
βρίκιος(5), 'Ροδοτάς (4) καί άλλοι. Ηύνοεΐτο τά  μέγιστα υπό του 
καρδιναλίου Πέτρου Άλδοβραντίνου. Προς τοίς άνω δ’ έπαινοϋσι τόν 
Καουόφυλλον ώς έξοχον φιλόσοφον, θεολόγον, καί της ελληνικής καί 
λατινικής έγκρατέστατον ό V ietorellus, καί ό καρδινάλιος Τολέτης. 
Τόσον δε φανατισμόν έδειξεν, ώστε Οστό τό όνομα τοϋ αοιδίμου π α - 
τριάργου Γενναδίου τοΰ Σχολαρίου, έξέδωκεν ίδια συγγράμματα συνη- 
γοροΰντα υπέρ τής Φλωρεντινής ψευδοσυνόδου.

Σ υ γγρ ά μ μ α τα .
—Nodes Tusculan® et Ravennalis. Romac 1621.
—Libellus de mensa et antimensis.
—Calde® seu ®thiopic® linguae inslilutioues. ^lom® 1630.
—Pro defensione conciiii Florenlini. Rom® 1628. (Librum, ώ; ομο

λογεί ’Αλλάτιο?, qui sub nomine Gennadii circumferlui).
—Confutatio Nili Thessalonicensis in primatu pap®. Parisiis 1626.
—Demonstralio errorum Gergani in disp, de processione spiritus.
—Not® ad exercilationes Is. Casauboni in Baronium. Colonise 1617.
—Not® in versioue Homiliarum Origenis in Ieremiam prophelam. 

Lugd. 1627.
Εις νεοελληνικήν.

—’Έλεγχο; τή; ψευδοχρισ ιανικής κατηχήσει·); Ζαχαρίου τοΰ Γεργάνου 
άπό την "Αρτην. Rom® 1631.

—Ά π  δοκιμασία καί κατάκρισι; τή; Ιπ’ δνόματι Κυρίλλου Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεω; ΙκδοΟείση; ομολογία; τή; πίστεω;, είτουν άπιστία; των 
Καλβινιστών, ή συνήπται καί ή των ΆναΘεματιστών ■παρ’ αΰτοΰ δή τοΰ Κυ
ρίλλου πάλαι έκφωνηθέντων άπδρριψι;. Rom® typis pi’Opag. MDGXXI (8,v 
μικρόν σελ. 1 59" προσφωνεΐται τω πάπα Ούρβανώ).

—Βελλαρμίνου, Χριστιανική Διδασκαλία, Rom® 1631.
—Σύντομο; απολογία κατά Κατουμσΰρτου.
—Περί όγδοη; Συνόδου.
Έξέδωκε μετά λατινική; μεταφράσει·); καί ΐστορικοκριτικών σημειιόσεων.
—S. Nili junioris Vita. Rom® 162i.
—Epistol® Themistoclis. Rom. 1626.
—Gregorii Scholar» Orationes III de pace ad Gr®cos, Iosephi epis- 

scopi Methoncrisis responsio ad Marcum Epliesii, et Gregorii Prolosyn- 
celli apologia. Rom. 1612.

(*) Pinacotheca, I, σελ. 223.
(*) Apes Urbana:, σελ. 162—Dc consensu, σελ. 999. 
(s) Bibliotheca Graica, x i, ,ελ . 446.
0  Del ritg Greco, in .
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—Catena Grseca Procopii in Cantica Canticorum. Lugd. 1633.
Ό  Καρυόφυλλο?, είδήμων τής χαλδαϊκή?, συριακή? και ιταλική?, μετέφρασε 

τήν διδασκαλίαν τοϋ Βελλαρμίνου εί? τά? γλώσσα? ταύτα? (’).

Νεόφυτος ‘Ροδινός.
Έγεννήθη έν Ποταμιά τής Κύπρου, καί έπαιδεύθη τά  μέν εγκύκλια 

γράμματα παρά τώ  συμπολίτη του Λεοντίω Εύστρατίω, την δέ ρη
τορικήν παρά ’ΐάσωνι Σωζομένω. Έλθών δ ’ είτα έν 'Ρώμνι, εστάλη 
εις Ισπανίαν καί κατεγράφη έν τοΐς τροφίμοις τοϋ Πανεπιστημίου 
τής Σαλαμάγγας, ένθα έσπούδασε την θεολογίαν καί έδίδαζε την 
’Ελληνικήν Μετά το πέρας των σπουδών έστάλη υπό τής 'Ρωμαϊκής 
αυλής εις Πολωνίαν προς προσηλυτισμόν, καί εΐτα εις Ε λλάδα (per 
assalire ρϊύ da viciifO la scisma)* ένταϋθα δμως ύπέστη πολλούς 
διωγμούς, καί συλληφθείς υπό των Τούρκων έπωλήθη ώς δούλος. Τή 
έπεμβάσει τής Ένετικής δημοκρατίας απελευθερωθείς άπανήλθεν εις 
’Ιταλίαν, καί διωρίσθη εφημέριος τής έν Νεαπόλει ελληνικής εκκλησίας. 
Ένταϋθα διετέλεσεν αρκετόν χρόνον, διδάσκων καί τήν ελληνικήν 
εις τά  δημ.όσια σχολεία. Προσκληθείς εις 'Ρώμην έστάλη εις Χιμάρ- 
ραν, ένθα έπΐ οκτώ έτη μυρίας ϋποστάς κακουχίας, στερήσεις, καί 
διωγμούς, περιήρχετο άπό χωρίου εις χωρίον διδάσκων τό εύαγγέλιον, 
καί προσηλυτίζουν τούς άπλοϊκωτέρους.

Έπανελθών εις Ρώμην έτελεύτησε (1 6 6 9 ) πλήρης ήμερων (2).

Σ υ γγρ ά μ μ α τα .
ά. λατινιστί.

—Compendium Sacramentorum. De prseceptis Decalogi. De pecca- 
lis. De officio divino. Roinaae 1628.

—Interrogaloiinm confessoruin. Rom. 1630.
—Vila Gregorii XIII Pontificis.

6’. άπλοελληνιστί.
—Πανοπλία πνευματική, τούτέστι πρόχειρο? διδασκαλία πολλά ωφέλιμος 

διά νά ήξεύρη κάνει? τά πράγματα τή? Χριστιανική? πιστεω? ει? κοινήν ωφέ
λειαν παρά Νεοφύτου ίερομονάχου 'Ροδ.νοΰ Κυπρίου τοϋ Σιναΐτου συντεθεϊσα. 
Roinae 1630.

— Αΰγουστί ου έπισκόπαυ Ίππώνη? Έγχιιρίώον, μεταφρασθεν υπό Νεοφύ
του τοΰ 'Ροδινοΰ. Rom. 1637.

—Νεοφύτου 'Ροδινοΰ έξήγησι? εις τήν εορτήν τή? Θεοτόκου, τοΰτέστιν ε?ς 
τό Μεγαλύνει ή ψυχή μου τον Κύριον, μερασμενη εις δώδεκα όμιλίαις πολλά

Ο  Biographie Universelle par Feller, tom. ΗΙ,σελ. 201. 
(■) Rodota Storia del Rito Greco.—Allotii, Apes UrbijQ®.
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8>φελιμαις διά διδακτάδαις καί κιίθε φιλοπάρθενον Χριστιανόν. Τοΰ αυτό3 
όμιλία εις τήν κοίμησιν τής Παναγίας. Μαρτύριαν τοΰ άγιου μάρτυρος Νεο
φύτου. Romae 1637.

—”Ασκησις πνευματική, βιβλίον πολλά ώιέλιμσν διά νά άποστραφή δ άν
θρωπος είς τον θεάν, λογιάζοντας τά υστερινά του, ήγουν τον θάνατον, τήν 
κρίσιν, τήν βασιλείαν των ουρανών, καί τήν παντοτινήν κόλασιν τοΰ ίδου. Κόπος 
Νεοφύτου Πρεσβυτέρου τοΰ 'Ροδινοΰ. Romae 1641.

—Περί ή ρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, άγιων καί άλλων δνομαστών άν- 
θρώπων όποΰ εϋγήκασι άπό τό νησί τής Κύπρου. (Έν 'Ρώμη παρά τώ Μα- 
σκάρδω ετει τής τοΰ Χριστοΰ γεννήσεως αχνΟ’. έζεδοθη μετά θάνατον δπό 
Λαυρέντιου Πόρτου, προσφωνηθεν ε’ις Λέοντα Άλλάτιον. σελ 203).

—Άπόκρισις εις τήν έπιστολήν Ίωάννου πρεσβυτέρου καί βεφενδαρίου τής 
έκκλησίας τής Παραμυθίας είς τήν Παλαιάν ’Ήπιιρον, είς τήν οποίαν ό αυτός 
εΰλαβέστατος ’Ιωάννης παραπονάται διά τον 'Ρώμης άρχιερέα, δτι ώς ακρος 
ποιμένας, καί ώς διάδοχος τοΰ Πέτρου, δέν ζήτα τά πρόβατα, τοδτεστιν (sic) 
δκείνους, όποΰ ζιοΰσιν εις τό βιτόν (sic) τής Ανατολικής έκκλησίας. Roinai, 
typis propag. 1656. 12, σελ. 132 (έν τέλει άναγινώσκεται ό τόπος καί d 
χρόνος τής συντάξεώς του «Είς τήν Νίβιτζαν αχμή, μην* Ίανουαρίω σ.

—Βίος ή μαρτύριον τοΰ έν άγίαις πατρός ημών ’Ιγνατίου αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως, γραμμένος ελληνικά από Νικήταν Δαβίδ τον Παφλα- 
γόνα, καί γυρισμένος είς τήν άπλήν γλώσσαν υπό Νεοφύτου 'Ροδινοΰ τοΰ 
Κυπρίου.

—Μίμησις τοΰ Χριστοΰ τέσσαρα βιβλία συνθεμενα από θωμαν τον Κέμπην.
—Μετάφρασις τής Φιλοθέας τοΰ ίεροΰ Αυγουστίνου (’).
Κατ’ Άλλάτιον (Apes Urbanae) ό 'Ροδινός εγραψεν εις τήν άρχαίαν Ιλλη- 

νικην— Ρωμαϊκόν Μαρτυρολογίου.

Γεώργιος Βουστρώνιος.
Κύπριος, σπουδάσας έν 'Ρώμη καί καταταχθείς είς τό Τάγμα το» 

Ίησοϋ* άπεβίωοε τω 1 6 1 0 , έν ηλικία ετών 2 4  (*)* νέος πολυμαθής, 
τρίβων την θεολογίαν, καί είοήμων τής ελληνικής, λατινικής, καί 
ιταλικής γλώσυης. Συγγράμματα κατέλιπε τά  εξής’

—Νουθετηματα πνευματικά τοΰ πα·ρός Ίιοάννου τοΰ Άβήλα, μεγάλου 
διδασκάλου τής πνευματικής ζωής, ερμηνευμένη είς τήν κοινήν γλώσσαν των 
'Ρωμαίων διά κοινήν ωφέλειαν των ευλαβών ανθρώπων. Romae, nella Samp „ 
della Sacr. Congr. de Propag. Fide. MDCLXX1. 120v, σελ. 66. (Έν- 
τέλει τής μεταφράσεως ταύτης τοΰ Δ’ Άβίλα (Documenti Spiritual!) προσ
τίθεται, Μελέτη καθημερινή τοΰ πάθους τοΰ Χριστοΰ* σελ. 67—8£ί.

—Περί άναβάσεως τοΰ Νοΰ είς τον θεόν, διά μέσου τής κλίμακας τώ» 
χτισμάτων* βιβλίον συνθεμένον παρά τοΰ έξοχωτάτου καί αίδεσιμωτάτου 'Ρα-

(’) Άμαϊούΐζη προλεγόμενα εις τά τοΰ Δημητρίου Πεπάνου,
(*) Fabcieii, Bibliotheca Grseca, XII, »ελ, 419,
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Γερτού τοΰ βελλαρμίνου τής άγιας 'Ρωμαϊκής Ικκλησίας καρδιναίεως της 
συντροφιάς τοΰ Τησοΰ. Καί μεταγλωττισμένου εις την κοινήν γλώσσαν τώ* 
'Ρωμαίων παρά τοΰ πατοός Γεωργίου τοΰ Βουστρωνίου ίερέως τής συντροφιάς 
τοΰ Τησοΰ. Roinae, lypis propaganda} 1637. 80v σελ. 396. (Τα σύγγραμμά 
τοΰ Βελλαρμίνου έπιγράφεται, De ascensioue mentis in deum per scalas 
rerun» creaturum).

Λέων Άλλάτιος.
’Εγεννήθη τω  1 5 8 6  εν Χίω από Νικόλαον Ά λλάτιον, καί Σεβα

στήν Νευρίδα, ορθοδόξους τό θρήσκευμα. ’Εκπαιδευθείς έν τή  π ά 
τριοι τά  εγκύκλια, ήλθεν ένναέτης εις Καλαβρίαν, προς τελειοτέραμ 
μάθησνν. Τω 1 600  (*) μεταβάς εις 'Ρώμην είσήχθη εις τό ελληνικόν 
Γυμνάσιου, καί έξεπαιδεύθη τήν φιλοσοφίαν, θεολογίαν, καί τά  γραμ
ματικά. Πεπροικισμένος μέ κρίσιν σπανίαν, μνήμην άπέραντον, και 
καταπληκτικήν ευμάθειαν διέπρεψεν ώ; μαθητής, καί έκλεΐσθη εΐτα 
ώς είς των επιφανέστερων φιλολόγων τοΰ καιρού του. Ή  φύσις έπε- 
δαψίλευσε αύτώ προς τοϊς άλλοι; καί τό δώρον της ποιήσεως είς 
βαθμόν τοσοΰτον, ώστε συνωμίλει άπροσκόπτως έμμέτρως. 'Ελκόμενος 
ύπά τοΰ πρός την πατρίδα έρωτος έπανέστρεψεν εις Χίον’ άλλα μή 
άρεσκόμενος είς βίον καθεστικόν, έπαγόμενον υπό τής έπαρχιακής 
μονοτονίας, έπανήλθεν είς 'Ρώμην, καί έπεδόθη είς την σπουδήν τής 
ιατρικής υπό τόν περιφανή ’Ιούλιον Ααγάλλαν, τοΰ όποιου τόν βίον 
καί συνέγραψεν. *0 καρδινάλιος Βισκίας πρεσέλαβε τόν Λέοντα σύμ
βουλον επί των θρησκευτικών ζητημάτων, ό δέ πάπας Παϋλος Ef 
διώρισεν αυτόν καθηγητήν τής 'Ελληνικής’ καί ό Γρηγόριος ΙΕ τόν 
Ιστειλεν έν ετει 1 6 2 2  είς Γερμανίαν πρός μεταφοράν τής υπό τοΰ έκλέ- 
κτορος τής Βαυαρίας δωρηθείσης βιβλιοθήκης τής Είδελβέργης’ ό καρ
δινάλιος Φραγκίσκος Βαρβερίνης όνόμασεν αυτόν βιβλιοθηκάριον του, 
καί ό πάπας ’Αλέξανδρος Ζ' επίτιμον θαλαμηπόλον του, καί τω  1661 
βιβλιοθικάριον τής Βατικανής’ Κλήμης ό Α τω  έχορήγησε σύνταξιν 
έσόβιον.

*0 Άλλάτιος πλήρης ήδη τιμών, καί έχων έν τή διαθέσει του τους 
θησαυρούς τής Βατικανής, άνεδείχθη όντως χαλκέντερος, μέχρι θα
νάτου αντιγράφων, σχολιάζουν, καί έκδίδων τούς τεθαμμένους θησαυ
ρούς τής προγονικής εύκλειας. Τό ονομά του έκλεΐζετο καθ’ ό'λην 
τήν Δύσιν καί τήν Ανατολήν, καί ό Καρδινάλιος ΓΡέτζ έπισκεπτό-

2 6 §

(:) Κατά 'Ροδοτάν ένδεχαέτης είσήλΟίν είς τά 'Ελληνικόν φροντιστηρίου (1697).
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ριΕνος την Βατικανίιν ένήγκαλίσθη περιπαθώς τον θρυλλούμ.ενον σοφόν.
’Απεβίωσε τόν ’Ιανουάριον τοϋ 16 6 9  έν ήλικία ετών όγδοτήκοντα 

•τριών, ουδέποτε θελησας νά καταταχθ·?ί εις Θρησκευτικόν τ ι τάγμα, 
τ; ελθτι εις γάριου κοινωνίαν. Άποθν/,σκων άνεμνά,σθη της πατρίδος 
του, διαθέμενος την μικράν περιουσίαν του πρός έκπαίδευσιν τριών 
■χ(ων έκ γονέων 'Ελλήνων καί ορθοδόξων εις τό έν 'Ρώμη φραντιστη- 
ριον τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου, δπερ έκηρυξε κληρονόμον του.

"Αδηλον πότε ό ’Αλλάτιος έξώμοσε την θρησκείαν των πατέρων 
του1 κατά Βαλέρυον (voyage en Italie) καί Claude, ητον ετι ορθό
δοξος τω 1 6 6 1 - διότι άμα διωρίσθη βιβλιοθηκάριος της Βατικανης, 
έποιηθη τό έξης δίστιχον ΰπά καθολικού τίνος δυσχεραίνοντος έπί τώ  
διορισμω τοϋ σχισματικού Άλλατίου.

Praefuit hacrcticus (’) ;  post hone schismaticus;
Turca prieest; Petri bibliotheca vale.

Ό  ’Αλλάτιος ητο άπλοϋς τά  ηθη, ωραίος δέ καί ίπποτικός την μ.ορ- 
<ρην(2)· Την δ ’ ευρυμάθειαν αύτοϋ έξεθείασαν δεόντως πολλοί καί διά
φοροι. 'Ο 'Ροδοτας ανακράζει περί αύτοϋ πομπωδώς ταϋτα. « Noto 
» alia republica delle lettere, mostro d’ erudizione sacra e pro- 
" fana, excellent leologo, famoso poeta, dotto controversista, 
)> e illuslre defensore della fede ortodossa. Gloria della cilth di 
» Scio, da eui Irasse il nascimeuto, pregio del collegio greco, da 
» cui fu educato·, ornamentodel passato sccolo, in cui si rese il- 
» lustre!’·

'Ο Φαβρίκιος λέγει περί ’Αλλατίου « in scriplis Allafii, quum 
» eruditioncm singularam, doctrinaeque copiato et infinilam, 
« ineditorura praecipue monumentorum graecorum, notitiam et 
x Ibctionem mirari omnes necessit ».

*0 Αικέρων (Commenlaires) λέγει, δτι « ό ’Αλλάτιος ητο άνηρ 
“ φιλόπονος, ακούραστος, πεπρικοισμένος μέ μνημονικόν τεράστιον, καί 
" πολυμαθέστατος' εις τά  συγγάμματά του όμως παρατηρεί τις μ,άλ- 
» λον ευρυμάθειαν καί πολυαναγνωσίαν παρά πνεύμα καί τάξιν (3). »

(*) Αιρετικόν καλεϊ τον προκάτοχον του Άλλατίου 'Ολατενιον, διαμαρτυρόμενον 
το πρίν, καί είτα τόν καθολικισμόν Ομολόγησα ντα.

(*) ?Η εικών του εοημοσιευθη έν τω προμετωπίω τής πρώτης έκοοσεως τής νΕλ«* 
ληνικής βιβλιοθήκης του ΦαβρικΓου.

Π  Rodoia Del Rito Greco, III—Fabririi, Bibliotheca Graeca—Guioguene, 
iiojraphic Unircrselle, tom. X —B>,*j t w , Χια*ά, p',
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Τό βέβαιον, δτι ό Άλλάτιος ήν των σοφωτέρων τοϋ 1ΖΓ αϊώνος^ 
κριτικός, φιλολόγος, θεολόγος, αρχαιολόγος, γλωσσομαθής, καί ποιη
τής ούχί των χαμαιπετών' κατά τήν τότε συνήθη άταζίαν «φρόντιζε 
να συσσωρεύη ύλην, πολλάκις όμως καί άμεθόδως. Ή το τόσον στα
θερός εις τάς όζεις του, ώστε βεβαιοΰται, ότι έπί τεσσαράκοντα έτη 
μετεχειρίσθη ένα καί τόν αυτόν κάλαμον' καί τόσον φιλόπονος, ώστε 
έντός μιας νυκτός άντέγραψεν όγκωδεστατον σύγγραμμα (Diarium 
Pontificum). Ήγέρθη καί οΰτος έξ ανάγκης ώριμός τής ορθοδοξίας 
επικριτής, ούχί όμως καί υπερφίαλος υβριστής, ώς άλλοι δραπετίδαι* 
εϋσυνειδήτως δ ’ έστιν ό'τε συνηγορεί υπέρ τής θρησκείας των πατε'ρων 
του, παρατιθέμενεος κείμενα «ντιδοζούντων αύτω συγγραφέων. ’Ακ
μαίος δέ καί φλογερός προς τήν πατρίδα έρως διαλάμπει εις τά  συγ
γράμματα του, καί ιδίως έν τώ λαμπρώ ποιήματι « Ε λ λ ά ς .» ’Εν 
τούτω, ποιηθέντι εις τιμήν τής γεννήσεως Λουδοβίκου ΙΑ ,̂ παρίσταται 
ή 'Ελλάς λαλοϋσα πρός τόν μονάρχην καί έξαιτουμένη τήν άπολευ- 
θέρωσιν της.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
ά. Ικδόσεις μετά λατινικής μεταφράσεως κ ϊί σημειώσεων.

—Socratis, Antisthenis et aliorurn Socralicorum epistolae, cum ver- 
sione et dialogo de scriptis Socratis. Parisiis 4637.

—Philo Byzantinus de sepiem mundi spectaculis, cum versione et 
notis. Romae 4640.

— MonnmentumAdudilanumPlolemani Evergela·. gr.etlat.R om . 1631.
—Salhistii phiiosophi opusculum de Diis et mundo. gr. lat. Romae 

4638.
—Procli Diadochi paraphrasis in Glaudii Ptolemaei libros IV, de si- 

derum effectiouibus. gr. lat. Lugdun. 4635.
—Vita Homeri, scripla a Procii et allis duobus anonymis. gr. lat. 

et librum de palria Homeri. Lugd. 1640.
— S. Method» convivium Virginium. gr. lat. cum notis et diatriba 

de Methodiis. Rom. 4 656.
—Eostathii Anliocheni et marlyris in Hexaemeron Commentarios, 

ac de Engastrimylho dissertatio adversus Origenem. Origenis de eodem 
Engastrimytho, cum versione atque in Hexaemeron notis et Allatii 
syntagmate de Engastrimylho. Lugd. 1629.

—S. Nili ascetae epistolae. gr. lat. Romae 1668.
—Excerpta varia Graecorum Sophistarum et Rhetorum. Romae 1641.
—Σΰμμικτα, sivc Opusculorum Graecorum et Lalinorum vetusliorum 

ac rccentiorma libri RojUie 1668, (Περιέχει έξήκοντα επτά συγγράμ
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ματα, ών κατάλογο? είίρηται παρά Φαβρικίω* ό Άλλάτιο; ε’.'χεν έτοιμάσεε 
τιρό; εκδοσιν £τερα εκατόν τριάκοντα Ιπτά συγγράμματα ανέκδοτα, προ; συνέ
χειαν των Συμμίκτων).

—Eustalhii presbyteri liber de vita functorura statu, g. lat. Rom*
1655.

__Michselis Pselli, Encomium in Symeonem Metaphraslcm et offi-
cium. Symeonis Metaphraslae Oratio in commentationem S. Dciparae, 
et epistolae. Parisiis 1664.

—Catena SS.Patrum in leremiam proplietam et threnos. Lugdun.1633.
—Gracia Orthodoxa, in quo opere grace et latine favenlia scripta. 

Romae 16o2. 2 vol. άνετυπώθη 1659.
—Georgii Acropolilee historia, Ioelis Chronographia, et loannis Can- 

nani narratio de hello Cpol. Paris. 1651.
— Mantissa ad opera S. Anselmi. Lugdun. 1630.
—Libanii Orationes varioe.
— Tiberius sophista, Lesbonactes Romanus, Michael Apostolius et 

alii de figuris rheloricis· Georgius Cheroboscus de Iropis pcelicis. Geor
gius Pachymeres de probatione capitum etc. Romse 1643.

—Photii patriarch*, Symeonis Logothelae, Theodori Ancyraui, Ni- 
cetae Magistri et aliorum epistolse.

—Hiraerii sophist* dedam at. XX.Choricii Sophist*. Zozimi Gazsei, 
Aibanii, Michselis Pselli et aliorum Orationes.

—Longinus.
—In Aristolelis hymnum Hermiee dictum, commenlarius.
—Arriani Ponti Euxiui Periplus.
—loannis Lydi chrestomathia de mensibus.
—loannis Antiocheni Archaeologia.
—Theodori lecloris historia ecclesiastics.
—Conciliorum Ferrarensis et Florentiae acta pleniora. Rom. 1638.
—Historia Georgii Hamartoli.
—Ioanni Clirysostomi et Photii explicationcs in Evangelia Malthaei, 

loannis, et Luc*.
—Leonard) Arelini de Reip. Florentinorum.
—Io. Canabulii, de insula Samothraciae et Diis Troicis.

6'. εγραψε λατινιστί.
—De ecclesiae occidentalis atque orientalis perpctua consensione lib 

HI. cum dissertatione de Dominicis et Hebdomadibus Graecorum, et 
de missa praesanctificorum. Coloniae 1648.

—De liturgia S. lacobi—pro assercnda Graeorum communions, ei 
de lignis S. Crucis. Coloniae 1648.

—De utriusquc ecclesioe occidentalis atque orientalis perpetua in 
dogmate de purgalorio, turn in dogmate. turn in rilihtis consensione,, 
Rotnee 1655.
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—loannis Henricus lloltingerus, fraudis ct imposturae manifcslat^ 
convictus. Romae. 1661.

—Vindiciae synodi Ephesinse et S. Cyrilli de processioue ex patre et 
filio spiritus S. Romae 1661.

—De octava synodo Photiana. Romae 1662.
—In Rob. Creyghtoni apparatum ad historiam synodi Florenlinae a 

Sylvestro Syropulo scriptam. Hagae Com. 1660.
—De patria Ilomeri. Lugd. 1640.
—Dialogns de scriptis Socratis. Parisiis 1637,
—De Methodiis et eorum scriptis diatribn. (τυνεξεδόθη τόί 'Αγίω Με- 

©οδίω εν 'Ρώμη 1656, άνατυπωθεν έν Βιβλιοθήκη Φαβρικίου).
— De Nilis (συνεξε'όθη ταΙπιστολαΰ; Νείλου εν 'Ρώμη 1668, καί 1ν 

Βιβλιοθήκη Φαβρι κιου).
—De Georgiis (συνεξεδόθη Γεωργίω Άκροπολίτη εν Παρισίοις 1651, καί 

Ιν Βιβλιοθήκη Φαβρικίου).
—De Ιο. Damasceno et ejusdcm scriptis. (έξεοόΟη ΰπΐ> Λεκιένου εν 

τοΓί απασι τοϋ Δαμασκηνού τφ 1/12).
—De Symconnm scriptis diatriba. Parisiis 1664.
■—De Pscllis et eoram scriptis. Romae 1634.
—De libris ecclcsiasticis Graecorum. Parisiis 1644.
—Apes Urbanae, sive de viris illuslribus qui ab anno MDCXXX per 

totum MDCXXXII Roma; adfuerunt ac typis aliquid evulgaruut. Ro
mae 1633.

—Vita lulii Legalise. Parisiis 4644.
y'. ανέκδοτα.

—De cryptographia Graecorum recentiorum.
— Bibliotheca de scriptoribus graecis profanis.
—Bibliotheca de scriptoribus graecis ecclcsiasticis.
—Ilistoria Aslrologica.
—Diatriba de Pbilonibus.
—De Tbeodoris.
—De Nicetis.
—De Constantinis.
—De Leonibus.
—De Libris apocrypliis.
—De accademiis orbis et carum institutione.
—De melodis Graecorum.
—Diatriba dc Graecis qui latine scripscrunt.
—Homerus a culumniis vindicatns.
—Exercitationcs contra recentiorum catumnias in anliqui aevi sen·: 

plorcs et lumina.
» —De poetica exercitationcs adversus hypercriticos reccutiores.

De fine temporum.



ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΑΙΩΝ. 2 7 $

■ —De fine vitas Ioannis Evangelist*.
—De Ptolemaeis vEgypti regibus.
—De magaete libri III.
—De mandragora.
— De conscribendis epistolis.
— De officiis monasteriorum Graecorum.
—De musiea recentiorum Graecorura.
—Auachronisinus carmine elegiaco.
—Carminum Graecorum sylva.
—Animadversionesin antiquilatum Elruscarumfragmenta’Paris. 1640.
— De Engoslrimylho. (συνεζεδόΟη τοΐς ΰπομνήμασιν Ευσταθίου 4629).
—De mensura temporum anliquorum et praecipue Graecoruin. Co-

loniae 4645.
—De solea vetcris ecciesiae. (συνεξεδόθη τοΐς Συμμίκτοις).
—De rebus ecclesiaslieis Gi'aecorum observalioues variac, de nar- 

ihece veteris ccclesiae, ct de receniiorum Graecoruin templis. Pari- 
siis 4644.

— De dominiciis Gruecorum. de missa praesanclificatorum. Mogunt.' 
4 644.

—De Graecorum hodie quorundam opinalionibus. Coloniae 4645.
—Dc crroribus magnorum virorum in dicendo. Romae 1655.
—Variae leclioncs aî  Const. Manassis hisloriam. Romae 4695.
•—Confutatio fabulae de Ioanna papissa ex monumentis Graccis. Ro* 

mae 4640.
—In Pselii Iibdlum de mirabilibus schediasma.
— lulii Lagailae de cuilo aniuiato disputatio. 1622.
—Vetus Tacito lectio restituta.
—JEdiiicalioues Romanae. Patavii 4 644.
—Συμμίκνων iiidiculus. Romae 4698.
—Nolae in B. Alanum de complanctu naturae.

S'. ελληνιστί.

—Poemata varia Graeca. Romae 1633.
—Έριδανός’ ποίημα Ιλεγειακόν. Rom® 4635.
— Etc Ούρβανοΰ Η', άγαλμα’ ποίημα ιαμβικόν. Romae 1640.
—'Ελλά?· ποίημα ιαμβικόν. Romae 4644. (ϊξεοόθη καί εν Consensionc

perpelua).
_ —Γενέθλια Όμηρου’ ΙλεγεΤον. (έδημοσιεόθη εν GronoVii, TllCSaUlUS Au-

tiquitalum Graecorum).
— Εις Χρηστίναν Βασίλισσαν’ 1656.

Mcbssolyra, de laudibus Dionysii Pclavii. Rom. 4 653.
Ούρβανοΰ του ογδόου είδος παραινετικόν εις αρετήν, Λ/ον τι τώ Άλλα-

•ϊίω εξελληνιοθεν πρός το Θ', είδος τών Νεμεονικών Πινδάρου, (έδήμοσιεύθα 
ον Apes Urbanae). ^  *

OSEOEAA, ΦΙΛΟΛΟΓ.) 18 .
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—Iatrolaurea Gabrielis Nandaei Parisiui. Romae 1633. (μετά λατινι
κή? μεταφράσεως Βαρθολ. Τορτολίτου).

— Επιγράμματα εις ίατρικας Εφημερίδα? Άνδρέα Άργολίου, εις ’Αντώ
νιον Βροΰνον, είς την συλλογήν των Δημοτικών άσμάτων του ’Αντωνίου Κα- 
ρέγγου, είς τα ποιήματα Γασπάρου Συμεώνος, καί εις Δημώνασσαν βασίλισσαν 
τής Κόπρου.

Έκτος τούτων, γεγραμμένων είς την άρχα'αν έλληνικήν, έγραψε καί είς 
τήν απλοελληνικήν, τα δυο ταϋτα.

—Έγχειρίδιον περί τής Εκπορεύσεως τοϋ 'Αγίου Πνεύματος. Romae, ly- 
pis Sac. Cong, de Propag. Fide 1658.

—Έγχειρίδιον περί τοϋ Συμβόλου τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου. Romae lypis 
propag. 1659.

I. γαλλιστί.
—La concorde des nations chreliennes d’Asie, d’Afrique, el d'Europe 

sur la foi catholiquc abandonnee par les protestans. Maguntiae 1655.
ς·’. ίταλιστί.

—II viaggio della Signora D. Lucrezia Barberina duchessa di Mode
na. Genova 1651.

—Vila e morle del P. F. Alessandro Baldrati da Lugo fatto moriro 
nella cilia di Scio da Turchi per la Fede catlolica. lloma 1657.

•—Dramalurgia divisa in setle indict. Roma 1660.
Ό  Άλλατιος διετήρει τακτικήν αλληλογραφίαν μετά των Επισημότερων 

της Εποχής του, Εξ ών τεσσαράκοντα εξ άπαριθμεΐ ό Φαβρίκιος μνημονευό
μενους Εν τοΐς Συμμίκτοις.

Νικόδημος Μεταξάς.
Έγεννήθη ττερί το 1585  εν Κεραμιαΐς τοΰ δήμ,ου ”Ανω Λιβαθοϋ 

τής Κεφαλληνίας έξ εύγενών (')· Έκπαιδευθείς τά  εγκύκλια υπό τοϋ 
έκ πατρός θείου του, Νικοδήμου Μ έταξα επισκόπου Κεφαλληνίας καί 
Ζακύνθου (2), καί τήν-μοναχικήν άσπασθείς πολιτείαν μετωνομάσθη 
Νικόδημος, Νικόλαος εν τοΐς κοσμικοϊς καλούμενος. Περί τό 1620 
μετέβη παρά τώ έν Λονδίνο) εμπορευόμενο) άδελφω του, δστις τόν 
συνέδραμε γενναίως. Βλέπων ό Νικόδημος την εις το έθνος επικρα
τούσαν αμάθειαν, διά τήν έλλειψιν τών προς διαδοσιν ωφελίμων β ι
βλίων άναγκαιούντων, συνέλαβε τήν άξιεπαινον ϊδεαν ΐνα συστήσν)

(1) « Apparteneva ad uua nobile et influeate fam iglie ». Loverdo istoria del
ta Cefalonia. —Σημειώσεις περί Κεφαλληνίας Λουχισα. (ανεκοοτα).

(«) Έγεννήθη καί οΰτος έν ΚεραμιαΤς, χ»’- τι? 1391 έχειρότονήθη επίσκοπος Κε
φαλληνίας είς διαδοχήν Νεοφύτου Κολοκύθι. Άποθανων τω 1601 διεδέχθη 6πδ ’Αν
θίμου Άντίπα. Τόν ΜεταξΑν τοϋτον κατετάςαμεν έν τοΐς λογίοις τοϋ παρελθόντος 
αίώνος (6λ. σελ. 233), καί πρός αϊτόν κατευθύνεται Επιστολή Διονυσίου Κατηλιανοΰ 
δημοσιευθίΤσα Οπό Λαμίον,
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’Α γγλία τυπογραφείου καί έκδώση τά  διά τον λαόν της 'Ελλάδος 
χρήσιμα βιβλία. "Οθεν δαπάνη τον αδελφού του ήγόρασε μικρόν τυ- 
πογραφεΐον, έκ των πιεστηρίων τοϋ οποίου άπελύθησαν διάφορα ελληνικά 
συγγράμματα, και μεταζΰ των άλλων εν ετει 1 6 2 4  τό περί επιστο
λικών τύπων Θεοφίλου τοϋ Κορυδαλέως (‘).

Βλέπων όμω;, δτι έν Λονδίνω δεν ήδύνατο ϊνα καταστεί τόσον 
ωφέλιμος εις τό Ιθνος, ο τον έάν καταβαίνων έξήσκει την πολύτιμον 
ταύτην τέχνην έν αυτή τη Έλλάδι, συνήψεν αλληλογραφίαν μ.ετά τοϋ 
τότε πατριαρχεύοντο; Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως, δστις ένθουσιωδώς 
υποδεχθείς τάς προτάσεις τοϋ Μεταξά καί υποσχόμενος πάσαν συν
δρομήν καί σύμπρα^ιν προέτρεψεν αυτόν νά επίσπευση. 'Ο Κεφαλλην 
άγοράσας λαμπράν βιβλιοθήκην καί έντελεστέραν τυπογραφίαν καταρ- 
τίσας, δαπάνη πρό πάντων τοϋ άδελφοϋ του(2), έφθασε κατά ’Ιούνιον 
τοϋ 1 6 2 7  εις Κωνσταντινούπολή επί άγγλικοϋ εμπορικού πλοίου.

Ο  Έχ τής προτασσόμενης προσφωνητιχής επιστολής τοϋ Μεταξα μεταφέρομεν τή 
έξης απόσπασμα, ώς καταδεικνύον τά -πατριωτικά αισθήματα καί τήν σεανοποέπειαν 
του λογίου Κεφαλλιήνος. « Άλλ1 ουδέ σοΙ, πάτερ σεβασμιώτατε, (έάν εγώ τής σής 
» ήμέρου διαθέσεως εύστόχως εφικνεισθαι οιός τ’ ώ), άφ1 ήδονής εσται αυτή ή άκρόα- 
■» σις, ώς αρα λογοποιούσι -τηνάλλως οι κακοήθεις καί απαίδευτοι, δτι μηδέν έχει
* σεμνόν ή νυν Ελλάς, άλλ’ ή τά κλεινά των χωρίων όνόμιτα, καί τής μακάρι 
» στών άνδρών φοράς, ήτις τό -παλαιόν ύπήρχεν, ώσπερ χηρεύουσα διαπέπτωκεν, 
» όπότε καί αί νυν Άθήναι τοιουτΟν ανδρα των έαυτών μακαρίων κόλπων εξέφυσαν̂  
» τόν ετι ζώντα Θεόφιλον καί εις τούς άσκητάς τελοΰντα, Βς άπάσης αρετής (ειη 
» δέ τούτο άνεμεσήτως είπε~ν)εισω γενόμενος, καί παντοδαπής φιλοσοφίας τά τέλεια 
» καί Ιποπτικά μυούμενος (ώς ή έν χερσίν υπόδεσις επαγλαιζομένιρ όνόματι διαδεί- 
» κνυσι) μονουχί τό άρχαΤόν τε τής πριν άποδλεπομένης Άτθίδος άναστήσεται κλέος* * 
» τούτον, ώσπερ άκροΟίνιον τών νυν ελλογίμων καθ1 Ελλάδα εί μετά τής προσηκού- 
» σης φάοφρονήσεως άποδέξαις (άποδέξη δέ πάντως) εν τω αυτού βιβλίω, ώσπερ
> έκμαγείου τίνος άπεικονιζόμενον κάμέ ού Θεόφιλον τη σή σεμνοπρεπεια συστήσοντα 
» μάλλον ή δι* εκείνου συσταθησόμενον, άφ1 υψηλού όκρίβαντος, έφ1 ού τό υπερφυές 
» τής εύμοιρίας σέ κατέστησε, καταβάς καί προσβλεπειν αξιώσειας παρ’ ήμΤν τοΐς 
» "Ελλησι χρυσούς έστήξεις* καί πάντες τή σή σεβασμιοτητι, καί τή δημοσία των 
>» Άγγλοβρετανικών πραγμάτων καταστήσε·, ής σοι συ τό ελάχιστον μέρος ό μεγα- 
« λόφρων βασιλεύς ένεχείρισε πάντα τά χρηστά, καί εύφημα, καίπερ άπότροφοι δντες
* τήί σής πατρίδος, καί ετέοων αγωγήν ήγμενοι όμοΟυμαδόν εύςόμεθα.

» *Ερ£ωσο. Έν Λωνοώνη (sic) τή Άγγλοβρετανίας μητροπόλει, Μαρτίου ά επί 
» ειχάδι, κατά τό αχκδ' έτος τό σωτήριον ».

Έτεραν επιστολήν κατά τό αυτό έτος έστειλε προς Παχώμιον τόν Δο:αράν επί
σκοπον Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου. (Παρανίκας, σελ. 22 σημ. 4).

(*) « Metaxa poriando una scielta bibJioteca, ed una picciola stamperi'a 
f  proeurategli da detto suo fralello, » Lovsrdo, Istoria della Ccfalonia. -

18
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Παρουσιασθείς αμέσως εις τόν Λούκαριν, έπεσκέφθη είτα τόν παρά τ$  
’Οθωμανική Πύλή πρεσβευτήν τής ’Αγγλίας, τόν όποιον μετά τοϋ 
σννοδεύοντος αρχιεπισκόπου Κορινθίας παρεκάλεσεν ϊνα έξομαλύν^ 
παν έμπόδιον, ό'περ τυχόν οί Τούρκοι ήθελον παρεμβάλλει κατά τήν 
άποβίβασιν των εις αύτοΰς καινοφανών τοϋ τύπου εργαλείων. 'θ  πρε
σβευτής εσπευσε νά ένεργήσνι από κοινού μετά τού πατριάρχου Κυ
ρίλλου καί τοϋ τής ’Αλεξάνδρειάς Γερασίμου τά  δέοντα, καί μεταβάς 
παρά τω μεγάλω βεζίρνι έλαβεν ιδιόχειρον άδειαν, όπως άνενοχλήτως 
άποβιβασθώσιν έκ τοϋ πλοίου τά  τε βιβλία καί τά τοΰ τυπογραφείου.

Ό  πατριάρχες γνωρίζουν τόν χαρακτήρα των Τούρκων, παρεκάλεσε 
τόν άγγλον πρέσβυν νά έπιτρέψ-ρ όπως τό τυπογραφεΐον εργάζεται 
εντός αύτής τής πρεσβείας" ό δέ, θεωρών τούτο άπρεπες, συνεβού- 
λευσε νά μεταφέρω τό τυπογραφεΐον εις άλλην οικίαν ΰπ’ αύτοϋ προ- 

.στατευομένην, ΐνα ό Μεταξάς δύν/ιται οϋτω νά ενεργή άνετοίτερον, 
μή εκτιθέμενος αμέσως καί εις τήν δυσμένειαν τοϋ άκρου των ’Ιη
σουιτών ΰπερασπιστοΰ πρέσβεως τής Γαλλίας. 'Ο Μεταξάς ΰπήκου- 
σεν εις τήν συμβουλήν ταύτην, καί ένοικιάσας πλησίον τής αγγλικής 
πρεσβείας οικίαν τινά, έσόστησεν εν αυτή τό τυπογραοεϊόν του καί 
ήρξατο εργαζόμενος. Πρώτον δέ τυπογραφείου έρχον έν Έ λλάδι υπό 
Έλληνος έκδοθέν, υπάρχει τό κατά Νοέμβριον τοΰ αύτοϋ έτους 
1 6 2 7  ΰπό τόν έξής τίτλον τυπωθέν βιβλίον.

“ Τοϋ μακαριωτάτου καί σοφωτάτου πατρός ήμών Πάπα καί Πα- 
» τριάρχου ’Αλεξάνδρειάς, τανϋν δέ οικουμενικού Κωνσταντινουπό- 
« λεως Κυρίλλου, σύντομος πραγματεία κατά ’Ιουδαίων έν άπλή 
» διαλέκτω πρός Γεώργιον τόν Πάργαν. (Μετά τήν επιγραφήν τούτην 
υπάρχει τά βασιλικόν τής ’Αγγλίας έθνόσημ-ον). Έτυπώθη έν Κών
ο σταντινουπόλει δαπάνρ τε καί έπιμελεία τοϋ πανοσίωτάτου καί 
» λογιωτάτου έν Ίερομονάχοις κυρίου Νικοδήμου τοϋ Μεταξά. Έν 
» έτει αχκζ>. » Εις μικρόν 4 ’ν*

Έν τω  βιβλίω τούτω, τώ σπανιωτάτω, ού ευτυχώς άντίτυπον εϋ- 
ρηται έν τή  Αηυ,οσία ήμών βιβλιοθήκη δωρηθέν ΰπό τοΰ μουσοτραφούς 
Κ. 2. Ζαμπελίου, έκτος τοϋ έν τή  προμετωπίδι άναφερομένου πο
νήματος, ΰπάρχουσι καί έξ όμιλίαι Μαξίμ.ου τοϋ Μαργουνίου επισκόπου 
Κυθήρων είς τάς ίζ  Κυριακάς των νηστειών, καί έτέρα έβδόμη εις τήν 
αγίαν καί μεγάλην Παρασκευήν" έκαστον δέ πόνημα φέρει ιδιαιτέραν 
σελίδωσιν, καί τό μέν τοϋ Κυρίλλου σύγκειται έκ σελίδων εκατόν καί
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μιας, το δε τοϋ Μαργουνίου έκ σελίδων εκατόν είκοσι καί δύο· 'Ο 
Μεταξάς προσφωνεί τό βιβλίον ώς προοίμιον καρπόν τής τοπογραφίας 
τοο τω άρχονη κυρίω Σκαρλάτψ τω Βλασίω άνδρί επιφανέστατη 
διά τάς πολλά; αύτοΰ πρός τό έθνος ευεργεσίας.

. Δεύτερον βιβλίον έκτυπωθέν έν Κοινστανηνουπόλει, είς δ δριως ούτε 
6 τόπο:, ούτε τό έτος τής τυπώσεως σημειοϋται, καί τό όποιον μαν- 
θάνομεν δ η  ετυπώθη έν τω τυπογραφείω τοϋ Μ έταξα, έκ τής μαρ
τυρίας Δοσιθέου τοϋ πατριάρχου έν τή ιστορία του περί των εν 'Ιερό-* 
σολύμοις πατριαρχευσάντων (Βιβλ. ΙΑ', κεφ. ΙΟ ,σελ. 1174) εινε τό 
επόμενον μικροϋ τετάρτου σχήματος, περιέχον, έκαστον υπό ιδιαι
τέραν σελ.ίδωσιν, τά  εξής πέντε πονν,μάτια.

Λ*. Τοϋ μακαριωτάτου πατρός 'Ημών Μελετίου αρχιεπισκόπου 
Αλεξανδρείας, Λιβύης, Πενταπόλεως, Αιθιοπίας καί πάσες γής Αίγυ
πτου περί τής αρχής τοϋ Πάπα, ώς έν εϊδει έπιστολών. Σελ. 34.

Β \ Γεωργίου Κορεσίου τοϋ Κίου (γρ. Χίου) διάλεςις μετά τίνος 
πών Φοάρων. Σελ. 9.

Γ ,« Νείλου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης βιβλία δυο. Τό πρώτον 
ίτερί των αιτίων τής εκκλησιαστικής διαστάσεως, τό δεύτερον περί 
τής αρχής τοϋ Πάπα.

Δ'. Τοϋ σοφωτάτου Βαρλαάμ λόγος περί τής τοϋ Πάπα αρχής. 
Περί τοϋ Καθαρτηρίου πυρός βιβλίον έν. Τοϋτο καί τό προηγούμενου 
έχουσι μίαν άρίΟμησιν καί σύγκειται έκ σελ. 40 .

Ε. Γαβριήλ τοϋ Σεβήρου έκ Μονεμβασίας, ταπεινοϋ μητροπολίτου 
Φιλαδέλφειας, έκθεσις κατά των άμαθώς λεγόντων καί παρανόμως διδα
σκόντων ότι ημείς οί τής ’Ανατολικής Εκκλησίας γνήσιοι καί ορθόδοξοι 
-παΐδες έσμέν σχισματικοί παρά τής άγιας καί καθόλου Εκκλησίας.

Τά έκδοθεντα συγγράμματα ταϋτα, έςελέγχοντα τάς των π α π ι-  
στών πλάνας, προύξένησαν μεγίστων έντύπωσιν, δ ι’ δπερ οί τής ’Ορ
θοδοξίας καί τοϋ Ελληνισμού άσπονδοι έχΟροί Ίησουίται, συνασπι- 
σθέντες μετά τοϋ πρέσβεως τή ; Γαλλίας, προσεπάθησαν παντοιοτρό- 

•πως νά ματαιώσωσι τόν εθνωφελή τοϋ Μεταξά σκοπόν' καί έν τ;ρώ- 
τοις υέν έγραψαν καί προέτρεψαν τό μοναστήριον, εις 8 εκείνο; ανή
κε, νά τόν άνακαλέσρ, ώς δήθεν εργαζόμενον υπέρ τοϋ προτεσταν
τισμού. Μετά ταϋτα τόν έκατηγύρησαν ώς λουθηρανόν, αιρετικόν καί 
δργανον τής ’Αγγλικής κυβερνήσεως, ής καί τά σύμβολα εφερεν 
έπί τοϋ προμετωπίου τό ύπ’ αύτοϋ έκτυπωθέν βιβλίον' καεεβοων
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δέ καί κατά του ‘Αγγλου πρέσβεως, άποδιδόντες αύτώ καί τό ΰπό 
Μελετίου τοϋ πατριάρχου ’Αλεξανδρείας τυπωθέν κατά τοϋ πάπα 
σύγγραμμα. Μή άρκούμενοι δέ εις πάντα ταΰτα, ήρςαντο επιτιθέμε
νοι κατά τοϋ Μ έταξα, δνπερ καί εργαζόμενον καί καθ’ οδόν παρηνό- 
χλουν, δτε από τής πρεσβείας έπανέκαμπτε την νύκτα εις τό κατά
λυμά του. Τούτων πάντων ένεκα ό πρέσβυς της ’Αγγλίας, θέλων νά 
τόν άπαλλάξν) των αδιάλειπτων αυτών παρενοχλήσεων, καί νά τόν 
σώσνι καί άπ’ αυτής της δολοφονίας, ήν ήδύναντο οί Ίησουΐται νά 
άποτολμνίσωσιν, ήναγκάσθη νά τω παραχωρήσνι έν δωμάτιον έν αύτφ 
τη πρεσβεία, ένθα ήρχετο την εσπέραν έκ τοϋ τυπογραφείου συναδευό- 
μενος υπό φυλάκων.

Καί όμως οί Ίησουΐται κατανοοϋντες τόν εις τά συμφέροντα των 
επικείμενον κίνδυνον έκ τής δκχδόσεως συγγραμμάτων άντιπαπικώ*, 
άπεφάσισαν διά παντός τρόπου νά ποιήσωσιν εκποδών τόν κίνδυνον 
εκείνον, καί πρός έπιτυχίαν τοϋ σκοπού των μετεχειρίσθησαν τό 
δπλον έχ.εΐνο, δπερ συνήθως μεταχειρίζονται αί μικροπρεπείς, αί φθοτ- 
νεραί καί διεστραμμέναι καρδίαι, την συκοφαντίαν. Μεταβάντες λοιπόν 
παρά τω διοικητή τοϋ Γαλατά, μέγα παρά τω μεγάλω βεζίρη 
ίσχύοντι, έπαρουσίασαν πρός αυτόν τά κατά ’Ιουδαίων σύγγραμμα τοϋ 
Λουκάρεως, έν τω όποίω άπαντώνται καί τινα περί Μωαμεθανισμού, 
καί έξήμεσαν κατά τοϋ Μεταξά ό',τι ή μυσαρά ψυχή των καί ή κα- 
κεντρέχειά των τοϊς έ'φερεν εί; τό στόμα. Μεταξύ δ’ άλλων παρεκά- 
λεσαν τόν διοικητήν τοϋ Γαλατά νά παραστήσφ εις τόν βεζίρην, ό'τΐ 
ό Μεταξάς ήτο πολεμικού χαρακτήρος καί έμπειρος περί τάς μάχας, 
ό'τι έπέμφθη πρός διοργάνωσιν έπαναστάσεως, καί ύπό τό απατηλόν 
πρόσχημα τής τυπώσεως καί διαδόσεως βιβλίων πρός χρήσιν των παί- 
δων θέλει κυκλοφορήσει ακολούθως καί άλλα κατά τοϋ Κορανίου έξ ’Αγ
γλίας στελλόμενα βιβλία, ότι ό πρέσβυς τής ’Αγγλίας υποθάλπει τους 
επαναστατικούς καί άντιθρησκευτικοΰς σκοπούς του, ότι έν τω τυπο- 
γραφείω έκείνω έτυποϋντο βιβλία ΰπό τοϋ πατριαρχου συντασσόμενα, 
δι’ών οί "Ελληνες προσεκαλοϋντο εις έπαναστασιν, και ότι πολλά αν
τίτυπα αυτών έστάλησαν εις 'Ρωσσίαν προτρεπομενην εις τόν κατά 
τοϋ Σουλτάνου πόλεμ,ον κλ. Κατηγορίαι τοιαϋται, κατ έκείνους μάλιστα 
τους χρόνους γενόμεναι, ήρκουν οΰχί νά ένοχο ποιήσωσιν, άλλα καί να 
θανατώσωσιν έκεΐνον, καθ’ ού έγίνοντο' τοιουτοτρόπως δ’ ό μέγ«ς 
βεζίρης ταραχθείς εις τό παράδοξον εκείνο άκουσμα, διέταξεν αμέσως
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νά περιφρουρηθή ΰφ’ ένός λόχου γενιτζάρων ή οικία τοΰ ώς δημεγέρτου 
καί εμπειροπολέμου συκοφαντουμχνου Μεταςά.

*Α<ο ετέρου ό τοΰ 'Ιησουιτισμού θερμός καί αντάξιος προστάτης, ίδών 
τήν επιτυχίαν τής στηθείσης παγίδας, προσεπάθησεν ΐνα έμποδίση 
πάσαν παρέμβασιν προς ματαίωσιν τής συνωμοσίας" πρός τοϋτο προσε- 
κάλεσεν εις δεΐπνον τόν πρέσβυν τής ’Αγγλίας, τόν πατριάρχην Κ ύ
ριλλον, καί τόν βαίλον τής 'Ενετικής Δημοκρατίας. Καί λοιπόν τη 
6 ’Ιανουάριου 1 6 2 8 , ημέρα των Θεοφανείων, ένώ άμερίμνως οΰτοι 
συνηστιώντο, εκατόν πεντήκοντα γ'ενίτζαροι έπολιόρκησαν, άπαγορευ- 
θείσης τής εισόδου εις τόν "Αγγλον πρεσβευτήν, τό οίκημα τοΰ Μεταξά, 
-δν μετά τοΰ γραμματέως τής αγγλικής πρεσβείας συλλαβόντες άπή- 
γαγον εις την φυλακήν τοΰ Γαλατά, έν μέσω τοΰ πανικού φόβου των 
κατοίκων, άγνοούντων τά  διαδραματιζόμενα. Συγχρόνως ό εκατόνταρ
χος των γενιτζάρων έδέσμευσε πάντας τους υπηρέτας, συνέτριψε τά 
κιβώτια καί τάς σκευοθήκας, καί λαβών τό τυπογραφεΐον, τόν χάρ
την, τά βιβλία καί πάντα τά αργυρά σκεύη καί χρήματα, μηδ’ αυ
τών των τής πρεσβείας παρασήμων έξαιρουμένων, άπήλΟε συνοδευό- 
μενος ΰφ’ένός Ιησουίτου διερμ.ηνεως. Οί δέ Ίησουΐται όπως έπί μ.άλλον 
περιπλέξωσι τό πράγμα διεδωκαν, ότι εκεί έτεκταίνετο συνωμοσία 
κατά τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας, καί ότι διά τής τυπογραφίας 
έπλαστογραφοΰντο τά  Σουλτανικά φιρμάνια καί έκόπτοντο νομίσματα 
κίβδηλα.

Τά υπό τών γενιτζάρων κατασχεΟέντα βιβλία ΰπεβλήθησαν τήν 
έπιοΰσαν εις τήν έξέτασιν δύο αρνησίθρησκων 'Ελλήνων- έκ δέ τοΰ 
βιβλίου τοΰ πατριάρχου μ.ετεφράσθη τό κατά τους Ίησουΐτας επιλή
ψιμου γωρίον ενώπιον τοΰ μεγάλου βεζίρου καί τοΰ μουφτή Γιαγιά 
έφένδη. Οΰδέν εΰρέθη έν αύτώ τά πλημμελές" καίτοι δέ ό βεζίρης έξέ- 
φρασε δισταγμούς τινας περί τοΰ Μεταξά, όν τω παρέστησαν ώς άν- 
δρα πολεμικών φρονημάτων καί μετά τών 'Ρώσσων πρός έπανάστασιν 
συνεννοούμενου, οί ενδοιασμοί ό'μως αΰτοΰ πρός μηδέν έλογίσθησαν, καί 
ό μουφτής έξέδωκεν άπόφασιν, δι’ ής άπεφαίνετο ότι τά  κατασχε- 
θεντα βιβλία ούδέν περιεϊγον κατά τοΰ Κορανίου, καί έπου,ένως δέν 
εινε επιλήψιμα, ότι άφοΰ ό Σουλτάνος έχορήγησεν εις τους Χριστια
νούς τό δικαίωμα τής έλευθέρας έξασκήσεω; τών θρησκευτικών των 
δόγματα ν, ουδόλως οΰτοι άμαρτάνουσι καί διά τοΰ τύπου εκτιθέ
μενοι τά ; ιδέας των.
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Ή  ελευθέριος αϋτη τοϋ μουφτή άπόφασις έματαίωσε τάς δολοπλο
κίας των ’Ιησουιτών καί έρριψεν αυτούς είς τον βόθρον, τόν όποιον 
δι’ άλλους είργάσαντο. 'Ο άγγλος πρεσβευτές μεταβάς τήν τρίτην 
ν,μέραν παρά τω μεγάλω βεζίρη διεμαρτυρήθη διά τά  γινόμενα, καί 
ιδίως διά την φυλάκισιν τοϋ Μεταξά, μοναχού φιλήσυχου, εξ εϋγενών 
καταγόμενου και υπηκόου της 'Ενετίας' ό δέ βεζίρης, κατανοήσας τον 
δόλον, έπλησθη οργής, καί διέταξε παραχρήμα την άποφυλάκισιν τοϋ 
Μεταξά καί την άπόδοσιν των κατασχεθέντων, κατά δέ των ’Ιη
σουιτών ώς ταράξιών της κοινής ειρήνης προύκάλεσε διάταγμα καθ’ δ 
έσαεί έξωρίζοντο τοϋ Τουρκικού κράτους^).

Τΐ Μεγάλη ’Εκκλησία δεόντως έκτιμησασα τούς υπέρ της ορθοδο
ξίας αγώνας τοϋ Μεταξά προεχείρισεν αυτόν αρχιεπίσκοπον Ναυπλίας. 
Ό  Νικόδημος όμως μη αποδεχθείς τό αξίωμα παοεκάλεσε την ίεράν 
σύνοδον καί ιδίως τόν πατριαρχεύοντα συναθλητήν του Λούκαριν ϊνα 
εις περιωπην ανεξαρτήτου αρχιεπισκοπής άναβιβάσνι τήν πατρίδα του 
Κεφαλληνίαν, ητις τέως άπετέλει μετά της Ζακύνθου επισκοπήν
ύποκειμένην τή μητροπόλει Κορίνθου.

Την παράκλησίν του άποδεξαμενη ή σύνοδος έπροβίβασε διά πα
τριαρχικού σιγιλλίου, έκδοθέντος την 8 Τουλίου 1 6 2 8 , είς αρχιεπι
σκοπικόν θρόνον την Κεφαλληνίαν μετά της Ζακύνθου καί Τθάκης, 
καί επειδή ό τότε επίσκοπος Παρθενίας Δοξαράς είχε παραιτηθη, διώ- 
ρισε πρώτον αρχιεπίσκοπον Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, καί ’Ιθάκης τόν 
Νικόδημον Μεταξάν, συναινέσαντος είς τούτο καί τοϋ έν Κωνσταντι-
νουπόλει βαίλου της 'Ενετικης Δημοκρατίας Βενιέρου.

Παραλαβών την βιβλιοθήκην καί τήν τυπογραφίαν ό Ινεφαλλήν 
άνεχώρησεν αμέσως έκ Κωνσταντινουπόλεως, καί αισίως καταπλεύσας 
εις τήν πατρίδα του διεκοινώσατο τά πατριαρχικά γράμματα, καί 
έν άνευφημίαις άνεγνωρίσθη ύπό τε τοϋ κλήρου, των αρχών, καί τοϋ 
λαοϋ ώς νόμιμος αρχιεπίσκοπος.

Οί άρχοντες όρκος τής Ζακύνθου μετά δυσαρέσκειας είδον τόν διο
ρισμόν τοϋ Μεταξά, καί πάντα λίθον έκίνησαν προς ματαίωσιν τής 
ύπό τής εκκλησίας δαθείσης έξοχου τιμής είς τήν αντίζηλον νήσον. 
Γοθεν συνέταξαν αναφοράς διά των οποίων αναιδέστατα κατεσυκο- 
φάντουν τόν Μεταξάν καί προς ύποστήριςιν αυτών έστειλαν καί πρε-

ν’: Π. Auu...cov, Πε-Ι T T ji ίν Έλλί&- ev Xc'jziWL'k.
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■ββευτάς εις Βενετίαν· Οί Κεφαλλήνες άμα έμαθαν ταϋτο βυνέταξαν 
.άλλας αναφοράς αναιρετικά? των Ζακυνθίων καί έκλέξαντες πρεσβευ
τήν άπέστειλαν είς Βενετίαν, τον ’Ιάκωβον Μεταξάν, συγγενή τον» 
αρχιεπισκόπου, καί άνδρα ευυπόληπτον καί των Εικονικών έντριβέ- 
στατον* ούτω δέ διελύθη ή κατά τοϋ Νικοδήμου κατηγορία.

'Ο Μεταξάς «πεφάσισεν ΐνα κατά Νοέμβριον τοϋ 1 6 2 8  ελθ-ρ εις 
Ζάκυνθον πρός έκτέλεσιν τής συνειθιζομένης περιοδείας. Τότε οί τής 
νήσου άρχοντες τά πάντα διενήργησαν κατ’ αύτοϋ, διεγείρΟντες τόν 
λαόν, καταβοώντες, καί κοπτόμενοι' ό λαός όμως τής Ζακύνθου μή 
εΐσακούσας τάς ραδιουργίας ΰπεδέχθη αυτόν ένθουσιωδέστατα, καί έξ- 
ελθόντα τής εκκλησίας εβαλλεν έπί πολυτελούς θρόνου καί άνευφη- 
|ΐώ ν περτήγαγεν εις την πόλιν θριαμβευτικός.

'H υπέρ τοϋ Μεταξά διαδήλωσις τοϋ λαοϋ τής Ζακύνθου ήτο ρά
πισμα κατά τοϋ άρχοντολογίου, τό όποιον καταχρώμενον τής δυνά- 
μεώς τόυ κατεβασάνιζεν αυτόν. 'Ο λαός περιορισθείς τότε εις τοϋτο 
μόνον, ήναγκάσθη, λαβών και άλλας άφορμάς, ϊνα μετ’ ού πολύ δι’ 
έπαναστάσεως πολυχρονίου πατάξη άνδρικώτατα την έπηρμένην όφρύν 
των αθλίων τούτων ανθρωπάριων (‘). Οΐ άρχοντες τής Ζακύνθου μένεα 
πνέοντες κατά τοϋ Μεταξα συνέταξαν καί άλλας κατηγορητηρίου; 
αναφοράς πρός την 'Ενετικήν γερουσίαν, εξαιτούμενοι ΐνα τω άπαγο- 
ρευθή ή εις Ζάκυνθον ελευσις, διότι ό λαός συμπαθών πρός αυτόν ήπεί- 
λει νέαν κατά των εύγενών έπανάσπασιν (2). 'Ο Νικόδημος τότε,άντί 
τοϋ έν Ζακόνθω πρωτοπαπά, εκλεγόμενου απολύτως ΰπό των εύγενών 
τής νήσου, καί τύπον έπέχοντος τοποτηρητοϋ τοϋ αρχιεπισκόπου, 
διώρισεν αρχιερατικόν επίτροπον τόν ιερέα Νικόλαον Κόύρσουλαν, 
πολυθρύλλητον έπί παιδεία καί σεμνότητι βίου, δοϋς αϋτώ καί τό δι
καίωμα ϊνα έπ’ όνόματι τοϋ έποπτεύοντος αρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας 
έκδίδη εκκλησιαστικά; αποφάσεις, άδειας γάμων, επιτίμια, δικάζτι 
διαζύγια, εισπράττων καί τά προσήκοντα τή αρχιεπισκοπή κανονικά 
δικαιώματα. Ά λ λ ’ οί προεδρεύοντες τής κοινοτητος Ζακύνθου σύνδι- 
κοι, εις την τάξιν τών εύγενών άνήκοντες, δέν ήθέλησαν ν’ άναγνω-

(*) Βλέπε τό « 'Ρεμπελιόν τών ποπολάρων τοϋ νησιού τής Ζακύνθου δποϋ εγινεν 
»ε·.ς τους 1628 »αρτι5ημοσιευ0έν ΰο’ήαών εντώποώτωτόμω τών 'Ελληνικών Άνεκδό- 
των, χα! μετά προλεγομένων έν ΐοίω φυλλαδίιρ ΰπό την επιγραφήν « τό έν Ζαχύνθω 
.* «ρηοντολόγιον χα! οί ποπολάροι. Έν Άθήναις, τύποις Νικολάου Άγγελίδου 1867».

(·) ’Αναφορά Ζακυνθίων, έν τώ άρ/ειοφυλκχείω Κεφαλληνίας p:SX, Β’, ψ'Λ, 1GS.
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ρίσωσί τήν. επιτροπείαν τον Κουρσούλα, καί δι’ άποφάτεως τής 3 Σε
πτεμβρίου 1631 κατήργησαν τό υπό τού Μεταξά δοθέν αύτω αξίω
μα, καί άνεγνώρισαν τον ΰπ’ αυτών εκλεγόμενοι πρωτοπαπάν έν τή 
προτέρα έςασκήσει των δικαιωμάτων του (*).

Τ ΐ Μεγάλη Εκκλησία μ,αθοϋσα τά  έν Ζακύνθω διαδραματιζόμενα 
έξέδοτό κατά Φεβρουάριον τω 1 63*2 τό έξης πατριαρχικόν έπιτίμιον (2).

« Κύριλλο; Ιλέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 'Ρώμης, 
καί οΐχοομενικός πατριάρχη;.

ί  Εντιμότατοι κληρικοί καί ευλαβέστατοι ίερεί;, καί λοιποί ευλογημένοι 
χριστιανοί της περιφανούς καί θεοσώστου έπαρχίας των νήσων Ζακύνθου καί 
Κεφαλληνίας, τέκνα έν Κυρίω αγαπητά τής ημών μετοιότητος, χάρις είη ήμϊν 
καί ειρήνη καί ελεος παρά Θεού παντοκράτορος. Η μείς μεν θέλοντες τιμήσαι 
την επαρχίαν ταύτην, επισκοπήν ούσαν τό πρότερον, εις άρχιεπισκοπήν προε- 
βιβάσαμεν, άποφήναντες διά γράμματος πατριαρχικού καί συνοδικού όνομά- 
ζεσθαι αυτήν αρχιεπισκοπήν από τού νυν καί εις τό έξης, καί τόν Ιν αυτή 
χρηματίσοντα αρχιερέα ίερώτατον Νικόδημον, τόν έν άγίω πνεύματι αγαπη
τόν αδελφόν τής ημών μετριότητος, καλεΐσθαι καί λέγεσθαι άρχιεπίσκοπον 
Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας, μηδενί αλλώ υποκείμενον ιίμή  τή καθ’ ήμας τού 
Χριστού μεγάλη έκκλησία καί τώ κατά καιρούς οικουμενικό) πατριάρχη, ου 
καί τού ονόματος έφείλοντα μνημονεύειν, ώς κανονικόν τε καί δίκαιον" ήντινα 
προβίοασιν τού θρόνου αυτού άποδεξαμενη καί ή γαληνοτάτη καί χριστιανι- 
κωτάτη αρχή των Ενετών, έβεβαιώσατο καί έκυρώσατο, ήν καί ήμεΐς μένειν 
βουλόμεθα διά παντός άμετάπτωτον καί αδιάσειστου. ’Επειδή δε ώς έμάθο- 
μεν καί έπιστώθημεν νϋν ό έν Ζακύνθω ευρισκόμενος πρωτοπαπάς παρά τάζιν 
έκκλησιαστικήν τά τώ άρχιερεΐ άνηκοντα πράγματα μετερχόμενο;, έναντίος 
φαίνεται τώ ΐερωτάτω ημών αρχιεπίσκοπο) συν άλλοις τισι των άρχόντων, 
καί ιδιοποιείται τά τού άρχιερεως προνόμια, διαζευγνύων άνδρόγυνα, καί έπι- 
διδοός διαζύγια, παρε'χων άδειαν προς εϋλόγησιν συνοικεσίων, καί έκφώνησιν 
άφορισμού, κρίνων τάς τυχούσας έκκλησιαστικάς κρίσεις, αργών καί άφορίζων 
Ιερωμένους καί λαϊκούς, άγνοών, ό'τι ταύτα πάντα ύπ’ οΰδενός άλλου διοικοϋν- 
ται καί κυβερνώ ται, ή παρά τού κατά τόπον άρχιερεως, κατα τήν εκκλη
σιαστικήν παράδοσιν, τού τήν έξουσίαν τού λύειν καί δεσμεΐν εχοντος, ώς έν 
σιάσαις ταϊς απανταχού Ιπαρχίαις, δπερ άτοπον και παράλογον κατά τούς 
άποστολικούς νόμους καί πατερικούς κανόνας, και συγχεει τους πλείστους τοΐς 
παραλόγοις αύτού έπιχειρήμασι, καί σκάνοαλον προξενεί τώ γνήσιο) και κα
θολικό) ημών άρχιερεΐ εις τό Ιμπιστευθεν αύτω λογικόν τού Χριστού ποίμνιον^ 
τά ΰπερ τήν άξίαν καί δύναμιν αυτού χαρίσματα τής άρχιερωσύνης, ίερεύς 
ών, μετερχεσθαι βουλόμενος" ούτινος τήν άτοπιαν και προπέτειαν συστείλα*

{') Π. Χιώτου βίο; Κουρσούλα, σελ. ιδ’.
(*) Άντεγράφη έκ των Libro Consigli 4° έν τώ αρχειοφυλακείο) Κεφαλληνίας

ωύλ. 21 — 21.
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βούλόμενοι, καί ΰμας πληροφορήσαι την προβίοασιν τού θρόνου αυτού καλώς 
γεγονέναι, γράφομε-; διά τοΰ παρόντος, γνώμη συνοδική των παρευρεθέντων 
ίερωτάτων αρχιερεών καί ΰπερτίμων, των Ιν άγίω πνεύματι αγαπητών άδελ- 
φών καί συλλειτουργών ημών, "να του προεκδοθέντος συνοδικού γράμματος 
περί της προβιβάσεως τοΰ θρόνου αότοϋ κεκυρωμένου μίνοντος καί βεβαίου, 
καί άμετατρεπτου εις τον έξης απαντα αιώνα, ή μέν Ιπαρχία αΰτη τής Ζα
κύνθου καί Κεφαλληνίας ώς από Ιπισκοπής τιμηθεΐσα, ε’ιή καί λέγεται άρ- 
χιεπισκοπή, κατά την άπόφασιν τοΰ ήμετέρου συνοδικού γράμματος, καί κατά 
την διάταξιν καί βεβαίωσιν τής γαληνότατης αρχή? τών Ενετών, μηδενί άλλω 
δποκειμένη, είμή τώ κατα καιρούς πατριάρχη, ώς δεδήλωται' καί ό ταύτης 
άρχιερεύς ίερώτατος κύριος Νικόδημος, ό Ιν άγίω πνεύματι αγαπητός ημών 
αδελφός καί συλλειτουργός, καλήται καί λέγηται αρχιεπίσκοπος Ζακύνθου καί 
Κεφαλληνίας, παρ’ οΰδενός άλλου Ιπισκεπτόμενος ή παρά τής καθ’ ημάς του 
Χρίστου μεγάλης Ικκλησίας Ιν πάση χρεία καί ανάγκη εκκλησιαστική, μνη- 
μονεύων Ιν τή θεία άκολουθία τοΰ πατριαρχικού ονόματος, συνάγων καί καρ- 
πούμενος τά Ικκλησιαστικά αύτοϋ εισοδήματα, τών συνοικεσίων, των διαζυ
γίων, καί τών λοιπών συνήθων τοΰ τόπου, κρίνων καί θεωρών πάσαν Ιμ π ί-  
πτουσαν έκκλησιαστικήν ΰπόθεσιν νομίμως καί κανονικώς, καί εις τον τοΰ 
δικαίου τόπον άποκαθιστών, καί πάντα τά εκκλησιαστικά Ικτελών, τά αρχιε
ρατικά δηλαδή καί τής τοΰ ιερού σύνθρονού εγκαΟιδρύσεως, καί τάς χειροτο- 
νίας πάσας, καί άργών, καί άφοοίζων τους άπειθοΰντας τυχόν ιερωμένους καί 
λαϊκούς. Ό  δε πρωτοπαπάς, ό νΰν καί ό έσόμενος, τή τοΰ πρωτοπαπαδικίου 
ενεργεία άρκούμενος, παύσηται πάσης αΰθαδείας, μηδεμ,ίαν Ιξουσίαν έχων, 
παρόντος καί άπόντος τοΰ κατά τόπον άρχιερέως, δικαιώματα λαμβάνει-;, ή 
διαζύγια διδόναι, ή άδειαν τών συνοικεσίων παρέχειν, ή εκφώνησιν άφορισμοΰ, 
ή κρίνειν τάς Ικκλησιαστικάς κρίσεις, ή άργεϊν καί άφορίζειν τινά, ή άλλο τι 
πράττειν αρχιερατικής Ιξουσίας Ιπισκεψεως δεόμενον, ούδ’ άλλως ποιήση, καί 
έναντίος φαινόμενος τή συνοδική ταύτη άποφάσει καί τή τής αρχής τών Ε ν ε 
τών έπιτεύζει καί άρξηται πάλιν τών προτέρων βουλόμενος παρ’ εκκλησια
στικήν τάξιν τά τώ άρχιερεΐ άνήκοντα μ,ετέρχεσθαι, καί καταφρονείν τών 
Ικκλησιαστικών νόμων τε καί κανόνων, αυτός τε καί οί συναινοΰντες αΰτώ 
ίερωμ,ενοι καί λαϊκοί άφωρισμε’νοι Ιίστωσαν παρά θεού παντοκράτορος, καί 
Κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστού, καί κατηραμένοι, καί ασυγχώρητοι καί άλυτοι 
μετά θάνατον Ιν τώ νΰν αίώνι και εν τω μελλοντι, και ταϊς αραϊς των αγίων 
τριακοσίων δέκα οκτώ θεοφόρων πατέρων τών εν Νίκαια, καί τών λοιπών 
άγιων συνόδων ΰπεύθυνοι" ό’σας δέ από τοΰ νΰν Ικκλησιαστικάς υποθέσεις 
τολμήσας Ιπιχειρήσεται Ικτελεσαι Ικ τών προβρηθέντων, άκυροι καί άνίσχυροι 
εστωσαν, καί ώς μή γεγονυΐαι λογιζεσθωσαν- καί οί δι’ Ιπιτάγματος τοΰ 
πρωτοπαπά Ιερείς Ικκλησιαστικόν τι υπούργημα Ικτελέσαι Οελήσοντες, τή  
άργεία χα'- τφ  άπο Θεοΰ άλύτω άφορισμω υποοικοι εστωσαν. Έ~1 γχμ 
τοΰτο εγράφ-η καί το -αρςν συνοδικόν έπιοεβαιωττ,ρ'.ον γράμμα, καί Ιτ-tSoft^ 
τή αρχιεπισκοπή Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας εις δήλωιιν καί διηνεκή την 
ασφάλειαν.
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Έ ν  ετει σωτηο'ω χιλιαστώ Ιξακοσιοστώ τριακοστώ δευτέρω, ίν μηνί Φε* 
β ρ ο ο α ρ ίφ , ίνδικτιώνο; ιέ.

f  Ό  ΗΡ ακλεί»; Νεόφυτοί' ή ό Σερρών Δανιήλ' f  ό Σηλυβαία; Λαυρέν
τιο;' t  ά Γάνου καί Χώρας Ίωαννίκιος' ή ό Έλασαώνος Ίωάσαφ" f  ό Δι* 
δυμοτοίχου Λαυρέντιο;' ή ό Κυζίκου Παρθένιο;" f  ό Έπιφάνιο; Καισαρείνς" 
ή  ό Βιζυη; Δαμασκηνό;' ή ό 'Ραιδεστοΰ Θεοφάνη;' f  ό Προικοννήσου 
Δανιήλ' f  ό Βέρνη; Παρθένιο;' f  ό Σωζοτιόλεω; Κ λήμη;’ ό Τορνόβου Μακά
ριο;' f  6 Χαλκηδόνα; Νεκτάριο;' f  ό Άοριανουκόλεο»; Παρθένιο;' f  ό Ναυ- 
ετάκτου καί ’Ά ρ τη ; Γαβριήλ' f  Νεοκαισαρεία; ό Μακάριο;.

Άφοΰ δέ πλέον πάσα μηχανορραφία τών αρχόντων τής Ζακύνθου 
έναυάγησεν, οί άθλιοι οΰτοι κατέφυγον εις τήν άπεχθεστέραν τών προ
δοσιών, καί έπολέμησαν τον Μεταςάν μέ τό άπλα. εκείνα, τά όποια 
προ ολίγων ετών μετεχειρίσθησαν έν Κωνσταντινουπολεε οί Ίησουΐται 
κατ’ αΰτοϋ καί τοϋ πατριάρχου Λουκάρεως. Έρρέθη έν τοΐς πρόσθεν, 
βτι ό Μεταξάς άπελθών τής Κωνσταντινουπόλεως, παρέλαβε καί τό 
πολυθρύλλητον τυπογραφείου, τό όποιον κατέθεσε μέν έν τή εις τό χωρίον 
Μεταςάτα έδρευούσγ) αρχιεπισκοπή, άγνοοϋμεν δμως άν εθηκεν εις ένέρ- 
γειαν,και έν τοιαύτγ, πεοιπτώσει τίνα συγγράμματα άπελύθησαν έκ τών 
πιεστηρίων αΰτοϋ. Οί Ζακΰνθιοι κατεμήνυσαν τόν Μεταςάν εις την Ένε- 
τικήν Γερουσίαν ώς έκδίδοντα βιβλία κατά τής χαθο.Ιικης έκκλησίας, 
καί σκοπόν έχοντα την ανατροπήν τών καθεστώτων. Αμέσως διετά- 
χθη ό ’Αντώνιος Πιζάνης ΐνα μεταβή εις την κατοικίαν τοΰ Μεταξά 
καί ένεργήσας κατ’ οίκον έ'ρευναν κατάσχν] τό τυπογραφείου, τά  βι
βλία, καί λοιπά, ύποβάλλων περί πάντων λεπτομερή έ'κθεσιν. Εκτε- 
λών ούτος τάς διαταγάς μ.ετέβη εις Μεταςάτα, καί εΰρεν έν κιβω- 
τίοις τους τυπογραφικούς χαρακτήρας, διάφορα έντυπα καί χειρόγραφα, 
τά όποια σφραγίσας έξησφάλ.ισε (*). ’Ωφελούμενοι τής περιστάσεως 
οί συνοδεύοντες τόν Πλάνην Σκλαβοϋνοι διήρπασαν τά  έν τή αρχιε
πισκοπή. Τα κατασχεθέντα βιβλία έστάλησαν εις Βενετίαν καί πα- 
ρεδόθησαν εις ά'νδρας γιγνώσκοντας τήν ελληνικήν ινα τά μεταφρά- 
σωσι λατινιστί καί σημειώσωσιν αν εϋρισκόν τ ι έν αυτοί; τό έπιλή- 
ψιμον. Επειδή δε οί λογοκριταί έδείχθησαν φιλελληνικώτεροι τών 
αρχόντων τής Ζακύνθου, διακηρύξαντες, ότι οΰδεν υπάρχει έν αύτοίς

(*) «Aver ritrovato nel vescovato le slarnpe in due cassette dc Lr. 400 
di peso iDcirca 1’una, una cassa et un casson di fogli stampati, ct un sacco di 
scrittnre; le quali tulte fnrono allora riposte in un camerino et ballata la 
porta; et queste stampe par fossero dal medesimo illustrissimo Pisani fatte 
levar dal vescovato », "ΕκΟ-ισι-, τοΰ άθσγυθότον Κονταοίνη.
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τό έπιλήψιμον, ή Δημοκρατία απέλυσε ιόν Μεταξάν τής κατηγορίας 
(17  Μαρτίου 1634) διατάξασα ΐνα τώ άποδοθώσι τά  κατασχεθέντΛί1);

Έλθών εις Βενετίαν ό Μεταξάς προς διάλυσιν των κατ’ αύτοϋ 
συκοφαντιών (1632) έξελέχθη Οπό τής Ελληνικής κοινότητος αρχιεπί
σκοπος Φιλαδέλφειας εϊς διαδοχήν Θεοφάνους Ξενακίου του Κυπρίου καί 
ώς τοιοϋτος έπί τριετίαν παραμείνας ένταϋθα παρ·βτήθη έν ετει 1 6 3 5  
καί έπανακάμ.ψας εϊς την πατρίδα του ετήρησε μόνον, ώς καί πρό- 
τερον, τόν άργ'.επισκοπικόν θρόνον τής Κεφαλληνίας.

Οί άρχοντες τής Ζακύνθου, μετά την άθώωσιν του Νικοδήμου 
κάτέφυγον εις άλλο μ.έσον επιβουλής' προσεκάλεσαν εις Ζάκυνθον τόν 
μητροπολίτην Κορίνθου Έζεκιήλ, υφ’ δν πρότερον έκκλησιαστικώς έτε- 
λει μετά τής Κεφαλληνίας ή νήσος, καί ένεθρόνισαν εις την εκκλη
σίαν. Τό άτοπον τοϋτο μ.αθών ό προβλεπτής διέταζε τόν φρούραρχον 
τής Ζακύνθου ϊνα διά τής βίας άποπέμψνι τόν σφετερισθέντα άλλό- 
τρια δικαιώματα Έζεκιήλ. Μαθών τά γενόμ.ενα και δ δοϋξ Φραγ
κίσκος ’Ερίτζος έπήνεσε τήν διαγωγήν τοϋ προβλεπτοΰ, καί διά 
διατάγματος προσεκάλει άπειλητικώς τούς ΖακυνΟίους ΐνα παύσωσι 
τοϋ λοιπού διεγείροντες ταρα/άς(5).

Τοιοϋτος γενόμενος ό Μεταξάς άπεβίωσεν τήν 2 9  Μαρτίου 1 6 4 6 , 
καί έτάφη έν Κεραμειαΐς. Ό  προβλεπτής τής Κεφαλληνίας Γερόλιμος 
Αιππομάνος άναγγείλας τήν 31 Μαρτίου τόν θάνατον αυτού πρός τόν 
προβλεπτήν Ζακύνθου ειδοποιεί καί ότι πρός εκλογήν τοϋ διαδόχου 
ώρίσθη ή 16 ’Απριλίου 1 6 4 6 , ημέρα Κυριακή. Δέκα ιερείς, καί ίερο-

3 8 &

μονάχοι, Ζακύνθιοι καί Κεφαλλήνες, κατήλθον εις τόν άγώνα,
έψηφοφορήθησαν ΰπό τοϋ κλήρου ώς έξης:

Ζαχύνθιοι.

Ιερομόναχος 'Ιερόθεος Μούζουρας Ναί 00 I *-· 132 .
α Τιμόθεος Σοπραμάσαρος » 1 5 0 —  » 60 .
» Μάρκος Μελισσηνός » 1 8 —  ” 192 .

Ιερευς ’Ιωάννης Άβούρης ” 4 —  » 2 0 6 .
» Νικόλαος Κούρσουλας » 1 2 — » 198.

(*) Ταΰτα πάντα έχτίβενται χατ’ εχτασιν εϊς τήν εκίεαιν το ϋ  άδογαδόφου Κοντά» 
?'·νη τή ί I I  Μαρτίου 1634 (έν τω άρχ. Κεφαλληνίας).

(-) Αουκι-.όν διάταγμα πρός τόν Ίωάννην Καπέλλον inquisitor Sindico et ato- 
gator in oriente, 10 Μαφτίου 1637. (έν x<? «ρ/’ειοφνλαχίίφ Κεφαλληνίας βι6λ, 
φνλ, 173).
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Κ ί φ α Λ Λ η ν ε ς .

ιερείς Αθανάσιος Πετρίτζης Ναι 4 0 — ”θ χ ι 170 .
s Σταμάτης Δεμοντεσάντος » 7 3 —  » 1 37 .
1) Σεραφείμ Ζερβός » 6 7 -  » 143 .
» ’Ιωάννης Περιστιάνος » 4 7 —  » 163 .

ιερομόναχος Πανάς » 8 1 — » 129 .

'Επομένως έξελέχθη διάδοχος τοϋ Μέταξα ό Ζακύνθιος Σοπραμά- 
σαρος, έγκριθείς καί υπό της Μεγάλης ’Εκκλησίας.

'Ο Νικόδημος Μεταςάς ήν έκ των οϋχί ευκαταφρονητών λογιών 
της εποχής του, πρόμαχος τής ορθοδοξίας, πατριώτη; ένθερμος, εύ- 
φραδής ίεροκήρυξ(*). Έν τή έξη; επιγραφή, κεχαραγμένη έπί τής Ου
ράς τοϋ εις Μεταξάτα ’Επισκοπικού, μνημονεύονται έν συνόψει αί υπέρ 
τής πατρίδας καί τής εκκλησίας γενναΐαι πράξεις τοϋ άνδρός.

«Εί θέλεις γνώναι, ώ φίλε παροδΐτα, πώς μεν ΰπήρχεν αΰτη ή Ιπαρχία Κεφαλ
ληνίας, Ζακύνθου τε καί ’Ιθάκης, τοΰτο πρώτον γίνωσκε άναμφιβόλως* ήν μεν έκ
παλαι έπίσκοποι τοΐς Νήσοις, καθέδραν δε εΤχον τήν έαυτοΰ οικίαν. Έ ν  δέ τίρ 
χρόνω έννενηκοστώ πρώτω τώ χιλιοστώ πεντηκστώ ετει γέγονεν Ιπίακοπος Κε
φαλληνίας, Ζακύνθου τε ’Ιθάκης και τών Στροφάοων Νικόδημος τούνομα ό Με- 
ταξάς, καί αυτός πρώτος ήγειρε κοινήν καθέδραν τον ναόν τοΰτον, ον όρας ηρμο- 
σμένον" άλλος δε Νικόδημος, τοΰ προτέρου ανεψιός υπάρχων τοϋ πατραδελφου, 
Ιμπιατευθείς τήν ποιμαντικήν ράβδον τώ χιλιοστή εξακοσιοστώ ετει καί εΐκο- 
<ττώ ογδόι.) τώ σωτηρίω, θείω ζήλω κινηθείς, ώς καί ό πρώτος, προσανήγεtpe 
πάνθ’ ό'σα βλέπεις' πλήν ό γεγονα)ς φεΰ! μετά ταϋτα άθρόως σεισμός μέγας 
τε καί φοβερός τοΐς πασι, τώ χιλιοστώ έξακοσιοστώ ετει καί τριακοστώ έκτοι 
τώ σωτηρίιρ τη τριακοστή μηνός τοϋ Σεπτεμβρίου, διαφθείρας απαντας ναούς 
καί οίκους, συνδιεφθειρε καί ταύτην τήν καθέδραν' άλλ’ ό προρρηθείς Νικό
δημος ό νέος Ιμπνευσθείς ερωτι τής πατρίδος, προσέτι οικοδόμησε πάλιν τα 
τείχη, νεοποιήσας πάσας τάς κατοικήσεις* ούτος οϋν δεξάμενος τήν προστασίαν? 
χειροτονηθείς παρά τοΰ πατριάρχου καί όνομασθείς άρχιεπίσκοπος Κεφαλ
ληνίας, Ζακύνθου τε Ιθάκης, προσέτι άνεβίβασε τήν έπαρχ.αν είς παμμέ- 
γιστον ποίμνην τε και αξίαν* ευρών γάρ ταύτην έπισκοπήν μεν ουσαν είς 
άρχιεπισκοπήν ήγαγε, τή βουλή καί γνώμη τής ίερα; συνόδου, καί τή σφρα- 
γΐδι τής Άριστοκρατείας τό βέβαιον είληφώς* ος πολλά παθών υπέρ της 
Ικκλησίας ούδενός έφείσατο πλούτου ή μόχθου, ουδέ τάς καταδρομάς τών 
έναντίων έφοβήθη πώποτε, ή τους κινδύνους, αλλα παντα σκύβαλα νομίσας 
τάδε, προς Ικεϊνα άπέβλεπε τά τής πατρίδος, ινα μή τι στερηθή τών προ-

■ (*) «La sua sar.ra eloquenza, e la genlilezza del suo portamento gli otte-
oero la benevoleqza di quel beatissimo patriarca Cirillo .................. (Lo-
fcerdo, Storia) ».
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νομίων* τούτων ένεκα άπήλθεν εις Βενετίαν* κάκεΐ μέν οόνγε το γένος τών 
Ελλήνων έν τω ίερώ τοΰ Μεγάλου Γεωργίου τούτον έψήφισαν πάσαις ταίς 
ψήφοις καί προανεκήρυξαν μητροπολίτην Φειλαδελφείας καί αυτής τής Έ νε- 
τίας* καί τρία ετη μείνας έκεΐ ποιμαίνων, πάλιν έμνήσθη τής cp-.λτάτης πα- 
τρίδο;, καί ρίψας δόξαν έκεϊθε καί άξίας χαίρειν, παρητήαατο έκεΐνον τον 
θρόνον καί ένηγκαλίσατο τούτον.

Έγράφθη κατά τό 1642 το Σωτήριον γ.
Ό  Μεταξάς πρεπόντως κατατάσσεται μεταξύ τών τότε πρωτευόντων λογίων, 

έκδούς τ’ άνωτέρω καί συγγράψας θεολογικά τινα πονημάτια καί λόγους μή 
περισωΟέντας, προς δε καί έπιστολάς, έξ ών δύο γεγραμμεναι εκ Λονδίνου εν 
ξτει 1624, διεμνημονεύθησαν άνωτερω.

Ευθύμιος ’Αντιόχειας.
Έγεννήθη έν Έπιφανεία περί το 1 5 8 6 . Κομιδή νέος άπορφανισθείς 

τοΰ πατρός, καί μεγάλην έφεσιν προς τά  γράμματα καί τόν μοναστι
κόν βίον έχων, έφηβος γενόμενος έπεσκέφθη τήν Παλαιστίνην καί 
προσκύνησα; τούς άγιους τόπους ένεδύθη τό μοναχικόν σχήμα έν τώ 
μοναστηρίω τοΰ 'Αγίου Σάββα. Παρακληθείς υπό τών συμπατριωτών 
του έπανήλθεν εις ’Επιφάνειαν καί, κηρύττων τόν λόγον τοΰ Θεοΰ 
έφείλκυσε διά τής ευγλωττίας καί τής διαγωγή; τήν αγάπην πάντων’ 
ό τότε αρχιεπίσκοπο; Συμεών τόν έχειροτόνησεν ιερέα’ οι δε συμπο- 
λΐται αύτοΰ τόν άπέστειλαν πρός τόν έν Χαλεπίω Οθωμανόν διοικη
τήν, ινα έξαιτηθή άνακούφισιν άπό τής καταπιεστικής φορολογίας* 
κατ’ ευχήν έκπληρώσας τήγ αποστολήν του παρέμεινεν ένταϋθα διδά
σκων έπ’ έκκλησίας τόν λόγον τοΰ Θεοΰ καί προτρέπων πάντας εις 
τήν τών καλών έργων έξάσκησιν. ’Επειδή δέ τότε έχήρευσεν ή μητρό- 
πολι; Βερροίας (Χαλεπίου), οί κάτοικοι θελχθέντες έκ τής ευγλωτ
τίας καί τοΰ έναρέτου βίου του προσήνεγκον αύτώ τό αξίωμα, καί 
συμπαραλαβόντε; μ.ετέβησαν πρό; τόν έν Δαμ.ασκώ έδρεύοντα πατριάρ
χην ’Αντιόχεια; διά τήν έκκλησιαστικήν έπικΰρωσιν τή ; εκλογής* ό 
τότε πατριάρχης ’Αθανάσιο; Γ* προθύμως άποδεχθείς τήν πρότασιν έχει- 
ροτόνησε μητροπολίτην τή ; κατά Συρίαν Βερροίας τόν Ευθύμιον, μετο- 
νομασθέντα Μελέτιον.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Πατριάρχου ’Ιγνατίου Γ’ κοινή ψήφω προεβι- 
βάσθη πατριάρχης ’Αντιόχεια; ό Μελέτιος, άναλαβών τό πρώτον βα- 
πτιστικόν του όνομα Ευθύμιος, καί τρίτο; μέν έν τοΐ; όμωνύμοις, 
εκατοστό; δε τεσσαρακοστός έβδομο; έν τή σειρά τών πατριαργών 
’Αντιόχεια; καταλεγόμενο;.
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θεαρέστως ποιμάνας επί δύο ετη (1629  — 31) το χριστεπώνυμοι? 
πλήρωμα 6 Ευθύμιος, άπεβίωσε, ψηφίσας προ τοϋ θανάτου διάδοχον 
τόν παρ’ αΰτώ ιερομόναχον Μελέτιον τον Χίον.

'Ο Ευθύμιος ήν είς άκρον ενάρετος, φιλελεήμων, καί πολυμαθές; 
Κατά τον μαθητήν του Μακάριον μετέφρασεν άπό τοϋ έλληνικοϋ είς 
τό άραβικόν τό Κοντάκιον τ*7,ς Θείας Λειτουργίας, τό Εύχολόγιον, το 
'ίίρολόγιον, τά Συναξάρια, καί άλλα εκκλησιαστικά βιβλία (').

Μακάριος ’Αντιόχειας.
Έγεννήθη έν Χαλεπίω καί εκαλείτο Μελέτιος έν τοΐς κοσμικοϊς» 

Νυμφευθείς έτεκνοποίησε, καί μετά τόν θάνατον της συμ.βίας του έχει- 
ροτονήθη ίερεϋς, προχειρισθείς ύστερον μητροπολίτης τής κατά Συρίαν 
Βερροίας. Άποθανόντος έν έτει 1641 Ευθυμίου τοϋ Δ . προεβιβάσθη 
είς τόν πατριαρχικόν θρόνον ’Αντιόχειας ό Μελέτιος, μετονομασθείς 
Μακάριος Γλ Ευρών τόν θρόνον βεβαρυμένον μέ χρέος δυσοικονομητον, 
ξνεκα προηγουμένων καταδρομών καί ζημιών, άπεφάσισεν ΐνα περιο- 
δεύση πρός ζήτησιν βοήθειας είς άνακούφισιν αύτοϋ. "θθεν έλθών είς 
Κωνσταντινούπολιν άπήλθεν έκεΐθεν εις Μολδοβλαχίαν, καί έκ ταύτης 
διά τής Πολωνίας καί Μικράς 'Ρωσσίας μετέβη είς Μόσχαν τώ 1 6 5 2 , 
καί έδεξιώθη εύμενώς £ιπό τοϋ ήγεμονεύοντος ’Αλεξίου Μιχάλοβιτζ, 
ουνδραμόντος γενναίως εις βοήθειαν τών τοϋ πατριαρχείου αναγκών^ 
*Επανακάμψας είς την έδραν του καί διά τών περισυναχθέντων βοη
θημάτων ανακούφισα; τόν θρόνον, προσεκλήθη έν έτει 1666  Οπό τοϋ 
άνω ήγεμόνος είς Μόσχαν αύτός καί οί άλλοι πατριάρχαι καί επί
σκοποι, δπως κρίνωσι τόν πατριάρχην'Ρωσσίας Νίκωνα. Έλθών είς Βυ
ζάντιον, κατά συνοδικήν γνώμην άπεφασίσθη ιν’ άπέλθωσιν έκεϊ δ 
Μακάρ«>ς καί ό ’Αλεξανδρείας Παίσιος. "θθεν άπάραντες διά ξηράς, 
διά τής Ιπισκοπής τοϋ τής ’Αντιόχειας θρόνου Θεοδοσιοπόλεως, Γεωρ
γίας, καί Άστραχανίου ήλθον είς 'Ρωσσίαν καί δικασαντες τόν Νί- 
κωνα έκπτωτον τής πατριαρχείας έκήρυξαν. Έπανελθών ό Μακάριος 
είς Δαμασκόν έκ τής δευτέρας ταύτης είς 'Ρωσσίαν περιοδείας άπέτισε 
καί τό λοιπόν τοϋ θρόνου χρέος, ηύτρέπισε καί έκαλλώπισε τόν πα
τριαρχικόν ναόν, άνήγειρε το πατριαρχικόν οίκημα, καί άλλα καλά 
έποίησε. Πατριαρχεύσας έπ’ έτη τεσσαράκοντα έπτά (1 6 4 1 — 88)j 
άπεβίωσε δηλητηριασθείς (").

2S&

{’) ΜαχαρΕου, Πεμ των έν Άντιο/είγ πχτρΐχρχευσχντων.—Κωνσταντίνου τοϋ ini 
Σιναίου, Κατάλογος των πατριάρχων Άντιο/μίας. ■ (!) ΑϋτςΟι,
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*0 Μακάριοί ήν έκ τών καλώς επί παιδεία συγκεκροτημένων, και 
ανέγραψε—Καταγραφήν των κατά καιρούς εν ’Αντιόχεια πατριαρχευ- 
οάντων, άοχομένην άπο τοΰ κορυφαίου των ’Απος-όλων Πέτρου, πρώτου 
αυτής ιεράρχου. (Τό πρωτότυπον έγράφτ, άραβιστί, δΟεν μετέφερεν εις 
τ-ήν ελληνικήν ό ίερεΰς Μιχαήλ Πιρέκ, προσθείς καί έξακολούΟησιν).'

Κατά τον άνω Πιρέκ ό Μακάριος « εις τήν πρώττ,ν αποδημίαν του 
■> (εις 'Ρωσσίαν) έγραψε πέντε βιβλία, καί εϊς τήν Δευτέραν δέκα, 
» τά όποια δεν ΰπήρχον εις τήν ’Αραβικήν διάλεκτον, άλλ*αυτός τά  
» μετέφρασεν έκ τής ελληνικής, γνωστά σήμερον παρά τοΐς ’’Αραψι, 
» καί λίαν έπωφίλή «. ('Οποϊαι δ ’εινε αί μεταφράσεις αύται τού Μα
καρίου άγνοώ).

Προς τούτοις ό Μακάριος περιέγραψε τόν τρόπον τής διοΓκήσεως 
καί τόν βίον τοΰ πατριάρχου τής 'Ρωσσίας Νίκωνος ( ’).

ΛΒονάρ§ος Φιλαράς.
Έγεννήΐη έν Άθήναις περί τά τέλη τοΰ ΙΣΤ αίώνος άπά τόν ’Ιωάν

ναν Φιλαράν. Παιδευθείς ό Λεονάρδος έν τή πατρίδι τά  εγκύκλια, 
μετέβη εις ’Ιταλίαν, καί κατετάχθη τρόφιμος τοΰ έν 'Ρώμη 'Ελλη
νικού Φροντιστηρίου.

Κατά τόν αυτόν χρόνον διέτριβεν έν τν) μητροπόλει τοΰ Καθολι
κισμού, ώς πρέσβυς ’Ερρίκου, α’ βασιλέως τής Γαλλίας, Κάρολος ό 
δοΰξ τοΰ Νεβέρ, ίσχυριζόμενος κληρονομικά δικαιώματα έπί τοΰ Βυ
ζαντινού θρόνου, ώς κατιών απόγονός τοΰ αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου 
τοΰ Γηραιού. Σχετισθείς μετά τοΰ Φίλαρα καί άλλων έν 'Ρώμ-ρ 
παρεπιδημούντων Ελλήνων, έςηγήθη τά  όνειρά του καί έζήτησε τήν 
σύμπραζιν αυτών εις έπανάκτησιν των λεγομένων δικαιωμάτων του. 
Μεγάλαι κατεβλήθησαν ένέργειαΓ κληρικοί καί λαϊκοί έν ’Ελλάδι 
συμμετέσχον τής συνωμοσίας* συνελεύσεις τών επισκοπών καί οπλαρ
χηγών συνεκροτήθησαν έν Ήπείρω, Αιτωλία, καί Πελοπόννησο», καί 
πάντες άνέμενον τήν έμφάνισιν τοΰ Μεσσίου, 8ν καί Κ ω νστα ντίνο ι 
Πα.ΙαιοΛόγον προσηγόρευσαν.

Ή  αυλή τής 'Ρώμης διορώσα, ότι ήτο κατάλληλος ώρα πρός πραγ
ματοποίησή τών προαιώνιων σχεδίων της, παρενέβαλεν έμ.πόδια είς 
τήν συγκρότησιν τής υπό τοΰ Νεβέρ διοργανιζομένης νέας σταυροφο-

(‘ ) 'Utopia -Τ Ι  'Ρωσ-ιχής ’Εκκλησίας, μεταυρασΟεΰτ* ίχ  τοΰ 'Ρωσσικου ΰπο θ. 
Βϊλλιίνου. Έν Άθήναις, 1831. σελ. 236 ,

19(ν ε ο ε λ λ . φ ιλ ο λ ο γ .)



2 9 0 ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

ρέας. 'Ο δοΰξ διατριβών τότε εις Γαλλίαν άνέθηκεν έπισήμως εις τόν' 
Φιλαράν .την εντολήν προς έξομάλυνσιν τών ύπό τοΰ Πάπα παρεμ
βαλλόμενων δυσχερείων. Μετά πολλάς ενεργείας τοϋ Λεονάρδου ό πά
πας συνήνεσεν εις την συγχρότησιν της νέας ταύτης σταυροφορίας έπ'ι 
τώ δρω, ϊ;α  οί έλευθερωθησόμενοι υποσχεθώσιν έπισήμως, δτι ήθε- 
λον άσπαστη τό δυτικόν δόγμα. Ό  δρος οΰτος, έξ ανάγκης παραδε
χθείς, έτέθη εις τδ μετάξΰ τοΰ δουκός καί τών Ελλήνων συμφωνητι- 
κόν. "Αμα ό πάπας έπαυσε παρεμβάλλων εμπόδια, γενικός ενθουσια
σμός κατέλαβε τους τυχοίιώκτας ίππότας της Δύσεως, οίτινες σω
ρηδόν κατετάσσοντο εις τά  διοργκνιζόμενα τάγματα καί τά  εξοπλι
ζόμενα πέντε πλοία. Δυστυχώς όμως ή έπανάστασις εκείνη ένηογήθη 
μόνον επί το ΰ  χάρτου, ώς εύφυώς παρετηρησεν ό Κ. Blanchet, καί 
ό η ’ος Kcoyozarziroo πομ,πωδώς έν ταΐς αίθουσαις διακηρΰττων τους 
τίτλους αύτοΰ, εις οϋδέν ανδρικόν μέτρον προέβη" επί τέλους δέ εις 
συμπλήρωσιν τής άίρανείας, πυρκαϊά κατέστρεψε τά  πέντε πλοία τοΰ 
δουκός, καί οί “Ελληνες μάτην ά'χρι τοΰδε περιμένουσι την έλευσιν 
τοϋ Λάμπρου Μ εσσί' ν (’).

Μετά την αποτυχίαν τής σχεδιασθείσης ελληνικής έπαναστά- 
σεως, ό Φιλαράς μετέβη εις Γαλλίαν ύπό την προστασίαν τοΰ ύπουρ- 
γοΰ 'Ρισχελιέ, δστις στενώς τον συνέστησεν εις τόν δοϋκα τής Πάρμας 
’θδοάρδον Φαρνέζιον’ τούτον δ ’ άκολουΟήσας έπανήλθεν εις Ιταλίαν.

Κατά τό έτος 1 6 4 0 , ένεκα τής μεταξύ τής Γαλλίας καί τοΰ δου
κός διενέξεως, άπεστάλη ό Λεονάρδος ύπό τοΰ Φαρνεζίου εις Παρι- 
σίους ποός συνομολόγησιν τής ειρήνης. Τότε δέ συνέταξεν ελληνιστί 
ωδήν εις την Σύλληψιν τής Θεοτόκου, στεφανωθεΐσαν ύπό τής έν 'Ρουένρ 
’Ακαδημίας, καί εύγνωμονών προσεφώνησεν αυτήν εις τόν προστάτην του. 
Έπιστρέψας εις Πάρμ,αν, όπως προφορικούς συνεννοηθή μετά τοΰ δουκ.ος 
διά την συνου.ολογη0ησομένην ειρήνην, ενεπιστεύθη το χειρόγραφον 
τής ώδής εις τόν τότ’ έν Γαλ.λία διατρίβοντα Κύριλλον τον Χίον, 
μεθ’ οϋ δεσμός στενωτάτης φιλίας τόν συνεδεεν. Ούτος έδημοσίευσεν 
έν έτει 1644  τό ποίημα τοΰ Φιλαρά, μετ επιστολής προσφωνη- 
τικής πεός τόν τότε αρχιεπίσκοπον τής Ρουενης Φραγκίσκον τόν 
‘Αρλαΐον1 “ ό υψηλότατο; δούξ, λέγει ό Κύριλλος, τρέφων άείπο- 
» τε υπέρ τής Γαλύλίας, ώς πάντες γνωρι,ουσιν, αισθήματα φιλικωτα- 
>> τα , καί θέλοιν ίνα θέση τέρμα εις τάς ταραχάς τοΰ πολ.έμου, με-.

') Buchon, Nvuyclks Repherches, tom I, τελ, 231



ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΑΙΩΝ. 2 9 ί

Λ τεκαλέσατο τον παρά τή Αυλή τής Α. Μεγάλε ιέ τ η τ ο ς άπεβτΛλ- 
» μένον του, έντιμότατον Λεονάρδον Φιλαράν, ΐνα μάρτυς αότόπτης 
» των εκεί συμβαινόντων γενόμενος, δυνηθή έπανακάμπτων νά χορη- 
» γ-̂ σ-/) είδνίσε-.ς «σφαλείς εις τήν συγκροτηθησομένην περί τις ειρήνες 
» σύνοδον ” ·

'Ο Φιλαράς, τον όποιον οί Γάλλοι έκάλουν Villars, καί Billare, 
έγκατέλιπεν άναχωρών εις τόν Κύριλλον, εκτός τής άνω ώδής, και 
άλλα χειρόγραφα πονηριάτά του. Προηγουμένως δέ διαμένων εις Παρι
σιού;, έδημοσίευσεν έν έτει 16 3 3  έλληνικήν καί λατινικήν μετά- 
φρασιν τού υπό τοΰ καρδιναλίου 'Ροβέρτου Βελλαργίνου, κελεύσει του 
πάπα Κλήμεντος Ll’, ιταλιστι συνταχθέντος συγγράμματος υπό τήν 
επιγραφήν Dechiaratione piu copiosa della Doctrina Christiana. 
Ή  υπό τοΰ Φιλαρα γενοριένη μ,ετάφρασις προσεφωνήθη εις τόν προσ
τάτην του καρδινάλιον 'Ρισχελιέ, τόν διάσημον πρωθυπουργόν τής 
Γαλλίας, καί κατά την όμολογίαν αύτοϋ έγένετο juxta ritum orien- 
talis ecclesiaa.

Έ κ Παρίσίων ό περιφανής Αθηναίος μετέβη εις διάφορα της Ευ
ρώπης μέρη, σχετισθείς μετά των επισημότερων άνδρών. ’Εν ’λ _ γλία 
συνεδέθη διά μεγάλης φιλίας προ; τόν μέγαν ποιητήν Ίίλτω να, μεθ’ 
ού διετήρησε συχνήν αλληλογραφίαν. Σώζονται δύο έπιστολαί τούτου 
προς τόν Φιλαράν λατινιστί γεγραμ.μέναι, εν αις ό άόμυ.ατος της Ά λ- 
βιόνης 'Ομηρος θρήνων έπί τοΐς δυστυχημασι τής 'Ελλάδος στενα- 
ζούσης υπό τόν Τουρκικόν ζυγόν, γράφει περί πολλών άλλων σπου
δαίων προς τόν φίλτατόν του Φιλαράν. Αί έπιστολαί αύται έξεδόθησαν 
έν πρώτοι; έ ν ’Αγγλία κατά τό ετο; 1651 (’), άνατυπωθεϊσαι επ’ 
εσχάτων ΰπό τοΰ Γάλλου Chardon De la Rocheltc.

Έν Παρισίοις διατριβών ό Αεονάρόος διωρίσθη βιβλιοθηκάριος τής έν
Βενετία Μαρκιανής, αλλά δεν ήδυνήθη νά μεταβή καί παραλάβν) την 
ιθέσιν του. Πάσχων έκ λιθιάσεως ύπέστη κυστεοτομήν, καί μ.ετά την
έγχείρισιν άπεβίωσεν έν ετει 1 6 7 3 (?).

'Ο περιηγητής Κορνήλιος Μάγνος γράφων ές ’Αθηνών τήν 15 Δε- 
κεμ,βρίου 1 67-ί πρός τόν καρδινάλιον ’Ακιαγίόλην λέγει ταΰτα πεο! 
τοΰ Λεοναρδου. « "ίΐκμασεν έν τώ αίώνι τούτω ’Αθηναίος τις, όστις 

δ ια της μεγάλη; παιδείας του διέπρεψε μαγάλω; έν Ευρώπη. Τόν

<’) Populus AngJicanus. Londioo 1631.
•1 C hild .u de la Iloeheile, Melange: de C iiiivvr. tim . It. Paris 1 9 1 -3 ,
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» ένδον εις Βενετίαν έκπληροΰντα την τελευταίαν αποστολήν του άπά 
» μέρους τοΰ δουκός τής Πάρμας. Κατείχε την πρώτην θέσιν μεταξύ 
» τών πεπαιδευμένων, διά την γνώσιν τής ελληνικής, καί την βα- 
» θεϊαν μελέτην τών πατέρων τής εκκλησίας. Έπληροφορήθην ενταύθα 
» τον θάνατόν του. Άνεζήτησα την βιβλιοθήκην αΰτοΰ, περιέχουσαν 
» πολλά σπάνια καί τής εκλογής. Ιδίω ς δ ’ έφρόντισα περί τών γει- 
» ρογράφων του άφορώντων, ώς γνωρίζω, την ύπουργείαν τοΰ καρδτ- 
» ναλίου 'Ρεσχελιέ* πλήν εμαθον, ότι άναχωρήσας έξ ’Ιταλίας, καί 
» μή έχων τ ’ άπαιτούμενα έξοδα, ήναγκάσθη ϊνα τά  πωλήσνι. Εύρον 
)ΐ έν τούτοις δύο τόμους τοΰ Γεωγραφικού ’Άτλαντος. Εις μόνος άνε- 
» ψιός του έξ αδελφού σώζεται ενταύθα, οκταετής την ηλικίαν, όμώ- 
-· νυμος τώ  θείω, πνευματώδης . . . »

Εις την συλλογήν τών 'Ελληνικών ’Επιγραμμάτων τού Μακεδόνος 
Κουττουνίου, ό εκδότης αναφέρει (σελ. 91 ), οτι τώ έστάλησαν έκ 
'Ρώμης τήν 15 Νοεμβρίου 1652  τρία φύλλα τυπωθέντα έν Παρισίοις. 
Επί τοΰ πρώτου αυτών ήτο ή είκών τοΰ Φιλαρά μετά τής επιγρα
φής, :< Λεονάρδος Φιλαράς, υιός Ίωάννου, ’Αθηναίος». Εις το δεύτερον, 
πεζόν εγκώμιον υπέρ αύτοΰ, όπερ ά Κουττούνιος μ.ετέφερεν εις ελλη
νικού; καί λατινικούς στίχους, καί ιερογλυφικόν τ ι σύμπλεγμα αρκετά 
περίεογον, έν μέσω τοΰ οποίου μονοκανδυλία έξ όλων τών γραμμάτων 
τοΰ ονόματος τοΰ Φιλαρά. Τέλος δε τό τρίτον φύλλον, περιέχει τό αυτό 
σύμπλεγμα έ/ον ούτως* έν τώ  μ.έσω κράνος μετά μ.εγάλου πτερωτού 
λόφου, εις τό κέντρον τοΰ οποίου ή γλαυξ άντωπός* δεξιόθεν δέ καί 
αριστερόθεν δύο έλαΐαι κορυφότμητοι, και δι ενός κλάδου άνω χωροΰσαι, 
καί κατωτέρω άφ’ ενός μ.έν άλ.έκτωο, άφ’ ετέρου δέ ίππος θαλάσσιος. 
Εις τό σύμβολον τούτο ΰπάρχουσιν έτι έν κηρύκειον, η συριγξ τοΰ 
Πανός, σημαΐαι, τρίαινα, πυροβόλον, και κάτω τοΰ κράνους το εν 
λόγω μονόγραμμα τοΰ Φιλαρά. Εις τό αυτό φυλλ.ον εύρηται έπ ι- 
γραμμα τοΰ Λεονάρδου έν απλοελληνική διαλεκτω εις την μ.ητερα του^ 
καί τό έξής λ,ατινιστι ίνα τεθή κάτωθι τής εαυτού είκονος.

N’obilis buic fausto dedit online tcllus 
Attiea ; doclrinam Roma secunda parens.
Quem, varias postquam placuit cognoscere geutes,
Grala suo retinet Gallia nostra sinu.

*0 Κουττούνιος Ιποίησε τρία εγκωμιαο** επιγράμματα τοΰ έν λόγω φίλου τ α .

Τοιοϋτος Ιγένετο ό Φιλαράς. Vii* vere illustris et ad priscam illanj 
suorum gloriam adspirans.
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Σ  υγγράμμ& τα.
— Ώ δή εις την ’Αναμάριητον Συλληψιν τής Θεοτόκον, μετά τινων άλλων 

Επιγραμμάτων. Έ ν  Παρισίοις 1644 . (Ά νετυπώθη πολλάκις Ελληνιστί, λατι
νιστί, καί γαλλιστί μεταφρασθεΐσα, μετά τής Επιστολής του Κυρίλλου καί 
τεμαχίου δεκαελεγειακών στίχων, Εν οι; ό Φαλαράς ευχαριστεί τον Φρ. Ά ρ- 
λεσιον διά την ποός αυτόν αποστολήν τοϋ ακαδημαϊκού Βραβείου, έν Rccueil
des pieces hies dans les seances pnptiqnes de l’Aeademie elnblie a Rouen, 
sous le litre  dc fim inacu lee  C onception, pou r les annees 1771 — 81 . 
Rouen 1784).

— Διδασκαλία χριστιανική εξηγημένη άλλοτε εις κοινήν Ρωμαϊκήν γλώσ
σαν, καί τώρα γυρισμένη εις λατινικήν φοάσιν από τόν A Β. τόν Αθηναίου.
L u le tiae  1633.

— ’Απομνημονεύματα περί τής υπουργίας 'Ρισχελιέ.
•—Γεωγραφικός ’Ά τλας.
— Διάφοροι λόγοι ελληνιστί, λατινιστί, καί γαλλιστί (').
— A necdota A nthologiae G raecae. (Ο  Φιλαράς συνηρμολόγησεν ώραίαν 

συλλογήν Ιλληνικών επιγραμμάτων, πολλά των όποιων δεν συμπεριλαμβά- 
νονται είς τάς νΰν έκόοθείσας ’Ανθολογίας. Έ π ί κεφαλής τής Συλλογής ταυτης 
εΰρηται ό έξης' λογογρίφος περί τοϋ ονόματος του, συνταχθείς υπό τοΰ ίδιου. 

Θήρ κεφαλήν τελε’θω βλοσυρώτατος" ύπνον άίξω 
"ΙΙτορι* καν μηροίς εύπνοον άνθος έχω.
Τώνδε διατροχάασκε μεσαίτατος ϋδος έοίο 
'  Γδασιν έμμίσγων Θΰμβριδος αέναου*
’Ένθεν ’Έρως π-οόων, πολυκαμπε’α τόξα τανυσας,
ΙΤήξεν έμοί πυρίιτνους οία βέλεμνα πόδας.

Καί κάτω ή έξήγησις αϋτη τοΰ λογογρίφου'
Λέων, “Οναρ, Νάρδος, Νάρ, “Ερως.

Έ ν  σελίδι 126 τοΰ χειρογράφου ευρηνται « Λεονάρδου Φιλαρα ’Αθηναίου 
Επιγράμματα ». Το πρώτον έστιν ό άνω λογογρίφος* τό βλ έγκιόμιον εις τόν 
δοΰκ.α 'Ρισχελιέ μετά λατινικής μεταφράσεως' τό γ '. υπέρ τοΰ Γιλ€ερ— . 
Gaulmill, έ ός τών σοφωτέρων τής Γαλλίας* τό δ .  Ερωτικόν, ή φ ι λ ι κ ό ν  
ά’θ υ ρ μ α "  τό έ. Ιπιτύμβιον εις τον φίλον του Δομεσιανον* τό ς . η . όν* ό 
ζ '.  έξήγησις τοΰ Πυθαγορικοΰ τριγώνου* τό ή. μετάφρασις στίχων το. Σενεκα* 
τό θ', μετάφρασις τοϋ Βίζα. Έ ν  τώ χειρογράφω τούτω περιεχονται καί έννεα 
συ κινητικώτατοι στίχοι είς μνημόσυνου τοΰ συμπατριώτου του Ίωάννου Λο- 
μεσιανοϋ, άποθανόντος έν Παρι τοις μετά τήν έξ ’Ιταλίας επάνοδόν του, καί άλλα 
λατινικά καί ελληνικά Επιγράμματα) (").

Διονύσιος Κα/ττ,λιανός.
Ιερομόναχος έκ Ζακύνθου, έοηυ.ερεύων τοϋ έν Βενετία ναού τοϋ

(’) Μνημονεύονται υπό Άλοΰσ'ου Γρα&νίγου έν Καταλέγω Μανκ.αννς.
(5ί Βλέπε Chardin De la R . i ' j f l t ,  Melanges,
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αγίου Γεωργίου, προεχειρίσθη, μετά τον θάνατον Μαχίμου του Μαρ- 
γουνίου, επίσκοπος Κυθήρων- 5έν έίέχθη δμως τό άξίωμ.α, άποτρα- 
πείς ΰπό τοϋ έπ'.σκόπου Κεφαλληνία;, άξιοϋντος έποπτείαν τής νήσου 
εκείνης· ύστερον δμως ένεκαθιίρύθη, ίιό τ ι επίσκοπος Κυθήρων τ ιτ 
λοφορείται τουλάχιστον είς τάς πρός αυτόν έπιστολάς του Δαιμονο- 
γιάννη, Ναθαναήλ Γράσσου, 'ΐερεμίου Ζαγκαρόλαυ, Γαβριήλ 'Ροδίτου, 
καί Μάρκου Μορεζήνου (1 6 1 4  — 6).

Τοϋ Κατηλιανοϋ σώζονται έπιστολαί προ; Εμμανουήλ Βλαστόν, Δανιήλ 
Φασουλόν, Παχώμιον Δοξαράν, Κωνσταντίνον Λούκαριν, Αεόντιον τον Κύ
πριον, Γεώργιον Δουκάτορα, Νικόδημον Μεταξάν, Λαυρέντιον Μαρίνον, Διο
νύσιον Σιγοΰρον, προ; τάν πρωτοψάλτην Καλαμάτα;, 'Ιερώνυμον Λίταρχον, 
καί Ίωάννην Σιληγάρδον τον 'Ρεθύμνιον, Ιξ Έ νετία; χρονολογούμενα·. 1 ί8 8 — 
1619. Προ; τούτον δ’ αποτείνονται έπιστολαί Μιχαήλ Βλαστού, Μαξίμου αρ
χιδιακόνου ’Αλεξάνδρειά;, Γερασίμου ιερομόναχου, Κωνσταντίνου Αουκάρεω; 
τρεις, δημοσιευΟεϊσαι απασαι ΰπό Ααμίου. (Delicico El'llditoruill. Flor. 1740).

Χριστόφορος ^Αγγελος.
Έγεννήθη έν Πελοποννήσω, και ενεκα της απάνθρωπου τών Τούρ

κων τυραννίας φυγών ήλθεν είς την Ευρώπην καί ιδίως είς την ’Αγ
γλίαν, ένθα ώς έπί τό πλεΐστον διέτριψε, διδάςα; έν μεν τ-?ι άκα- 
δηυ.ία της Κανταβριγίας άπό τοΰ 1608  — 10 , έν σέ τω  πανεπιστη- 
μ.ίω Όξωνίας άπό τοϋ 1610  — 12. Ί ΐν  είδήμων τής ελληνικής, λα τι
νικής, και αγγλικής, καί τετριμμένος περί τήν θεολογίαν. Ό  Παπα
δοπούλας Κομνηνός επιτίθεται κατά τοϋ Πελοποννησίου τούτου, §ν 
λέγει άσπασθέντα τον καλβινισμόν.(Pracnol. Mystag σελ. 3 8 4 , 3 9 7 , 
-καί 403).

Σ νγγρά μ μ α τα .
—  Εγχειρίδιο-/ περί τη; καταστάσεω; τών Ελλήνων. Έ ν Κανταβριγία 

4619. (άνετυπώΟη μετά λατινική; μεταφράσει·); έν Λειψία i Gi i  ΰπο Γεωρτ 
γιου Φεχλαβίου).

— Angcll Chrisloplioii status ct ritus ecclcsiac Graccac. Fraucof.
4 OOO ελληνολατινιστί.

— De suis trlbulalionibus-..
— Ev[>)icatio S y m b o li.
•— I-Ajilunatio Sac-rorum m y stc ii iu n .
— Encomium Anglia- <-L Anglonim. I.onilini. έ/λ,,νολαΐΐνιστί.
—Dc a|wsfasia ccclesiac ct limnim’ peceatore, Lomliui 4614' έλλ-η- 

νολατινιστί (!).

J’j Fabric it, Bibliotheca Gracca, XE.
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Α λ έξα νδ ρ ο ς  Χ α ρ ω ν ιά δ η ς :
Κρή; ιερομόναχος' εύρη τα ι τούτου έπιστολή πρδ; Γαβριήλ Σεβή- 

ρον, άρχομένη καί τελευτώσα διά των δίστιχων τούτων.
Παϊς σος ’Αλέξανδρος Γαβριήλω τυτθόν ίάλλει 
Τ ρ ί μ μ α  τόδ’ άρχιερεϋ, Κρής ο Χαρωνιάδης.

Χίλια εξ θ’ εκατόν λυ/.αβαντων κύκλα παρήλθε 
καί τοία, μην ξννατος είκοσιεξ φαέων.

Συνεθετο ποίημα υπέρ τού Μητροπολίτου Κονταρήνου, ώς ο ίδιο; λεγει έν 
τή  αύτή έπιστολή. « ’Ίσως δέ καί άποοημοΰντι τω ήμετέρω μητροπολίτη τω 
» περιφανεστάτω Κονταρήνω συναποδημήσω" δ; γε ούτω φιλοστόργως προς 
ί  υ,ε δείκνυται, όίστε με καί τοΐ; γνησιωτάτοι; αυτοί έγκρίνα." έγΐο δ'ε εις 
» αυτόν ποίημά τι άττα τούτου χάριν έξύφανα, οΤς έχω δώροις τηλικοϋτον 
» ήρωα άποσεμνύνων, ών δή καί αυτός εση ποτέ καί βασανιστής και έπα- 
» νορθωτής ακριβέστατος ».

Φ ρα γκ ίσκος Κ όκκος.
ΈγεννήΟη έν Νά:ω, καί σπούδασας εί; τό έν 'Ρώμη ελληνικόν γυ- 

μνάσιον έπανέστρεψεν εί; την πατρίδα του' κάκεΐθεν εί; Κωνσταν
τινούπολή με ταβά; μετήρχετο τον διδάσκαλον, εχων καί θέαν τινα 
εν τω πατριαρχείου.

Σώζονται του Κόκκου διάφοον. έπιστολα!' τεσσαρε; προ; Διονύσιον Ή ρα- 
κλ είας (1604 — 5', καί άνα μία προς Γαβριήλ Σεβήρον, Ίωάννην Ματθαίον 
τ ν Βουστρώνιον, Διονύσιον Κατηλιανόν, καί Συμεώνα τον Καβάσιλαν, δημο- 
σιευΟείσαι έν Έπιστολαρίω Κορυδαλλέως, καί ΰπό Σ. Οικονόμου [').

Έ ν  μια τούτων γίνεται λόγο;, ότι ό Κόκκος κατεγίνετο εις τήν έκ τοΰ λα
τινικού μετάφρασιν λογικής.

Ν ικόλαος Ά λ ε μ ά ν ν ο ς ί2).
Έξ "Ανδρου. ΈγεννήΟη τήν 12 Ιανουάριου 1583, καί έλθών τω 

1592 έν 'Ρώμη κατετάχθη εί; τό Γρηγοριανόν φροντιστήριον, οπού 
μεγάλω; έπέδωκεν εί; τά ; επιστήμα;, καί ιδία εί; τήν λατινικήν καί 
ελληνικήν γλώσσαν, τήν όποιαν καί εί; πολλού; έδίόαξε. Ιΐροωρισμέ- 
νο; διά τό έκκλησιαστικόν στάδιον εχειροτονήΟη υποδιάκονο;, κατά 
τά έθιμα τή; ανατολική; εκκλησία;, καί είτα ώμολόγησε τον καθο
λικισμόν. Διωρίσθη υποδιάκονο; του φροντιστηρίου, καί έδιδα;ε τήν 
ρητορικήν καί τήν ελληνικήν γλώσσαν έν αύτω, ό'που διατηρείται

ί4) Φρ* Κόκκου ύτό Σ. Οικονόμου.
( ) Αλλοι γροτφουχν Άλ^μχννον* εντεύθεν εις των συντακτών τής

Biographic Univcrscilc, δύο ,3ίους τον χύτοϋ Tssoiww, (Tom. I . Τΐλ,
371, xal 481).
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καί /) είκών του. Μεταξύ τών μαθητών του ήριθμοΰντο καί πολλοί 
των επισήμων, ώς Λέων Άλ,λάτιος, Φραγκίσκος ’Αρκούδης, καί 
2κιπίων Κοβελλούτης' ό τελευταίος γενόμενος γραμματευς Παύλου 
Δ* *, είσήγαγε τον διδάσκαλόν του ώς γραμματέα τοΰ καρδιναλίου 
Βοργέζη. Τω 16 1 4  (*) ό Άλεμάννος διωρίσθη βιβλιοφύλαξ τής Βατι- 
κανής" εις δέ τήν θέσιν ταύτην ειδικόν τον καθίστα ή παλυμάθειά του. Τω 
1 6 2 3  έδημοσίευσε μετά λατινικές μεταφράσεως τον Προκόπιον, προσθείς 
καί ίστοοικοκριτικάς σημειώσεις, έν αις συνηγόρων τώ  συγγράφει έπετέθη 
κατά του αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού. Αφορμήν έκ τούτου λαβόντες 
ό  θωμάς 'Ρίβιος καί άλλοι άπήντησαν υπερασπιζόμενοι τον ’Ιουστι
νιανόν κατά τοΰ Προκοπίου καί τοΰ Άλεμάννου· Τοΰ 'Ριβίου αί δια- 
τριβαί έδημοσιεύθησαν εν 1 6 2 8  καί 1631 .

Μετά δύο έτη ό Νικόλαος έδημοσίευσε λατινιστί την περιγραφήν 
τοΰ ’Αγίου ’ΐωάννου τοΰ Λατράνου1 διαγράψας λεπτομερώς τήν ιστο
ρίαν τής περίφημου ταύτης μητροπόλεως, περιέγραψε τά μωσαϊκά καί 
άλλα κοσμήματα, έξηγήτας καί τάς έπιγραφάς μετά μεγάλης εύχε- 
ρείας. Τό σύγγραμμα τούτο θεωρείται υπό των ειδημόνων περισπού
δαστου διά τήν κατά έν τώ  μεσαιώνι πολιτικήν καί καλλιτεχνικήν 
ιστορίαν, εϊ καί ό Le Blanc φέγει έν μέρει αύτό (2).

Ό  Άλεμάννος άπεβίωσεν έν 'Ρώμη τήν 2 4  ’Ιουλίου 1 6 2 6  (5) έν 
ηλικία ετών 4 3  ( ‘), θύμα γενόμενος τοΰ ζήλου του, διότι ένταλθείς 
τήν φύλαξιν χώρου περικλείοντος οστά μαρτύρων, προσεβλήθη καί 
έτελεύτησε.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
—Procopii Anecdota. Lugduni 1621. (άνετυπώΟη τώ 1624 έν 'Ρώμη* 

τώ 1669 έν Κολωνία, καί τώ 1663 έν Παρισίοις).
—Disserlalio historica de Lateranensibus parielinis. Romae 462o. 

(Άνετυπώθη έν τώ Η . τόμω τοΰ Θησαυρού τώ/ ’Ιταλικών Αρχαιοτήτων" 
καί ιδία έν Ρώμη τώ 1766 b~'o Βοττάοη, προτάςαντος καί τον βίον τοΰ 
συγγραφέως).

άνέκοοτα.
—De jirincipis apostoloi'um sepulcro.
—De Ecclesiasticoruni praeclaiione.

(!) Ό 'Ροδοτάς λέγει, ότι τω 1623 διοριοθ-ϊς ^.ελ'.οτόλαξ έττ! ΤΕίνταετίαν εμΐινίν 
έν τψ άξιωματι.

(*) T r a i t e  d c s  M o n n o i e s  d c  C h a r l e m a g n e .

(5) Κατά 'Γοίοτάν 1628.
(') Κατά τον αυτόν 41,
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-—Anliquilatcs Christianae. (Σύγγραμμα όγκώδ·; καί πολύτιμον).
Ό  Άλεμάννος έγραψε και πολλά« σημειώσεις εις τον οπό ’Ιακώβου Γρε- 

τζέρου έκδοβέντα όδηγον Αναστασίου χοϋ Σιναϊτου (’).

Μητροφάνης Κριτόπουλος.
’Εγεννήθη έν Βερροία τώ 1 5 9 0  παρά Θεοδώρου. Προωρισμένος διά 

•τό εκκλησιαστικόν στάδιον δωδεκαέτης παρεδόθη τώ μητροπολίτη 
Βερροίας, ΰφ’ ου ώνομάσθη πρωτοαποστολάριος(2)- ειτα δέ το μοναχικόν 
ύποδύς τριβώνιον μετέβη εις ’’Αθωνα, και μετά μακράν εκεισε διαμο
νήν, έλθών εις Κωνσταντινούπολιν ώνομάσθη πρωτοσύγγελο; υπό τοϋ 
πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως. Περί τά 1 6 2 0 , ζηλώ περαιτέρω 
γνώσεων, περιηγήθη την ’Αγγλίαν καί Γερμανίαν, και συνεσχετίσθη μέ 
τους τότε περιβλέπτους των δύο τούτων εθνών σοφούς, διορισθείς καί 
μέλος τής έν ’Αλτφόρδη ’Ακαδημίας. Περί τό 1628  διερχόμενος έκ 
Βενετίας συνεφωνήθη υπό τής Γερουσίας ινα παραμείνας διδάξη τήν 
ελληνικήν έπΐ έν έτος, αντί μισθώματος τριακοσίων ταλλήρων. Τω 
1 6 2 9  έπανέστρεψεν εις Κωνσταντινούπολιν, καί περί τό 1630  προε- 
χειρίσθη πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς. Παρευρέθη ώς τοιοϋτος εις τήν έν 
Κωνσταντινουπόλει τω  16 3 8  συγκροτηθεΐσαν περί τής διαβόητου ομο
λογίας τοϋ ψευδό-λουκάρεως σύνοδον, καί συνυπέγραψε τω άναθέματΓ 
« Μητροφάνης έλέω Θεοΰ Πάπας καί Πατριάρχης τής μεγάλη; πο- 
“ λεως ’Αλεξανδρείας. »

Ό  Κριτόπουλος έχρημάτισε μαθητής Μαξίμου τοϋ Μαργουνίου, ην 
εϊδήμων τής έλληνικής, λατινικής, καί άλλων γλωσσών, τετριμμένο; 
περί τάς γραφάς καί τήν έξω σοφίαν. Συνεκρότησεν έν ’Αλεξανδρεία 
λαμπράν βιβλιοθήκην, περί ή; Νεκτάριο; Πελοπίδης, ο ύστερον 'Ιερο
σολύμων, γράφων πρός Γερμανόν λέγει « Πολλά (βιβλία) παρ’ νΑγ- 
» γλων καί Γερμανών, έτι καί Βενετίας ενταύθα κεκόμικε Μητροφάνης 
» έκεϊνος, ό πάνυ' δς πολλάκις διαλεγόμενο; μοι ελεγεν, ως ούόεν 
ι  έλλείπει βιβλίον τή εκείνου βιβλιοθήκη ελληνικών τε και λατινι- 
“ κών μέχρι τοϋ τότε καιρού (5) ”. Τήν ευρυμάθειάν τοϋ Κριτοπούλου (*)

(’) Rodota, Del Rito Greco.— Biographie Universelle.
(*) « Hoc officio (πρωτοαποστολάριος) funclus fui ego Metrophanes Critopu- 

lus, Theodori filius, quuru adhuc essera puer duodccim annorum, a Mclro- 
polita Berrhoensi fui creatus impositione manuum πρωτοαποστολάριος. (Cri- 
topuJi Eraendationes, αελ. 75 ),

(') Anecdota Mosqu, Matthau,
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εικότως έπαινεΐ ’Έρασμος δ Σμίθιος, καί άλλοι’ ό δραπετίδης Νικό
λαος Παπαδόπουλος θρασύς επιπίπτει κατά τοϋ Μητροφάνους, θν 
προσπαθεί νά καταδείςη, καλβινίζοντα’ αλλά καί άλλοι, αφορμήν 
λαμ.βάνοντες άπδ της έν Γερμανία περιοδείας αύτοϋ, καί τίνος ομο
λογίας πλαστουργειθείσης υπό των λουθηροκαλβίνων καί μετά θάνα
τον αύτοϋ δημοσιευθείσης, επί αίρέσει καί τον φίλον καί συμμαχητήν 
τούτον τοϋ αοιδίμου Λουκάρεως διέβαλλον. Καί παραδίδουσι μέν οί 
καλβινίζοντες, οτι έν Έλμστάδη τώ 1620  διατριβών ό Κριτόπουλος 
συνέγραψε κατ’ αί'τησιν των έκεϊ ’Ακαδημαϊκών, 'Ομολογίαν τής ’Ανα
τολικής ’Εκκλησίας, ινα τύποις έκδοθή- μετά δέ τεσσαράκοντα ετη άπδ 
τής συγγραφής της, καί τον θάνατον τοϋ Μητροφάνους, εςέδωκαν οί 
καλβινίζοντες, ώσεί έπίσημ.ον τής αίρέσεώς των αναγνώρισή υπό τής 
πρεσβυτέρας των εκκλησιών. Τευδεπίγραφος δέ καί αϋτη, ώς καί ή 
τοϋ Λουκάρεως κατεδείχθη, καί πλάσμα αναιδές τών λουθηροκαλβίνων 
κατεφωράθη υπό τών όρθοδόςων (’).

Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .
— Ά ν τ  ιπανοπλία.
— Περί τινων τόνων τής λειτουργίας, (εξεδόθη υπό Ίερεμίου Κρουδελίου Ιν 

Ίουτέρβο) 1 7 3 9 ).
— Πανηγυρικός καί δογματικός λόγος εις την γεννηαιν τοϋ Σωτήρος. (εςε- 

δόδη μετά λατινικής μ.εταφράσεως Κοεκίου τω 1 6 2 6 ).
— Καινή Διαθήκη, μεταφραοθεϊσα εις τό απλοελληνικόν.
—Metroplmnis Cretopuli patriareliae Alexandrini, Emendationes ct 

animadversiones in Ioannis Mcnrsii Glossarium Graecobarbarum, ex 
aulographo nunc prinuim edidit Ioh. Georgius Fridericus Franzius 
etc. Stendaliae 1787. εϊς 8 σελ. XII—99.

—Responsio ad quaestionem clar. ct doct. viri N. N. de diclo apo- 
slollco: Spiritu amputate. Noriinbergae 1626.

— Περί προφοράς τοϋ γράμματος Θ , N o rim b . 1 6 2 5 .
—Grammatica Grmco-barbara.
— Περιηγηματικόν.
— Έπιστολαί Ĵ).

Κ ί γ ά λ α ι  Π .

λ '  Μ α τθα ίο ς  Τ σ ιγά .Ια ς . Έγεννήθη έν Κύπρω περί τά  τέλη τοϋ Γΐ*

ί1) Κ. Οικονόμου, Περί τών θ' ’Ερμηνευτών, Α\ σελ, 170* 
(2) Fabliau, Bibliotheca Gr. XI, 392 — 09,
( ) Kxl Ττ',γάλ·7’. 7θ',7·ρ ό ρ γ ρ ν υ ν τ ε  νν,,
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Οιωνός· χειροτονηθείς ίερευς ίιέτριβεν ώ; έπί τό πολύ εις Βενετίαν, 
ένθα καί έχο-ψ.άτιιτεν έφτ,αέριος του 'Αγίου Γεωργίου.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
— Νέα Σόνοψις διαφόρων ιστοριών -άρχομένη άπό κτίσεως κόσμου, καί 

λήγουσα έως τή νυν Ιχρονία’ περιέχει δέ έτι και τήν αλωσιν τής Κωνσταντι
νουπόλεως μεταγραμένην άπό την Τουρκογραίτζιαν' και περί των βασιλέων 
καί πατριάρχων πως έκυβέρνησεν ό καθείς τήν βασιλείαν, καί τον οικουμενι
κόν θρόνον’ καί πόσοι βασιλείς Ίσμαηλίται τήν ώρισαν εως τήν σήμερον' 
£τι δε περιέχει τήν διάλεξιν του άγιου Σιλβίστρου με τον Ζαμβρην τον μάγον* 
καί περί τών άγιων καί οικουμενικών ζ Συνόδων, πότε ^  ποΰ, ^  κατά τίνων 
έγιναν, μετά καί τινων αντιρρήσεων, ώφελιμωτάτων* έτι δε καί περί τοΰ άγιου 
Πάσχα, πότε καί μετά ποιων τρόπων έδογματίσθη νά γίνεται' καί περί τής 
προσκυνήσεως τών άγιων εικόνων εκ τοΰ Δαμασκηνού αποδείξεις’ καί περί 
τής Βενετίας πότε Ικτίσθη καί πόσοι Δοόκιδες τήν ώρισαν, καί τών δφφικίων 
τοΰ Βασιλικού Παλατιού. ΣυναχΟέντα άπό πολλών ιστορικών βιβλίων, καί 
μεταφρασθεντα εις πεζήν φρασιν, παρά τοΰ εύλαβεστάτου εν ίερεΰσι κυρίου- 
Ματθαίου Κιγάλα τοΰ Κυπρίου, εις κοινήν ωφέλειαν. "Ετι δέ έτυπώσαμεν καί 
τήν χεΐοα, διά νά ευρίσκει ό δουλόμ.ενος τον κάθε μήνα εις ποιαν ημέ
ραν τής Ιοδομάδος άοχίζη* με τήν όποιαν εύκολα ευρίσκει ό καθείς καί τό 
άγιον Πάσχα με τήν ερμηνείαν οπού εσημειώσαμεν. Ένετίησιν, παρά Ά ντω - 
νίω τώ Ίουλιανώ, ετει κυρίου αχλζ'.

— ΓΙασχάλ.ον αιώνιον μετά κοινής, καί συνοπτικής μεθόδου πρόχειρον τής 
πασι. ’Λρχόμενον άπό Χριστοΰ έτη α χκζ’, καί λήγον εως εις ε'τη ,βρμθ'. καί 
άφ’ οΰ τελείωση πάλιν αρχίζει εις τήν αυτήν ιδίαν αρχήν, μόνον ή έχρονία 
παρε'ρχεται. Τά δέ άλλα πάντα μένουσιν άπαραλλάκτως, ώς βλέπεις έστρω- 
μένα. Νεωστί Ιφευρεθέν καί συντεθεν παρά τοΰ ευλαβέστατου έν ίερεΰσι 
κυρίου Ματθαίου Τζιγάλα τοΰ Κυπρίου. Περιέχον καί έορτολόγιον πάνυ 
ώοαΐον καί εΰκολώτατον' ετι δε Σεληνοδρόμιον συντομώτατον. Τά πάντα πρό- 
χειρα τοϊς πασιν. Ένετίησι παρά Νικολάω τώ Γλυκή. αχοζ . 8 J/ σελ. 110.

— Συνταγμάτιον περιέχον κανόνας τε καί εΰχάς ίκετηρίους εις τον Κύριον 
ημών Ίησοϋν Χριστόν, καί εις τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον, συλλεχθέν μέν έκ δια
φόρων βιβλίων, τά πλεϊστα δε άπό τοΰ άγιου Έφραίμ λεγομενα καθ’έσπέραν 
της Ιβδομάδος παρά τοϊς βουλομεναις πολέμησα*. την εαυτών προαίρεσή πράς 
τά πάθη καί ήδονάς εγκειμένην, άρχόμενα*. άπδ τώ Σαββάτω έσπερας, καί 
λήγουσαι εως τή Παρασκευή εσπέρας. ΙΙροσετεθησαν οέ καί έτεροι τρεΓς κα
νόνες παρακλητικοί εις τήν υπεοαγίαν Θεστοκον και όλοκληρος ό ακάθιστος 
ύμνος’ ότι δέ προσετέθη καί Πασχάλιον αιώνιον, καί κανόν.ον πασών τών 
Ιορτών, όποΰ άκολουθοΰσιν τώ Πάσχα, μετά σεληνοδρομ'ου συνοπτικωτάτου, 
μηνολογιου συντομιυτάτου, τά πάντα πρόχειρα τοίς πάσι. Συνταχ'-έντα πασά 
τοΰ ιυλαβεστατου εν ίερεΰσι κυοίου Ματθαίου Ιζ ιγά λα  τοΰ Κυποίου. Ένετίτι-V ·» * -χτ _ ‘ 1 Λ
«·ν> ε~Ξ- * ~ r> Λρ’.ττου, αχ^ά.

Εκτο; των ανωτέρω, πολλάκις άνατυποιΟέντων, ?γρ»ψ:ν ή Ματθαίος, Σελ-
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λ.υγήν κανόνων, ήυ ποοσεφώνησε προς  τον οικουμενικόν πατριάρχην Άδανά-· 
c.ov Πατελλάριον, τόν Κρήτα' και περί καλενδαρίου κατα Παπαδόπουλον (His- 
tor. Gymn. Palavini αελ. 371). Πρός S’ έξέδωκεν εν Βενετία τώ μεν 
1639 τήν ερμηνείαν θεοδώρητου εις τό Λ ίμ α  Ά αμάχω ν, μετ’ άλλων συν- 
ταγματίων, δαπάνη 'Ιεροθέου Κεφαλλήνος, τω δέ 1690 την Ερμηνείαν τής 
θείας Λειτουργίας, προσφωνήσας τήν εκδοοιν εις ’Αθανάσιον Βαλ.λ.εριανόν, μη
τροπολίτην Φιλαδέλφειας (‘).

Β'. 'Ιωάννης Κ ιγά.Ιαη. ’Εγεννήθη εν Λευκοσία Κύπρου άπό τόν 
ανωτέρω Ματθαίον. Έσπούδασε μετά των αδελφών του Δημητρίου καί 
'Ιερωνύμου εις τό έν 'Ρώμη φροντιστηρίου, καί τω 1 6 6 8  διωρίσθη καθη
γητής τής Λογικής εις τό Γυμνάσιου τοϋ Παταβίου, ένθα καί άπεβίωσε 
τω  1 6 8 7 . « V ir fu it, λέγει ό Παπαδόπουλος, m oris probatissimi, 
«sum m aeque p ielatis, philosopbus oplim us, nec m inor theologus, 
» sed in prim is graecae linguae, in paucos peritissimus Ό  Κρής 
Νικόλαος Βουβούλιος 'Α ττ ικ ή ν  Μ ί.Ιισσαν  ονομάζει τόν Ίωάννην,

ΤΩ Κυπρίων χάριτες τήν α’ιμυλίην άνέχευσαν.
Γλώαση Μαιονίδην, νφ δε Πλάτωνα φέρει.

’Έγραψεν ό Κιγάλας διάφορα Επιγράμματα εις τήν Ελληνικήν, τα όποΓα 
nitidissima el clegantissima, καλοΰτιν ό Παπαδόπουλος καί Βουβούλιος. Πρός 
δέ και τό έξης σύγγραμμα.

—Praeleclionum erutida Synopsis (2).
r ’. Ίλα ^ ίω ν  Κ ιγά .ϊα ς ’ έκ τής αυτής καί ούτος οικογένειας’ γεν

νηθείς εις Αευκοσίαν έςεπαιδεύθη εις τό έν 'Ρώμη φροντιστήριον, ένθα 
καί έδίδαξε τήν θεολογίαν, ρητορικήν καί ποιητικήν’ εστάλη ύστερον 
ύπό τής προπαγάνδας εις τήν ’Ανατολήν ίνα κηρύξν) τό εύαγγέλιον, 
καί έπεσκέφθη πολλούς τόπους και ιδίως τήν “Ηπειρον, ένθα καί επί 
πολύ διέμεινε κηρύττων. Έπαναστρέψας εις 'Ρώμην διωρίσθη προεστώς 
καί διδάσκαλος εις τό έκεϊ ύπό τοϋ άοι δίμ ου Κουττουνίου συστηθέν 
Ελληνικόν Σχολ.εΐον. Είτα έλθών εις Κωνσταντινούπολή έτιμήθη ύπό 
τής μεγάλης εκκλησίας, όνομασθείς οικουμενικός διδάσκαλος, καί μέ- 
γας θεολόγος, καί εζαρχος των απανταχού διδασκάλων, φέρων μαν
δύαν, βακτηρίαν, καί ΰακινθόχρουν σκιάδιον. Περί τό 16 6 0  έτος έχει- 
ροτονήθη έπίσκοπος Κύπρου’ έκεϊ δέ συνεννοούμενος μετά των δυτικών, 
άπέβαλε τήν αλωπεκήν, καί συνεκρότησεν αύθαιρέτως σύνοδον έν 
Αευκοσία περί τοϋ θείου βαπτίσματος, καί τοϋ μυστηρίου τής εύχα- * (*)

Γ) Βρετοϋ. Κατάλογος Νεολληνιχής ψλολογιας Α. άρ 7 3 ,7 7 , 107,111, καί 118»
(*) Papadopoli, Histor. Gyrao. Patan 376 -7 ,
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ριστε£ας. Γνωστής γενομ,ένης τής παρατόλμου ταύτης πράςεως εις τήν 
μεγάλων εκκλησίαν, καθηρέθη τής άρχιερωσύνης, καί μόλις διά της 
φυγής έσώθη από τή ; Νίκαιας όργής των συμπατριωτών του (’).

Μετέφρασεν Ιλληνεστί τό περί ’Αρχής τού Π ά-α  σύγγραμμα Πέτρου τού 
'Ισπανού, χάρ·.ν χοϋ αΐτησαντος Νεκταρίου 'Ιεροσολύμοΰν (3), καί εγραψεν 
ήρωελεγεΐον έπίγραμμα εις τον "Αγιον Γοβόελαν, συνεκδοδεν τη Άκολουθ'^ 
τού Αγίου έν Βενετία 1661.

Ιωάννης Κουττουνιος.
’Εγεννήθη έν Βερροία* νέο; έλθών εις 'Ρώμην έσπούδασεν εις τό 

Ελληνικόν Γυμνάσιον την ιατρικήν, και την ελληνικήν, τήν όποιαν 
καί έδίδαξεν αυτόθι. ’Εκ 'Ρώμης εις Βονωνίαν μεταβάς έδίδαξεν εις 
τό έκεΐ Πανεπιστήμιου τήν φιλοσοφίαν επί δέκα τρία έτη, μετά το- 
σαύτης επιτυχίας, ώστε τό Πανεπιστήμιου ευγνωμονούν άνήγειρεν αύ- 
τώ  μνημείου εντός τοΰ περιβόλου. Προσκληθείς υπό τής Δημοκρατίας 
ηλθεν εις Βενετίαν καί διωρίσθη πρωτοκαθηγητής τής φιλοσοφίας εις 
τό πανεπιστήμιου τού Παταβίου, ώς διάδοχος τού περιφήμου Κρεμο- 
νίου (1637). Εις τάς παραδόσεις τού Κουττουνίου συνέρρεον π αντα- 
χόθεν Γερμανοί, ’Ιταλοί, Γάλλοι, καί "Ελληνες- διά δέ τήν επιτυχή 
καί γόνιμον διδασκαλίαν έτιμήθη υπό τής Δημοκρατίας καί μ’ έκτα
κτον χρηματικήν αμοιβήν, καί τόν τίτλον ίππέως τού 'Αγίου 
Γ εωργίου.

Προ τού θανάτου του (1653) ό φιλόπατρις ουτος "Ελλην διέθετο τήν 
περιουσίαν του πρός "δρυσιν παραρτήματος έν τώ  Παταβιανώ Πανε
πιστήμιο), ΐνα έν αύτώ τρέφωνται καί σπουδάζωσιν άποκλειστικώς 
οκτώ Έλληνόπαιδες. Τό καθίδρυμα τούτο « Κουττουνιανόν έλληνο- 
μουσείον » έπικληθέν διετηρήθη μέχρι τής υπό ΝαπολέοντΟς καταλύ- 
σεως τής 'Ενετικής Δημοκρατίας, καί έ ; αυτού παιδευθέντες πολλοί 
"Ελληνες μετε’φερον εις τήν αΰχμώσαν πατρίδα τα  φώτα των νεάν
τερων επιστημών.

Άπεβίωσεν ό Κουτ τού νιος έν Παταβίω τώ 1658  (s), και έτάφη 
μετά μεγάλης πομπής. ’Ιάκωβος Καΐμος έποίησε τό έςής υμνούν τήν 
σοφίαν καί τάς άρετάς τού Μακεδόνος τούτου επιτύμβιου. « Ioanni 
» Cottunio Veriensi Equiti, Phil. Medicinae et Sacrae Tbeol

(f) 'Ροίινοΰ περί Ηρώων χλπ. σελ. 153—Κυπριανού, ιστορία Κύπρου, σολ. 362,
(*) Λοσιθεου, περί τών έν Ίεροσολύμοις Πατριαρχ. σελ. 121 7 .
(5) Κατ* 'Ροδοτάν 163 7 .
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» Doclori, Bononise primum, mox Patavii Professor) publico erir- 
x> dissimo1 Prim® sedis philosopho, qui Grajcae juventuli, Musis- 
'» que Atlicis domicilium liberaliter fixif veterum vero sapien- 
» liiE  gloriam ingenii monumentis vel aquavit, vel excessit».

Συγγράμματα,.
—Logica.
—Physica, cum epistola pracfixa ad Principem cl Arciep. Saliburg.
—De anirna. (Έ ν  TO συγγράμματι τούτω ανατρέπει τάς δοξασίας του 

Κρεμονίο ).
—Prolusio in solemni inaugaratione primarise dephilosophiain exedrae*
—De Iriplici slalu animae ralionalis.
—De ccelo ct mundo.
—De meteoris.
—De virlutis et vitiis.
—De gcneralione ct corruptione.
—Tractatus de conficiendo epigrammate.
— Ελληνικών Ε πιγραμμάτω ν βιβλία δύο Ίωάννου τοΰ Κουττουνίου, τοΰ 

δκ Βερροίας, ίππίως, φιλοσοφίας, ιατρικής, καί θεολογίας διδασκάλου, καί έν 
τφ  τοΰ Παταυίου Λυκείω πρώτου φιλοσόφου. Patavii, 1635. (Ή  συλίογή 
αυτή τών δπιγραμμάτων τοΰ Κουττουνίου, ΰπδ τοΰ ίδιου καί λατινιστί 
μεταφρασθέντων, προσφωνεϊται εις Λουδοβίκον ΙΔ '. τον βασιλέα τής Γαλ- 
,λίας) (*).

Γαβριήλ Βλάσιος.
Κερκυραΐος. Προχειρισθείς μητροπολίτης Ναύπακτού καί *Αρτης> 

μνημονεύεται ώς τοιοΰτος έν έτει 1 6 1 8 — 32.
“Οταν, ώς προερρέθη ό δοΰς τοΰ Νεβέρ προσεπάΟητε νά διε- 

γείρτί έν Έλλάδι έπανάστασιν κατά τών Τούρκων, καί ώφελού- 
μενος της συγχύσεως άποβή εις έλληνικήν παραλίαν μετά τοΰ στο
λίσκου, δν παρεσκεύαζεν έν Εύρώπτ), καί ειτα όδεύσνι έπί κεφαλής 
τών έπαναστατών κατά τοΰ Βυζαντίου, δι απεσταλμένων πλΟεν 
εις διαπραγματεύσεις μετά τών κατοίκων ιδίως τής Μάνης καί 
τής Ηπείρου’ καί κατ’ αρχήν έφάνπ ή έπιχειρησις τοΰ τυχοδιώκτου 
τούτου έπιτυγχάνουσα" πώντες μετά χαράς ηκουσαν τάς προτάσεις, 
καί ούδεν πλέον άπέμενεν η ή έμφάνισις τοΰ δουκός, ίνα δοΘή τό συν* 
Όημα της σφαγή; τών Τούρκων. 'Τποκινηταί ιδίως τοΰ κινήματος 
τούτου αναφαίνονται οί τότε αρχιεπίσκοποι, Μητροφάνης Μονεμβα-

!.}) Papadopoli, Histor. Batay. Gyran, 368—9.—Rodota, Bel Rito Greco, III,
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« α ς (’), Διονύσιος Λακεδαιμόνιας (2), Χρύσανθος Λάσκαρις (5), Διονύσιος 
Τορνόβου καί πάσης Βουλγαρίας αρχιεπίσκοπος, Νεόφυτος Μαΐνης ("), 
καί Γαβριήλ Βλάσιος Ναύπακτού καί 'Αρτιος. ’Αλλά μάτην οί φιλο- 
πάτριδες ούτοι έσπειραν τον σπόρον της έπαναστάσεως' ετοιμοπόλεμοι 
ηδη έναγωνίως άνέμενον την έμφάνισιν τοϋ δουκός, τόν όποιον δεν 
επαυον οι’ αλλεπαλλήλων επιστολών έξορκίζοντες νά έκπληρώσ-ρ τάς 
υποσχέσεις του. 'Ο Νεβέρ, ώσεί έμπαίζων την δυστυχίαν αυτών, 
περιηρχετο την Ευρώπην συλλόγων τούς μέλλοντας της βασιλικής του 
ακολουθίας πλάνητας ίππότας, καί μόνον ελπίδας καί υποσχέσεις 
άπαντών διένειμεν εις τά  θύματά του. ’Επί τέλους οί αοίδιμοι Διο
νύσιος ό Λαρίσσης, καί Σεραφείμ ό Φερσάλων, μη δυνάμενοι νά κατα- 
στείλωσι την πυρπολούσαν τά στηθη των φλόγα της ελευθερίας, 
ήγειραν τό λάβαρον αύτης έν ’Ηπείρω καί Θεσσαλία, καί μετ' επι
τυχείς τινας μάχας, καταβληθέντες ύπό τοϋ αριθμού τών Τούρκων, 
έπεσαν μάρτυρες της πατρίδος καί της θρησκείας {*).

Τού Γαβριήλ Βλασίου σώζονται δύο έπιστολαΐ προς τόν δούκα 
Νεβέρ, ή μέν έλληνικη, ή δέ λατινική, (1 6 1 8 — 9 )(6).

"Υστερον ό Γαβριήλ διέτριβεν έν Κωνσταντινουπόλει διδάσκων" 
καί επί τοϋ πατριάρχου Λουκάρεως, άπό της διδασκαλικής καθέδρας, 
άνεθεμάτισε τά  έπ’ όνόμ.ατι αύτοϋ φερόμ.ενα Καλβινικά κεφάλαια, ώς 
γράφει ό μαθητης του Νικόλαος Σπαθάριος ό Δάκων “ Sapiens vir 
» ac pius Gabriel Blasius, meus olim professor, in urbe impera- 
» toria ex cathedra ilium (Lucarim) de opinionibus ab Ecclesi* 
» Christi alienis redarguit, quod nova dogmata de transubtan- 
» tione corporis Domini, aliaque quamplurima extraneorum hae- 
.» resi plena moliretur (7) ».

Εις την έν έτει 1 6 3 2  έκδοθεΐσαν περί τοϋ αρχιεπισκόπου Κεφαλ- 
*  ληνίας συνοδικήν πράξιν υπογράφεται καί ό Ναυπάκτου καί Άρτης 

Γ αβριηλ.

(*) Ευρηνται τούτου δύο έπιστολαΐ ίταλιστί πρός Νεβέρ (1618).
(*) 'Ομοίως μία ελληνιστί ττρός τον αυτόν.
(3) Ό Χρύσανθος ούτος ητο τροχάτοχος Μητρομανούς έν τη μητροζόλει Μονεμβασίας.
(*) Δύο επιστολαΐ στρ6ς τόν αυτόν Νεβέρ ίταλιστί, εξ ων ή μία οι’ ελληνικών 

βαμμάτων. (Buchon, Nouvellcs Recherfbes).
(а) Ό Xsjmesijj. κ.αθηγ:άτΟη WA της έκκληοίκς· τήν ακολουθίαν τούτου έ’γοκν,ν 

’Αναστάσιος ό Γόοόιος.
(б) Buchon, άνωτ.
Vi Cvrnelii, Creta. Sacra, I, 21-3,

3 05
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Τον Βλάσιον δ Δοσίθεος ( 'ίστορ. Πατρ. 'Ιεροσολ.) καταλόγων μέ^ 
ταξΰ των λογίων, επαινεί ώς θεολόγον, καί τής ορθοδοξίας πρόμαχον.

Έγραψεν ό Γαβριήλ—Έξήγησιν τής λειτουργίας (*).
•—Περί Μυστηρίων (*).
—'Ομιλίας εις τ.3ες Κυριακές του εν.αυτοϋ.

Νικηφόρος Μελισσηνός.
Κομνηνός επονομαζόμενος Έσπούδασεν εις τδ έν 'Ρώμη, φροντιστή- 

ριον, ένθα χα'ι έδίδαξε τήν ελληνικήν. Πεμφθείς υπό του πάπα Παύ
λου Ε'. εις την ’Ανατολήν ΐνα κηρύξτι τό Εύαγγέλιον, μέ τίτλον 
μητροπολίτου Νάξου, καί έλθών εις Κωνσταντινούπολή, επί τής πα- 
τριαρχείας 'Ραφαήλ Β’. (1 6 0 3 — 8), όπως κατορθώστι τήν παρά τής 
Μεγάλης Εκκλησίας άναγνώρισιν τοϋ τίτλου, 8ν ή 'Ρωμαϊκή αυλή 
τω εδωκεν, ήναγκάσθη νά φύγ-ρ νύκτωρ, διότι ό λαός έξεγερθείς ήπεί- 
λησε τήν ζωήν του. Έλθών εις 'Ρώμην διέμεινεν έπ’ ολίγον' εϊτα δε 
μεταβάς εις Γαλλίαν, εΐσήχθη παρά Μαρία τρ έκ Μεδίκων, ή'τις έξέ- 
φρασε τήν ευαρέσκειαν ΐνα τον άκούσνι κηούσσοντα έπ’ εκκλησίας. 'Ο 
Μελισσηνός αμέσως έξετέλεσε τήν διαταγήν, καί ή ήγεμονίς έθαύμασεν 
άκούσασα τήν ευγλωττίαν του Έλληνος ίεροκήρυκος. Τω 1 6 2 8  προ- 
χειριοθείς επίσκοπος τής έν τω βασιλείφ τής Νεαπόλεως Κοτρώνης, 
διώκησε τήν επισκοπήν ταύτην μέχρι θανάτου (1 6 3 5 )(5).

Συγγράμματα τοϋ λογίου τούτου "Ελληνος δέν περιήλθον εις γνώσιν 
ημών, εκτός έάν μετά τοϋ ονόματος συνετάφη καί ή παιδεία.

Διονύσιος 'Ράλης.
Κατήγετο έκ τοϋ αύτοκρατορικοΰ οϊκου των Παλαιολόγων καί Καν^ 

τακουζηνών, και ήτο αρχιεπίσκοπος Τορνόβου καί πάσης Βουλγαρίας. 
Μετά τήν έκ 'Ρωσσίας έπάνοδον τοϋ πατριάρχου 'ΐερεμ.ίου Β’ εστάλη 
δ Διονύσιος (15 9 2 ) μετά τοϋ αρχιεπισκόπου Γρεβενών Καλλιστράτου 
καί πολυαρίθμ.ου ακολουθίας προς τόν τσάρον τής 'Ρωσσίας, φέρων τδ 
συνοδικόν έπικυρωτικόν γράμμ.α των πατριάρχων Κωνσταντινουπό
λεως 'Ιερεμίου, ’Αντίο/είας ’Ιωακείμ, καί 'Ιεροσολύμων Σωφρονίου, 
δ ι’ ού άνεγνωρίζετο ό νεοχειροτονηθείς πατριάρχης 'Ρωσσίας ’Ιώβ 
πέμ.πτος τόν βαθμόν έν τή ιεραρχία τής οΐκουμ,ενίκής έκκλησσίας. ' ϊ π ο ι

(*) Papadop. Praenot. Mystagog. σελ. 397.
(s ) Ν. Βουλγάρεως, Κατήχησις, σελ. 19.

Rodpth, Sloria del Rito Greco;
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δεχθείς υπό του τσάρου λαμπρότατα ό Διονύσιος, έπανέστρεψε μετά 
ττ,ν έκπλήρωσιν τ ι ς  αποστολές του εις Κωνσταντινούπολή (‘).

"Οταν ό δοϋξ τοϋ Νεβέρ έπαρουσιάσθη ώς απόγονος των Παλαιο- 
λόγων, και ώς τοιοϋτος διωργάνιζε τήν εις 'Ελλάδα εισβολήν του
(1 6 1 8 __1 9 ), ό Διονύσιος 'Ράλης έγένετο τό δραστηριώτεραν όργανον
τής συνωμοσίας, διατηρών καί τακτικήν άνταπόκρισιν μετά τοϋ δουκός.

Τοϋ λογίου τούτου αρχιεπισκόπου σώζονται δύο έπιστολαί λ α τ ι
νιστί καί ϊταλιστί προς τον Νεβέρ δημοσιευθεϊσαι υπό Buchon(2).

Ιωάννης Δαμ,ίσιανός.
’Εγεννήθη εν Κεφαλληνία, καί τώ  1588 έλθών εις 'Ρώμην κατε- 

τάχθη τρόφιμος τοϋ ελληνικού Γυμνασίου, ένθα έπί δεκαετίαν εσπού- 
δασε την φιλοσοφίαν, θεολογίαν, καί ρητορικήν. Ειτα προσκληθείς 
ήλθεν έν Ζακύνθω ώς διευθυντής της εκεί Στολής" άλλα μόλις έγέ- 
νέτο γνωστή ή προς προσηλυτισμόν τάσις του, ό λαός έζαγρεωθείς 
ήγέρθη κατ’ αΰτοϋ, καί ό δραπετίδης ούτος φεύγων αίσχρώς ήλθεν 
εις 'Ρώμην. Διέπρεψεν ώς θεολόγος, καί πολιτικός, διεζαγαγών αισίως 
πολλά ακανθώδη διπλωματικά ζητήματα, καί άπεβίωσεν έν Παρισίοις (°) ·

’Ιερεμίας Βαρβαρίγος.
Γεννηθείς έν Θήρα, έςεπαιδεύθη εις τά Γυμ.νάσιον τοϋ 'Αγιου ’Αθα

νασίου, καί προχειρισθείς υπό τής ’Ρωμαϊκής αυλής μητροπολίτης 
Παροναςίας ήλθεν εις την Ελλάδα, μέ τήν μονομερή πρόθεσιν τής 
διαδόσεως των καθολικών καινοτομιών. Φανατικός εχθρός τοϋ Λουκά- 
ρεως άναδειχθείς περιήλθε τήν Ευρώπην συκοφαντών καί εις σταυρο
φορίαν προκαλών καί λαοϋς καί ηγεμόνας πρός καθαίρεσιν τοϋ πολύ- 
τλήμονος Κρητος (I Cttipio palriarca). Επιστροφών έκ Πολωνίας, 
έσφάγη έν Γενεών) υπό τοϋ λαοϋ διά τον άκατανόμαστον φανα
τισμόν του.

Κονάκης 'Ρόσης.
Έγεννήθη έν Ναυπλίφ καί έςεπαιδεύθη έν Ρώμη,.
'Η  'Ρωμαϊκή αυλή πάσαν μηχανορραφίαν μετελθοϋσα καί πάντκ 

λίθον κίνήσασα εις έξόντωσιν τοϋ επίφοβου αυτής έχθροϋ, Κυρίλλου

( ) Βλέπε τ ΐ  περί τοϋ ταξειδ’ου καί τής υποδοχή; τοϋ Αιονυαίου έν'Ρωσαία κατά 
πλατο; εν ιατορία τής 'Ρωιοιχής Έχκληαίας μεταφραιΟείατ, ex τοϋ άνντ.χχΖ ύτή Ο. 
Βαλλιχνου. Έν Άθήναι; 1831, α;},. 339, πιραδλ. οελ. 117.

ί*) Nouvelles Rechcrches. (») Rodulii, lorn ΠΙ.

(ΝΕΟΕΛΛ. φ ια ο α ο γ .) 20
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τοΰ αοιδίμου πατριάρχου, ήναγκάσθη μετά δύο άποτυχούσας καθαι
ρέσεις, νά προσοικειωθή επί τέλους τόν Λούκαριν, δστις ανακαλούμε
νος έδραιώτερον καί λαμπρότερον άνελάμβανε τον οικουμενικόν θρό
νον. Ή  διεξαγωγή τοΰ άκροσφαλοΰς τούτου ζητήματος άνετέθη εις 
δύο άνδρας, περί τής άξιότητος των όποιων έκ προοιμίων ήτο βεβαία 
ή αυλή τής 'Ρώμης. Εις τόν καρδινάλιον Βανδίνην άνετέθη ή σύνταξις 
τοΰ πρός τόν Λούκαριν εγγράφου, εις δέ τόν 'Ρόσην ή περαιτέρω ενέρ
γεια. "Οθεν ήλθε εις Κωνσταντινούπολή ό εξωμότης τής πατρίου 
θρησκείας καί πολυθρύλλητος έπί θεολογία Πελοποννήσιος οΰτος, φέρων, 
τάς υπό τοΰ Βανδίνη ΰπογεγραμμένας οδηγίας. « 'II  'Ρωμαϊκή έκκλη- 
« σία, έλεγον αΰται, ηΰχήθη πάντοτε τήν ειρήνην καί τήν ενωσίν 
» πρός τήν εκκλησίαν τής ’Ανατολής, τήν άλλοτε τοσοΰτον φιλίω; 
» πρός τήν καθολικήν αυτής αδελφήν διακειμένην' μάρτυς δέ ό Θεός, 
*> ότι ού μόνον πάλαι ποτέ, άλλα καί επ’ εσχάτων, έπί των ήμερων 
» τοΰ πατριάρχου Ίερεμίου, ή 'Ροίμη ουδέ κόπων, ουδέ δαπάνης 
)> έφείσθη ϊνα έπιτύχη τό ποθητόν εκείνο άποτέλεσμα’ καί έπί αύτω 
ΐ) δή τούτω τώ σκοπώ 'ίδρυσε τήν τών νέων 'Ελλήνων σχολήν, 
» καί συντηρεί αυτήν άχρι τοΰδε μετά πολλής τής έπιμελείας, ινα 
>) ό εϋγενής καί νοήμων έκεΐνος λαός άκμάση αΰθις επ’ εύλαβεία 
» καί επιστήμη, όπως έν τοϊς χρόνοις τής παρεληλυθείας αύτοϋ δόξης ’·. 
Ούτω δ ’ έπισείσασαι ένώπιον τοΰ Κυρίλλου αί όδηγίαι τόν λαμπρόν 
καί εύγενή σκοπόν τής παρ’ αύτοΰ τοσοΰτον ποθουμένης άναγεννή- 
σειυς τής πατρίδας του, έξέθετον έ'πειτα τούς λόγους, δ ι’ ούς ή αυλή 
τής 'Ρώμης άνεδείχθη μέχρι τής έποχής ταύτης πολέμια πρός τόν 
άνδρα, καί ελεγον, ότι κατά, τά  φημιζόμενα, ό πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως είχεν άσπασθή τάς πλάνας τοΰ Λουθήρου καί τοΰ 
Καλβίνου’ ότι έξαπέστειλεν εις ’Αγγλίαν νέους ιερείς, ϊνα ροφήσωσιν 
αυτόθι τόν ιόν τής αίρέσεως καί τόν διαδωσωσιν έπειτα εις τήν Ανα
τολήν’ ότι ήτο στενώς συνδεδεμένος μετά τών πρέσβεων τών δυνά
μεων, αϊτινες ήσπάζοντο τά  τών διαμαρτυρομενων. Η Α· Πανα- 
γιότης, έξηκολούθουν αί όδηγίαι, ήλπιζεν ότι πάσαι αύται αί φήμαι 
ήσαν ανυπόστατοι’ έάν δέ ό πατριάρχης έπείθετο ν άποστείλη εις 
'Ρώμην τήν ομολογίαν τής πίστεώς του, περιεχουσαν τήν παραδοχήν 
τής έν Φλωρεντία συνόδου, καί τήν καταδίκην τής τών Ουγενότων 
πλάνης, ήθελεν αποδείξει διά τούτου άριδήλως ότι έσυκοφαντήθη"' 
τούτου δε τεθέντος, ή αυλή τής "Ρώμης έγγυάτο αύτω τήν προσταγ
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fci'av του τε αύτοκράτορος καί τοϋ χριστιανικωτάτου βασιλέως, ΰπο- 
σχομένη νά τω  πέμψη πάσαν χρημάτων ποσότητα, ής ήθελεν έχει 
χρείαν, και ν’ αναγνώριση άπάσας τάς εκκλησίας της ’Ανατολής, ώς 
ύποτεταγμένας εις την εκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως.

Τό έγγραφον τοϋτο ήτον έπιτηδειότατα συντεταγμένου, καθδ πε- 
ριέχον παν ο ,τ ι ήδύνατο νά έπενεργήση εις τδ πνεύμα άνδρός φιλό
δοξου άμα καί φιλογενοϋς' διότι τωόντι άνωμ.ολόγει αΰτδν ώς τδν 
πρώτον μετά τδν πάπαν πατριάρχην τής χριστιανοσύνης, καΟυπέ- 
τασσεν αύτώ άπάσας τής ’Ανατολής τάς χώρας, και υπέσχετο την 
συνδρομήν τής καθολ'κής Δύσεως εις τό έργον. τής τοϋ 'Ελληνικού 
έθνους άναγεννήσεως. Ά λλ’ ό Λούκαρις άκούσας μ.ετά μειδιάμ.ατος πε- 
ριφρονήσεως τάς προτάσεις έκείνας, ών κατά βάθος έγνώριζε τά  ΰπα- 
γορεύσαντα αίτια, άπεκρίθη εις τδν 'Ρόσην, ό'τι ούδεμίαν άπόκρισιν 
καί έξήγησιν έχει νά δώση αύτώ. 'Ο υπεροπτικός οΰτος τρόπος 
λαοϋ δούλου, καί τοϋ οποίου ή εξουσία καί ή ζωή ήσαν κατά πάσαν 
στιγμήν εις τήν διάκρισιν τών βαρβάρων, πρός τον ηγεμόνα εκείνον 
αρχιερέα, οΰ οί αύτοκράτορες καί οί βασιλείς ήσπάζοντο τδ υπόδημα, 
δεν ήδύνατο εϊμή ν' άναζωπυρήση τήν πάλην καί νά καταστήση αυτήν 
ά'σπονδον (*). Τ ά μ ετάτα ύτα  οίκτρά συμβάντα λεπτομ.ερώς έξετέθησαν 
έν βίω Λουκάρεως.

Οΰ μόνον εντελώς άπέτυχεν ή είς Κωνσταντινούπολή αποστολή τοϋ 
Ναυπλιέως εξωμότου, περί ής ή 'Ρωμαϊκή αυλή, θαρρούσα εις τήν έξιδια- 
σμένην αύτοϋ δεξιότητα, τήν ακαταμάχητου ευγλωττίαν, καί τήν περί 
τήν δογμ-ατικήν δεινότητα, βεβαίας είχε συλλάβει ελπίδας, αλλά καί 
θύμα έκινδύνευσεν ΐνα γίνη τοϋ ζήλου του' ό λαός έξηγέρθη κ α τ’ 
αύτοϋ, καί ή Τουρκική εξουσία συλλαβοϋσα τον έρριψεν είς τάς έν Χίω 
φυλακάς, δθεν ύστερον λυτρωθείς έπανήλθεν εις 'Ρώμην, καί διωρίσθη 
καθηγητής τών έλληνικών είς τό πανεπιστήμ,ιον τής Σαπιέντζας(2).

’Αγνοείται τδ έτος τής θανής του.

Ιωάννης Πάμφιλος.
’Εγεννήθη είς 'Ανδρον' σπουδάσας είς τδ έν 'Ρώμη Γυμ.νάσιον έπα

νήλθεν είς τήν πατρίδα του, δπου μετά τών μαθημάτων έδίδασκε καί 
τους νεωτερισμούς τής 'Ρωμαϊκής εκκλησίας- άλλ’ οί ’Άνδριοι έξοο-

{’) Ρενιέιη Βίο; Λ ουχί^ω ς, 3§.
v'J
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γισθέντες έπέπεσαν κατ’ αυτού, καί σύλλαβόν τες έφραγγέλωσαν, καί 
μέ δερμάτινα έλώρια, έμαστίγωσαν ανηλεώς' ημιθανής μείνας από 
των πληγών, άνέρρω'ε μετκό μακρόν, καί έμμένων έξηκολούθησε 
τήν δ^ασκαλίαν' οί συμπατριώταί του καί πάλιν έπιπεσόντες τόν 
έκακοποίησαν, καί τόν κατεμήνυσαν εις τους Τούρκους, υφ ών συλλη- 
φθεΐς έρρίφθη εις τά  κάτεργα’ ελευθερωθείς εΐτα , διά μεσιτείας τοϋ 
δυτικού αρχιεπισκόπου, έπανέστρεψεν εις 'Ρώμην, ένθα έπισήμως έςώ- 
μοσε (1).

Φραγκίσκος ’Ιωάννης Τρί/χης.
’Εγεννήθη έν Άθήναις, καί έν ’Ιταλία παιδευθείς, έδίδαξε την ελ

ληνικήν φιλολογίαν έν Πίζνι, ένθα καί έτελεύτησε τώ  1 6 2 7 , ταφείς 
έν τώ  ναψ τοϋ 'Αγίου Νικολάου. Έ πί τοϋ τάφου του έχαράχθη τό 
έξης επίγραμμα’

D. Ο. Μ.
Francisco Ioannis Trimii Atheniensis, Philosophise ac sacrae 

Theologiae Dodori, priscae patria3 linguae in Pisano Gymn. Pro
fess. eximiae quae pietalis quae icstamento enituit, viro, Iacobus 
Lanfranchus Cav. Pis. etc. pos. an. D. 1627.

Ζαχαρίας Γεργάνος.
Εγεννήθη έν "Αρτοι έκ περιφανών γονέων, καί περιηγηθείς τήν Γερμα

νίαν, έποτίσθη τά  δόγματα τής λουθηροκαλβινικής αίρέσεως. Τώ 1622  
διατριβών έν Βιτεμβέογνι έξέδωκε τήν Καινήν Διαθήκην’ έπαναστρέ- 
ψας δ’ εις Κωνσταντινούπολή προεχειρίσθη μητροπολίτης Ναυπάκτου 
καί ’Άρτης, καί έγραψε Κατήχησιν, ήν ώς περιέχουσαν τά λουθηροκαλ- 
βινικά δόγματα άνέτρεψε διά μακρών ό λατινόφρων Κρής Ματθαίος 
ό Καρυόφυλλος. Άγνοούμεν έάν ή Κατήχησες τοϋ Γεργάνού έξεδόθη 
διά τύπου’ έξ αυτοψίας δέ γνωρίζομεν τήν ϋπ’ αυτού γενομένην έκδο- 
σιν τής Καινής Διαθήκης, τής οποίας ό τίτλος λίαν κολοβωθείς υπό 
Βρετοϋ (Καταλ. Νεοελ. Φυλ. α ' .  άρ. 41 ), έχει ακριβώς ώς έξής’

—'II Καινή Διαθήκη Ίησοϋ Χριστού, εις δοςαν τοϋ φιλάνθρωπου ενός 
Τρισυπόστατου Θεού, τοϋ Ιίατρός, καί τοϋ Γϊοΰ, καί τού άγιου Πνεύματος, 
οικοδομήν τε των φιλόθεων καί ευλαβών Ρωμαίων, προμήθεια μεν και άνα- 
λώμασι τοϋ θεοφιλέστατου κυρ Νικηφόρου Θεσσαλονικέως, τοϋ τής 'Ιερισσοϋ 
καί τοϋ 'Αγίου ’Όρους επισκόπου, καί τοϋ ευλαβέστατου κυρ Δημητρίου, 
ί'ρέως τής πόλεως-άγίας (sic) έργοοιώ/.του, τοϋ λογιωτα’του κυρ Έρασμού

(') Αυτόθι,
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(s ic ) Σχμιδ'ου Δηλιτιανοϋ Μυσίου, των Ελληνικών και Μαθηματικών Ιν τη
πυλυΟρυλλήτω Οΰϊττεμβεργική ’Ακαδημία διδασκάλου* Ιπιμελεία δε τοϋ Ζα- 
χαρίου Γεργανοϋ, εύγενοϋ; εκ πόλειος Αρσης. ΤυπωΟεΐσα Ιν τη Ο ύϊττεμ- 
βεργη, υτό τοϋ Αύγουστου Βωρεκίου Χαλκογράφου, ε’τει τη» εποχής τών 
Χριστιανών αχκβ . [ i 0J σ·λ. 548).

Μάξιμ,ος Καλλιπολίτης.
Έγεννήθη πιθανώς έν Καλλιπόλει* έχρημάτισε μ.αθητής Κυρίλλου 

τοϋ Λουκάρεως, καί υπό τών διαμ.αρτυρομ.ένων ποοσληφθείς έποτίσθη 
αρκούντως τον ιόν τής αίρέσεως, καί έγένετο πρόσφορου αυτής δργανον. 
Τώ 1638  διατριβών έν Γενεύνι μετέφρασε καί έξέδωκεν εις την άπλο- 
'Ελληνικήν την Καινήν Διαθήκην.

— Ή  Καινή Διαθήκη τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστοϋ δίγλωττος, Ιν ή 
αύτοτιροσώπο)?, τό τε θειον πρωτότυπον καί ή άπαραλλάκτως εξ Ικείνου εις 
απλήν διάλεκτον δια τοϋ μακαρίτου (sic) κυρίου Μαξίμου τοϋ Καλλιουπολί- 
του γενομίνη μετάφρασις αμα ΙτυπώΟησαν’ ί’τει 1C38. (Έ ν  Γενεύη παρά 
Chovel). 2 . τόμοι εις 4.

'ίκανάς χιλιάδας αντιτύπων αυτής έστειλαν οί Δουθηροκαλβίνοι 
προς τον Κωνσταντινουπόλεως πάτοι άρμην Παρθένων Β' εις διανομήν.· 
Μελέτιος ό Συρίνος ααθών τούτο, κατέδειξε τό αιρετικόν αυτής, καί 
άπό τοϋ ά'μ.βωνος έκήρυξεν άξιους άναθέμ,ατος τον μεταφραστήν καί 
τούς συνεργοϋντας εις διάδοσιν. Ό  πατριάρχης i f  ων καί άλλας κατά 
τοϋ Συρίγου αφορμής, έξούρισεν αυτόν διά τό παράτολμου, αλλά καί 
δεν έτόλμησε νά διανείμη τ ’ αντίτυπα έςαφανισθέντα μετ’ ολίγον (’).

’Επειδή περί τής έκδοσεως ταύτης καί τοϋ μεταφραστοϋ έγένετο 
πολύς καί διάφορος λόγος, αναγκαίου κρίνομεν ί'να καί ημείς άσχο- 
ληθώαεν έπ’ αυτών. Έν τώ τίτλ.ω σημ,ειοϋται προ τοϋ όνόμ.ατος τοϋ 
Μαξίμου τό έπίθετον ^ιαχ^ρίτψ·,' άλλα τούτο μάλλον, κατά τυπο
γραφικήν αμέλειαν, εϋρηταΓ διότι αυτός ό Μάξιμος ζών έτι έξέ- 
δωκε την μετάφρασιν, προτάξας ένυπόγραφον μ.ακρόν πρόλογον, έν 
ώ λ.έγει σϋν τοΐ; άλλλοις καί τά έξης- “ Διά να γίνη τούτο τό Οεά- 
" ρεστον έργου κοινόν καί ώοέλιυ.ον εις τό δυστυχές γένος τών 'Ελλήνων, 
” ν^εύτω εις τά  ποδάοια τών έκλαμπροτάτων καί εύσεβεστάτων μου 
” κυρίων, τών αρχόντων τής θεοφρουρήτου καί ισχυρότατης άριστο-

κρατείας τής Βελγικής, καί διά τούς οϊκτιρμοΰς τοϋ Θεού δέομαι 
” /-α’ άντιβολώ νά με κάμουν ετούτην τήν ευεργεσίαν, διά νά τυπωθή

8 0 9

Ο  ΑίτιΟίυυ, των εν Ίίΐ'.σνλνμνις
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'» το παρόν βιβλίον, εις δόξαν ©εοΰ καί οικοδομήν της εκκλησίας!
Καί τούτο θέλει ήσται εις τδ ήμέτερον γένος μνημόσυνου αιώνιον 

” της αυτών καλοκάγαθίας τε καί εύνοιας, την όποιαν μας έδειξε καί 
'» ό εκλαμπρότατος αυτών πρέσβυς κύριος Καρνήλιος ’Άγας, εις τδν 

όποιον θαρρήσαντες έπεχειρήσαμεν το παρόν ».
Τόπος έκδόσεως δεν σημειοΰται' έκ δε της προσφωνήσεως είκασαν 

τινες ό'τι έτυπώθη έν Λουγδούνω (Levde) της 'Ολλανδίας' ό Κοραής 
('Α τακτα Γ*, σελ. ζ') λέγει « έτυπώθη κατά τινας εις τήν Γενεύαν, 
>’ καί κατ’ άλλους (πιθανώτεαον) εις των 'Ολλανδών τό Λογδοΰνον 
> μέ δαπάνην τής ’Ολλανδικής Κυβεονήσεως ». Ό  δέ Βρετός (Καταλ. 
Νεοελ. Φιλ. Α'. σελ. 25) μ.ήτε την πιθανήν τοΰ Κοραήκαί τών άλλων 
γνώμην παραδεχόμενος άποφαίνεπαι ό'τι « ή παρούσα Καινή Διαθήκη 
» έτυπώθη πραγιιατιχω ς καί όχι κατά τό πιθαηύτεροϊ·, ώς άνα- 
» φέρει ό Κοραής, έν τή έν Λονγδοννω  τυπογραφία τών Έλζεβείοων, 
" ώς άποδεικνύει ό Λάγγιος, καί αυτός ό ’Αρλέσιος ».

'Ο Φαβρίκιος καί αυτός ό ’Αρλέσιος (Bibliotheca graeca, V, σελ. 
.380) λαλούντες περί τού γλωσσάριου τοΰ Λαγγίου άναφέρουσιν, ό'τ.ι 
ή μετάφρασις τοΰ Καλλιπολίτου έξεδόθη έν Γενεύ-ρ. 'θ  τελευταίος, 
ώσεί έπιλαθόμενος τών προγραφέντων, όμιλών περί Κυρίλλου τού 
Αουκάρεως λέγει, ότι ή μ,ετάφρασις του Μαξίμου άπελύθη εν. Λ ύ ν γ -  
ί1ον>·ω έκ τών Έλζεβιριανών πιεστηρίων. "Οτι δε πραγματικώς έτυ- 
πώθη έν Γενεύη εχομεν τήν ρητήν ομολογίαν άν.δρός ειδήμονας, τού 
,’Αμαδουτζίου, οστις λέγει ταΰτα « edita est (ή τοΰ Καλλιπολίτου 
Διαθήκη) Genevae anno 1638 lypis Petri Chovet cum usu anclm- 
rae »(*). Καί εις άντίτυπον άγορασθέν έν 'Ρώμνι ΰπά. τοΰ Κ. Παύλου 
Λάμπρου σημ.ειοΰται διά μ.ολυβδοκονδύλου, ότι ή εκδοσις έγενετο 
έν Γενεύη παρά τώ τυπογοάφω ΤΙ. Σοβε.

Οί βιβλιογραφικώτατοι Φαβρίκιος καί ’Αρλέσιος περιεπεσαν. καί εις 
άλλην ανακολουθίαν’ διότι ένώ (Bibl. Gr. X I. σελ. 697) λέγουσιν, 
ότι ό. έν λόγω μεταφραστής είναι Μάζιμος Καλλιπολ.ίτης, Πελο- 
ποννήσιος τήν πατρίδα, διάφορος Μαςίμου τοΰ Μαργουνίου, οί αυτοί 
(V , σελ. 389) έπιλαθόμενοι τών γραφέντων καί τών πρός αποφυγήν 
τής συγγύσεως συμβουλών του, δέχονται παραδόξως ώς μεταφραστήν 
Μάξιμον Μαργούνιον Καλλιπολίτην ! Έκ τούτου ώπατηθεϊς καί ό

(*) Anuiluii Vra-fati·· ή Λϊΰη- Λ .  ΙΙετΰννν -.·/■> Χίνυ ινΜτνόμ'ν*. Iom I . α-\' 
LWV.
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άσοφος Κοραής (νΑτακτα Γ '. σελ. ξ'.) λέγει « ή μετάφρασις έγινε από 
-> τινα Μάξιμον Μαργούνιον Καλλιπολίτην! 11.

Καί δτι κατά λάθος οΐτε Φαβρίκιος, ’Αρλέσιος, και Κοραής, άνα- 
νεονιστιχώς φέρουσιν έν τη ζωνί τω 1 6 3 8 , τον έν έτει 16 0 2  άποθα- 
νόντα Μαργούνιον τόν Κρήτα, εις 8ν ίνα συμβιβάσωσι τ ’ άσυμ,βίβαστα 
δίδουσι πατρίδα την Καλλίπολιν, περί τούτου ούδείς λόγος. Ot μέν 
■πρώτοι εις διπλούν περιέπεσαν σφάλμα, παραδεχθέντες τόν Μάξιμον 
Καλλιπολίτην, ως Μάξιμον τόν Μαργούνιον, καί τόν όμ-ώνυμον Πε- 
λοποννήσιον" ά δέ Κοραής καί Βρετός εις έν, παραδεχθέντος τού μέν 
πρώτου τόν Καλλιπολίττ,ν Μάξιμον ώς Μαργούνιον, του δε δευτέρου 
ώς Μάξιμον τόν Πελοποννησιον. Καί ούτω παραδόξως άμ.φότεροι οί 
ειλικρινείς τής ορθοδοξίας πρόμαχοι, καί όντως λατινομάστιγες, Μά- 
ξιμ,ος ό Μαργούνως καί ό ομώνυμος Πελοποννήσιος, ώς συνεργάται 
αίρέσεως, καί συγγραφείς λουθηροκαλβινικών ληρημάτων άναδείχθη- 
σαν. Ό  Βρετός περιέπεσε καί εις έτερον σφάλμα’ διότι ένώ παραδέ
χεται Μάξιμον Πελοποννησιον τόν αύτον Μαξίμω Καλλιπολίτ-ρ έκ- 
δόντι έν 1638  την έν λόγω μετάφρασιν, έν σελ.ίδι 2 2 0  τού Κατα
λόγου αύτοϋ (>1ερ. Α \) άπατηθείς έκ τής έν 1690  γενομένης έκδόσεως 
τού ’Εγχειριδίου περί τοΰ Σχίσματος των Παπιστών, φέρει τούτον
ξώντα περί τά  τέλη τ η ς  ΐ ζ \  έκατονταετηρίδος έν Βουκουρεστίω'· Περί 
τού Μαξίμου τούτου, άκμάσαντος περί τά τέλη τού 1 7 \ καί την 
πρώτην δεκάδα τού παρόντος αίώνος, έγενετο λόγος έν τοϊς πρόσθεν. 
Μάξιμος δέ ό Καλλιπολίτης, περί ού ό λόγος, διάφορος τών ομωνύ
μων Μαργουνίου καί Πελοποννησίου, ώς έρρέθη πιθανόν έκ Καλλιπόλεως 
κατήνετο, φέρων ώς έπώνυμον τό έθνικόν.

Διηρηται ή έκδοσις της Οπό Καλλιπολίτου μεταφράσεως της Και
νής Διαθήκης εις δύο τόμους' έξ ών ό πρώτος περιλαμβάνω·; την 
μετάφρασιν μετά τού πρωτοτύπου τών τεσσάρων Ευαγγελίων άποτε-
λεϊται έκ τετρακοσίων πεντηκοντα δύο διπλών σελίδιον" ό δέ δεύ 
τερος τόν ’Απόστολον κ,αί την ’Αποκάλ.υψιν μ.ετα της αυτής τάξεω;, 
έκ σελίδων 314.

Εν τω πρώτω τόμ.ω εϋρηται έγκ.ύκλιος Κυρίλλου τού Λουκάρεως, 
γεγοααμέ-, η εις την απλοελληνικήν επίσης, καί πλαστουργηΟείσα Οπό
τού Καλι,.ολλίτου, ή άλλου τινο: καλβινίί ,οντος, προς επικύρωσιν τής

μ^.αφ.ασ^ως. Μετ αΰ.ην επονται Λεοφυτου ιερου.ονάχον 
Ι!α τελάρου τού Κ ρητός τρία έτιγράμματα εις την παράυρασιν τού
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Ιίαλλιπολίτου. Χάριν μάλλον περιέργειας παρεντιθέμεθα μεταγρά* 
«ροντες τό τελευταΐον ες αυτών.

Μοϋσαι άδύφθογγοι, καί φοίβε μελίρροε άμα 
Συν δη τε καί Όρφεϋ, παυσατε άρμονίη;.
ΜΙρξε γάρ ίρό; Μάξιμος εύμούσω; κελαδίζειν,
Εΰν εύαγγελισταΐ;, θεολόγο; άσμα μέγα,
Κοινότερη ξόν φράσει Ούλύμσιο'.ο μεγίστου,
'Ό ;  πάντ’ αμαυροί άσματα ευφραδίη.

Τό επίγραμμα τούτο, ποιηθέν κατά μίμησιν του εις τό Ταλτιίριον 
τοϋ Ααβίδ άναγινωσκομένου Ιουστίνου τοϋ Δεκαδύου, άποίεικνύει 
μεν την παιδείαν τοϋ ΓΙατελάρου, risv ήουνήθη δμως νά καλύψη καί 
την άμ.άθειαν τοϋ ΰμνουμ.ένου, καθ’ οϋ ^ριμ,έως έπέπεσεν μετ’ οΰ πολύ 
ό πολύς την ευρυμάθειαν 'Ελλά&ιος ό Θεσσάλός.

Άνδρέας 'Ρέντιος.
ΈγενννίΟη έν Χίω, καί έκπαιδευθείς εις τό έν 'Ρώμη φροντιστηρίου 

τοϋ αγίου ’Αθανασίου κατετάχθη εις τό τάγμα τοϋ Ίησοϋ. Μετέ
φρασε καί έζέ^ωκε τό έξης’

— 'Οδηγία των αμαρτωλών τοϋ πατρό; ’Αλουσιού τοϋΓρανάτα, μεταγλωτ
τισμένη εί; ρωμαϊκήν (sic) γλώσσαν, διά μέσον τοϋ πατρός Άνδρέου τοϋ 
'Ρεντίου τοϋ Χίου, έκ τή; συντροφιά; τοϋ Ίησοϋ. in Roma della Stam pa 
della s. congr. de propog. Fide, in MDCXXVTII.— 12'1V, σελ. 262·

’Όπισθεν τοϋ τίτλου φέρεται ή έξης είδοποίησι;" « ορισμό; των έκλαμπρο
ι  τάτων κυρίοιν Καρδιναλίων τή; άγια; συλλογής από την οποίαν ξαπλώνε
ι  ται καί φυτεύεται ή καθολική πίστις, ότι νά δίδωνται ταϋτα τά τυπωμένα 
» βιβλία των γραικών χάρισμα >». Ευρηνται &  κα'· τά έξη; δία επιγράμματα.»

Ε ΐ; τό βιβλίον.

Ά λλ ο  κέοας ΆμαλΟείας, 
Είναι τό παρόν βιολίον.
"Ο,τι θέλεις! περιέχει,
"Ό,τι καί αν ζήτα; ευρίσκεις. 
Σωτηρίαν, εύμαθίαν,
Γνώμαις καί διδασκαλίαν"
Μή λοιπόν κανείς όκνεύση, 
Μήτε γέρο;, μήτε νέο;
Νά διαβάτη τό βιβλίον 
Τό μυριοχαριτωμένον.

άλλο.
Το βιολίον, Χριστιανέ μου, 
Χριστιανέ καθολικέ μ.ου.
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Εις τό χέρι coo επαρέ το,

Και σπουδαίως διάβαζε το,

Τήν ψυχήν σου να λυτρώσης,
Και εις τόν ουρανόν να σώστ,ς.

’Αγάπιος Λάνδος.
Έγεννήθη εν Κρήτη περί τάς άρχάς τοΰ ΙΖ*. αιώνος, καί ώνομά- 

ζετο έν τοϊς κοσμικοί: ’Αθανάσιος ( ι). Άπελθών δ’ ύστερον εις Άθωνα 
έμόναζεν εις σάς εκεί ευαγείς μονάς, ώς μόνον άσχόλημα έχων τήν 
προσευχήν, καί την μελέτην. ’Αρκούντως καταρτισμένος περί τήν 
ελληνικήν, ιταλικήν, και αραβικήν, διέΘετο τον χρόνον μεταφράζω» 
ώς έπι τό πολύ εις τήν καθομιλουμένην διάφορα ψυχοσωτήρια βιβλία, 
καί μήτε κόπων, μήτε πόνων φει^όμενος έλάμβανε τήν βακτηρίαν 
καί διήρχετο στερεάς καί πέλαγη, καί εις τήν Βενετίαν ερχόμενος 
παρέδ ιόεν εις τύπον προς ωφέλειαν των συμπατριωτών του. Τά πο
λυάριθμα τοΰ ’Αγαπίου συγγράμματα επί £ύο αιώνας υπήρξαν τά 
μ.όνον ανάγνωσμα των έν τη  δουλεία έλλήνων, συντεθειμένα άλλως τε  
καί εις γλώσσαν παρά πάντων έννοουμένην. ’Εκ τούτων καταγρά- 
φομεν τά περιελθόντα εις γνώσιν ημών.

— Β βλ'ον καλούμενο·/ αμαρτωλών σωτηρία, περιε’χον και πίνακα ίκετήριον 
ε’ς τήν ΰπεραγίαν Θεοτόκον μετά των ο’ιλων καί πολλών θαυμάσιων τής αυ
τής ά ειπαρθένου Μαρίας" συντεθεν εις κοινήν ’Ρωμαϊκήν γλώσσαν παρά ’Αγα
πίου μοναχού τοΰ Κρητός, τοΰ εν τώ άγίω ορει τοΰ Άθωνος άσκήσαντος. 
Έ ν  Βενετία παρά Ά ντωνίω τω Ίουλιανω 4641. (ο Βρετός αναφέρει τάς 
έςής ανατυπώσεις αΰτοΰ 1703, 1740, 4773, 1779, 1803, καί 4806).

Τό σύγγραμμα τούτο μετεφράσθη εις τήν ’Αραβικήν όπό ’Αγαπίου, ή άλλου 
τίνος, ώς αναφέρει ό Μιχαήλ Νάου (8).

— Νέος Παράδεισος ήτοι Βίοι 'Αγίων έκλεχθε'ντες ε’κ των βιβλίων Συμεώ- 
νος ιού μεταφραστοΰ υπό ’Αγαπίου μοναχού τοΰ Κρητος, και υπ αΰτοΰ εις 
τήν απλήν γλώσσαν μετενεχθεντες· Έ ν  Βενετία παρά Άντωνίω τώ Ίουλιανω 
1641. (Ζώντος τού Ά γσπίου μετετυποόθη τω 1664 υπο Ανθιμου Διακρουση, 
προαθέντος έν τέλει τής έκδόσεως καί τό έξης τετράστιχον.

C) Ούτως ύπογράτεται ε’ς τήν ποός ’Ιάκωβον Μέδικον προσφωνήσω τοΰ Γεωπονι
κού του (1G20). Ό  Μέδικος οΰτος ήν εκ Μάνης, μαδητεΰσας εϊς τά έν 'Ρώμι  ̂ παι
δευτικά καταστήματα, μετερχόμενος έν ’Ιταλία τον ιατρόν, καί εγκρατής τής φιλο
σοφίας χαϊ θεολογίας. Πιθανώς ούτος εϊσηγήσατο (1661) εϊς τούς εαυτού συμπολίτας 
να πεμψωτι πρός τον πάπαν «ετησίους αναφοράς Ιςαιτούαενοι σχέπην καί χαταφυ- 
γι,ν χ-ατα τ ι ο εις Κορσικήν μεταναστεύσω. (Έλληνομν. σελ, 267).

Ο  4 jbi'icii, Bibliotheca Graica, XU, σελ. 3\>6,
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Έτελειώθη το παρόν χρόνους εις τους χιλίους,
Εις τούς έξήντα τέσσαρας, με τούς έξακοσίους 
Εις τα οκτώ και εΐ'κοσι μηνος τοΰ Σεπτεμβρίου 
Με κόπον καί πολλήν σπουδήν αύτοϋ τοΰ ’Αγαπίου.

— θεοτοκάριον ώραιότατον καί χαρμόουνον έκ των τοΰ αγίου ορούς βίβλων 
«υνταχθεν παρά ’Αγαπίου μοναχού τού Κρητός. Ένιτ'ησιν 1043" παρά 
Αντωνία) τω Ίουλιανώ. (Μετετυπώθη τω 4681 παρα Γλυκεΐ j  πάλιν παρά 
τψ  αύτω τυπογράφο) τω 4773. διορθώσει τού ίεροδιακόνου Σπυρίδωνος Πα- 
παδοποόλου, καί 1784, διορθώσει τοΰ ίεροδιακόνου ’Ανθίμου τοΰ Βέρα).

—Έκλόγιον περιέχον τούς βίους τεσσαράκοντα Α γίω ν, έπιμελεία ’Α γα 
πίου ίερομονάχου τοΰ Κρητός. Ένετίησι 1664 . (μετετυπώθη τω 4747, 1764, 
καί 4783).

—Γεωπονικόν. Ένετίησι 4620.
— ’Ακολουθία τοΰ άγιου ένδοξου ίερομάρτυρος Μοδέστου πατριάρχου ίερο- 

σολόμο>ν. (’Αγνοώ το ’έτος τής ά. Ικδόσεως' άνετυπώθη ύπο Α. Σ. ’Α γα 
πητού έν Πάτραις 1837).

— Κυριακοδρόμιον’ (έτυπώθη έν Βενετία 16 . . . μετά προεισαγωγικού 
λόγου ’Ακακίου Διακρούση, καί τω 1779 έπιμελεία Άνθιμου τοΰ Κυπρίου).

— Ψαλτήριον Δαβίδ τοΰ προφήτου καί βασιλέως, έζηγημενον παρά τοΰ 
μακαριωτάτου καί σοφωτάτου Θεοδώρητου έπισκόπου Κόρου, καί μεταγλωτ- 
τισθεν έκ τής έλληνικής γλώττης παρά ’Αγαπίου Μοναχού τοΰ Κρητος, 
ένθα προσετέθησαν καί αί έννέα ώδαί. ’Έκδοσις Α '. έν Βενετία, έν τή τυπο- 
πογραφία Πάνου Θεοδοσίου τοΰ Ιξ Ίωαννίνων· 4810, 8 ev. (Ε! καί έν τίτλο) 
σημειοϋται οτε αυτή έστι πρώτη εκίοσις, έκ της Ιν τέλει δμως είδοποιήσεως 
τοΰ τυπογράφου βλέπομεν, δτι έγένοντο καί άλλαι έκδόσεις πρότερον, καί δ’τι 
η παρούσα έπλουτίσθη μέ λεξικόν θεολογικον, καί ιστορικόν, μή ύπαρχον είς 
τάς προτέρας. Άνετυπώθη άπαραλλάκτως τω 1820).

— Νέον Έκλόγιον, τούτέστιν οί ώραιότεροι βίοι των άγιων έκ τοΰ Μετα- 
φραστοΰ Συμεώνος έκλεγμένοι καί είς κοινήν μεταφρασθίντες διάλεκτον. Έ νε- 
τίησι 1679. (Άνετυπώθη τω 1764).

Tcj> 1649 έξέδοτο έν Βενετία τον Θηκαράν.

Παΐσίος Λιγαρίδης.
Έγεννήθη έν Χίω, και εκαλείτο Παντολέων έν τοΐς κοσμικοί; (’). 

’Επί οεκαέζ έτη τρόφιμος διατελέσας τού έν 'Ρώμη Γρηγοριανού φρον
τιστηρίου, έλαβε τόν διδακτορικόν στέφανον τής φιλοσοφίας καί θεο
λογίας έπί παρουσία πολλών καρδιναλίων' τόν μοναχικόν δ' ειτα βίαν 
άσπασάμενος μ,ετωνομάσθη Π αίσιος, καί προε/ ειρίσθη υπό τής 'Ρω
μαϊκής αυλής μητροπολίτης Γάζης’ έξ ανάγκης, ώς οί πλείονες τού

* ( ι) Κατά λάθος ό Βλαστός (Χίακά Β*. σίλ. 80 καί 92) δ-./οτέχνει τόν Λογαρ ίδην 
£’ς Παντολέοντα, καί Παίσιον, καταλέγων τόν μόν πρώτον είς τούς ορθοδόξους Χίους  ̂
τον δό δεύτερον είς τους χιογενεΤς λατίνους.
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Γυμνασίου τρόφιμοι, ειχεν όμ,ολογήσει και ό Λιγαρίδη; τον καθολι
κισμόν. Σταλεί; δμω; εί; την ’Ανατολήν πρό; προσηλυτισμόν, καί 
αισθανθεί; εαυτόν ελεύθερον άπό τη ; σιδηρά; τοϋ παπισμού χειρός, 
εκηρύχθη διάρρηξην υπέρ της θρησκεία; των πατέρων του, καί κατε- 
πολέμησε διά σοφών συγγραφών την αίρεσιν τη ; 'Ρώμη; καί τού 
Καλβίνου* ώσεί δε θέλων ί'να κυκλοφορήσνι ή διαμαρτύρησί; του έν 
μέσω των πόλεων, αίτινε; είδον την ταπείνωσιν τοϋ ορθοδόξου, 
έγραψε λατινιστί καί διέσπειρεν εί; την Δύσιν δύο πονήματα, κατα- 
πολεαουντα τά ; κυριωτέρα; καινοτομία; των λατίνων, καί πραγμα- 
τευόμ,ενα τό μέν περί τοϋ πρωτείου τοϋ πάπα, τά δέ κατά τοϋ δόγ- 
μ.ατο; τη; καί εκ τοϋ υίοϋ έκπορεύσεω; τοϋ αγίου πνεύματος.

Έλθών εί; Κωνσταντινούπολιν καί φιλοστόργ'ω; υπό τη ; Μεγάλη; 
Εκκλησία; προσδεχθεί; ό πρώην δραπετίδη; άνεγνωρίσθη ορθόδοξος 
μητροπολίτη; Γάζης· ’Απελθών δ ’ ύστερον εί; Μολδαβίαν διωρίσθη 
καθηγητή; τή; έν ’ίασίω αυθεντική; σχολής. 'Ο τότε πατριάρχη; τ ή ;  
'Ρωσσία; Νίκων, άνήρ ό'σον πολυμαθή; τόσον άλαζών καί παράφορο;, 
εΐχεν όποπέσει, ένεκα τή ; διαγωγή; του, εί; την οργήν τοϋ τσάρου 
Αλεξάνδρου Μιχαηλίδου, καί σύνοδο; συγκροτηθεΐσα συνεζήτει τά  

περί τή ; τιμωρία; αύτοϋ. Έν τω μέσω των ταραχωδών εκείνων πε
ριστάσεων ήλθεν εί; Μόσχαν ό Λιγαρίδη;, προσκεκλημένο; ύπά τοϋ 
έπιδίκου πατριάρχου καί έφωδιασμένο; μέ συστατικά γράμματα 
τοϋ οικουμενικού πατριαρχείου. Εύμενώ; υποδεχθεί; ύπό τοϋ τσάρου 
συνετάχθη τή άντιθέτω τοϋ Νίκωνο; μερίδι, καί διωρίσθη πρόεδρο; 
τή ; εν 'Ρωσσία συνόδου, ήτι; έπί πολλά έτη διώκησε-τόν τόπον αντί 
τοϋ πατριάρχου. Σπουδαΐαι άμ.έσω; διηγέρθησαν ύπόνοιαι περί τή; 
ειλικρίνεια; τοϋ Παισίου καί πρό; τούτο εί; των ίσχυοοτέρων εχθρών 
τοϋ υποδίκου πατιιάρχου άπέτεινε προς αυτόν μέχρι τών τριάκοντα 
έοωτήσεων άναοεοου.ένων εί; την διαγωγήν τοϋ Νικωνος. Ο Λιγαρί- 
δη; έννοήσας τόν σκοπόν έγραψεν έπ αυτών τά ; κανονικά; απαντήσει; 
πρό; καταδίκην τοϋ πατριάρχου' συνάμα όε άπεστειλεν είκοσιπέντε 
ερωτήσεις, πρό; τοϋ; τέσσαρα; πατριάρχα; τή; Ανατολή;, οΐτινε; 
απήντησαν τά συμφέροντα τή συνόδω(1).

Α πεβίω σεν ό Λ ιγα ρ ίδ η ; έν 'Ρ ω σ σ ία  κ α τ ά  το  1 6 7 8  

Α ατινοφρονων ό ΙΙα ΐσ ιο ; ένοαύε κ α τ ά  τ ή ;  ορθοδοξία ; τ ά  εξής* 
ι ’.ζεοωκευ ιν ’Ρώμη τώ 1G37 τό περί καθαρτηρίου πυρο; κατά Βαρλαάμ,

λ-'/ Ι’ωττιν.·,, '  /Λτη'ν τό  Η. Βαλλιάνου, τ :λ . 2 1 4 -6 »
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του διδασκάλου του Πέτρου 'Αρκουδιού, μετά προσφωνήσεων εις πάπαν Ούρ£** 
νον II'. Έ ν  τή εκδόσει ταυτη εΰρηντβι, ώς προλεγόμενα, καί τρία Ιπιγράμ- 
ματα Λιγαρίδου ε’ις Αρκούδων, Ούρβανόν, καί τός Ούρβανίτιδας Μελίττας. 

— Ερμηνεία τής θεία? λειτουργίας.
— 'Ιστορικόν των Ιν Τεροσολΰμοις πατριαρχευσάντων, άφορισθεν υπό της 

μεγάλης Ικκλησίας (J).
Μετανοησας δ’ ύστερον έγραψε κατά του καθολικισμού.
—De primatu Pap*.
—De processione Spirilus S, ex palre.
Προς τούτοις εγραψε πολλά κατα Λουθηροκαλοίνων, και άλλα άνεκδοτα κεί

μενα έν Κιέβΐ;) (*'.
Ό  M ntlh 'ei (s) αναφέρει ανέκδοτον, πρόλογον Λιγαρίδου εις Ν ομ  ο κ α 

νόνα  Β λ α σ τ ά ρ ε ω ς . Έ ν  τη βιβλιοθήκη τοΰ άγιου Τάφου εΰρηται χειρογρά" 
φω συνταχθεν υπό Λιγορίδου—Χρησμολόγιον, ή συλλογή καί ερμηνεία πάντων 
τών χοησμών.

Νικόδημος Καβάσιλας.
Έγεννήθη έν τώ  χωρίω 'Αγίας Ευθυμίας τών Σαλόνων περί το 

1595} καί ώνομάζετο Νικόλαος έν τοϊς κοσμικοΐς. Τό μοναχικόν 
τριβώνιον κομ.ιδή νέος έν λυθείς ΰπηρέτησεν εν τινι μονή τών περιχώρων, 
υποτακτικός γενόμενος Χριστόφορου τίνος μονάχου, διδάξαντος τόν 
Νικόδημον τά  πρώτα γράμματα. Τοΰ Χριστοφόρου μεταβάντος εις 
την μονήν Βαρνακόβης παρηκολούθησε καί ά υποτακτικός. Έν τή 
μονή ταύτγ υπήρχε διδάσκων προ χρόνων ό μοναχός Καλλίνικος, άνήρ 
θεοσεβής, πεπαιδευμένος την τε θύραθεν καί έςω σοφίαν, φιλελεήμων, 
καί υπόδειγμα εγκράτειας καί ηθικής. Παρά τούτω καί ό Νικόδημος 
έξεπαιδεύθη, άναδειχθείς τοΰ διδασκάλου υπέρτερος μέν την σοφίαν, 
ι'σος δέ τά  ήθη καί τάς άρετάς. Μετά τόν θάνατον τοΰ Χριστοφόρου, 
ό Καβάσιλας έκπληρών κατά γράμμα τήν τελευταίαν βούλησιν τοΰ 
φιλοπάτριδος καί φιλοστόργου γέοοντός του μετέβη εϊς τόν γεννέθλιον 
τόπον, καί σχολεΐον συστησάμενος έδίδασκε δωρεάν τοΐς προσερχο- 
μένοις. ’Αγνοείται πόσον έν τή πατρίδι διδάσκων παρέμ.εινε" τοΰτο δέ 
μόνον γνωρίζομεν, ότι τώ 1 6 4 2  εις Βουνιχώραν ευρισκόμενος έγραφε 
πρός διαφόρους προκρίτους, ένεργοϋντας ϊνα προχειρισθή επίσκοπος 
Σαλόνων. « Τήν τιμίαν θέλησιν τής άρχοντίας σας έμαθα' καί σάς 
» παραγγέλλω, πώς δεν έμ.πορώ ν ακούσω τήν ιδέαν σας. Καλ.λίτε- * I

(') Δοσιθέου, περί τών έν Ίί,οσολΰμοι; πατριαρ/ευσάντων.
Is) Kvdotii, Storia del Rilo Greco, 111.
(5) Codices Mosquon. σελ. 83.
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¥ ροί {/.ου υπάρχουν πάμπσλλοι και αυτού καί εις τά περιχωρινά, κα'1 
» κάμετε το πώς φαίνεται καλόν εις τήν τιμιότητά σας* εγώ έλάχι- 
» στος όλων, δέν αισθάνομαι ικανός διά ένα τόσον μεγάλον φόρτω- 
» μα ». Τό βέβαιον, δτι ό Νικόδημος υπό τό ράσον άρετάς άναχω* 
ρητού έξασκών δέν ήδύνατο νά συμβιβάσει τήν φιλέρημον ψυχήν του 
προς τάς κοσμικάς τύρβας* διό καί πρός τόν ιερομόναχον Γεράσιμον 
τον Άμφισσέα, πάλιν έπαναλαβόντα τάς περί επισκοπής προτάσεις 
τών συμπατριωτών του, καί έλέγχοντα πικρώς αυτόν επί ραθυμία, 
ανακράζει τούς ωραίους τούτους λόγους, ο Των κοσμίων θεατής καί 
··> οΰ μέτοχος βουλόμενος είναι, έρημον φιλώ- έκεϊ γάρ αληθής κόσμος,
» καί ρυάκων κελαρύσματα, καί άηδόνων ψαλμοί, καί δένδρων σει- 
» σμός, καί ζώων φωναί, ένί στόματι πάντων ύμνούντων τόν δεσπό- 
» την" άφετε γούν ψυχήν αΐθερίως διαιτωμένην, ουρανόν άτενίζειν,
» καί λαλιάν τφ  ©εφ άφιερωμένην μολυσθήναι μή άφετε ®.

Έν ετει 1648  ό Νικηφόρος ειδοποιηθείς περί τής άσθενείας τοϋ 
διδασκάλου του Καλλινίκου μετέβη έσπευσμένως έκ τής έν Τολοφωνι 
μονής τού Κουσουρού εις Βαρνάκοβαν, ό'που εύρε τόν διδάσκαλόν του 
έτοιμοθάνατον' ό γηραιός διδάσκαλος περιστοιχούμενος υπό των μα
θητών του, λαλών περί τής μελλούσης ζωής, μετά φιλοσοφικής καρ
τερίας άνέμενε τόν θάνατον, συμβάντα τήν 5 ’Απριλίου.

'Ο Νικόδημος διεδέχθη τόν Καλλίνικον έν τώ  σχολείω τής Βαρνακό- 
βης, καί διετέλεσε διδάσκων μέχρι τού θανάτου του (8 Μαιου 1 6 5 2 ).

Μαθηταί τού Καβάσιλα έγένοντο πολλοί των τότε περιφανών, ώς 
Ευγένιος ό Αϊτωλός, Κωνστάντιος δ 'Αγιορίτης, Φίλιππος Κάρμας έν 
’ΐταλία μεταβάς καί τήν ιατρικήν παιδευθεΐς, ήν έξήσκησεν έπιστρέ- 
ψας εις Ναύπακτον, Νικόλαος ό Λογοθέτης, Χαράλαμπος ό ίερεύς 
Μαρούλης, καί άλλοι, ών τά  ονόματα δέν περιεσώθησαν.

’Έγραψεν ό Νικηφόρος— Συλλογήν άπορρημάτων (αποφθεγμάτων) παλαιών τε 
καί νεωτέρων.— ’Ακολουθίαν τού αγίου ’Αρσενίου τού εκ Καρύων, τού έν Βαρ- 
νακόβη εορταζόμενου.— Βίους των διδασκάλων Χριστόφορου καί Καλλινίκου.- “  
Λόγους, καί έπιστολας, έζ ών δυο εύρηνται ανέκδοτοι παρ’ έμοί (*),

Γερμανός δ Λοκρός Ο.
Έπωνομάζετο 'Ερμής, καί έγένετο μαθητής Κορυδαλ.λ.έως έν Ά θή-

Ο Τήν βιογραφίαν τούτου ήρύσθην έκ των σημειωμάτων τού ποτέ επισκόπου 
Λοίοοριχίου Δωροθέου.
„ Ρ  y^XXo- αυτόν Αΐτωλόν. Ευγένιος δμως ό Αϊτωλός, άνήρ σύγχρονος

αΐ δυνάμενος κάλλιον παντό; άλλου νά διακρίνν, τούς συμπατριώτας αυτού γρίφων
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ναις('). Τώ 1660  Νεκτάριος δ Πελοπίδας προσεκάλεσεν εις Άλεςάν* * 
δρειαν τδν Γερμανόν, άπό μέρους Παϊσίου τοϋ πατριάρχου, γράφω ν'* 
« Βούλομαι Γερμανόν τον έμόν, βίον βιοϋντα άπράγμονα και φιλοσο- 
μ φοϋσιν άνδράσι πρέποντα. Τούτο δέ σοι γενήσεται, καθ’ ησυχίαν 
» ζώντι, καί των αναγκαίων άπερισπάστως εύποροϋντι, παρ’ άνδράσι 
» φιλοσοφίαν τιμάν είδόσιν, ΐνα μη λέγω φιλοσοφίας χρήζουσιν. ’Λλλά 
» τ ί μοι τά  μ.ακρά προοίμ-ΐα της έπιστολ.ής; Ό  της ’Αλεξανδρέων καί 
" πάσης γης Αίγυπτου έναγχος πατριαρχεύων λαχών Έρμου λογίου 
» δεϊται, σύ δέ ού τή επωνυμία μόνον, αλλά καί τω  πράγματι Έρ- 
.» μης. Εΐ δέ τοϊς δεομένοις παρέχουσι τά  εαυτών πολύς ό μισθό; 
» οφείλεται, καΟά που φασι τά Ιερά λόγια, πόσος άν άποκείσεται τη 
>ι σφ κορυφή παρά Θεοϋ στέφανος, εϊγε μ.ή τά  σαυτοϋ, αλλά σαυτόν 
.» τοϊς δεομένοις παρέξεις, έπ’ ούδεμια Ttvi άλλη, ούφελεία, εΐ μητοιγε 
» τοϋ διδασκαλικού λόγου ένεκα; Δεϊται γάο αληθώς τοεούτου άνδρός 

> ό ένταϋθα μακαριώτατος’ καί παλλάκις περί τούτου μοι διείλεκται’ 
» εγώ δέ σε άεί επί γλώττης έχων καί τά  σαυτοϋ προτερήματα διη- 
» γούυ.ενος, καί οιον ύπ’ όψιν αύτοϋ άγαγών σε τοϊς λόγοις, ές πόθον 
» σου ήγον την τούτου μακαριότητα, καί την ταχίστην γράφειν με 
» προς σέ προΰτρεπεν, εΐ βουλητόν εϊη σοι παρά τούτω σχολάσαι, ϊνα 
« σύ μέν της παρ’ αύτοϋ στοργής άπολαύων, επαινετήν τινα συμφω- 
» νίαν καί πλοκήν τοϋ καλοϋ άμφω κατεργαζόμενοι, κοινόν όφελος 
« τή Χριστού εκκλησία άποφανεϊσΟε κλπ. ».

"Αδηλον άν ό Γερμανός είσακούσας των παρακλήσεων ένός πατριάρ
χου καί ένός φίλου, ύστερον πατριαρχεύσαντος, μετέβη εις Αίγυπτον 
πρός διδασκαλίαν. Έ ς επιστολών δ ’ Ευγενίου τοϋ Αίτωλοϋ μανΟάνο- 
|χεν, οτι συστηθείσης, δαπάνφ τοϋ φιλογενοϋς Μανολάκη τοϋ έκ Κα-

σιρδς Ίωάννην τόν Καρυοφύλλην λέγει, « 6 σπουδαιότατος Γερμανός ό Λοκρός ». (Παρα- 
νίκα σχεδίασμα, σελ. 23 σημ. 5).

(*) Έν ίδιοχείρω σημειώματι χώδιχός τίνος έν τή βιβλιοθήκη τής Μόσχας άποτε- 
θησαυρισμένου άναγινώσχεται* « Κατά τό 1643 έτος ηκροωμεθα φιλοσοφίας έν Άθή- 
ναις παρά θεοφιλιρ τω Κορνοαλλεϊ* ήν δε ουτος ακρος εις φιλοσοφίαν υχερηκοντη- 
χως ού μόνον πάντας των εν ’Ιταλία φιλοσοφούντων, αλλά δή χαΐ των Ελλήνων 
των ήμετερων ού κατόπιν ιών. Μετά δέ την τελευτήν Κορυδχλλέως έμελετώμεν 
άλλήλοις τά άχουσΟέντα δ τε Νεκτάριος καί Διονύσιος ό έκ Ναυπλίου, καί δύο των 
ευγενών ’Αθηναίων, καί μετά τούτων εγώ. ΊίλΟεν έξ Ίωαννίνων Νικ.ηφόρος τις Πριν- 
γελεύς τό έπικλην, ΆθηναΓος χαΐ αυτός, ος ήρξατο πειράζε:ν ημάς προβλήμχσί τισιν 
ί χ  τών του Καυρσούλου του Κεοχυρχίου μαθητών ττροβληθεΤσ’.ν εις ’Ιωάννινα, προς « 
^νέγοαπτο ή επιστολή, καί τόν προσβαλλόμΐννν t -’ς σιγήν όλάσασα».
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στορίας, έλληνικής σχολής έν τώ 'Αγιοταφικώ Μετοχίφ Κωνσταντι
νουπόλεως προίστατο ταύτης έν έτει 1 6 6 3  ό έν λόγφ Γερμανός, όστι,ς, 
ένεκεν αγνώστων λόγων, διενεχθείς μετά τοϋ μητροπολίτου Δαρίσσης 
Διονυσίου τοΰ Μουσελίμη, ήλεγξε τότε την ματαιότατα τοϋ άνδρός, 
σεμνυνομένου έπί εύγενεία καταγωγής. Οϋτος έστειλε την επιστολήν 
τοϋ Γερμανού πρός τον διδάσκαλόν του Ευγένιον παρακαλών ϊνα τήν 
άναγνώσγι έπισταμένως και καταλλήλως, άπαντησιρ. 'Ο  Λίτωλό? 
απάντησε προς τον Διονύσιον, ότι ό Γερμανός έγραψεν έξ έλαφρονοίας, 
μάλλον η κακίας, καί τώ έσώκλειε σχέδιον άπαντησεως, έν γ  συν 
τοΐς άλλοις έλέγοντο ταϋτα, ώς άπό μέρους τοϋ χολωθέντος μητροπολί·*1 
του. « Πώς οΰ γέλασμα τά  σά, σοφώτατε, καί κάτάμεμψις προφανής;
.» ού γένη ημείς καί πατρίδας μεγάλας ζητοϋμεν, μέλη πάλαι σεση- 
» πάτερα καί μηδέν ημϊν χρήσιμον εχοντα" ποιος έπαινος η μώμος 
» τοΐς έγγόνοις, είπε μοι, έκ τής σαπρίας τών προγόνων; προτμη- 
» τέα πρό πάντων ά αρετή, περί ής ό λόγος άπας καί έργων 
» ακρίβεια ».

Κατά Προκόπιον καί άλλους ό Γερμανός περπιγηθείς, ερωτι σπουδής^ 
διάφορα της Ευρώπης μέρη έπανηλΟεν εις την 'Ελλάδα, καί προεχει- 
ρίσΟη μητροπολίτης Νύσσης.

'Η βιβλιοθήκη αυτού έπωληθη τώ 1775  έν Μόσχα, καί έξ αυτής 
άγόρασέ τινα ό Χρ· Ματθαίος.

’Επί έκδόσεως τών Συνεσίου επιστολών εΰρηνται διάφορα ιδιόγρα
φα σημειώματα τοϋ λογίου τούτου Λοκροϋ, ώς καί ά επιστολή τοϋ 
Νεκταρίου, έκδοθεϊσα υπό τοϋ Ματθαίου (’).

Νεκτάριος Ιεροσολύμων.
Έγεννηθη τώ 1605  έν Κρητρ έκ πατρός έλκοντος τό γένος έκ 

Πελοπόννησου, καί εκαλείτο Νικόλαος Πελοπίδης έν τοΐς κοσμικοΐς'. 
Έμαθητευσεν έν Χάνδακι παρά Μελετίω Μακρνί, διδασκάλω τοϋ έν τώ 
Σιναϊτικώ μετοχίω σχολείου. Εΐτα δ’ έλθών εις τό Σίναιον έπαιδεύθη 
την ασκητικήν ζωήν, καί τοϋ κόσμου απαλλαγείς συναπηλλάγη καί 
τοϋ ονόματος, Νεκτάριος μετονομασθείς. Τεσσαρακονταέτης δ’ έμαθη- 
τευσε παρά Θεοφίλω Κορυδαλλεΐ έν Άθηναις.

Μετά την χηρείαν τοϋ θρόνου τών 'Ιεροσολύμων, διά τον θάνατον

(Μ Ελληνικά, cdiilil Clvrist. Mallhiici, Musquac 1831— (δαπάνη,
Ζΐιχτφ,άδων).
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τοΰ Πατριάρχου Παϊσίου, έχειροτονήθη πατριάρχης ό Νεκτάριος έν 
Σινα τότε διατριβών. Εις «·ήν περιωπήν ταύτνιν άνελθών ένεψύχωσε 
την παιδείαν, καί έδίδαξε τήν χρηστότητα διά τοΰ ίδιου παραδείγ
ματος. Τώ 4 6 6 2  έλθών εις Μολδαβίαν διηυθέτησε τά  εκεί σε μονα
στήρια τοΰ άγιου Τάφου, καί περιήλθεν διά ξηράς καί θαλάσσης διαφό
ρους χριστιανικούς τόπους ζητεύων υπέρ τοΰ άγίου Τάφου. Έπανελ- 
θών εις ’Ιεροσόλυμα άννίγειρεν εύρυχώρους ξενώνας, έπεσκεύασε τάς 
εκκλησίας, καί καθωράίσε τήν Παλαιστίνην κα'. τά  πέριξ διά λαμπρών 
κοινωφελών καθιδρυμάτων. ΆποχωρισθεΙς δ ' είτα εις την μονήν τοΰ 
’Αρχαγγέλου διετέλει προσευχόμενος, μελετών, καί συγγράφων. ’Επει
δή δέ τότε θρασύς κατά την Παλαιστίνην ήγείρετο ό άπό της -Δύσεως 
προσηλυτισμός, ό Νεκτάριος συνέγραψεν ’Αντιρρητικόν των δυτικών και
νοτομιών, πρός διαφύλαξιν τοΰ ποιμνίου του άπό της αιρετικής λύμης· 
άλλ’ οί λατίνοι θρασύτεροι καταστάντες, ένεκα τής έν Παλαιστίνη 
παρουσίας τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεως τής Γαλλίας, ήρξαντο 
επιτιθέμενοι κατά των ορθοδόξων, παντοιοτοόπως κακοποιοϋντες, 
καί πολλάκις φονεύοντες τούς άντικειμένους" ό Νεκτάριος φεύγων 
τον διωγμόν ήλθεν εις Σινά, καί μετά τήν κόπασιν τής θυέλλης, 
έπαναστρέψας έξηκολούθησε μονάξων έν Άγαθαγγέλω, ό'που καί έν 
χριστιανική γαλήνη τής ψυχής παρέδωκε τό πνεύμα περί τό 168Θ (').

Ή ν είδήμων τής αραβικής, τουρκικής, ελληνικής καί λατινικής" 
εις δέ τά  συγγράμματά του καταδείκνυται ευρυμάθεια αξιέπαινος, ’ιδίως 
δέ ή Ίεροκοσμική 'Ιστορία, καθίσταται λίαν πολύτψ.ος διά τήν ιστο
ρίαν τοΰ ήμετέρου έθνους, ώς περιέχουσα γεγονότα άπό αραβικών 
πηγών ληφθέντα, καί ώς επί τό πλεϊστον άμνημόνευτα παρ’ άλλοις 
ίστορικοΐς" δθεν δικαίως ό Ν. Λογάδης(2) συνιστα αυτήν, « ώς λίαν 
σοφήν καί περίεργον >>.

Ή ν ό Νεκτάριος, ώς λέγει Γερμανός ό Λοκρός, « άνήρ αγαθός, 
'» κήρυξ ευαγγελικός, ήθος έχων σεμνόν καί ιεροπρεπές, τήν πράξιν 
» ακολουθούσαν τώ  λόγω, αίδέσιμ.ος παρά πάσι καί έπέραστος ».

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
—’Ανατροπή των σοφισμάτων τοΰ ’Αθηναίου Πριγγιλέως.
—’Επιστολή προς Γερμανόν (έξ ’Αλεξάνδρειάς 1660).
— Τοΰ μακριωτάτου καί σοφωτάτου Πατριάρχου τής μεγάλης καί άγιας (*)

(*) ΔοαιΟέου, Βίος Νεκταρίου. 
(’) Άλληλοφωνήσεις σελ. 48.
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ΐιολεως 'Ιερουσαλήμ κυρίου Νεκταρίου προς τάς προσκομισθείσας θέσεις παρά 
των Ιν 'ϊεροσολύμοις φρατόρων δια Πέτρου, του αότών μαίστορος περί τής άρ- 
χής του Πάπα άντίβρησις, τυπωθεισα νυν πρώτον έν τή σεβασμία πατριαρ
χική μονή των άγιων ένδοξων καί πρωτοκορυφαίων ’Αποστόλων, τή καλού
μενη Τζετατζούϊα, κατά το αχπβ’. έτος τό σωτήριον, έν μηνί Ίουλίω. Έν 
Γιασίω τής Μολδαβίας.

ΕΙς γΰϊΧο'ΐ. σελ. 255. Έξεδόθη ΰπδ Δοσιθέου, προτάξαντος καί βίον τοΰ» 
συγγραφέως. Το σόγγραμα κυ.0’ έγένετο ή άπάντησις αυτή τοΰ Νεκταρίου 
Ιπιγρα'φεται, Petri Hispani Franciscani, ιΐιοεος de primatu papae, καί 
έξεδόθη ΰπδ Άλταμουρα. Έν τή έκδόσει τοΰ Νεκταρίου ταύτη εΰρηνται καί 
τρία τετράστιχα έπιγράμματα ΔοσιθεΒ, εις τον τόπον, εις την βίβλον, ^ εις τοϊ» 
αυτόν. Έν τελεί δέ συνήπται έτερον πονημάτων τοΰ Νεκταρίου έπιγραφόμενον

—Νεκταρίου λόγος περί ’Αναβαπτισμού των έν 'Ιερουσαλήμ φρατόρων, έν 
ίΤ> έξιστοροΰνται και αί τότε βιαιοπραγίαι των έν Παλαιστίνη καθολικών* καί 
είς το τέλος « έτυπώθη παρά τοΰ έν ίερομονάχοις Μητροφάνους ».

—Επιτομή τής ίεροκοσμικής 'Ιστορίας εις πέντε μερισθεΐσα τμήματα, ώ* 
τά μέν τρία πρώτα έν συντόμω διαλαμβάνουσιν ού μόνον τά του άγιου Θεο
βάδιστου όρους Σινα, οό μήν άλλά και τοΰ έκεΐθεν ώκοδομηθέντος (sic) θεοδοξά- 
στου μοναστηριού* τών δ’ υστέρων τό μέν περιέχει τά τών βασιλέων πάσης 
γής Αίγυπτου μέχρι Μωάμεθ καί τών διαδόχων αϋτοΰ έως Σουλτάν Σελήμ,' 
τό δε περί τοΰ αΰτοϋ Σελήμ καί περί τής μάχης ήν ήγειρε κατά Περσών' 
ετι δέ περί τής αίρεσεως τοΰ Τεχήλ, νέου προφγ'του τών Περσών, πραγμα
τεύεται. 'Έκαστον τών τμημάτων έχει τον αύτοΰ πίνακα, προσέτι έτερός τις 
πίναξ τινών άναγκαίων σημειώσεων υπάρχει πρός περιέργειαν καί ωφέλειαν 
τών αναγνωστών. Συγγραφεΐσα παρά τοΰ μακαριωτάτου πρώην 'Ιεροσολύμων 
πατριάρχου Νεκταρίου, τοΰ Κρητοΰ (sic) x μετάπλείστης έπιμελείας διορθωθεΐσςε 
παρα τοΰ σοφωτάτου καί πανοσιωτάτου ’Αμβροσίου Τραδενίγου, ομοίως τοΰ 
έκ Κρήτης, Άββα καί βιβλιοφυλακος τής τών Ενετών γαληνοτάτης άριστο— 
κρατίας* άφιερωθεΐσα τώ γαληνοτάτω πάσης Μολδοβλαχίας καθηγεμόνι κύριο» 
κυρίω Τωάννη τώ θεοσεβεστάτω Βωϊβόνδα (sic). Ένετίησι, κατά τό αχοζ'_ 
τό σρίον* παρά Νικολάω τώ Γλυκεΐ (*).

Είς 40ν σελ. 448. Ο Βρετός δεν άναφέρει τήν ά. ταΰτην εκδοσιν, ήτις 
άνετυπώΟη άπαραλλάκτως, έπιστασία Σπυρίδωνος Μήλια τώ 1758, καί έν 
1783, καί 1805, παρά τώ ούτώ τυπογραφείο».

Τώ 1729 έξεδόθη έν Αονδίνω μεταφρασθέν άπό τοΰ έλληνικοΰ πριοτοτύπου, 
και τό έξης τοΰ Νεκταρίου

—De artibus quibus Missionarii Latini, prsecipuc in terra Sancla 
<legentes, «d subvertendam Griecorum iidem utuntur, ed de quam plu-

3 2  Γ

H  B*. Κατάλογος Βιβλίων Π. Λάμπρου· ίριθ. 22. Έν τή έκδοσει ταύτη εδοηται 
και προσφωνησις των εχδόντων αΰταδελφων Νικολάου κα! Λεοντάρη Γλυκή' τώ ήγε- 
μόνι τής Μολδοβλαχίας. ' 1 1

(ϊΝΕΟΕΛΛ. ΦΕΙΟΛΟΓ.) 2 1
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fimis Ecclcsiie Roman® crroribus et corruptclis, Iibri Ires ex nlito- 
grapho Grteco Inline redditi () .

Νικόλαος Κεραμεύς.
’Εγεννήθη έν Ίωαννίνοις, καί έσποόδασεν έν ’Ιταλία. Τω 1646  έν 

Βενετία διατριβών επιστάτησε καί διώρθωσε τόν υπό τοΰ τυπογράφου 
’ΐωάννου ’Ιουλιανοΰ έκδοθέντα Διάλογον τοΰ 'Αγίου Γρηγεντίου. Έ πί 
τής πρώτης πατριαρχεία; Παϊσίου α ' (16 5 2 ) ήλθεν εις Κωνσταντι.- 
νούπολιν, καί παρέμεινεν έκεΐ διδάσκων. 'Εν έτει 1651 Αθανάσιος 
Ώατελάρος ό Κρής, τρίτον ήδη πατριαρχεύων, ώμίλησεν εις τό 
πατριαρχείου τή έορτή των αγίων ’Αποστόλων κατά τής αρχής τοΰ 
Πάπα, έφερμηνεύων τό ρητόν Σ υ  si Πέτρος, τό Οπό των έκ 'Ρώμης 
αεί προβαλλόμενου εις άπόδειξιν της παπικής καινοτομίας.

Κατά την εποχήν εκείνην ’Αθανάσιός τις Κύπριος, τρόφιμος τού 
Γρηγοριανοΰ φροντιστηρίου, εντολή τής 'Ρωμαϊκής αυλής περιοδεύων 
είς την ’Ανατολήν, καί προς διάδοσιν τοΰ δυτικού δόγματος, καί προς 
αγοράν χειρογράφων (s), παρευρεθείς έν τή  διδαχή τού πατριάρχου, 
τοσοϋτον έσκανδαλίσθη ώστε πολλά κατεφλυάρησεν έγγράφως κατά 
Πατελάρου, καί υπέρ τοΰ Π άπα(5).

Τό πόνημα τοΰ Κυπρίου λατινόφρονος, δ πατριάρχης Παρθένιο; ό 
Χίος μετά τής περί αυτόν ίεράς συνόδου εδωκαν είς τόν Κεραμέα πρός 
ανατροπήν· Ούτος δε συνέγραψε τόν ’Αντεγκληματικόν.

Ό  Νικόλαος άπελθών εϊτα είς Μολδοβλαχίαν, άπεβίωσεν έν Ίασίω 
τίό 16 7 2  ( ’), καί ένεταφιάσθη έν τή μονή των ’Αποστόλων.

'Ο Λοσίθεος, είς των ακροατών του χρηματίσας, λέγει ταϋτα περί 
τοΰ Κεοαμέως. « Μαθητεύσας παρά Προχώρω έμπειρίαν είς τά τής 
» έκκλησίας, καί τήν θύραθεν σοφίαν, ώστε καί πάσης θεολογίας

(*) Φιλ,ητα, ΰπεράσπισις Γραιχιχής εκκλησίας, σελ. ιζ'.
(5-1 *ο Κύπριος ούτος κατεγύμνωσε τά μοναστήρια ιδίως τού ’Άθωνος χαΐ των Με

τεώρων, « άγοράζων τά γειρόγραιρα μέ τόν ςατηρα». ΔοσιΘεΒ Πατρ. Ίεροσ. σελ. 1176.
Ρ) Κατά λάθος 6 Μαθίς (Κατάλογος ιστορικός τών Πατριαρχών, σελ. 199) ανα

φέρει ότι ό Πατελάρος έρμηνεύων τό ανω ρητόν ωμιλησεν υπέρ τού Πάπα, χαΐ ό 
όραπετίδης ’Αθανάσιος 6 Κύπριος χατ’ αύτοδ1 ό δ’ αϋτός περιπίπτει χαΐ είς έτερον 
αμάρτημα λίγων, ότι ή διδα/ή έςεφωνήθη έπί τής 6'. πατριαρχίας τού Πατελά
ρου (1634).

C'j Ό αυτός ΔοσίθεΟς άλλα ηοΊ 'Πατρ Ίεροαολ. σελ. 1176—7) σημείο” έν 1670 
ίό τέλος τού Κερσμίως, ούτω ό’ ές αϋτού παραλαβών χαΐ Μελέτιος έν έχχλησιαστινη 
Ιστορία· χατά λάθος δε ό Φιλητάς (Ύπερ. Γραιχ. Έχχλ. ιθ') λέγει οτι ό Κεραμείς ε ζ \
μ-ί/τ; τού 1722,



λ  καί φιλοσόφου επιστήμης ευκόλως έ'λεγε -τα αναγκαία καί έλλη- 
» νικώς καί λατινικώς

'Ο αυτό; κατωτέρω προστίθησιν, ό’τι ό Νικόλαος ήν ·κακογράφος 
καί δυσκόλως άναγινωσκόμενος.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
— Άντέγκλημα των Ιγκαλούνχων αδίκως κατά της μιας καί μόνης άγιας 

καθολικής καί "Α'η»«*ηλικής θεονύμφου τής τοΰ Χριστού Εκκλησίας, φιλο- 
πονηθέν κατ’ έπιταγήν καί πρόσκληοι» -^ΰ Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχου 
Παρθενίου καί τής περί αυτόν ίεράς Συνόδου. (ΙξεέόΟΐι ΰτ-ό Δοσιδεου Ιν τόμο» 
Χαρας, (σελ. I —582) τροτάξαντο; καί βιογραφικίς ειδήσεις περί τοΰ συγ- 
γραφίως'!.

—’Αντιρρητικά κατά τήι αρχής τοΰ πάπα τής Τώμης εις 83 τμήματα.
—Περί τής άκολουθίας τοΰ άγιου Μύρου.
—Περί αρχών ΐεολογικώ*.
— Κατά των συκοφαντούντων μέρη τινα τής άγιας γραφής μή είναι γνήσια»
—Περί φιλίας καί έρωτος.
Καί διάφορ’ άλλα φιλοσοφικά καί ιατρικά, κατά Δοσίθεον (') καί Προκόπιον.

Αημ,ήτριος Πεπάνος
ό  επιλεγόμενος Δομέστικος (2), έγεννήθη έν Χίιρ περί τάς άρχάς 

τ ο ΰ ΐζ '.  αίώνος. Τώ 1 6 3 7  σταλεί; εις 'Ρώμην ΐνα περατώσν) τάς σπου 
$άς, διετέλεσεν έπταετίαν τρόφιμος τοΰ ελληνικού Γυμνασίου’ καί 
ενώ ήκροάτο τής θεολογίας, έδίδασκεν έν τω  αύτω παι^ευτηρίω τήν 
ελληνικήν φιλολογίαν μετ’ αρκετής επιτυχίας. Ύποφέρων έκ καρ- 
διωγμ.ών ισχυρών καί συνεχών, άπετράπη υπό τών ιατρών τοΰ νά 
■καταταχθή'εϊς τό μοναχικόν τάγμα, ώς ήτο ή επιθυμία του. "οθεν ελα- 
βεν άδειαν ϊνα έταναστρέψρ εις τήν πατρίδα, επί τή έλπίδί, ότι 
^ιά τής ζειδώρου πατρίου αύρας ήθελε βελτιωθή ή κλονηθεϊσα υγεία 
του. Πριν, ή έγκαταλίπν) τήν ’Ιταλίαν μετέβη εις Φλωρεντίαν, καί 
^ιήλθε μήνας τινας μετά τοΰ Λουκά 'Ολστενίου, διακοινώσαντος αύτω 
πολλά τής Λαυρεντινής πολύτιμα χειρόγραφα, καί μεταζΰ άλλων 
τήν περίφημον όμολ.ογίαν τής ΓΙίστεως τής έν Νίκαια συνόδου, γνω- 
ριζομένης ΰπο τό όνομα τοΰ άγιου Αθανασίου.

’Επανελθών ό Πεπάνος εις τήν πατρίδα, οέν έπαυσεν έργαζόμ,ενος 
παρά τοΐς συμπολίταις του υπέρ τών συμφερόντων τής 'Ρωμαϊκής
'δΧ χΧ νίίΤ ίας.

■ ί 1) Αοσίθέου προλεγόμενα έν τόμω Χαράς.
(-) Πιθανώς ιό έπϊθετον τοϋτο ήν τίτλος βυζαντινός, δοθείς μ£ν ποτέ εις τινα τή} 

;.LKOV£Vcior'T-CiK ΤΓΧΛεκοίυυυ.ον $£ τία ρα μ ίίνα ς εις τους y

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΑΙΩΝ. 32$

31



3 2 4 ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

*0 Δ?,μητριάς, έκτος της φιλολογίας καί θεολογίας, δέν ήτο ξένος 
καί τής ιατρικής επιστήμης' ,έξεπόνησε μάλιστα σύγγραμμα προσ- 
βάλλον τούς θιασώτας τής τού Γαληνού μεθόδου' έκαλλιέργει ομοίως 
καί την ποίησιν, καί έγκατέλιπε δοκίμιά τινα, μη καταδεικνύοντα 
μέν ποιητήν ΰψιπέτην, ούχί δέ καί άμοιρον των ποιητικών κανόνων 
ελληνιστήν. Τφ 1649  νυμφευθείς, άπήλθε μετ’ολίγον οικογενειακών 
τής Χίου, άγνωστον τ ί άπογενόμενος. Φήμη διέτρεξεν δτι εις §ν έν 
Σικελία ταξείδιον άπωλέσθα μετά πάσης τής οικογένειας του (’).

Τινά τών συγγραμμάτων τού Πεπάνου άνακαλυφθέντα έν Χίω ύπί> τού 
^Αγγλου προξένου Στέλιου 'Ραφαέλλη, έστάλησαν προς τον καρδινάλιον ’Ερ
ρίκον Στουάρτον, οστις τα πσρεδωκεν εις τον Άμαδούτζην δημοσιευοαντα 
ύπο τον τίτλον

—Δημητρίου Πεπάνου τοΰ Χίου τά ευρισκόμενα. Ε Graceo in latinum 
vertit et adnotaliones adiecil Bcrnardus Stephanopulus, accedit prae- 
fatio Io. Amadulii. Romae 1781. (Τόμος 2 είς 4. σελ. LXXXIII—624. 
I V - 456).

Έν τή συλλογή τσύτη περιεχονται—Περί τού πιστεύω—Περί Ικπορευσεως 
τού άγιου πνεύματος.—Περί τοΰ μυστηρίου της ίερας κοινωνίας—ΓΙερι τού 
καθαρτηρίου πυράς.—'Ό τι καί παρούσης πορνείας άλυτον το μέγα τού γά
μου μυστήριον έναντίον εις τον αίρισιάρχην Καλδίνον—Τού αγίου ’Αθανα
σίου ομολογία τής καθολικής πίστεως.—Θρίαμβος ορθοδοξίας εις κοινήν φράσιν 
διά στίχων Ιαμβικών. Έν τελεί καταχωροΰνται, έκτος τών άλλων, διάφορα 
χρυσόβουλλα τοΰ αΰτοκράτορος Μανουήλ τοΰ Εομνηνοΰ.

’Αθανάσιος Σκληρός
’Επιλεγόμενος Πικρός ή έκ Πικρίδων, έγεννήθη περί τά  τέλη τής 

όγδοης δεκαετηρίδας τού ΙΤ* αΐώνος έν τή μητροπόλει τής νήσου 
Κρήτης έξ εύγενών, πάλαι ενταύθα έκ Βυζαντίου μετοικησάντων. 
Έπαιδεύθη εν τή  πατρίδι τά  έγκύκλια υπό τόν συμπατριώτην του 
Μάςιμον Μαργούνιον' έρωτι δ ’ εύρυτέρας μαθήσεως μετέβη είς ’Ιτα 
λίαν, πιθανώς κατά τώ  1 6 0 2 , καί έδεδάχθη έν Βενετία την λατινι
κήν* ύστερον δ ’ έλθουν εις τό τότε κλεϊζόμενον τού Παταβίου Γυμνά- 
σιον εφοίτησε πλέον τής τετραετίας σπουδάζων τάς φυσικομαθηματι- 
κάς έπιστήμας ( 1 6 1 0 — 1 6 1 5 ). Άναγορευθείς διδάκτωρ τής φιλοσοφίας 
καί ιατρικής ό ’Αθανάσιος έπανέστρεψεν είς την πατρίδα, ένθα δι’ όλου 
τού βίου παρέμεινεν έξασκών την φιλάνθρωπον έπιστήμην, καί θερα
πεύουν ταΐς μούσαις. Νυμφευθείς, ένα μόνον άπέκτησεν υιόν τόν Γεώρ

(') Weiss, Supplement de la Biograpbie Unim selle, tom LXH.



ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΑΙΩΝ. 325

γιον, πεσόντα κατά ’Ιούλιον τού 1645 εις την έν τώ πεδιω τής 
Μέσαρίας συγκροτηθεϊσαν μάχην μεταξύ των Ενετών, ύφ' οΰς καί ό 
Γεώργιος μετ’ άλλων Κρητών συνεςεστράτευε, καί των εϊσβαλόντων 
’Οθωμανών. Τήν δέ στέρησιν τού προσφιλούς τούτου υιού έθρήνησς. 
περιπαθέστατα ό δυστυχής πατήρ.

Γεώργιο, --.ράτιστον ών εσχον φίλτρων, 
τέρψηος έλ-ιτίς γήραός μοι &«τάτου! 
ώμην σιωπή ξυμφοράν τλήσασΟα! με , 
ή ήσύχω γόω τε συμπαρμυβεΐσθαι,
Ά λ λ ’ ούκ ανεκτόν, ήν καλύπτηται άλγος 
σπλάγχνοις διήκον, κήρ τε πλήττον καιρίως (').

Συνιστάντος τού Κρητικού πολέμου ό Σκληρές, τετιμημένος ήδη 
τώ  περιβλέπτω άξιώματε αρχιάτρου της Κρήτης (regno d i Gandia), 
έγένετο αύτόπτης πασών τών περιπετειών τού φονικού εκείνου δρά- 
μ,ατος, καί πρός διαιώνισιν τού φρικτού εκείνου πολέμου έγραψεν 
ιαμβικόν ποίημα.

Εϊ καί γέρων ό Πικρίδης ουδέποτε έπαυσε μετά νεανικής προθυμίας 
χορηγών την ιατρικήν συνδρομήν του εις τούς πάσχοντας μέ προφανή 
πολλάκις τής ζωής του κίνδυνον.

Δεν έπέζησεν ό ’Αθανάσιος ΐνα ίδη την έκβασιν τού πολέμου και 
την ύποδούλωσιν τής πατρίδας του. ’Εν έτει 1664 άπεβίωσε γεγονώς 
ετών όγδοήκοντα περίπου.

'Ο Σκληρός, εκτός τών ά'λλων προτερημάτων, έκέκτητο εξοχον 
ελληνικήν παιδείαν, καί έγένετο ό μάλλον υψιπετής ποιητής τού 
'Ελληνικού μεσαιώνος. Ουδέποτε παυσάμενος τήν καλλιέργειαν τών 
μουσών, είχε καταρτίσει άξιόλογον βιβλιοθήκην, έφ’ έκαστου τεύχους 
τής όποιας έγραφε τό εξής δίστιχου,

Πικρός Ιπίκλην, τουνομα δ’ εικελος άθανάτοισιν, 
ιατρός δή τέ/νην κτήσατο τήν δε βίβλον.

Συνέγραψε πολλά, έξ ών ό συμπατριώτης του Παπαδοπούλας (*) οιαμνη-· 
μονευει τών έξης.

— Υπομνήματα εις Ίππσκράτην.
—Επιγράμματα (s) καί διάφορα άλλα ποιημάτια.

Μετάφρασις τών Ιξομολογήσεων τού ιερού Αυγουστίνου.

(') θρήνος, οτίχ. 302—30.
(’) Papadopoli, Historia Gymnasii Patavini, tom II, σε)„ 311,
(5ί Βλεπε τό είς τον διδάσκ*>Λν τρυ Μαργοΰνινν.
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Το σπουδαιόΐϊρον όμως των έργων αΰτοΰ είναι ο Κ ρ η τικό ς πόλεμος·, 
Ιαμβικόν ποίημα διαιρουμενον εις ει.κοσι τέσσαρα τμήματα·

Ό  Πικρίδης τελευτά την Ιξιστόρησιν Ιν στίχω 307 τοΰ ΚΓ’ τμήματος, έν Λ 
μνημονεύει της Ιν ετει 1664 άναγοοεύσεως Οπό τής Ένετικής Δημοκρατίας 
τοΰ μαρκησίδυ Βίλλα ώς στρατάρχου της Κρήτης" Ιν παρεκβάσει δέ από τοΰ 
επομένου στίχου μέχρι τέλους άφηγεΐται τά τής καταγωγής τοΰ περίβλεπτου 
μαρκησίου, προς ον άποθνήσκων. παρεδωκε τό ποίημά του.

Κατα τήν εν ετει 186ο εις Επτάνησο·.· Εκδρομήν μου μεταξύ των άλλων 
εΰρον Ιν χειρογ.άφω τό ποίημα τοΰ Σκληρού, δπερ μετά προλεγομενων Ιξέ- 
δωκα ώς δεύτερον τόμ.ον τών εθνική δαπάνη τυπουμε'νων Ελληνικών ’Ανεκδότων,,

Θωμάς Φλαγγίνης (’).
Έγεννήθη έν Κέρκυρα, καί έλθών εις Βενετίαν εστάλη δαπάνη 

μοναχού τίνος εις Πατάβιον" καταγραφείς μεταξύ τών μ,αΟητών τοΰ 
τότε κλεϊζομένου Πανεπιστημίου τής πόλεως ταύτης, σιεκρίθη διά 
τήν λιτότητα τοΰ βίου, τήν ταπεινότητα τών ηθών, καί τήν μετά 
ζήλου μάθησιν, καί κατέλαβεν επίσημον Οέσιν μεταξύ τών περιφανέ
στερων σπουδαστών. Στεφθείς διδάκτωρ τοΰ τε Κανονικού καί ’Αστυ- 
κοΰ Δικαίου (juris utriusque) έπανήλΟεν εις Βενετίαν" μετά τον 
θάνατόν τοΰ προστάτου του έπεδόθη εϊς τήν έξάσκησιν τοΰ δικηγο
ρικού επιτηδεύματος, έξ, οΰ τό κατ’ άρχάς μόλις έπορίζετο τ ’ άναγ- 
καίοΰντα εις άπέριττον βίον" ειτα δ ’ ενεκα τών άνατιθεμέ.νων αΰτώ 
πολλών καί σπουδαίων υποθέσεων, άς έπιμελώς καί τιμίως διεξήγα- 
,γεν, απέκτησε μεγάλην περιουσίαν. ’Έχων μονογενή θυγατέρα ένύμ- 
φευσε προς Βενέδικτον Σουπεράντιον, καθιστών αυτήν κληρονόμον 
μετά τεκνοποίησιν" άποθανούσης ό'μ,ως άτεκνου, διέθηκεν ό μεγάθυμος 
ουτος 'άλλην πάσαν τήν περιουσίαν του υπέρ κοινωφελών τή π ατρίδι 
ϊργων. Προσήνεγκεν άξιόλογον ποσότητα εις τό ελληνικόν νοσοκομ.εΐον 
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, ένύμφευσε πτωχάς 'άλληνίδας, καί έςηγόρασεν 
άπά τής μουσουλμανικής δουλείας πολλούς χριστιανούς.

’Αποθανών ό άείμ.νηστος Φλαγγίνης διέθετο τήν περιουσίαν του 
«τυνισταμένην εις 1 7 1 ,7 1 5  δουκάτα προς ϊδρυσιν Ελληνικού φροντι
στηρίου έν Βενετία, έν ώ να έκπαιδεόωνται πτωχοί έλληνόπαιδες, 
άποκλειστικώς πρεσβεύοντες τό ορθόδοξον δόγμα, προτιμωμένων τών 
συμπατριωτών του Κερκυραίων καί μετ’ αυτούς τών Κυπρίων. 'θθεν 
καθιδρύθη τό ελληνικόν τοΰτο φροντιστήριον, είς τιμήν τοΰ ίδρυτοϋ

(*) Βενέδικτ%< Φλαγγίνης Κύττ^βς έδίδαξε τω 1ο83 εν -ιω Τϊανετιιστηΐλίω w  Πβ* 
μαβιού, (FaccioUtij Fasti Patayiai), J



'δ έ κ α τ ο ς  έ β δ ο μ ο ς  α ιώ ν .

Φλαγγινιανόν όνομασθέν, διά διατάγματος τής 'Ενετικής Γερουσίας 
(6 Σεπτεμβ. 1 6 6 4 ), καί εις ενδεκα ώρίσθη ό αριθμός των υποτρόφων^).

“ Τό όνομα τοϋ Φλαγγίνη, λέγει ό Παπαδόπουλος, διέτρεχεν εύλο- 
» γούμ,ενον καθ’ ό'λην την ’Ανατολήν » (2).

"Αγνωστον ήμ.ΐν εάν ό Φλαγγίνης κατέλιπε συγγράμματα εκδα- 

θέντα ή ανέκδοτοι.

Ευγένιος Γιαννούλης ό Αίτωλός (*).
’Εγεννήθη περί τάς άρχάς τοϋ IV . αίώνος εις Μέγα Αένδρον τοϋ 

'Άποκόρου, καί έκπαιδευθείς κατά πρώτον έν τώ  σχολείω τής Βαρνα,- 
κόβης Οπό Νικόδημον τον Καβάσίλαν μετέβη ύστερον, προς τελειοτέ- 
ραν κατάρτισιν, εις Κωνσταντινούπολη!, ό'που έφοίτησε παρά Θεοφίλώ 
τω  Κορυδαλλεΐ καί Μελετίω τώ  Συρίγω. ’Εκ Βυζαντίου έλθών εις 
’Αθήνας ήκροάσθη καί ένταΰθα τοϋ φιλοσόφου ’Αθηναίου, καί εϊτα 
ήλθεν εις Καρπενήσιον προσκληθείς υπό τής κοινότατος ώς προϊστά
μενος τοϋ ίδρυθέντος σχολείου(*)·

Μετά πολυετή γόνιμ-ον διδασκαλίαν ό ίερορ,όναχος Ευγένιος, μή 
άρεσκύμενος εις την κοσμικήν τύρβην, ήλθεν εις τά έρυμνά καί δύσή- 
λια των Άγραφων όρη καί ένταϋθα έςελέξατο τό έρημητήριόν του. 
Οί κάτοικοι τής κωμοπόλεως Βρανιανών μετά μεγάλης χαράς μ α - 
θόντες την έ'λευσιν αύτοϋ θρυλλουμένου επί παιδεία καί άγνότητι 
ήθών, ώκοδόμησαν χάριν αύτοϋ τό έν τή θέσει Γούβα μοναστήριον τής 
Αγίας Παρασκευής. ’Ενταύθα ό φιλέρημος μ-οναχός παρέμεινε μέχρι τέ
λους τοϋ βίου μελετών, συγγράφων, καί δι’ επιστολών νουθετών τους 
πέριζ επισκόπους, ιερείς, μ.οναχούς, καί κοσμικούς, διδάσκων άμα καί 
τινας εκλεκτούς μ.αθητάς.

"ίνα καταδειχθγί ό χαρακτήρ τοϋ άνδρός παρατιθέμεθα iy. των 
ανεκδότων αύτοϋ επιστολών τά  εξής αποσπάσματα;

Νουθετών κατά ’Οκτώβριον τοϋ 1 6 6 2  τόν επίσκοπον Δημητριάδος 
αναφωνεί ’.

' '
(’) Ό  Κύπριος Βερνάρδος "Ακρης προσέβετο ύστερον την ιδία δαπάνη συντήρησιν 

ετέρων δύο. (Vcludo, Colonia Greca in Veuezia).
(*) Historia Gjnmasii Palavini.— Ό  Βλαντής έζεφώνησε λόγον περί Φλαγγίνη 

ΐ*ή έχδεδομένον,
( ) Εΐνε γνωστότερος ύπό τό δεύτερον έπωνυμον* εις δέ τας επιστολάς του υπογρά

φεται άλλοτε μέν Ευγ έ ν ι ο ς  Ί ω α ν ν ο ύ λ ι ο ς ,  άλλοτε δέ Ευ γ έ ν ι ο ς  ό έ ζ  Αι τωλί ας .
( ‘) Έξ έπιγραιρής τοϋ εν Καρπενησίιρ ναοΰ τής Γεννήσεω; τή; θ;οτόχου δηλοί*

ότι εν ΐ-;ι 1Θ42 διέτριβεν ό Ευγένιο; ένταϋβζ.
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« 01 μεγάλοι, δέσποτα, θρόνοι καί οι λαμπροί και πολοπρδσοδοι βαθμοί,
>  και τα λοιπά αξιώματα, μετά μεν φρονήσεως, άρετής, κα'ι λόγου οίκονο-
* μουμενα πολ-λα τους τοιούτους ώφέλησεν οικονόμους, και σχεδόν ίσοθέους 
:»πεποίηκε, τους δε κατά τάς αύ-.ών ορέξεις και πεπλανημένας θελήσεις τά 
1 τής Ικκλησίας φθείροντας καί τα κοινά καί ίδια ιδοποιοΰντας συμβαίνει τό 

’» έναντίον . . .  Φρόντιζε, δέσποτα, των καλών έργων καί προτιμά πάντα των
>  ζεόντων τά μένοντα* γίνου πιστός καί φρόνιμος οικονόμο;" ευλαβοϋ τής Ιπ ι-  
ί  σκοπής τό άξίωμα, καί τής ίερωσύνης τό ύψος, μνημόνευε άεί των έσχά-
* τω ν συλλογιζου τήν άπόδοσιν τής οικονομίας. . .»

’£ν ετει 16 6 4  γράφων προς τον έν Κωνσταντίνο υπόλει παρεπί"· 
δημαϋντα μητροπολίτην Λαρίσσης Διονύσιον προτρέπει ενα ταγύνη τη*· 
χάθοδον λέγων"

« Ή  χρόνιος απουσία τών θεοφιλών καί γνησίων ποιμένων, καί ή βραδυ-
τής τούτων ή υπερήμερος, πολλά; ψωριάσεις άποτίκτειν οΐδε τώ ποιμνίων 

ί  πανιερώτατε- έντεΰθεν ή τών πολυφθόγγων νοσημάτων άναβλαστάνει δαψί- 
ί  ί-εια’ ένθεν τά πάθη τά έπιβλαβή, καί α! παντοδαπαί λύμαι, καί τών μήλο
υ» φώνων λύκων ή αναιδής Ιπέλευσις. 'Ως γάρ τά τοΰ σώματος πάθη έχει 
» αμελούμενα τώ χρόνιρ και άποσκιβρωθέντα ήδη δυσαπάλλακτα γίνεται, 
ί  ούτω φασίν οί περί τά τοιαΰτα δεινοί, καί έπϊ τά τής ψυχής νοσήματα συμ- 
ί  βαίνει" άλλ’ έρεις ίσως αυτός, Ιγώ έκδημών τήν τοΰ ποιμνίου Ιπιστασίαν 
ί  άλλοι; έπέτρεψα ποιμαίνειν άντ’ έμοϋ' πάνυ μεν ουν, αλλά μισθωτών ούτοι 
ι  τον τόπον Ιπέχουσι, καί οΰ γνησίων ποιμένων' ολίγη γάρ τις ή περί τό 
ί  ποίμνιον τούτων φροντίς, οτι σκεύη φεροντες οδτοι, ώς λέγεται, ποιμένος
>  μόνον άπειρου καί οΰκ έπιστήμονος* τόσον γάρ αΰτοΐς μέλει τών προβάτων 
; ί  όσων ταίς μητρυιαΐς περί τών οικείων προγόνων" ούδέν τό χαρακτηριστε
ί  κον γνησίου σώζουσι ποιμένος ούτοι* καί γάρ τής ποιμάνσεως τριχώς γενι- 
ί  κώτερον διαιρουμένης, οΰδέν τούτων προσήν αυτοί;" ού γάρ τό πλανώμενον 
ι  έπιστρέψαι δυνατοί, ούτε δήσαι τό συντετριμμένου οίδασιν, ούτε μήν αύθις τό
>  ψωραλέου θεραπεΰσαι . . . .  Ή μεΐς, ίστω θεός, περί πλείστου ποιούμεθα 
» τά σά, οΰ φιλία τή προς σε νή Δία νικώμενοι, άλλ’ αλήθεια' καί γάρ νέαν 
ϊ  άγων τήν ήλικίαν πολιόν έκέκτησο φρόνημα, καί άρετή καί συνέσει τούς 
ί  χρόνω τώ  βαθμώ προβεβηκότας ύπεραίρειν έσπούδασας . . . Ό θ εν  διά τά- 
ί  χους Ιπανιέναι σπούδασον, καί μή πόρβω τής οικείας Ιγχρονίζειν ποίμνης 
ί  βούλου' τοϋτο καί ή τών ιερών κανόνων βίβλος άπαρεσκεται, και τους ούτως 
ϊ  έχοντας ποιμένας ένειδ^ει* δρα γοϋν μή λόγοι; τισίν ΰποκλαπείς υψηλο
ί  τέρου εφιέμενος ογκου" όσον γάρ τό ύψος ύπερκείμενον τοσοΰτον καί ό λόγος 
ί  απαιτείται" θρυλλείται δέ καί τούτο παρά τισιν ώοε" έγώ δέ κάκιστον φημί 
ί  τήν λιχνίαν καί πολλών γέμουσαν συμφορών άεί μεν, νϋν δέ μάλιστα καί 
» Ιπί ταύτην

'Εν έ'τει 1663  ό φιλόπατρις Αΐτωλος έπεισε τινα τών φιλογενών 
ϊνα καταβάλλη τά προς σύστασιν σχολείο1.» έν Άνατολικω καί προ£

S28
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έζασφάλισιν τοΰ χορηγηθέντος κεφαλαίου Iζήτησε παρά της μεγάλης 
εκκλησίας την έκδοσεν σιγιλλίου' άποτυχών έγραψε προς τον έν 
Κωνσταντινουπόλει παρεπι&ημοΰντα Διονύσιον Λαρίσσης "να συντελέσιρ 
προς ταύτην την αγαθοεργόν πράζιν.

« Έ ν τοΐς μέρεσι τής Αιτωλίας, τής έμής άθλιας πατρίδας, καί έπ! πά^ίχ 
ϊ  «χεδόν τοΐς πέριξ έ κείνη κλίμασιν έξέλιπε προ πολλών ήδη χρόνων ίπ α ν  
ϊ  καλόν, μεΟ’ δ ή τΟ< «ιζών γραμμάτων γνώσις, ή τροφή των λογικών ψυ- 
» χών, ή δυναμένη σοφίζειν εις σωτηρίαν ιόν ανδοωπον κα! ουτω συνέβη τους 
» έκεΐσε πάντας αναλφάβητους γενέσθαι κα! άγαν τριβαρβάρους, περ! δέ την 
ϊ  ομολογίαν τής καθ' ημάς άμωμήτου πίστεως μηδέν των αλλοφύλων πάντες 
» διενηνόχασι* σπάνιόν τι χρήμα ο ίερεϋς έκεΐ, 6 άπλώς γραμμάτων ειδησιν 
κ εχων- τούτου χάριν πολλά τών παιδιών άνευ τοΰ μετάνοιας λουτρού άπήλθον 
» τοΰ βίου κα! τών 'ιερών άμέθεκτα μυστηρίων- εΐ δέ που κα! ίερεΰς (καθ’ 
» ΰπόθεσιν) φανείη που τραγικόν τι τέρας έκεΐνος ή κωμικόν έκφόβητρον* 
» ταΰτα καθορών έγώ κα! εί'περ τις άλλος δεινοπαθήσας και άλγημα καθ’ 
» ημέραν ήμΐν επ’ άλγήματι προσετίθετο" κα! ούτως Ι’χων τρόπον τινα έζή- 
ΐ) τουν μετά θεόν τοΰ τοιούτου κακοΰ θεραπείαν κα! -ετυχον άνδρός τίνος 
ν ζήλον ήδη πατρωον εχοντος κα! προθυμίαν την αυτήν τώ συστησαμένιρ έν 
ϊ  τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις τό νέον φροντιστηρίου Ιν τή Κωνσταντίνου (’) ' εκείνος 
» τοίνυν μικρόν τι άργυρίδιον διδοΰς, δσον είς ενός μίσθωμα παιδαγωγού, 
» ίνα τους παΐδας τών πτωχών κα! αδυνάτων παιδεύη τούς τε έν Άνατολικφ 
» κα! εν τοΐς άλλοις πέριξ χωρίοις, έδεήθη διά γραμμάτων παρά τής μητρός 
ΐ) ημών έκκλησίας, όπως τό σιτηρέαιον έκεΐνο μείνη άπαραποίητον είς τόν 
» μετεπειτα χρόνον, παρά μηδενός τών τε νΰν δντων ή τών έπομένων παρα- 
» τραπείη είς οικείας ήδυπαθείας* δπεσχόμην ούν έγώ τώ ρηθέντι τά τοιαΰτ* 
» γράμματα* δι’ αυτών ούν τούτων ήξίουν τόν καλόν χάγαΟόν έκείνον Ιερέα 
» καί άπέτυχον* νΰν ούν τών σών τιμίων απτομαι γονάτων, εΐγε δυνατόν διά 
» σοΰ γένοιτο, κα! χάριτας οΰ τάς τυχούσας ΰπέρ τούτου ομολογήσω, μεθ' 
ο ήμών δέ κα! πολλοί άλλοι' προ πάντων δέ ό τών όλων Θεός είς έαυτόυ 
» έπιγράφων τά έπί τοΐς άδελφοϊς γινόμενα . . »

'ΐίσυχάζων έν τώ  έρημητηρίω του ό Ευγένιος έπέσυρε κα! τότε 
τόν φθόνον αθλίων τινών προς ους ευαγγελικήν άντεταξε μακροθυ- 
μίαν. Περ! τούτου έγραφε προς τόν αύτόν Διονύσιον.

« Παρά πολλοΐς μέν κα! άλλοις, ού τών πάλαι μονον θεοφιλών άνδρών, 
' ® άλλ’ εστιν ότε κα! τών θύραθεν τών έπ! την ίεραν έσχολακότων μάλιστα 
® φιλοσοφίαν, τούτοις διά σπουδής πρό παντός άλλου ην το λ α θ ε  β ι ω σ α ς, 
* κ“! 0 άπράγμων βίος κα! ήσύχιος* ταΰτα κα! παρ’ ήμΐν διαφερόντως ήγα·. 
s “ ήθη κα! διά σπουδής ο,τι πλείστης έγενεχο* διό καί πάσαν !π ’ αόχής κατέ’

Ο  ’Εννοεί τόν έχ Καστοριάς Μανολάχην, οστις, κατά Δοσίθεον, συνίδραμεν ύστερον 
*'..'! τό ίν Αίτωλιχω υφιστάμενον ήδη σ/ρλεΐον
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* τεινα την σπουδήν, η Ιπ ’ άλλ’ δτω των δοκούντοιν παρά τοΐς πολλοΓς τι~ 
» μιων* * πας γάρ άν άλλως τούτων τής κατά νοΰν ζωής γενέσθαι έπήβολον,
* ΜΊ πρότερον φιλοσοφήσαντα τοΰ νΰν αίώνος την ματαιότητα, καί την κακεν-
* τρέχε’·αν των κολλών έκφυγεΐν, ώ ; δορκάς εκ βρόχων; άλλ’ οσον ήν ήμΐν διά
* σπουδής τάς γλωσσαλγίας των κακοσχόλων λανθάνειν, τοσοϋτον ημείς άλώ- 
» σιμοι ταΐς πολλών διαβολαίς’ πολλά και καθ’ ημών, δέσποτα, είσί τά βέλη
* κα1. πεπυρωμεναι συν τοΐς άνΟραξι τοΐς έρημικο'ς αί τοξία/ και ταΰτα ούκ. 
> έκ των άδιαιτήτων ή έκφυλων, άλλ’ έκ των στόλων και δοκούντων είναι τ ι ’ 
a  διό και των λυπηροτέρων ή μ 'ν  ή έπίτασις φορτικωτέρα’ άρχιτέκτων δε των 
a  κακών ή μηχανοββάφος τις το σταμοπρόβλητον άγαλμα αυτό νΰν τάς καβ' 
a ημών υφαίνει διαβολάς, καί τάς άμυθήτους σκευωρίας έργάζεται . . . Ούκ 
a  έξαρκεΐ, φεΰ, ήμίν ή τής ανήλιου ταύτης Γούβας καταδίκη, καί ή δυσχέ- 
’» ρεια των κακοβιώτων ’Αγράοων, έφ’ οΐς νΰν ο’ικοΰμεν, έν οις ούτε σίτος 
■> γεωργεΐται (ώς λε’γεται), οδτε οίνος, ούτε ελαιον, άλλ’ έπιτίθεται ήμίν 
‘a  Ιπαχθείς και ουτος ! .  » (*)

Έκ τών πολλών μαθητών τοΰ Ευγενίου υπήγαν καί ό Διονύσιος 
Μουσελίμης μητροπολίτης Λαρίσσσης και πεντάκις πατριαρχεύσας, ό 
Σερρών Άνθιμος, 6 Δημητριάίος Τωαννίκιος, Θεοφάνης, ΓΙαίσιος, Συ
μεών Φαναριού, ό Λοιδορικίου Νεόφυτος, ό Λιτσάς καί ’Αγράφων 
’Ιάκωβος, ό Θεσσαλονίκης ’Ιάκωβος. 'Τπέρ πάντας όμως ήγάπα ’Ανα
στάσιον τόν Γόρ&ιον καί Χριστόφορον τόν Αίτωλόν, εις ους κατέλιπεν 
άποθνήσκων καί την βιβλιοθήκην του.

Οι Προκόπιος, Μελέτιος καί άλλοι έπαινοϋσι μεγάλω; τόν Ευγέ
νιον, τόν όποιον κατά λάθος ^ιχοτέμνουσιν εις Αίτωλόν καί Άκαρνάνα.

’Έγραψε διάφορα θρησκευτικά συντάγματα καί λόγους, καί Βίον Κυρίλλου 
τοΰ Λουκάρεως, ώς άγιου.

ΙΙεριεσώθησαν δέ διάφοροι έπιστολαί του ήτοι 26 προς Διονύσιον Λαρίσσης 
(1 6 6 2 —66), καί άνά μία πρός τον Ιπίσκοπον Δημητριάδος (1662 ', προς τον 
Ιερομόναχον Άγαθάγγελ,ον (1664), Γερμανόν τόν Λοκρόν (1663), καί ΙΙανα- 
-γιώτην Νικούσιο ·.

Διετήρει δε τακτικήν αλληλογραφίαν μετά τών τότε πεπαιδευμένων, καί 
πρό πάντων Νικουσίου, καί ’Αλεξάνδρου τοΰ Μαυροκορδάτου, οστις ΰπεγρά- 
φετο έπιστελλων ε Ό  έν Χριστώ υιός αυτής ’Αλέξανδρος (3) ».

Ό  μαθητής του Γόρδιος, ώς λέγει ό Προκόπιος, συνεγραψεν έν Ικτάσει τόν 
βίον τοΰ σοφοΰ καί έναρέτου διδασκάλου του.

Γ )  Κα! 4 τότε Άγραφων ’Ιάκωβος ίέν  έδειξε το άπαιτούμενον σέβας τ.ρδς τδν 
σεβάσμιον τούτον διδάσκαλον, ώς δείκνυται εκ τίνος έπιστολης του πρδς τόν αυτόν 

ΐΑιονύσιον.
(*) Αίνιϊνος Ίων·.* φιλλάδ. Γ—Δ.—Έπιστολαί Ευγενίου καί Γοοδίου,
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Παναγιώτης Νικοόσισς.
’Εγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει περί τό 1613' κομιδτί νέον παι 

ρέλαβεν ό τής μεγάλ-ης εκκλησία? ίεροκήρυξ καί διδάσκαλος Μελέτιος 
Συρίγος, καί έξεπαίδευσε την 'Ελληνικήν και τάς Άσιανάς διαλέκτους. 
Ευφυΐα κεκοσμημένος έξέμαθε την 'Ελληνικήν άριστα, τήν Άραβίκήνρ 
Περσικήν, κ«ϊ Τουρκικήν’ ειτα δ’ εις Πατάβιον υπό τοΰ αΰτοϋ Συρίγου (*)■ 
σταλείς πρός τελειοτέραν σπουδή, έγένετο εγκρατής τής Λατινικής 
καί ’Ιταλικής γλώσσης, κάι δι’ αυτών των μαθηματικών επιστημών* 
καί τής αστρονομίας. Τασοϋτον ηΰδοκίμησεν εις τόν τελευταίο» 
τούτον κλάξον, ώστε εκτός τής μεγάλης τιμής ήν άπελάμβανεν ώς 
αστρονόμος παρά τοϊς Ευρωπαίοι;, έθεωρεϊτο παρά τών Τούρκων ώς 
προγινώσκων τά  μέλλοντα.

Έπανακάμ.ψας έκ Παταβίου εις Κ ωνσταντινούπολιν άνελαβε τά- 
καθήκοντα διερμηνέως τής πρεσβείας τοΰ αύτοκράτορος τής Γερμανίας, 
καί κατόπιν ετέριον Ευρωπαϊκών πρεσβειών, επί τέλους δε καί τής 
υψηλής Πύλης συγχρόνως. 'Ως διερμηνεϋς τής Γερμανικής πρεσβείας 
διετελεσεν είκοσι πέντε έτη, άναφέρεται fie. ώς τοιαϋτος έν 16 ί 6. 
Απο τίνος S εποχής ο Νικούσιος άνέλαβε τό διπλοΰν άξίωμ,α διερ— 
μηνεως τοΰ αύτοκράτορος, καί τής υψηλής Πύλης άριστικώς αγνοεί
τα ι’ γινώσκεται μ. όνον, οτι διετήρησεν αυτό μέχρι τοΰ 1666, δτε 
συστρατευσάμ,ενος έπί Κρήτην μετά τοΰ μεγάλου βιζίρου ’Α χμέτ- 
Κιουπρουλή, άφιερώθη ιδίως εις τήν αποκλειστικήν τής Πύλης υπη
ρεσίαν. « 'Ο Παναγιώτης, λέγει ό Κάντεμίρ, άπέβη τοσοΰτον άναγ- 
" καϊος εις τήν ’Οθωμανικήν αυλήν, καί τοσαύτήν έκέκτητο παρ’ αύ- 
!> τή ύπόληψιν, ώστε ουδέποτε χριστιανός παρέστησε πρόσωπον ούτω 
» λαμπρόν, ”ούδέ τό μέλλον γεννήσει ομοι,ον αύτώ’ υπήρξε διά τόν 
» βεζιρην οτι ό ’Αχιτόφελ διά τούς ’Ιουδαίους, καί 6 Όδυσσεΰς διά 
ο τούς "Ελληνας’ τούτέστιν άνήρ πολύμητις καί μή υπό προσκομμάτων 
» καταβαλλόμενος. " Τρία δέτινα  πρός τοϊς πολλοϊς άλλοις δύνανται. 
νά καταδείξωσι τόν χαρακτήρα τοΰ Νικουσίου, ώς χριστιανού, καί. ώς 
"Κλληνυς’ ή πολύκροτος μετά τοΰ Βανή έφενδη συζήτησις αύτοΰ περί 
■ορθής πίστεως τών χριστιανών, ή διαγωγή του κατά τήν πολιορκία»· 
καί άλωσιν τής Κρήτης, καί τό περί κατοχής τών άγιων τόπων· 
υπέρ τών 'Ελλήνων, μεσολαβήσει αύτοΰ, έκδοθέν φερμάνιον. ’Αλλά 
ταΰτα πάντα κατ’ έκτασιν έκτεθέντα Οπό τοΰ Ε. Σταματιάδου, παρα-

ί ’ί Κ«νστ«ντίου Πατριάρχη ττιοϊ τ'πς Mr/ά λ τ ς  τςΰ Γένους σχολής 'Γπίι»νΥΐμ<ω
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λείπονται καί διά τό σχοινοτενές καί ώς ήκιστα άρμόζοντα έν φιλολοτ 
γική μάλλον βιογραφία.

'Ο Παναγιώτης συνεζεύχθη τώ  1 6 6 5  εύγενή τινα νέαν έκ τή£ 
των Καντακουζηνών οίκογενείας (ι), έζ ής άπέκτησεν ενα μόνον υιόν, 
καταφαγόντα είς τών άλχημιστών τάς χιμαίρας άπασαν την π α 
τρικήν ουσίαν.

'θ  Νικούσιος άπεβίωσε τη  2  ’Οκτωβρίου 1 6 7 3  έζ  αποπληξίας* δ 
δέ θάνατός του άναφέρεται ούτως υπό Καντεμίρου. Μια των ήμερων 
άστεϊζόμενος μετ’ αύτοϋ έν τώ  στρατοπέδω τής Σάξας ό μέγας βε
ζίρης, τόν ήρώτησε μεταξύ των άλλων καί, πώς ένώ ήτο τόσον σοφός 
καί προεγίνωσκε τά  τών άλλων πράγματα, δέν ήδύνατο νά προιδη 
τά  ίδια. Πρός ταϋτα δ Παναγιώτης, άπήντησεν, οτι άν ό μέγας βε
ζίρης έλάμβανε τόν κόπον νά ελθη είς την σκηνήν του την εκτην 
ώραν της νυκτός, ν^ελεν ϊδει τ ί ,  προξενήσον αύτώ λύπην καί δυσα
ρέσκειαν. *0 βεζίρης ανυπόμονος νά λύση τό αίνιγμα, έπορεύθη περί 
τό μεσονύκτιον είς την σκηνήν τοΰ Παναγιώτου* άλλ’ εισερχόμενος 
άπήντησε τους ύπηρέτας ολολύζοντας καί θρηνοϋντας* παρ’ αυτών 
δ ’ Ιμαθεν ότι ό Παναγιώτης άπεβίωσεν* είς τών υπηρετών πλησιάσας 
τότε τώ  εϊπεν, ότι πριν άποθάνη τώ  άνέθηκε νά ζητήση παρά τοΰ 
βεζίρου την χάριν ϊνα μετακομισθή δ νεκρός του είς Κωνσταντινού- 
πολιν καί ένταφιασθή έχει. Πρός ταϋτα ό Κιουπρουλής άπήντησε.
« Λυπούμαι διότι ό Παναγιώτης, 8ν τοσοϋτον ήγάπησα, καί οστις 
» υπηρέτησε τό διβάνιον · πιστότερον ή όσον προσεδοκατο υπό χ ρ ι-  
>> στιανών, άναδειχθείς κατά τε τούτο καί κατά τά  άλλα αύτοϋ 
» σπάνια προτερήματα υπέρτερος καί αυτών τών μουσουλμάνων, δέν 
» έπείσθη πρό τού θανάτου αύτοϋ νά όμολογήση την είς τόν προφή- 
» την υποταγήν του. Ata τής πράξεως ταύτης ήθελεν επιστέψει 
» άπαντα τόν βίον του, καί πρώτος εγώ ήθελον άρει τόν νεκρόν του 
» έπί μίαν λεύγαν εις τους ώμους μου. ’Αλλ’ άν ή ελλειψις αυτή 
» δύναται νά τώ  κλείση τόν παράδεισον, έγώ όμως έκτιμών τόν 
» πρός την υπηρεσίαν ημών ζήλον του, νομίζω εύλογον νά έκπληρωθή 
« ή αϊτησίς του όπως ταφή όπου έπεθύμησε ». Τοιουτοτρόπως δ μέ
γας βεζίρης έπέτρεψεν εις τούς ύπηρετας τού Παναγιώτου νά μετά" 
κομίσωσι τόν νεκρόν αύτοϋ εις Κωνσταντινούπολή, δοΰς αύτοΐς καί

(') ‘Ο Βχλιέροι λέγει τουναντίον, οτι ή σύζυγοι τοΰ Νιχουσίου ήτο Χία τήν π*-» 
ίμ δα , τδ γένος Καλδοκορέση· ίρστε πιδσνδν ένυμφεόβη δίς.
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χ ά η  σερίφιόν άπευθυνόμενον μέν ηρώς τόν διοικητήν Κωνσταντινου
πόλεως, παραγγέλλον δέ τόν οικουμενικόν πατριάρχην νά τόν κη- 
δεύση μεθ’ ό'λης τής δυνατής πομπής.

Τοϋτο δε και έγένετο, παρευρεθέντων εις τήν κηδείαν αύτοϋ πάν
των των έν Κωνσταντινοιιπόλει Ελλήνων καί επισήμων αλλοδαπών" 
ό νεκρός του κομισθείς εις την έν νήσω Χάλκνι μονόν τής Θεομήτορβς, 
ήν αυτός άνωκοδόμησεν, έτάφη αύτόσε. ’Επί δέ της επιτύμβιοι» 
πλακός υπάρχει γεγλυμμένον κηρύκειον, ώς έμβλημα της αξίας του, 
καί κάτω αύτοϋ τό έξης επίγραμμα"

Τώ Σωτήρι θεω .
Παναγιώτης.

Ενθάδε κεΐται Παναγιώτου δέμας,
Έρμηνέως άναχτος άρίστου λίαν,
Μέγα διαπρεψαντος έν σοφών λόγοις,
Καί βασιλείαν άήίαν εΐληφδτος, 
λελοιπότος φως πριν το γήρας προφθάση.
Ψ υ χή  δέ άπέπτη χώρον εις μακαρίων.

αχογ’ Σεπτεμβρίου κβ .

Πολλοί έπτ'νεσαν τοϋ Νικουσίου την πολιτικήν περίνοιαυ, τόν πρός 
τήν πατρίδα έρωτα, καί την προς τήν θρησκείαν καί παιδείαν άφο- 
«τίωσίν του. ’Αντί παντός ετέρου εγκωμίου παρατιθέμεθα ό',τι b πο
λυμαθέστατος τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας Ιστοριογράφος Hammer 
περί αύτοϋ εκφέρει" « 'Ο Νίκούσιος ήτο δεξιώτατος περί τάς δία
ν πραγματεύσεις, πολιτικός οξυδερκέστατος, άνήρ ευθύτατος, καί των 
■ στασιαστών ό εχθρός καί 6 τρόμος. Διετέλεσεν ΰπέρμαχος ισχυρός 
β τής ’Ανατολικής εκκλησίας, κατορθώσας τήν είς αυτήν άπόδοσιν 
» τ ών έν 'Ιεροσολύμοις άγιων τόπων, καί έν ένί λόγφ άν οί 'Ελληνες 
β άπήλαυσαν έπιρροής τίνος παρά τή υψηλή Πύλνι, εις τόν άνδρα 
» έκεΐνον όφείλουσιν αυτήν ».

Παρεντιθέμεθα δέ καί τήν έξής ανέκδοτον έπιστολήν, ήν έξ ’Αγρα
φων έγραψε πρός τόν πάλαι συμμ,αθητήν του Νικούσιον έπαναστρέ- 
ψαντα έκ Κρήτης Ευγένιος ό Αΐτωλός.

* Πολύς μέν παρ' 'Έλλησιν ό Όδυσσευς, δτι δεινός καί πάνυ τριβών Ιν το'ς 
πολεμικοΐς ήν καί τοΐς πράγμασιν, έν βουλαΐς δέ καί στρατηγίαις στρατηγη- 
κωτατδς τε καί βουλεοτικώτατος’ χοιοϋχος δήπου προ τής έν Τροία μάχης 
έκεΐνος, διο καί κλεινός παρα πασι καί άπόβλεπχος. Τ ί δέ μετά χήν μάχην 
καί τόν έκτοπισμόν; Ληστριγώνάς τε καί Κυκ)ωπ*ς ένίκησε, καί τήν τών 
παντο’ων πολιτειών εϊδησιν μεμάΟηκε" πανάριστος αρα ή πρότερος έκεΐνος)
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ιών μεν γάρ φρονήσει τε καί συνέσει, τών δέ άνδμία χ ιί εμπειρία περιήν, καί 
σχεδόν τών τότε αρίστων πάντων περιεγένετο. Οίίτω δή καί σΰ φίλων άνίρών 
πανάριστε καί περιπόθητε' προ γάρ τήςεναγχος μάχης, καί τών Εκεΐσε πραγ
μάτων περίβλεπτος πανταχοϋ, μετά δέ τά πολεμικά καί την Εκείθεν Επάνοδον 
λαμπρότερος ϊρα καί κλεινός παρά πάσι, καί τούτο ού δώρον 8ν εΐποι τις ή 
φιλοτιμία τών κρίατίστων ηγεμόνων, άλλ’ ή καί της οίκοθεν αρετής ϊθλον καί 
φιλαπονίας τής περί τά γράμματα* δεδοκίμαστάι γάρ σου ή φρόνησas τοΓς 
πράγμασι, πλείον ή ό χρυσός τω πυρί* τοΰ χρόνου^έ προϊόντος καί καλλίονα 
πυθέσθαι τφ τών όλων εύχομαι θεώ' τό γάρ περιόν τής σής δυνάμ,εως καί 
της διανοίας καί τοΤς αλλοις κάλοΐς, οίς νΰν Χρίστου χάριτι πλεονεκτεί πως 
τών πολλών Εν πασι πανταχοϋ μετάδίδοται τή πνευματική άδελφότητι το 
καλόν' χαίρω τοιγαροδν Εγω μάλλον Επί τή σή εύπραγία καί δυνάμει ή Επί 
τοΐς τοΰ Κροίσου τοΰ Λυδοϋ θησαυροϊς άλλοι* αλλά μακαρίους εγωγε νΰν καί 
εΰδαίμονας ήγοΰμαι τοίις θεατάς γενέσθαι άξιωθίντας τής τε ήδίστης σου Επα
νόδου καί ομιλίας* είστιάκαμεν καί ήμεΐς Ενταύθα καί άπόντες τά σωστρα τω 
λογίω θεω καί χαριστήρια τής σής Επανόδου μετά πολλών φ’λων' άλλα ζη
μίαν ήγοΰμεθα, ευ ίσθι, την άπότευξιν οϋ τήν τυχοΰσαν' χρησταίς δε καί πά
λιν καί αίσίαις τρεφόμεθα Ελπίσιν ίδεΓν τε καί περιπτύξαιθαι σε την Εμήν 
φίλην καί περιπόθητον κεφαλήν . . . »

*0 Νικούσιος έτιτλοφορεϊτο πρώτος διέρμηνεΰς καί σεκρετάριος τή; 
’Οθωμανικής αυτοκρατορίας, καί ητον εγγεγραμμένος ότό τής δημο
κρατίας τής Γενούης ευπατρίδης αύτής, διότι τώ  1688  περτεποιηθή 
μ&γάλως τόν παρά τω  Σουλτάνω απεσταλμένο·,/ αύτής μαρκήσιον 
Αυγουστίνον Δουράτζον (’).

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
— Διάλεξις πρδς Βανη-εφένδην περί τής πίστεως τών χριστιανών. (Εδημο- 

•ιευθη γαλλιστί ΰπό Ricaut* εις τήν απλοελληνικήν δ’ εϋρηται ανέκδοτος εν 
τή βιβλιοθήκη τής Πάτμβυ).

—Περί τοΰ δβελίσκου τής Κωνσταντινουπόλεως, Επιστολιμαία διατριβή 
■πρδς ’Αθανάσιον τόν Κέρκερον.

·*—Έπιστολαί προς Ευγένιον Αίΐωλόν, καί άλλους.
Περί τής δπό Νικουσίου Εκδόσεως τής ορθοδόξου ομολογίας Πέτρου τοΰ 

Μογίλα πολλαί ΰπάρχουσι διαφωνίαν. Έν τώ βίω Μελετίου Συρίγου είπομεν» 
•τι οΰτος μεν μετεφρασεν αυτήν, ό δε Νικούσιος κατέβαλε την προς εκδοσιν 
δαπάνην. Ό  θωμάς Φρίτζχιος άπατηθείς Εκ τής προτασσομένης Εγκυκλίου 
τοΰ πατριάρχου Νεκταρίου λέγει, ότι ουτος είνε και ό συγγραρεΰς τής 'Ομο
λογίας. « Confessionem novam ecclesise Gr.TCie Orienlaiis a Patriarchs 
Hierosolymitano Neclatio anno Chrisli MDCLX1I coinpositam ». Ό  δε

{>) Έπ. Γταματιάδου, Γιογραφίαι τών μεγάλων διερμηνέων.— "Επιθι καί Caotc·* 
niir, Bistoire de l’Empire Oltoman.—Hammer, Histoire de I’Empirc Ollcp 
inan.— Ricaut, de 1’etat present des Eglises.
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*Όφμανν (Historia Catechismi Russorum) κατά λάθος άποδίδει τάς εν τη τελευ' 
ταία παραγράφω τής εγκυκλίου του Νεκταρίου υπέρ Νικουσίου εύχάς $ έπαίνους 
εις τον ΜογΩαν (Nectarius ipse summis laudadibus totlit Mogilain . . . »

Έ κ τής μνημονευθείσης έγκυκλίου δηλοΰται, or. ό Νικούσιος τωόντι άνε- 
λαβε την έ'κδοσιν του έν λόγω συγγράμματος. « Ό  σοφώτατσς οΰχ ήττον δε 
» και θεοσεβέστατος κ4ί όρθοδοξότατος Έρμηνεός τοΰ Ανατολικού και Δυτι*
> κοΰ κράτους των Αύτοκρατόρων, κύριος Παναγιώτης, οία τοΰ ημετέρου των 
» Γραικών γένους ές άκρον ζηλωτής, και τοΰ ορθοδόξου ημών δόγματος διά* 
» πυρος υπερασπιστής, προς τοΐς άλλοις αύτοΰ μεγαλοπρεπέσίν εργοις, κ α ί 
» τούργου τούτου γενέσθαι προστάτης ούκ ώκνησε, τοΰ τύπου δηλαδή και 
» κατά τήν ήμών τε και τών λατίνων φωνήν (καίπερ πολιτικαϊς φροντίσιν
> οσαι ώραι ένειλούμενος) οίκείοις άναλιίίμασί ταύτην Ικδοΰναι ».—'Ο Βρετός 
(Κατάλογος Νεοελλ. Φιλολ. Α’. σελ. 34) καταγράφει ύπ’ αριθμόν 404 τήν 
εκδοσιν ύπό τόν τίτλον « ’Ορθόδοξος 'Ομολογία τής καθολικής καί Άποάτολί* 
» κής Εκκλησίας τής ’Ανατολής. Έν Κωνσταντινουπόλει έν τή ήμετέρα μονή. 
» Έτει αχξβ. Νοεμβρίου ή. » προσθέμενος, δτι « έτυπώθη έν τ<μ πατριαρ- 
» χικώ τυπογραφείιρ ». ’Αμέσως δέ κατωτέρω ό αότός καταγράφει 6π’ Αριθ
μόν 402 τήν έν 'Ολλανδία εκδοσιν « Κατήχησις τής καθολικής καί άποστο- 
» λικής Εκκλησίας τής ’Ανατολικής έκ τής 'Ρωσσικής διαλέκτου μεταφρα- 
» σθεΐσα εις κοινήν παρά Παναγιώτου τοΰ Διερμηνέως τής 'Γψηλής Πύλης 
» κλπ. Έν Αουγδούνω (τής 'Ολλανδίας) 1662 ». 'Ό τι 6 Κ. Βρετός ήπατήθη 
εις τήν πρώτην καταγραφήν τής έκδόσεως ευκόλως καταδεικνύεται ά) τυπο
γραφείου ελληνικόν δεν υπήρχε τότε έν Κωνσταντινουπόλει* 6 ) ό τίτλος εΤνε 
άντιγραφή τοΰ προτασσομένου τής έγκυκλίου ψευδοτίτλου, εις ον προσετέθησαν 
τά έν τέλει τοΰ γράμματος τοΰ Νεκταρίου, « Έν Κωνσταντινουπόλει έν τή ήμι- 
» τέρα μονή" έτει αχξδ’ Νοεμβρίου κ’ ». Πιθανώς έχων άνά χεϊρας δύο 
άντίτυπα έκ τοΰ ένός τών όποιων έλειπε το προμετώπιον ένόμισεν ώς διαφόρ« 
έκδόσε . ς, καί μή έπισταμένω; έπιθεωρήσας κατέγραψε τό μέν πρώτον ώς 
έν Κωνσταντινουπόλει έκδοθεν, τό δε δεύτερον έν 'Ολλανδία.

’Αλλά και ό δεύτερος τίτλος δεν μας φαίνεται ακριβής ά) δ tor. δέν εΤνε 
γνωστόν αν ό ε’ις εκδοσιν τής 'Ομολογίας συνδραμών Νικούσιος εινε ταΰτο- 
χρόνως καί μεταφραστής* πιθανώς ο τίτλος ητο μακροτερος και χάριν συντο
μίας άφηρέθησαν υπό τοΰ Κ. Βρετοΰ τα ελλειποντα β ) οί Κιμμελ, Αϊνέκ- 
κιος, 'Όφμανν καί άλλοι λέγουσιν ότι έν Άμστελοδάμιρ καί οϋχί έν Λουγ
δούνω τής 'Ολλανδίας έξεδόθη δαπάνη του ΝικουσιΒ η Κατηχησις τοΰ Μογίλα, 
ήτις άνετυπώθη άπαραλλάκτως έν Λειψία τω 4695 δπο Λαυρέντιου Νορμάννου, 
καί έν Βρατισλαβία τω 1751 υπό Καρόλου Οφμαννου, προσθεντος καί'τήν 
Γερμανικήν μετάφρασιν τοΰ Φριτζχίου.

Άλοόσιος Γραδενίγος 0).
Έγεννήθη έν Κρήτη, καί έξεπαιδεύθη έν ’Ιταλία, δπου, μετά τήν

(') Αντώνιος Γραδενίγος, πιθανώς άδελφδς τοΰ Άλοΰσίου ί δίδαξε τώ 16ο0 
ςΐ έν Βενετία ελληνικόν σχολεΐον. (Veludo, Colonia Greca in Venezia).
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άλωσιν τής πατρικός, ρ-έχρι. θανάτου παρέμεινε, τάς ^ιατριβάς ώς επί 
τό πολΰ έν Βενετία ποιούμενος. ’Εκαλείτο έν το?; κοσμικοί; ’Αμ
βρόσιος, καί εΐτα μετά τοϋ έν^ύματος καί τό δνομα μ,έταλλάξας, 
Άλούσιος έπεκλήθη. Έχοημάτισε διδάσκαλος τοΰ έν Βενετία ελληνι
κού σκολείου (1664 — 66)' δι ωρίσθη υπό τής κυβερνήσεως δημόσιος 
διορθωτής καί λογοκριτής των ελληνιστί έκδιδομ-ένων βιβλίων, εΐτα 
■δέ καί βιβλιοφύλαξ τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης (’).
Έπεμελήθη διαφόρους εκδόσεις, ώς τήν 'Ιστορίαν των ’Αθηνών υπό Κον- 
ταρή 1675 (*), τήν Έρωφίλην τοΰ Χορτάτζη 1676 (5), τήν Ίεροχοσμ,ικήν 
ίςορίαν τοϋ Νεκταρίου (’), καί τό έξης μή μνημονευόμ,ενον ΰπ’ ούδενός.

— Παρακλητική συν θεώ  άγίω, περιέχουσ* τήν πρέπουσαν αότή ακολου
θίαν* νεωστί Ένετίηςι μετατυπωθεί*» παρά Ά νδρέα χ ψ  Ίουλιανώ’ άναλώ- 
ματι μεν και καμάτω ΐόίω, σπουδή δε καί Επανορθώσει τοϋ Παναιδεσιμωτάτου 
καί σοφωτάτου Άλοϋσίου τοϋ Γραδενίγου ήδη Πρωτοθύτου τής Πόλεως Κυδω
νιάς Εν Κρήτη, καί νΰν βιβλιοφύλακος τής Γαληνότατης των Ενετών αριστο
κρατίας. Έ τ ε ι άπό τής Ενσάρκου οικονομίας τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χ ριστώ 
α χπ ά . είς μέγα όγδοον, σελ. σ’ διπλαΐ (400).

"■Ο έκδοϋς Ά νδρ. Ίουλιανός προσφωνών τήν εκδοσιν t  είς τό πανευκλεε- 
» στατον καί μεγαλοφρονέστατον τω ν  Γραικών γένος » Επιφέρει περί Γραδε- 
νίγου ταϋτα « μήτε αγρυπνιών, μήτε μόχθων, μήτε δαπανών ίδιου φειδομενου 
» προς κοινήν ώφΕΧειάν τε καί Επιτηδειότητα τοΰ άξιοπολυδοζάστου καί προσ- 
β φιλεστάτου αύτοϋ γένους, άνθ’ ών δικαίους &ν αύτφ μεγίστας τάς χάριτας» 
» Κχειν δει »

Προς τον Γραδενίγον προσεφωνήΟησαν όπό Λριστοφόρου Βουλγάρεως αί Εν 
4674  Εκδοθείσαι ΆκοΧουβίαι τών πολιούχων Κέρκυρας' Εν τή Ε/δόσει ταύτη 
εΰρηται καί Επίγραμμα ήρουελερεΓον τοΰ Χριστόφορου προς τον Γραδενίγον, 
όστις έν τώ προμετωπίιρ Επικαλείται « μελίρρυτος ίεροκήρυξ, καί κατ’ άμ
α φοτερας τάς διαλέκτους πολυμαθέστατος».

Ευρηται παρά Σ . Οικονομώ είς σύνταγμα ή άντίγραμμα τοϋ Γραδενίγου τό 
έξης χειρόγραφον <ι υπομνήματα καί ζητήματα είς τό ΆριστοτΕλους περί 
·» γεαέσεως καί φθοράς ». Έ ν  τελεί φέρεται ή σημείωσις. « Έ κ  τών τοϋ 
Άλοϋσίου Γραδενίγου ιδία μηχανή τε καί μόχθιρ ».

Γεράσιμος Βλάχος.
’Εγεννήθη έν Κρήτη, δπου έπαιδεύθη τά  πρώτα μαθήματα, καταρ- 

τισθείς εΐτα έν ’Ιταλία· Έν Βενετία διετέλεσεν εφημέριος τοϋ ναοϋ

. .{*} Έν τξ προμετωπίδι τών Ακολουθιών του Βουλγάρεως τίτλο<ρορεΐταt xai χλΘ̂ ~ 
γούμκνος Κβρχύρας, xal πρωτοπαπάς Κυδωνιάς.

(2) Κατάλογος Λάμπρου, άριθ. 21.
(5) Βρετου, Β'. άριθ. 76, C) Λάμπρου, 22* ^
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η* *υ άγιου Γεωργίου, xttt ίεροκήρυξ· διδάσκων τήν Ελληνικήν καί τά ; 
έπιστήι/.ας εις τό £ν τή μητροπόλει ταύτϊι ελληνικόν σχολεϊον (1 6 9 8  
—  61). Ελθών εΐτα είς Κέρκυραν έαόναζεν εις τήν .μονήν τής Θεο
τόκου, ής κ*ί προεχειρίσθη ηγούμενος (166  ί) ' Εκλεχθείς ύστερον 
μητροπολίτης Φιλαδέλφειας άπεχώρησε τού προσφιλούς ερημητηρίου 
του, άφείς Αντιπρόσωπον τόν ανεψιάν του ’Αρσένιον Καλλβύδην' έλθών 
είς Βενετίαν διώκησεν έπί ί ξ  ετη (1 6 7 9  — 65) την αρχιεπισκοπήν, 
παρά πάντων άγαπώμενος καί σεβόμενος καί άπεβίωσεν έγκαταλιπών 
φήμην σοφοΰ καί έναρέτου ποιμενάρχου (*). Ό  συμπατριώτης του 
Νικόλαος Βουβούλιος έγραψεν έπαινον τού Βλάχου, τω  1 7 4 8 , 8ν δεν 
ήδυνήθημεν νά ίδωμεν καί προσΟέσωμεν καί άλλας λεπτομέρειας είς 
τόν συντόμως ήδη έκτιΰέμενον βίαν τού λογίου Κρητός.

"Εγραψεν ό Βλάχο; πολλά καί διάφορα, έξ ών έδημοσιεύΘησαν"
— θησαυρό; τή; Εγκυκλοπαιδικής βάσεω; τετράγλωσσος. Μετά καί τώ» 

Επίθετων εκλογής, καί διττού τών λατινικών τε καί ’Ιταλικών λέξεων πίνακος. 
Έ κ  διαφόρων παλαιών τε καί νέωτέρων λεξικών συλλεχθείς παρά Γερασίμου 
Βλάχου τοΰ Κρητός, καθηγουμένου τής μονής τοΰ μεγάλου Γερασίμου Σκα
λωτού, κήρυκο; τοΰ ίεροΰ ευαγγελίου, καί τών επιστημών κατ’άμφοτερας τα ; 
διαλέκτους διδασκάλου. Venetiis 1659.

« To λεξικόν τούτο, λέγει ό Βρετός, άφιερώθη είς τόν μέγαν δούκα τή ; 
Τοσκάνης Φερδινάνίον τόν Β '. υπό τού συγραφέως, δστις έυάνη δ πρώτος 
λεξικογράφος μεταξύ τών νεοελλήνων πεπαιδευμένων άνδρών. Μετά την άφιε- 
ρωτικήν γεγραμμένην λατινιστί, επονται διάφορα Επιγράμματα τού ίδίου λε
ξικογράφου, Εγκωμιάζοντος διάφορα μέλη τής όουκική : οικογένειας, καί ετερα 
εις έπαινον του συγγραφέως Βλάχου δπό τών φίλων του, ’Αρσενίου Ιερομο- 
νάχου Καλούδη, τοΰ Κρητός, Στεφάνου Τζιγαρά, Βαρθολομαίου Συροπούλου 
τού Κρητός, καί Γρηγορίου ίερομονάχου Μελισσηνού τού Κρητός. Ή  Εκδοσι; 
αυτή έΓναε τήν σήμερον σπανία. Μετετυπώθη δε μέ προσθήκην λέξεων καί 
διορθωσιν τών τής πρώτης Ικδόσεως παροραμάτων παρα τώ τυπογράφω Αν- 
τωνίω τφ  Βόρτολι κατά τό 1723 καί 1 i5 0  έτος. Εν οε τφ  τελεί τού προοι
μίου τού τυπογράφου Βόρτολι άναγινώσκεται εν επίγραμμα Νικολάου Βουυου* 
λίου ίατροσοφιστού προ; Επαινον τού λεξικογράφου· 1 έλο; μετετυπώθη παρά 
τώ τυπογράφω Νικαλάω Γλυκεΐ, τό 1784 έτος (’) ».

“ Αρμονία οριστική τών δντων κατά τού; Ελλήνων σοφού;, συν-εθεΓσα παρά

m

(Μ Sp. Veludo, sulla Colonia Grcca in Venezia.—Μουστο-ϋοόυ, π:;ί τών (·.· 
Κερχνρα ΆχΛοτ,μιών.

Κατά λάθος δ Βρετδς φέρει, ότι 6 Βλάχος άτείβίωσε τω 16 ί 8, ένφ τφ 1683 υ(το 
•ηδη έν τοις ζώσι

(*) Κατάλογος Νεοελλην.χής Φιλολογίας Β’, σελ. 33.
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Γεράσιμο.; Βλάχου τοϋ Κρητδς, καθηγουμένου του μεγάλου Γεωργίου Σκ** 
λωτοϋ, ευαγγελικού κήρυκος και των έπιστημών διδασκάλου. Veneliis, typis 
Andreae Iuiiani, 1661. 40v, σελ. 323. έλληνολατινιστί.

Προσφωνεί ό Βλάχος λατινιστί την εκδοσιν εις τον αΰτοκράτορα Λεοπόλδον 
A , προς δν καί δυο ελεγεία λατινιστί. Ευρηνται καί δυο Ιπιγράμματα έλληνιστί 
προς Βλάχον, τδ μεν τοΰ ανεψιού του ’Αρσενίου Καλλουδη, τδ δε Γρηγορίου 
Ιερομονάχου Σιναίτου Μελισσηνοΰ τοΰ Κρητός. Έν τελεί ή έξης σημείωσις, 
« έτυπώθη έν Βενετίαις παρά Άνδρέφ Ίουλιανώ £τη (sic) τής ένσάρκου οίκο
ι1 νομίας αχξ (sic)- έπιμελείφ καί διορθώσει Γρηγορίου ίεροδιακδνου Βλάχου 
» τού Κρητδς (*) ».

Εις τινα σημείωσεν Βουβουλίου φερομένην Ιν Β'ψ Παναγιώτου Σινωπέως, 
άναγινώσκομεν τα έξης περί άλλων άνεκδδτων συγγραμμάτων τού Βλάχου* 
ε συνέγραψε Φιλοσοφικά καί Θεολογικά μαθήματα* λόγους Ικφωνηθέντας εες 
ι  την άπλήν των Ελλήνων διάλεκτον. Σημειώσεις καί δποσημειώσεις είς την 
ϊ  Θείαν Γραφήν, τους άγιους Πατέρας, καί τάς ίεράς Συνόδους. Ταύτα τή 
ϊ  ιδία τού αυτού φίλο πόνου άνδρός χειρί γεγραμμε'να, καί είς σχεδόν τεσσα- 
ι  ράκοντα διηθημένα βιβλία εύρ'σκονται έν τή αύτού παρά τοΐς ένταΰθα 
ϊ  (Βενετία) 'Ρωμα'οις σωζομένη Βιβλιοθήκη ϊ .

— Έγχειρίδιον Μετρικής, (άνέκδοτον παρά Π. Λάμπρω).
Προς τούτοις εγραψεν ό Βλάχος—Περί έπιστολικών τόπων, ώς φαίνεται 

?κ τίνος βητοϋ προτιθεμένου είς τδ έν Κωνσταντινουπόλει ΰπδ ’Αναστασίου 
Περδίκη έξ Ιωαννίνων τω 1836 έκδοθέν Ιπιστολάριον.

— ’Επιστολήν έκ Κέρκυρας προς Βησσαρίωνα τδν Μακρήν περί φυσικοθεο- 
λογικών ζητημάτων, (έδημοσιεύθη έν Εύαγγελικω Κήρυκι τομ. ΣΤ’ σελ. 
2 9 7 -8 1 ) .

—Σχολαστικά ζητήματα είς τδ ά, β , καί γ βιβλίου των μετεωρολογικών τού 
Άριστοτέλους.

Χορτάκ at.
Α \ Μ ε.Ιίτιος. ’Εγεννήθη έν 'Ρεθόμνω τή ; Κρήτης ,έκ, τοϋ περι

φανούς τών Χορτακών οίκου, καί εκαλείτο Μιχαήλ έν τοΐς κοσμικοϊς. 
Παιιϊευδείς έν τή πατρίιϊι τά εγκύκλια γράμματα, μετέβη είς Ιτα
λίαν προ; τελειοτεραν παί&ευσιν, καί έν Βενετία κατασταθεις έχειρο- 
τονήΟη ίερεϋς υπό τοΰ αρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας Νικοδήμου Μεταςα. 
Εολδαςεν είς τό έκεϊ έλληνομουσεΐον (1 655), χρημ.ατίσας εφημέριος 

καί ίεροκήρυς τοϋ ναού τοΰ αγίου Γεωργίου* εϊτα προεχειρίσθη αρχιε
πίσκοπος Φιλαδέλφειας είς διαδοχήν Αναστασίου Βαλεριανοΰ. Λιώ- 
κησε την αρχιεπισκοπήν έπί είκασαετίαν (1 6 5 7  — 77), καί ή Αημ.ο-

(') Ό Γρηγόριος ούτος Βλάχος, άδελφίς ή συγγενής τοϋ Γερασίμου, έπεμελήΟη 
την έν έτει 1664 παρκ Όρσίνω Άλδρίτζη εκδοσιν τοϋ Μηναίου τοϋ ’Απριλίου (Η* 
Λάμπρου, Β’ Κατάλογος, άριΟμ. 17).·



Χε κ α τ θ ς  εβα ο μ ο ς  α ιώ ν .

κρατία άμείβουσα τήν έξιδιασμένην εύσυνειδήσίαν τ'οϋ Κβητός, έδω- 
ρήσατο ίσοβίως τήν πρόσοδον τοϋ έν Κέρκυρα μοναστηριού τοϋ άγιου 
’ΐωάννου των Μωραϊτών, συνισταμένην εις πλέον τών έκατόν τριά- 
κοντά φλωρίων κατ’ Ιτος, έκτος τής ενιαυσίου έπιχορηγήοεως ετέρων 
1 8 0 , ως αρχιεπισκόπου Φιλαδέλφειας. Ό  Μελέτιος ήν εϊδήμων τής 
λατινικής, καί αρκετά τετριμμένος περί τήν θεολογίαν (1), εκ δέ τών 
συγγραμμάτων αύτοΰ μσίς eivc γνωστόν μόνον τό έ:ής.

—'Ομολογία, ήτοι λόγος Επιδεικτικός περί τοΏ αξιώματος τής ίερωσύνης* 
συντεθεισα μεν παρά Μιχαήλου Χορτακίου τοΰ Κρητός, καί έκ.φωνηθεϊσα, 
όπόταν παρά τοΰ πανιερωτάτου καί σοφιοτάτου κυρίου Νικοδήμου τοΰ Με- 
ταξα, ’Αρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου, εις τον τής ίερωσύνης βαθ
μόν άνήχθη’ άφιερώθη δέ εις τον μακαριώτατον, καί θεοπρόβληπτον Πα
τριάρχην τής μεγαλυπόλεως ’Αλεξανδρείας, κύριον Νικηφόρον τόν πρώην Ιπο- 
νομαζόμενον Κλαροζάνην. Ένετίησιν ετει άπό Χρίστου αχμβ’. παρά ’Ιωάννη 
’Αντωνίιρ τώ Ίουλιανφ.

Εις τόν Μελέτιον προσεφώνπσεν ό Πουνιαλής τώ 1661 τήν 6π’ αύτοΰ καί 
τοΰ Καλλιέργου συντεθεϊσαν ακολουθίαν τοΰ άγιου Γοβοελα.

β ’. Γεώργιος Χορτάτΐ,ης. Έγεννήθη καί ούτος έν 'Ρεθύανω έκ 
τοϋ οίκου τών Χορτακών' πεπροικισμένος έκ φύσεως μέ λαμπράν 
φαντασίαν εγραφεν εις κρητικόν ιδίωμα τήν τραγ'ωδίαν Έρωφίλην, 
έν ή διαλάμ.πει ή ποιητική χάρις, ή ζωηρότης καί ποικιλία τών ει
κόνων. Καί όντως ό Χορτάκης έγένετο ό επισημότερος Έλλην ποιητής 
τοϋ ITf. αίώνος, δυνάμενος νέ ύπερβή κατά τήν φαντασίαν πολλούς 
τών ύστερον άναφανέντων. ’Επειδή δέ τά αριστούργημα τοϋ Κρητός 
εΐνε πάντη άγνωστον, μεταφέρομεν ένταϋθα ολίγους στίχους πρός 
κατάδειξ'.ν τής φαντασίας τοϋ ποιητοϋ.

Έν Προλόγω ό Χάρων παριστάμενος μονολογεί.
Ή  άγρια κ’ ή άνελύπητη, κ’ ή σκοτεινή θωριά μου, 
καί τό δρεπάν’ όπου βαστώ, καί ταΰτα τά γυμνά μου 
κόκκαλα, κ’ ή πολλαίς βρονταίς, κ’ ή άστραπαίς όμάδι, 
όποΰ τήν γην άνοίξασι, ν’ έβγήκ αποΰ τον Αοη, 
ποιο; είμαι μοναχάτωνε δίχως μιλιά μποροΰσι 
νά φανερώσουν σήμερο ’ς όσους μί συντηρουσι.

• · · ·
* » · ·

Έγώμαι κείνος τό λοιπό άπ’ όλοι με μισοΰσι, 
καί σκυλοκάρδη καί τυφλό, κ’ άπονον μ'ε λαλούσΐ.

ζμ

(‘) Veludo, Colonia Greca in Venezia.

22*
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Έ γδμ ’, άπού τζή Βασιλεύς, τζή μπορεμένους ούλου?,
τζή πλούσιου? κ’ άνήμπορους, τζ’ άφένταις καί τζή δούλου?,
τζή νέου? καί τζή γέροντες, μικροί»? καί τζή μεγάλους,
τζή φρόνιμους καί τζή λωλοί»?, κ’ όλους ανθρώπους τζ’ άλλου?,
γιαμά γιαμά δντε μοΰ φανή ρίχνω καί θανατόνω,
κ' εις τον άθο τζή νιότης τους τζή χρόνους τους τελιόνω.
Λυόνω τζή δόξαις καί τιμαίς, τά ’νόματα μαυρίζω, 
τζή δικιοαύναις διασκορπώ, καί τζή φιλιαίς χωρίζω’ 
τζ’ ά'γριαις καρδιαίς καταπονώ, τζή λογισμούς άλλάσσω, 
τζ’ όλπίδες ρίχνω 'ς μια μέρια, καί τζ’ εγνοιαις κατατάσσω.
Κ’ έκεΐ που με πολύ θυμό τά μάτια μου στραφοΰσι 
χώραις χαλούν άλάκαιραις, κόσμοι πολλοί βουλούσι.
Πού των Έλλήνω ή βασίλεια!?; πού τώ 'Ρωμιών ή τόσαις 
πλοόσιαις καί μπορεζόμεναις χώραις; πού τόσαις γνώοαις;

Φτωχοί στο λάκκο κατοικούν, βουβοί με δίχως στόμα, 
ψυχαίς γδυμναίς δέν ξεύρω ποΰ στή γή λιγάκι χώμα.
’’Ω πλήσια κακορρίζικοι καί γιάντα δέ θωροΰσι 
τζή μέραις πώς λιγαίνουσι, τζή χρόνους πώς περνούσε* 
το ψες Ιδιάδη, το προχθές πληέ δέν άνιστοραται, 
σπίθα μικρή τύ στ’μερο στα σκοτεινά λογαται'.
’Σ εναν άνοιγοσφάλισμα τών άμματι’ αποσώνω, 
καί δίχως λύπησι καμιά πασ’ άνθρωπο σκοτώνω.
Τά κάλλη σβύνω, κ’ έμορφο πρόσωπο δε λυπούμαι, 
τούς ταπεινούς δέ λεημονώ, τούς άγριους δέ φοβούμαι.
Τούς φεύγουν φτάν’ έγλήγορα, τούς μέ ζητούν μακραίνω, 
καί δίχως νά μέ κράζουσι συχνά τζή γάμους μπαίνω.

• · · »
Φτωχοί τ’ άρ πάτε φεύγουσι, τα σφίγγετε πετούσι, 
τά περμαζόνετε σκορπούν, τά κτίζετε χαλούπ.
Σά σπίθα σβύν’ ή δόξα σας, τά πλούτη σας σά σκόνη 
σκορπούσηνε καί χάνονται, καί τ’ όνομα σας λυόνει.
Σά νατον μέ το χέρι σας γραμμένο εις περιγιάλι, 
στή όιάκρισι τζή θάλασσας, γή χάμαι στήν πασπάλη.

• · · ·
Ή  τραγωδία αΰτη διηρημένη είς πράξεις πεντε Ιζεδόθη πολλάκις έν Βενετία’ 

σχολαστικές δέ τις έτόλμησεν "να έπιβάλλη χεΐρα καί μεταβάλλη τήν γλώσσαν, 
πλήν οι Ικδίδοντες μετ’ ού πολύ ίδόντες το 1 αθος έσπευσαν ινα μετατυπώσωσιν 
αυτήν είς τήν πριότην γλώσσαν. ’Αμβρόσιος Γραδενίγος Ιπιστατήσας είς τήν 
ύπο Νικολάου Γλυκή έν ετει 1676 γενομενην άνατύπωσιν λέγει προοιμιαζό- 
μενος. u II παρούσα τραγωδία, όσον είναι μελίρρυτος καί γλυκοδιήγητος είς 
ρ τήν φυσικήν της γλώσσαν, τήν Κρητικήν, τόσον είναι άνοστομίλητη καί
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» συχαδερή εις έτεραν και άλλοδαπήν ομιλίαν. ’Επειδή λοιπόν να ΙτυπώΟη 
» πρόπαλαι εις γλώσσαν κατά πολλά διεφθαρμένην, όπου καμμίαν νοστιμάδα 
» δεν έπροξένα, μάλιστα ναοτιασμδν καί άναγουλιασμδν έπαρακίνα ε{ς όλους, 
» ιδού ό -οΰ τώρα νεωστι μέ έπιμελειαν καί έξοδον έδικόν μου τήν δίδω εις 
» τον τόπον, προς χάριν τών άναγινωσκόντων, διορθωμένην, ώς έγράφη καί 
» έσυντέθη από τας χείρας τοΰ Ποιητοϋ . . . Πάσα γλώσσα χαίρεται εις τοός 
» ιδιωτισμούς τούς ίδιους, οθεν κανείς μή άποκτά νά συγχύζη τας γλώσσας».

Ιωάννης Μουρμούρης.
Έγεννήθη έν Κρήτη καί έξεπαιδεύΟη τά  νομικά έν Ιτα λ ία . ΙΊρός τοΰτ 

τον Γεώργιος ό Χορτάτζης προσφωνών τήν Έρωφίλην λέγει'
Σ ’ έδιάλεξα εύγενέστατε Μούρμουρ’ ύψηλοτάτε, 
ρήτορα ’π ’ δλαις τζ’ άρεταϊς καί τζή τιμαίς γεμάτ?,. 
με τ ’ όνομά σου τοΰτό μου τον κόπο νά στολίσω,
καί χάρι άπό τζή χάραις σου πλήσα νά σοΰ χαρίσω. '

« I * ·
Γιατί δσο σε θωρώ ψηλό σε βλέπω κ’ άλλο τόσο 
με σπλάχνος άνεξίκακο, κ’ άμετρη καλοσύνη.
Κ ’ είσαι ’π τήν περηφάνησι μακράν τοΰ κόσμου κείνη 
τή σκοτεινή, που δε γέννα λάβρα, ουδέ φώς χαρίζει, 
μα τζίκνα μ.όνο καί καπνό τά τρίγυρα γεμίζει.

• · · ·
Γίν’ όδι,γός τζή στράτας μου, νά φύγω τοΰ χειμώνα 
τζ’ άνεμικαίς, κ’ ιός πεθυμώ ν’ αράξω στό λιμιώνα, 
γιατί όσαις θέλουν ταραχαίς, κ’ άνεμοι νά γερθοΰσι, 
κ ’ όσα φουσκώσουν κύματα, στό βράχος δεν μποροϋσι 
ποτέ τους νά με ρίξουσι, γ ’ άλλοιώς νά μέ ζημιώσου, 
θωριώντας μόν’ ώς ’’Αστρο μου λαμπρό τό πρόσωπό σου.
Κ’ αν είναι κ’άποκότησα χάρισμα νά σοΰ δώσω 
άξια, καθώς έτύχαινε, καλά δεν είναι τόσο, 
τζή Τύχης δός τό φταίσιμο, κ’ οχι τοΰ θελημάτου, 
γιατί ψηλαίς τζή πεθυμιαίς πασα'καιρόν έκράτου.
Μά κείνη χάμαι τζ’ ερριξε, καί τά φτερά που σώνα 
’ς όρος νά μ ’ άνεβάσουσι ψηλό πού τ Ελικώνα, 
μοϋ κόψ’ όντά άρχήσασι καί χαμηλοπετοΰσα, 
κ’ ή ό’ρεξι μ ’ άπόμεινε μόνο σάν πρώτας πλουσα.
Κ ’ άντίς τά θάρρειε κ’ έλπιζε, κ’ έοειχνε, κ ετασσε μου, 
κ’ εις τζ’ ουρανούς συχνότατα τό νοΰν ανεβαζε μου, 
μοΰ κτίζει πύργους στό γιαλό, περβόλια στον αέρα, 
κ’ ό',τι τήν νύκτα μεριμνώ, χάνεται τήν ήμερα.

Βουλγάρεις.
A · Ν ικ ό λ α ο ς  Β ο ν .ίγ α ρ ις ' έγεννήθτιτώ 1634 έν Κέρκυρα έςέίΐΐστμοιι
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οικογένειας πάλαι έξ Ηπείρου μετοικησάσης έν τη νήσω\r). ’Απελλών 
εις ΓΙατάβιον έσπούδασε περί την φιλοσοφίαν καί ιδίως την ιατρικήν, 
έφ’ ή καί ήςιώΟη τοϋ στεφάνου τ ι ς  ’Ακαδημίας. ’Επανελθών εις την 
πατρίδα του έξήσκει τό ιατρικόν επάγγελμα καί συνέγραψε πολλά 
καί διάφορα, μαρτυροϋντα τήν πολυμάθειαν καί φιλοπονίαν τοϋ άνδρός. 
.Ήτο μέλος τής έν Κερκύρα ’Ακαδημίας των ’Εξασφαλισμένων (* *). 
Κατά ποιον έτος άπεβίωσεν 6 Βοόλγαρις άγνοοϋμεν’ ό Παπαδόπουλος 
λέγει, ότι εζη τω 1684. (Quo anno decesserit in patria non no- 
\imus, nec tamen ante anno 1684, nam triennio ante catechesi& 
ejus excudebatur Venetiis) (5).

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
—’Έκθεσις της άπό Κωνσταντινουπόλεως ανακομιδής του λειψάνου τοΰ 

‘Αγίου Σπυρίδωνος. (Έδημοειεόθη ιταλ,ιστί έν Βενετία τω 1669, καί τω 1857 
έξελληνισθεισα έξεδόθη έν Κέρκυρα μετά πολλών σημειώσεων υπό των λογίωυ 
Ν . Τ . Βουλγάρεως καί Ν . Μάνεση).

— Αί θείαι καί ίεραί άκολουΟίαι Σπυρίδωνος τοϋ θαυματουργού, Ίάσωνος 
καί Σωσιπάτρου των άποστόλων, μετά Κέρκυρας τής Βασιλίδος κα' Παρθενο- 
μάρτυρος, ’Αρσενίου τε Κέρκυρας μητροπολ,ίτου, αγίων καί πολιούχων καί 
προστατών πόλεως καί νήσου Κέρκυρας. (A? άκολουΟίαι φερουσαι εν έκαστη 
οελίδι ιδίαν άρίθμησιν έξεδόθησαν έν Βενετία τω 1674, καί προσεφωνήθησαν εις 
’Αμβρόσιον τόν Γραδενίγον'.

----Κατήχησις ιερά, ήτοι τής θείας καί ίεράς λ.ειτουργείας έξήγησις. Έ νε-
τίησι 1681 (Έτυπώθη παρά Νικολάω Γλυκεϊ, ώς σημειοϋται έν τω μετά 
σελίδα την 218 τίτλω' έν τή έκοόσει ταότη εϋρηνται τοϋ αΰτοϋ Βουλγάρεως" 
προσφωνητική πρός Λέοντα τόν Γλυκόν' έπιγράμματα είς Νικόλ. καί Λε’οντα 
Γλυκόν' έτερον πρός τόν πρωτοπαπάν Κέρκυρας καί την ίεράν πε/ταδα των 
δπερτίμων αΰτοϋ οφφικίων, Ίωάννην Φλώρου Σακελλάριον, Σπυρίδωνα Βοόλ- 
γαριν άρχοντα των Εκκλήσεων, Γεώργιον Αΰλωνί'την αρχιμανδρίτην, ’Αντώ
νιον Μάνεστ.ν Ίερομνήμονα, καί Γεώργιον Βοόλγαριν άρχοντα των μοναστη- 
ρίων. ’Εκτός τούτων καταχωοεΐται έπιστολή τοΰ λογίου. αρχιάτρου Κέρκυρας 
Ίωκώβου 'Ρίκκη περί τής κατηχήσεως, καί μακρόν έλεγεΐον τοΰ πεπαιδ υ- 
μένου ίερομνήμονος Άντωνίκ Μάνεση πρός τόν συγγραφέα, άρχομενον ώς εξής" 

Αίνέσατε Μοϋσαι Νικόλαον,
Κερκόρας γέννημα, Ιταλίας θρέμμα, Ελλάδος καύχημα,,

Ά νδρα  φερώνυμον νίκης, όμοφυή αρετής.
Τελευτά δε διά των εξής στίχων.

Άναβιωσάσης σοφίας καθιστάμενη τροπαιον ή Ε λλάς,

Π  Προσφωνητική Κατηχήσεως είς Λέοντα Γλυκύν.
(*) Μουστοξύδου, Περ! των Άχαδημιών Κέρκυρας,
(s) Historia G jm a, Patavin i, σελ. 317.
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Έ ν τοΐς Νικολάου χαρακτήρσι 
Σκιάν γεραίρει τοΰ έξιτήλου φωτός.

Ή  Κατήχησις τοΰ Βουλγάρεως άνετυπώθη τω 1799 παρά Δημ. θεοδοαίω, 
καί τω 1818 έπιμελεία Σπυρίδωνα? Βλαντή, μεταβαλόντος καί τό ύφος της 
δλης συγγραφής έπι τό κομψότερον. Τω 1832 άνετυπώθη έν Κέρκυρα άπα- 
ραλλάκτως κατά την πρωτότυπον έκδοσιν ΰπδ του Ά νδρέα Μαυρομμάτου, 
τοΰ δεινού έκείνου περί τάς φυσικομαθηματικά: έπιστημας καί την θεολογίαν 
Κερκυραίου, δν άώρως άφήνπασεν ό θάνατος. Ό  Μαυρομμάτης ϊν ι  καταστήση 
την χρήσιν τής Κατηχήσεως άκίνδυνον παρά τοΐς όρθοοόξοις προσέθηκε καί 
σημειώσεις δι’ ών διώρθου τά μη καλώς έχοντα, καί διαοαφεϊ τα υπό τοΰ 
συγγραφεως λεγάμενα, πλουτήσας άμα καί τον πίνακα των περιεχομένων. 
'Ο φιλόπονος εκδότης διετήρησε καί την προσφώνησιν τοΰ συγγραφεως προς 
την Σύγκλητον τής Κέρκυρας ίταλιστί γεγραμμένην, ήτις δεν υπάρχει εις τό 
ήμέτερον άντίτυπον τής πρωτοτύπου έκδόσεως πρεσφωνουμένης, ώ,ς έλέχθη, 
εις Λέοντα τον Γλυκόν, προσθέσας καί έγγραφά τινα Ιταλικά περί τής μη 
άνεζετάστου χειροτονήσεως, καί έγκώμιον Ίωάννου Βουλγάρεως λατινιστί εις 
τον συγγραφέα καί τά λοιπά μέλη τής Κερκυραϊκής Συγκλήτου Στάμον 'Ρο
δόσταμων, Ιππόλυτον Προσαλέντην, Βενέδικτον Λάνζαν, "Αγγελον Καποδί- 
στριαν, Άλούσιον 'Ράρτοΰρον, Γεώργιον Τριβώλην, Σταματέλλον Λούπιναν^ 
Μαρίνον Πιέρον, Δημήτριον Πετρετίνον, Νικόλαον Χαλκιόπουλον, καί Τρωίλοι* 
Μαρκοράν).

— Περί των αναγκαίων προς σωτηρίαν.
— Ελληνικά επιγράμματα. (Aliqua epigrammata Graica conscripta e t 

sparsim edita vidimus, λέγει ό Παπαδόπουλος).
Κατά Μαρμαράν (f) ό Νικόλαος περιέγραψεν ελληνιστί καί λατινιστί θαύ

ματά τινα τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος.

Β . Χριστόφορος (5), νεώτερος αδελφός τοΰ προρρηθέντος Νικολάου·. 
ΈκχαιδευΟείς έν 'Ρώμη έμεινε πάντοτε αδιάσειστος εις τό πάτριον 
δόγμα· Έπανελθύν δ’ εις την πατρίδα παρέλαβεν έπαζιως την ποι
μαντικήν ράβδον τοΰ πρωτοπαπά. Κατά προτροπήν τούτου ό Νικό
λαος συνέγραψε την Κατήχησιν, περί ης άνω έγένετο λόγος.

'Ο  Χριστόδουλος έζέδωκεν έν Βενετία τω 1674 τάς υπό τοΰ αδελφού του 
συνταχθείσας ακολουθίας των πολιούχων αγίων Κερκύρας. Έ ν  τή έκδόοει 
ταύτη ευρηται τούτΗ ήρωελεγεΐον έπίγραμμα προς ’Αμβρόσιον τον Γραδενίγον 
καί έτερον λατινιστί προς τόν Χριστόφορον ποιηθ'εν υπό Δομενίκου Βόγου.

Ο Χριστόφορος, κατά Μουστοξύδην (’), εγραψεν ελληνικά τετράστιχα καί. 
Ιπιστολάς.

(') Storia di Corfii, σελ. 393.
{*) Κατά λάθος ό περιηγητής W 'hler καλεΐ τούτον Παναγιώτην. 
Ο  Περί τών εν Κέρκυρα Άκαδημιών.



3 4 4 ΤΜΉΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

Ίίοσηφ Γεωργερίνχς.
Έγεννήθη έν Μήλω, κ,χί χειροτονηθείς τη 7  ’Οκτωβρίου 166&  

αρχιεπίσκοπος Σάμου διετέλεσε πενταετίαν ώς τοιούτος. ’Ανήρ εύ- 
παίδευτος μέν, αλλά λίαν φιλελεύθερος καί ούχί τόσω ανεκτικός όπως 
συμμορφωθή πρός τάς περιστάσεις εις άς διετέλει τότε τό  ελληνικόν- 
έθνος, είδεν ότι αί καταπιέσεις των Τούρκων άφ’ ενός καί ή δούλο- 
φροσύνη τινών προκρίτων Σαμίων άφ’ ετέρου, ουδόλως συνεβιβάζοντο. 
πρός τά  ελεύθερα αύτοϋ φρονήματα, καί διά τούτα πικρώς έν τη 
περισωθείση συγγραφή του καθάπτεται καί τούτων καί εκείνων. Αί 
αιτίου, αΰται καί ή ύπερχειλίσασα των Τούρκων αυθάδεια, δια την· 
έπισυμβάσαν τότε άλωσιν της Κρήτης, ήνάγκασαν αυτόν νά παραι- 
τηθή της αρχιεπισκοπής Σάμου καί μεταβη εϊς Πάτμον, ένθα ένοι- 
κίασε, καθά ό Τουρνεφόρτιος άναφερει, την έπικαρπίαν των κτημάτων 
τού σπηλαίου τής ’Αποκαλύψεως ΐσοβίως αντί διακοσίων σκούδων" 
άλλα καί έκεϊ μή εΰρίσκω,ν άνάπαυσιν, ένεκα τών δεινών, όίτινα έβλε- 
πεν ότι ΰφίσταντο οί ομοεθνείς του, άπεφάσισε ν’ άπέλθή εις τόπους 
{κακρυνούς, όπως έκεϊ ζήση έν ειρήνη.

Τώ 16 7 4  διερχόμενος ό ’Ιωσήφ έκ Φλωρεντίας άπεστάλη ΰπό τοΰ 
δυτικού επισκόπου τής Βολατέρρας ώς εςαρχος τών έν Σοανή τής Το
σκάνης προσφυγόντων έκ Μάνης 'βλλήνων (’). 'Ο Γεωργερίνης έλθών

(*) Οί άδάμαστοι Μανιάται, συνεστώτος τοΰ Κρητικού πολέμου, ού μόνον παντοιο- 
τρόπως έβοήθησαν τους Βένετους* άλλα καί επί τός Καλάμας έκστρατεύσαντες, αγό
μενοι κατά το παλαιόν έθος επί τάς έκ ταύτης άρπαγάς, έγένοντο τής πόλεως εγκρα
τείς έκ -πρώτης έφοδου, καί τήν άκρόπολιν μετ’ όλίγον άπέλαβον* ευθύς δέ μετά 
ταΰτα έτράπησαν είς διαρπαγήν, καί τά πάντα περισυλήσαντες επυρπόλησαν. 'Γπο- 
ταχθείσης όμως τής Κρήτης, οί μάλλον κατά των Τούρκων έκτεθέντες M«vidTat 
Ικλιπονχες τήν γ$νέθλιον χώραν μετέβησαν είς Τοακάνην* υποδοχής δ' άξιωθένχες 
παρά τοΰ μεγάλου δουκός κατψκησαν χωρία τινα τής Βολατέρρας καί Χοανής* 
Πέντε ιερείς συνάποιχοι έτέλουν τά τοΰ πατρίου θρησκεύματος, άλλ’ ή 'Ρωμαϊκή 
αυλή μετά δυσαρέσκειας έβλεπεν έν τοΤς κόλποις της τους δυστυχείς τούτους σχι
σματικούς* μετά τ’όν Γεωργερίνην, επέμφθη (167*5) ’Οδροίσιος Μαρίας Πιέρης, Χίος 
Scat ρυτος δραπετίδης, καί αδελφός πιθανώς τοΰ Γεωργίου, έκτός εί μή ό αυτός 
έστι, παραμορφωδέντος τοΰ όνόματος υπό των μνημονευοντων 'Ροδντα, κάΐ Γατ- 
τούλα (Histor, Cassia. Ιί, σελ. 857). *0 Πιέρης, μοναχός τοΰ τάγματος τοΰ
άγίου ΒενεδίκτΟυ, συνετέλεσε τήν αποστολήν αύτοΰ καταναγκάσας τους άποίκους νά 
μή σέβωνται πλέον όσους τών άγίων αναγνωρίζει ή άνατολ.ική έκκλησία, νά νο- 
μίζωσιν άδιάλυτον επί πάσης περιπτώσεως τδν γάμον, καί νά παραδεχθώσι τό Γρη- 
γοριανδν μηνολόγιον. Τοιουτοτρόπως ούδέν άλλο εμεινεν ε?ς τούς δυστυχείς εκείνους 
πρόσφυγας, είμή σκιά τής προγονικής θρησκείας ύπύ τήν έπιμέλειαν όμοεθνοΰς 
/εοέως, έως ου καί τούτον άδυσωττήτως άφρρέθησαν τώ 1093. (Έλληνομν, « λ .  2$9)·
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συνεκάλεσε τόν μετανάστην λαόν εις την εκκλησίαν της ενορίας αυτόν, 
όπως ευχερέστερου σαγηνεύση τάς ψυχάς αύτών, μετά πάσης πομπής 
καί έπισημότητος έτέλεσε τόν εσπερινόν καί άνέπεισε τους Ιερείς νά 
δεχθώσι την ομολογίαν τής πίστεως, άναγνωρίζοντες μετά των άλλων 
την υπεροχήν τής παπικής εξουσίας. Καί δεν ήρκέσθη εις τούτο, 
άλλ’ ί'να συνάψω μετά τής ρωμαϊκής εκκλησίας τους άποπλανηθέντας 
δι’ αισθητών καί έξωτερικών σημείων, μετέφερεν έκ τοϋ λατινικού εις 
τόν ναόν τών ορθοδόξων τό άγιασμα, είτε ευλογημένου ύδωρ, καί 
άλλας έτέλεσεν ασυνήθεις παρά τοΐς όρθοδοξοις ιεροπραξίας.

Εϊτ’ έξ ’Ιταλίας, εϊτ’ έπιστρέψας εις Σάμον ό Γεωργερίνης παρέ- 
λαβεν εκατόν περίπου οικογένειας Σαμ.ίων, αίς ήνώθησαν καί τινες 
Μήλιοι, καί ώδήγησαν αύτάς είς Λονδίνου. 'Ο τότε δούξ τής Ύόρκης, 
καί είτα βασιλεύσας τής ’Αγγλίας, ’ΐάκωβος φίλοφρόνως ύποδεξιωσά- 
μενος τους νέους άποίκους, τοΐς παρεχώρησεν όπως κτίσωσιν οι
κίας ίδιον μέρος, μέχρι τουνΰν φέρον τά όνομα 'Ελληνική 'οδός (Greek- 
Street), καί εκκλησίαν έπ’ όνόματι τής Παναγίας είς Βυζαντινόν 
ρυθμόν οϊκοδομηθεϊσαν τω 1680 είς Crown-Sreet Soho, εγγύς τή 
ελληνική όδω.

'Ο ’Ιωσήφ εν Λονδίνω διατρίβων προσεπάθησε νά καταρτίσει Γυ
μνάσιου είς ’οξφόοδην διά τους έξ ανατολής σπουδαστάς, καί προς 
τούτο συνέδεσεν άλληλογραφίαν προς πολλούς "Αγγλους επισκόπους. 
Αί προσπάθειαί του όμως έναυάγησαν. ’Αγνοείται δε καί όποιον έγέ- 
νετο τό τέλος τού άνηρέμου βίου του.

Το μόνον σύγγραμμα δπερ ϊχομεν τοϋ ’Ιωσήφ εΤνε « Περιγραφή τής πα-> 
ρούβης καταστάσεως τής Σάμου, ’Ικαρίας Πάτμυυ καί "Αθωνος » συνταχθέν 
είς την Ιν χρήσει τότε έλληνικήν διάλεκτον, αιτήσει φιλομαβών τινων "Αγγλων, 
Το ελληνικόν κείμενον δεν Ιτυπώθη1 έντυχών δμως αύτό "Αγγλος τις Ιν 
Κωνσταντινουπόλει, μετεφρασεν αγγλιστί καί Ιξεδωκεν Ιν Λονδινω τή 14 Ιου
λίου 4678, μετά τής προτασσόμενης είς τήν άρχαίαν Ιλληνικήν προσφωνη- 
τικής Ιπιστολής τού συγγραφέως προς Ιάκωβον τον δούκα τής Ύόρκης.

'Η  Περιγραφή τοϋ Γεωργερίνη, εί καί άτελης, εχει δμως καί τινας περιε’ρ- 
γους ειδήσεις, καί αυτή Ιχρήσαντο ώς οδηγώ περί Σάμου ο Paulus, ό Dappef, 
καί ό M alte—B rune. ΕΤνε δε σπανιωτάτη ή εκδοσις, καί ούδέ ό Τουρνεφόρτιος 
ήδυνήθη νά εύρη άντίΐυπον αυτής τω 4720, δι οπερ Ικφράζει την λύπην του,

Εδρηνται τού Γεωργερίνη καί Ιπιστολαί Ιν τή Βοδλειανή Βιβλιοθήκη τής 
’Οξφόρδης, άγνωστον πόσαι τον αριθμόν, καί εί Ιξέδόθησάν ποτέ (*).

4’] ϊταματιάδου Σαμιακά, Χόμ, J)’, (άνέζΐιτ.ς).
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Πουνίαλής.
Μαρίνος Τζάνες ό Πουνιαλής έγεννήθη έν 'Ρεθύμνω τής Κρήτης, ενΟχ 

καί έξεπαιδεύθη τά εγκύκλια καί τήν άγιογραφικήν, ήν έπιτυχώς 
έξήσκει" προ τής άλώσεως τής πατρί̂ ος του προσέφυγεν εις Βενετίαν, 
καί χειροτονηθείς ίερευς μετωνομάσθη Εμμανουήλ. ΔιορισΟείς εφημέριος 
του αγίου Γεωργίου, έξέγραψε πολλάς των έκεΐ εικόνων, θαυμαζομένας 
μέχρι τουνΰν. 'Ο Πουνιαλνίς επ α ινε ίτα ι ώς άριστος ζωγράφος, καλός 
στιχουργός, καί οΰχί των εϋκαταφροννίτων μελω^ών. ’Αγνωστον ήμΐν 
πότε άπέθανεν" γνωρίζομεν &’ ότι διέτριβεν έν Βενετία άπό τοϋ έτους 
1661— 84, ό'τε ήτο γέρων" $ιότι εις τήν κατά τό τελευταίου έτος 
προσφωνητικήν των εις Εύαγγελισμόν στίχων του, πρός Γεράσιμον 
Βλάχον, υπογράφεται,

Τζάνες ό είκονογράφος 'Ρηθύμνιος Ικ Κρήτης,
Εμμανουήλ, ό Μπουνιαλής, ό γηραιός πρεσβύτης.

Συγγράμματα.
— Κατάνυξις ώφέλιμος δια κάθε χριστιανόν, εις την οποίαν περιέχοντας 

διάλογος ψυχής και νεκρού, και διηγήσεις τινές περί τής συντέλειας τοϋ αϊώ- 
νος, περί κρίσεως καί παραδείσου, καί περί κολάσεως" _καί ετεροι στίχοι περί 
θανάτου - Ποίημα Μαρίνου Τζάνε τοϋ Ιπιλεγομενου Μπουνιαλή τοϋ 'Ρηθυ- 
μναίου 1κ Κρήτης.

(Τό πόνημα τοϋτο τοϋ Πουνιαλή, γραφεν πριν άναλάβη τό μοναχικόν σχήμα, 
Ιξεδόθη μετά θάνατον, Ιν Βενετία παρά Ν. Γλυκει 1816).

— ’Ακολουθία τής αγίας μεγαλομάρτυρας Φωτεινής τής Σαμαρίτιδος, ή 
ώμίληαεν ο Χριστός Ιν τω φρέατι. Συντεθεΐσα παρά Εμμανουήλ ίερέως τοϋ 
Τζάνε, λεγομένου Μπουνιαλή, τοϋ εικονογράφου, καί τυπωθεΐσα έκ των άνα- 
λωμάτων τοϋ εύγενεστάτου κυρίου Νικολάου τοϋ Πουλημένου, τοϋ έξ Ίω αν- 
νίνων. Ένετίησιν, αχοά. Παρά Άνδρέα τω Ίουλιανω. (σελ. κ’. προσφωνεΐ- 
ται τω μητροπολίτη Φιλαδέλφειας Μελετίω Χορτακίω) (‘).

— ’Ακολουθία τοϋ άγιου μεγαλομάρτυρος Γοβοελα Πέρσου τοϋ πολυάθλου, 
ψαλλομε’νη τή κθ’ τού Σεπτεμβρίου μηνάς. Έκτεθεΐσα παρά τε τοϋ όσιωτάτου 
Ιν ίερομονάχοις καί λογιωτάτου κυρίου Καλλιοπίου Καλλιέργου τοϋ Κρητός, 
παρά τε τοϋ ευλαβέστατου Ιν ίερεϋσιν, κυρίου Έμμανουήλου Τζάνε, τοϋ λεγο
μένου Μπουνιαλή τοϋ εικονογράφου, Ιφημερίου Ιν τω ναω τού άγιου μεγαλο·- 
μάρτυρος Γεωργίου των 'Ρωμαίων τοϋ Ιν κλειναΐς Βενετίαις. Διά δαπάνης 
δε καί άναλωμάτων τοϋ αΰτοϋ ίερεως Τζάνε. Ένετίησιν, αχξά. Παρά Άνδρέα 
τω  Ίουλιανω.

(Τήν ακολουθίαν τούτην συνεργασθείς μετά Καλλιέργου συνέθετο ό Πουνια-

(‘) Δέν αναφέρεται ύπςι Βρετον. :3



λής, γράψας καί την προτασσομενην εικόνα τοΰ άγιου χάριν εύλαβείας προς 
τον δγιον, σώσαντα άπό προφανούς θανάτου ένα των άδελφών του).

—’Ακολουθία τοΰ οσίου πατρός ημών Άλυπίου τοΰ Κιωνίτου καί θαυμα
τουργού" συνταχθεΐσα Ικ του Μηναίου παρά τοΰ εύβλαβεστάτου ίερέως Έ μ - 
μσνουήλου Τζάνε τοΰ είκονογράφου λεγομένου Μπουνιαλή. 'Ο κανόνας δε τής 
αυτής άκολουθίας Ιπανακαμφθιίς ΰπ’ αύτοΰ, Ικ τοΰ οργανικού ήχου τοΰ πλ. ά, 
εις τΐ> μελωδοποιόν ήχος τοΰ πλ. δ περιστρόφων τάς των συλλαβών μεθόδους 
έρμηνείας των λόγων καί μσλοδικά μέτρα από ήχον εις ήχον επανερχόμενα, 
τυπωθεΐσα δε χάριν εύλαβείας Ένετίησιν. Παρα Νικολάω Γλυκεΰ αχοθ’.

— Εις τον Ευαγγελισμόν τής υπεραγίας Θεοτόκου, στίχοι διά μέτρων άπλών 
ομοιοκατάληκτοι, συντεθέντες παρά Εμμανουήλ Τζάνε λεγομένου Μπουνιαλή, 
καί παρ’ αύτοΰ άφιερωθεντες τω πανιερωτάτώ- καί σοφοηάτω μητροπολίτη 
Φιλαδέλφειας κυρίω κυρίω Γερασίμώ τω Βλάχω, υπερτιμώ καί Ιξάρχω. Ένε- 
τίησι, αχπδ’. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω εξ Ίωαννίων. 8 μικρόν άνευ σελι- 
δαριθμήσεως.

— Διήγησις διά στίχων τοΰ δεινοΰ πολέμου τοΰ Ιν τή νήσω Κρήτη γενο- 
μένου. Ένετίησι 1710 .

Λοξάνδρα Σκαρλάτου.
Βασιλεύοντος των Τούρκων τού Σουλτάνου ’Αμουράτου Δ’, έζη έν 

Κωνσταντινουπόλει "Ελλην τ ι;  πωλητής βοών καί προβάτων, επιτε
τραμμένο; συνάμα καί την προμ,ήθειαν των πρό; χρήσιν τών άνακτό- 
ρων κρεών, Σκαρλάτο; καλούμ.ενος. 'Ο άνήρ ούτος έκ μέν του εμπορίου 
αύτοΰ έκέκτητο μ.εγάλου; θησαυρούς, έκ δέ τών προ; τ ’ ανάκτορα 
σχέσεων του δύναμιν μεγίστην. Τω καιρωέκείνω (1 635)Βασίλειο; ό τής 
Μολδαβίας ήγεμών, καί Ματθαίος ό τής Βλαχίας διετέλουν εις 
άσπονδον προς άλλήλους μίσος, διότι ό πρώτος ευνοούμενος τά μέγι
στα υπό τών τότε ίσχυόντων Σιλίχτάρ-άγασή καί Κισλάρ-άγασή, 
ποοσεπάθει ν’ άναβιβάση έπί τον θρόνον τόν υιόν του Ίωάννην" αλλά 
καί ό Ματθαίος ειχεν ισχυρούς προστάτας παρά τω  Σουλτάνω, ώστε 
επειδή άμφότεροι ησαν ίσοι κατά τε τά πλούτη, την δύναμιν, κ«ϊ 
τάς παρά τή υψηλή Πύλ/ρ ραδιουργίας, ύπεολεπον ο εις τον ετερον, 
άδυνατοϋντε; νά καταβάλλωσιν άλληλ.ους, και εμ.ηχανάτο εκατερος 
διάφορα σχέδια όπως υποσκελίσω τον αντίπαλον του.

'Ο Σκαρλάτος κατά τάς έριδας τών δύο ηγεμόνων έφαίνετο εύνοών 
τόν Βασίλειον, καί επειδή έςήσκει μ.εγάλην έπί τοΰ βεζίρου επιρροήν, 
παρενέβαλλε πολλάς τώ Ματθαίω δυσχέρειας, ά ; άπεφάσισεν ούτος 
νά ύπερβή λαμβάνων ώς σύζυγον τήν μονογενή τοΰ Σκαρλάτου Ουγα~ 
τέρα Αοξάνδραν, κόρην λίαν καταρτισθεϊσαν περί τά γοάμμ.ατα Οπό 
γοϋ διδασκάλου Τωάννου τοΰ Καρυοφύλλη.

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΑΙΩΝ. 347
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fO Σκαρλάτο; ένεδωκε προθύμως εί; τήν περί γάμου τής θυγατρός 
του αιτησιν τού Ματθαίου, καί οι αρραβώνες έτελέσθησαν έν Κων- 
σταντινουπόλει μετά πλείστης όσης έπισημότητος ύπά τοΰ καπουκε- 
χαγιά , ε ιτ’οΰν επιτρόπου τοΰ τ ις  Βλαχίας ήγεμόνος, έ'πεμψε δέ πο
λυμελή εύγενών συνοδίαν εις Κωνσταντινούπολή, δπως παραλάβ-ρ 
καί συνοδεύσνι εις Βουκουρέστιον τήν μέλλουσαν αυτού σύζυγον.

Έ ν τούτοις όλίγας μετά τους αρραβώνας ήμέρας, ή Λοξάνδρα 
προσεβλήθη υπό σφοδράς ευλογίας, ης έ'νεκεν, ού μόνον τοΰ κάλλους 
αυτής έστερήθη, άλλα καί δυσειδεστάτη καί μονόφθλαμος κατέστη* 
ό δέ πατήρ τ·/ις, σφοδρά επί τώ παΟήματι άχθόριενος, ΰπέκρυψεν αύτό 
εις τόν γαμβρόν του καί τω άπέστειλε μετά πλούσιας φερνής τήν θυ
γατέρα του, συστησάμενο; όμως αύτή νά καλύψ-ρ τό πρόσωπόν της 
κατά τόν τουρκικόν τρόπον καί νά μή άποκαλυφθή ενώπιον ούδενός, 
πρίν τής περατώσεως τής ιεροπραξίας· έφρόνει δέ τούτο πράττων ό 
Σκαρλάτος, δτι τελειωθέντος πλέον τού γάμου, ό Ματθαίος έκών 
άκων ήθελε κρατήσει την σύζυγόν του.

Άνεχώρησε λοιπόν έκ Κωνσταντινουπόλεως ή Λοξάνδρα καί άφ ι- 
κομένη εις Ταργοβίτσήν κατέλυσεν εις πλούσιον μέγαρον, έν τώ όποίω 
ήσαν οί εις προϋπάντνισιν αυτής ελθόντες, ό μελλόνυμφος, καί πολυά
ριθμοι εύγενεΐς. Ή  επιμονή μετά τής οποίας ή Λοξάνδρα έκράτει 
κεκαλυμμένον τό πρόσωπόν της, άπήρεσε βεβαίως εις τόν Ματθαίον, 
δστις, αφού ειδεν δτι ουδέ εις αυτόν ουδέ εις τάς τών εύγενών γυ
ναίκας, αΐτινες έσπευσαν νά τή προσφέρωσι τά  σεβάσματά των, άπε- 
καλύφθη, έξέφερε τήν υπόνοιαν, δτι υπό τό κρήδεμ-νον εκείνο κρύπτεται 
άσχημία τις. Τών λόγων τούτων περιελθόντων είς τά  ώτα τής Λο- 
ξάνδρας, αύτη διεμήνυσε πρός τόν ήγεμόνα, μ.ετά πικρίας άμα καί 
στόμφου τάδε' «· Ο ,τι οφείλει νά έχν] μία κόρνι έχω καί εγώ’ άν δ ’ 
» ό ήγεμών μετεμελήθη διά τό συνοικέσιον τούτο, είμί έτοιμη νά 
.» έπανέλθω εί; τόν τού πατρός μου οίκον, καί νά vj βεοαιος δτι ή 
» θυγάτηρ τού Σκαρλάτου δέν θά δυσκολευθή να εύργ) σύζυγον. » 
Αόγοι τοσοϋτον πομπώδεις έτάραξαν τον ήγεμόνα, δστις ουδόλως 
άντιτείνας πλέον, «οδήγησε τήν Αοζάνδραν, πάντοτε κεκαλυμμένην, 
εις τό ήγεμονικόν μέγαρον, ένθα έτελεσθησαν οί γάμοι μετά λαμ
πρότητας μεγίστης. “Οτε όμως ό Ματθαίος ήγαγε τήν σύζυγόν του 
είς τόν νυμφικόν θάλαμον, καί ειδεν αυτήν άποκαλυφθεΐσαν, τότε 
εμεινεν εμβρόντητος, βλέςςων πρός όποιον έκτρωμα συνεδέθη διά
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ξαντός. ’Αποταθείς λοιπόν τής παστάδας, άπέπεμψεν αύτήν μετά 
τινας ημέράς πρδς τδν πατέρα της μετά της προικδς αυτής καί τφγ 
προγαμιαίων δώρων· *0 Σκαρλάτος μένεα πνέων κβίτΑ γαμ~ 
βροΰ του, προύτίθετο νά έκδικηθ/ί αυτόν φρικωδώς, εί μή έπιπτεν, 
όλίγας μετά τήν επιστροφήν τής Λοξάνδρας ήμέρας, θύμα γιανιτζά- 
ρου τίνος, παροτρυνθέντος, ώς λέγεται, ϋπδ τού τής Μολδαυίας ήγε- 
μόνος Βασιλείου όπως τον δολοφονήση.

Ένώ ταΰτα συνέβησαν είχε καταπλεύσει έκ Χίου εις ΚωνταΥτΙ- 
νούπολιν νέος τις εύειδέστατος καί χαρίεις, άνήκων εις εύγενή μέν 
τής νήσου εκείνης οικογένειαν, άλλα περιελθών εις μεγάλην ενδειαν, 
ενεκα τής οποίας ήναγκάσθη έκπατριζόμενος νά μεταβή είς τήν βα
σιλεύουσαν, όπως πορίζηται τά  πρός τό ζήν, περιφερόμενος τάς τής 
πόλεως οδούς καί πωλών μετάξας τής Χίου. Ό  νέος οΰτος, Παντελής 
Μαυροκορδάτος (*) καλούμενος, διαβαίνων συνεχώς ϋπδ τδν έν Φανα- 
ρίω οίκον τοϋ Σκαρλάτου, προσεκαλεΐτο ενίοτε έν αύτω ϋπδ τής Λο
ξάνδρας πρδς άγοράν των εμπορευμάτων του' επί τέλους δ ’ επέτυχε 
τοσοΰτον νά εμπνεύση πρδς τήν κόρην έρωτα, ώστε αυτή λησμονή- 
σασα όποιος ήν ό πατήρ της καί όποιος 6 πρώτος σύζυγός της, άπε- 
φάσισε νά νυμφευθή τδν πτωχόν εκείνον νέον. Τοιουτοτρόπως έτελέ- 
σΟησαν οί γάμοι αυτών, τών μεν Φαναριωτών καγχαζόντων επί τή 
οϊκτρα τής Λοξάνδρας έκλογή, τοΰ δέ Παντελή μακαρίζοντος εαυτόν 
διά  τήν άνέλπιστον ταύτην τύχην.

Έ κ  τοϋ συνοικεσίου εκείνου έγεννήθησαν δύο υιοί, ’Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος ό πάνυ, καί ’Ιωάννης· ό τελευταίος ήν άνθρωπος κοι
νού νοδς, δ ι’ όπερ έζησεν ίδιωτεύων καί άπέθανε καταλιπών δύο 
υιούς, κατ’ ούδέν τοϋ πατρδς διαφέροντας' δ δέ ’Αλέξανδρος τουναν
τίον, άπορφανευθεϊς τού πατρδς αυτού εις βρεφικήν έτι ηλικίαν, έπαι- 
δαγωγήθη ύπδ τής σοφής μητρός του, καί άνεδείχθη τδ σέμνωμα τοϋ 

■Φαναριού.
Τω 1683, άποτυχούσης τής ϋπδ τών Τούρκων πολιορκίας τής 

Βιέννης, ό ’Αλέξανδρος, μέγας τότε διερμηνεϋς, έρρίφθη είς τάς φύ
λακας, κατηγορηΟείς ώς άποτρέψας τδν καρατομηθεντα μέγαν βεζίρην 
Καρά Μουσταφάν, τής κυριεύσεως τής Γερμανικής μητροπολεως' εφυ-

(1) Παντελής Μαυροκορδάτος, πάππος πιΑανως τοΰ εν λόγψ, υπογράφεται είς try 
■πρδς πατριάρχην Μητροφάνην άναφοραντον Χίον της 5 Λύγούατου 1390. (Βλαττοΰ, 
Σ.:*κά, b’ σιλ. 233).
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λακίσθη <ίε τότε καί ή σύζυγος καί ή μήτηο αύτοϋ Λοςάνδρα, ή π ς καί 
άπέθανεν έν τή ειρκτή, έ'νθα έπί ένδεκα μήνας μάτην έστέναζε (1648).

Ή  Λοςάνδρα διέπρεψεν οΰ μόνον κατά τάς άρετάς, άλλα καί τήν 
εζοχον παιδείαν. ’Ιάκωβος δέ ό ’Αργείος οϋτωσί εγκωμιάζει αυτήν.
« ~ίίν γάρ ού μόνον άναγινώσκειν είδυΐα γράμματα κατά τάς πλείους 
» των γυναικών, άλλά καί τον νοϋν άναλέςασθαι των ών ίγίνωσκε 
» καί συνιέναι καλώς καί τοϊς άλλοι; έκδηλοΰν. Τήν γάρ 'Ελλάδα φω- 
« νήν ούτως ακριβώς έπεπαίδευτο, ώστε τάς ρυθμώ πεποιημένας καί 
» εμμέτρους ποιήσεις, τούς τε κατά ρήτορας λόγους καί τάς καταλο- 
» γάδην πάνυ γλαφυρώς καί έντέχνως συντεθείσας ιστορίας ραδίως καί 
» νοεϊν καί έζηγεΐσθαι" ούδ’ ή Θουκυδίδιος συγγραφή, ούδ’ ή τοϋ Ξενα- 
» φώντος ιστορία το όζϋ της εκείνης διανοίας διέφυγεν, οΰ μην άλλά 
» καί φιλοσοφίας ήψατο, καί τήν Θεωρίαν των οντων έπλόύτησεν ή 
» γυνή, εΐγε γρή λέγειν γυναίκα την άρρενόφρονα καί τάς φρένα; άν- 
>> δρός κεκτημένην έν τή τοΰ Θήλεως φύσει, της 'Τπατίας ούδέν έν τώ 
» φιλοσοφεΐν έλαττον σχοϋσαν «.

Καί Καισάριος ό Δαπόντες ταϋτα λέγει περί Λοςάνδρα;' « ηργοντο 
» περιηγηταί άπό την Ευρώπην, έσυνομιλοϋσαν μαζί της, καί έθαύ- 
» μαζαν την σοφίαν της » (').

Εαβέριος Δαβίάνος.
Ξαβέριος Αίμ.ίλιος Δαβιάνος έγεννήθη έν Χιω έζ εύγενών" παιδευ- 

θείς έν τη πάτριοι τα εγκύκλια μαθήματα, ήλθεν εις 'Ροΰμην, καί 
καταταγθεί; εις τό τάγμα τοϋ Ίησοΰ, έςεπαιδεύθη εις τό πανεπι- 
στήαιον τοϋ Παταβίου τήν θεολογίαν και φιλοσοφίαν- μ.ετά τό πέρας 
τών μαθημάτων, εστάλη υπό τής έν ‘Ρώμη προπαγάνδας εις Κρήτην, 
ώς κανονικό; θεολόγος τής έκεί δυτικής έκκλησίας. Μετά τήν ά'λωσιν 
τής νήσου έπαναστρέψας εις 'Ρώμην προεχειρίσθη έπίσκοπος Θήρας, 
καί μεταβαίνων εις τήν θέσιν του έπνίγη έν τώ Αίγαίω ( ΐ  687).

« Vir fuit, λέγει ό Παπαδόπουλος, reiprA doctissirmig, et linj 
guae inter paucos Graeeae perilissimui, quam epigrammatibus cau- 
dore, et acumine praeslantibus ad priscam venustatem erex it».

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
— Sacra Sponsa in T h alam o SUO. (Σύγγραμμα τριμερές, εξ ών τό εν 

τμήμα Ιξ/ίωκε).
Διάφοο’ άλλα ελληνιστί J λατινιστί, καί ιδίως επιγράμματα καί δίστιχα (*).

(‘) Έπ. Σταματιάδον, Βιογραφίαι τών μεγάλων διερμηνέων σελ. 62 καί έπομ.
(’) Tapadopol), llistoi ia Gymnasii Fatavini, σελ. 318.
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Νεκτάριος Ζαμπέλιος C).
*ΕγεννήΟη έν Λευκάδι περί το 1 6 2 0 , και εκαλείτο Νικόλαος έν 

τοϊς κοσμικοΐς* * κομιδνί νέος ένεδύθη τό μοναχικόν τριβώνιον, Νεκτά
ριος μετονομασθείς' έξεπαιδεύθη τά  πρώτα γράμματα εις τό έν τΤί 
νήσω σχολεϊον τής μ.ονής τοΰ 'Αγίου Γεωργίου' ειτα δέ μετέβη εις 
’Ιωάννινα, καί έν τελεί εις Καρπενησιού, έπί πολΰ άκροασάμενος Εύ
γε ν ίου τοΰ Αίτωλοΰ’ έπαναστρέψας εις τήν πατρίδα τω 1654  έχρη- 
μάτισε διδάσκαλος καί ίεροκήρυξ* τω 1 6 7 8 , επί πατριάρχου Διονυ
σίου Δ*, διωρίσΟη έπίτροπος της χηρευούσης επισκοπής Λευκάδος. 
Άπεβίωσε τό 1 6 9 0 .

Συγγράμματα.
— Χρονικά περί σεισμών καί διαφόρων άλλων άξιοπεριεργων γεγονότων* 

συμπληρωθέντα όπδ μεταγενεστέρων απογόνων τοΰ Νεκταρίου.
— Λόγοι Πανηγυρικοί.
— Διάφορα θεολογικά πονήματα, καί γραμματικά σημειώματα.
Έ κ τών συγγραμμάτων τούτων είδον τά δυο πρώτα, καί τινα αποσπάσματα 

θεολογικά παρά τή ίν Αευκάδι οικογένεια Ζαμπελίου, παρ’ ής ελαβον καί τάς 
βιογραφικάς περί Νεκταρίου ειδήσεις. Αί περί σεισμών δε σημειώσεις αΰτοΰ 
έδημοσιεόθησαν ΰφ’ ημών Ιν τω Αϊώνι κατά τόν παρελθόντα Μάρτιον).

"Αγγελος Βενιζέλος.
Έγεννήθη έν Άθήναις, καί έξεπαιδεύΟη έν ’Ιταλία ’Εχρημάτισε 

διδάσκαλος τοΰ έν Βενετία 'Ελληνικού φροντιστηρίου (1 6 3 4 — 39) (2)· 
έπανελ.Οών δ ’ είτα εις την πατρίδα έδίδαξεν έπί τινα έτη, είτα δ ’ άπο- 
χωρήσας κατεγίνετο εις μελέτην καί συγγραφήν Οεόλογικών, καί φιλοσο
φικών πραγματειών. Νικόλαος ό Κεραμεΰς έν ’Αντιρρητικοΐς μνημο
νεύει τοΰ Βενιζέλου, συγγράψαντος, κατά Δοσίθεον, πόνημα κατά 

Λατίνων (5).
Αρσένιος Καλλούδης.

'Ιερομόναχος Κρής, ανεψιάς Γερασίμου τοΰ Βλάχου, ΰφ οΰ εδιδάχΟη

{>) Έν τψ γενεαλογικώ δένδρω τής λευίτικής ταύτης οίχογενείας γενάρχης ση- 
μειοΰται ό ίερεύς Ζαχαρίας, κατοίκων εις Μαραντοχώριον τής Αευκάδος, όθεν ό έγ- 
γονδς αΰτοΰ ϊερεΰς Παναγιώτης κατεβη εις την πάλιν, ένθα εκτοτε διαμενουσιν οΐ 
σωζόμενοι άπόγονοί του.

(*) Veludo, Colonia Greca in Venezia, σελ. 15.
(3) Papadupoli, Historia Gymnas. Patavini' σ-λ. 319.— Φιλητας έν Πανδώρα 

ονλλ. 192.



'-^l τά  έλληνικά. ’Ελθών εις Πατάβιον κατηρτίσθη τελειότερον, κ«ί 
έγένετο καθηγητής τοϋ Κουτουνιανοϋ φροντιστηρίου) (1 6 5 3  — 61), 
διαδεχθείς τον άπελθόντα Ίλαρίωνα Κιγάλαν. Είτα έχρημάτισεν έφη- 
μ.έριος τ·?ίς έν τώ  προαστείω ’Ανεμομύλω τής Κέρκυρας εκκλησίας των 
'Αγίων ’Αποστόλων, καί ίεροκήρυξ της πόλεως* καί ύστερον έγένετο 
ηγούμενος της έν τω  προαστείω Γαρίτζας Παναγίας της Παλαιοπό- 
λεως, μοναστηριού τότε ούσης, διαδεχείς τον έκεϊ προηγουμενεύσαντα 
Όεϊόν του Γεράσιμον· ’Ανήγειρε δέ καί έν κελλεΐον, ώς δείκνυται έκ 
τής έξης επιγραφής'

Αρσένιος ίρός Καλλούδης οίσια ρέζων 
Μητρϊ Θεοΰ Μαρίφ ηοατο τόνδε δόμον.

ϊΐροχειρισθέντος τοΰ θείου του μητροπολίτου Φιλαδέλφειας ήλθε 
•καί ό 'Αρσένιος εις Βενετίαν, έ’νθ’ άπεβίωσε τώ 1 6 9 3 , γεγονώς ετών 
7 3  περίπου.

Τον Καλλούδην επαινοΰσιν έν Κέρκυρα έπισκεφθέντες οί περιηγηταί 
Σπόν καί Βέλερ, έχοντα καί βιβλιοθήκην, ής μ.έρος έδωρήσατο εις 
τον Κερκυραΐον ιερομόναχον Γεράσιμον Ααρκάν(1).

• Σ υγγρ ά μ μ α τα .
—Ηροσκυνητάρων ίων Ιερών τόπων όποΰ εδρίσκονται είς την άγίαν πόλιν 

'Ιερουσαλήμ* έκδοβ'εν παρά Αρσενίου ίερομονάχου Καλλούδη τοΰ Κρητός, κή- 
ρυκος τοΰ ίεροΰ ευαγγελίου, καί τοϋ εν Ιϊαταβίιρ Κωττουνιανοΰ Φροντιστη
ρίου διδασκάλου. Ένετίησιν αχνγ’. Παρά Άντωνίω τώ Ίουλιανώ. (Μετετυ- 
πώθη παρά τώ αύτζ> τοπογραφώ 1C61, καί 1683) (2).

— Λόγοι πα ηγυρικοί, καί ά'λλα.
Τώ 1659 καί 1661 διατριβών έν Βενετία έπεστάτησεν είς την εκδοσιν τοϋ 

©ησαυροΰ καί τής 'Αρμονίας τοΰ θείου του Βλάχου, προσθείς είς μέν τό πρώ
τον σύγγραμμα δύο επιγράμματα τό μέν είς τον μέγαν Δοΰκα τής Τυρρηνίας 
Φερδινάνδον, τό δ’ είς την βίβλον’ είς δε τό δεύτερον εν εις τον Βλάχον.

Πρός τον ’Αρσένιον διευθύνεται έπιστολή ’Αναστασίου Γορδίου έξ Αίτω- 
λικοϋ 1C 92.

Καλλίνικος Άκαρνάν.
’Εγεννήθη είς Καρπενησιού περί τό 1 6 3 0 , καί έγένετο μαθητής 

Ευγενίου Αϊτωλοϋ. Τό μοναχικόν ΰποδύς τριβώνιον, έλθύν είς Κων- 
σταντινούπολιν προεχειρίσθη μ.ητροπολ.ιτης Προυσης, και ως τοιοϋτος

(!) ΑοσιΟέου, Περί τών πατριάρχων Ιεροσολύμων, »:λ. 1143. — Λημήτριος Βενιζί- 
λος άναφέρεται ύπό Γυλετιερου, Sxiv , καί Βέλερ.

(’) Βρετοϋ, Κατάλογος Λ', άριθ, 76. Ή  τεϋ 1G83 εχδοσι; περιέχει σελ. 193.
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Υπογράφεται εις το κατά Δεκέμβριον 1 6 7 2  έκδοθέν σιγίλλιον, επί 
πατριάρχου Διονυσίου Λ', υπέρ της έν Κύπρω μονή; τοϋ Κύκου, καί 
τω  1 687  εις τό περί αρχιεπισκόπου του ορούς Σινά έπι ’Ιακώβου 
Μετά δε την παραίτησιν ’Ιακώβου, τρίτον ήδη πατριαρχεύσαντος 
(1 Μαρτ. 1689) συνασθροισθέντε; οί αρχιερείς καί οί κληρικοί εις τον 
οίκον τοϋ φιλογενοϋς Μανολάκη τοΰ έκ Καστοριάς, έψήφισαν τόν 
Καλλίνικον οικουμενικόν πατριάρχην, τή δέ Κυριακή της ’Ορθοδοξίας 
άνεβίβασαν αυτόν είς την ΰψίστην ταύτην περιωπήν. Μετ’όλίγον Νεόφυ
τος ό Άδριανουπόλεως μητροπολίτης, συνοδικώ; έξωσθείς τοϋ θρόνου, 
δοθέντος είς τόν Χαλκηδόνας Κλήμεντα, έλθών είς την βασιλεύουσαν 
παν θεμιτόν καί αθέμιτον μετηλθε προς έκδίκησιν τού Καλλινίκου, 
0ν έθειόρει αίτιον της εξώσεώς του- καί δη διά ραδιουργιών καί δωρο
δοκιών κατώρθωσεν ΐνα καθαιρεθρ οΰτος ύπά τών κρατουντών, άνέλθνι 
δέ αυτός είς τόν θρόνον.

'Ο εκβληθείς Άκαρνάν τά  ίδια τώ  Νεοφύτω άποδίδων ένηργησεν 
ίνα συνοδικώς καθαιρεΟη ό επιβάτης, πεντάμηνον πατριαρχεύσας.

Τό δεύτερον 6 Καλλίνικος πατριαρχεύων (1 6 9 1 ) συνάθροισε σύνο
δον κάί κατεδίκασε τό περί μετουσιώσεως συνταγμάτων τοϋ ’ΐωάννοι» 
Καρυοφύλλη, περί ού προσεχώς ρηθήσεται. Κατά την εποχήν εκείνην 
διέτριβεν έν Βλαχία Διονύσιος ό Μουσελίμης, συμμαθητεύσας τφ  Κ αλ- 
λινίκω ύπό Εύγένιον, καί καθ’/ιρημένος τοϋ πατριαρχικού θρόνου, έφ’ 
οΰ τετράκις εΐχεν άναβή. Κωνσταντίνος Βασαράβας ό ήγεμών τη{ 
Ούγκροβλαχ_ίας, φιλοξενών τόν έκπτωτον τής πατριαρχεία; Βυζάντιον, 
δέν έπαυε τά πάντα κινών πρός άνώληψιν τοϋ Θρόνου. Τω 1698  6 
μέγας βεζίρης πορευόμενος είς τόν κατά τών Γερμανών πόλεμον, δ ιήλ- 
θεν άπό τής Βλαχίας, καί ώς εδει ΰπεδέχθη ύπό τοϋ ήγεμ.όνος, ένθέρ- 
μως συστήσαντος τόν Διονύσιον, παρανομώ; καθγρημένον. Αί παρα
στάσεις καί παρακλήσεις τοϋ Βασαράβα έπεφερον τό προσδοκώμενον 
αποτέλεσμα, καί ό μέγας βεζίρης διέταξε νά καταβιβασθνί τοΰ θρόνοι» 
ό Καλλίνικος, καί άντ’αύτοϋ άνέλθφ ό πρώην Διονύσιος, δστις καί ένδυθείς 
τό σύνηθες περίβλημα ήλθεν είς Κωνσταντινουπολιν καί τοϋ θρόνοι» 
γενόμενος εγκρατής έφυγάδευσε τόν Καλλίνικον, δεύτερον ήδη έπΙ 
δύο ετη πατριαρχεύσαντα. ’Αλλά τω 1694  έπανελθοντος τοϋ μεγάλοι»

(’) Βλ. Ktttoptxiv τής Μονής έχδοβέν ύπό Πισειοίου.—T i περί τής εκλογής χα| 
■̂χειροτονίας τοϋ αρχιεπισκόπου Σινα επίσημα έγγραφα. Έν Ίεροσολύμοις, έκ τοΰ 
τυπογραφείου τοΰ Π. Τάφου, αωξ’, σελ. 79.

(ΝΕΟΕΔΛ. ΦΙΛΟΑΟΓ.) 23
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βεζίρου έκ του πολέμου καί έν Άδριανουπόλει διατρίβοντος, ΐπαρου- 
σιάσθησαν αύτώ οί περί τόν Καλλίνικον αρχιερείς καί συνηγορήσαντες 
υπέρ τοΰ δικαίου, κατέπεισαν εκείνον ίνα έπανορθώσγ] τό αδίκημα* 
δθεν προκληθείς έκεΐ ό Καλλίνικος άνέλαβε, διά προσταγής τοΰ βιζίρου, 
έκ τρίτου τον πατριαρχικόν θρόνον. Μαθών τα γινόμενα ό Μουσελί-, 
μης ήλθεν εις ’Ανδριανούπολιν, καί πάντα λίθον εκίνησε πρός ανα
στολήν τοΰ διορισμού' μετά πολλά όμως σκάνδαλα ΰπερίσχυσεν ή 
μερίς τοΰ Καλλινίκου, καί ό Διονύσιος άποτυχών έπανήλθεν εις Βλα
χίαν, πέμπτον ήδη πατριαρχεύσας μήνας επτά, κάκεΐ τό ζήν έξεμέ- 
τρησεν (1 6 9 7 ) (').

Έ π ί τής τρίτης καί τελευταίας ταύτης πατριαρχείας τοΰ ’Ακαρ- 
νάνος, Μεθόδιός τις πρώην Θεσσαλονίκης καθη,ρημένος καί μή δυνά- 
μενος άναλαβεΐν τόν θρόνον αύτοΰ, προσήγαγεν αναφοράν τώ μεγάλω 
βεζίρη,, ΐνα τοΰ λοιποΰ αί άρχιεπισκοπαί καί έπισκοπαί δίδωνται παρά 
τοΰ επιτρόπου καί οΰχί παρά τοΰ πατριάρχου, έκλ,εγομένων καί των 
αρχιερέων οΰχί παρά τής συνόδου, αλλά παρά των ’Οθωμανών' δ 
Καλλίνικος ήγωνίσθη γενναίως, καί διά πολλών κόπων καί χρημάτων 
έναυάγησε την άλάστορα γνώμην τοΰ Μεθοδίου, 8ν καί εις παντελή 
εξορίαν άπέπεμψε. Καλώς καί θεαρέστως τρίτον ήδη διοικήσας την 
εκκλησίαν ό Καλλίνικος Β' (1 6 9 4 — 1702) μετήλλαξε τόν βίον έν τώ 
πατριαρχείω τνί 8 Αΰγούστου 1 7 0 2 , καί έτάφη εις τό έν Χάλκη μονά- 
στήριον τής Θεοτόκου. Έ πί τοΰ τάφου του έχαράχθη τό έξης επίγραμμα.

Οικουμενικόν Καλλίνικος τόν θρόνον 
Ίθυνε πλείστους έμφρόνως έπί χρόνους.
Θανών δε λαμπρας ήξίωται έξόδου.
Έ φ  τε των πριν Πατριάρχων έν θρόνω,
Καί νεκρός ώς ζών Ιγκαθιδρυθείς μόνος,
Μονή τέθαπται τήδε τή σεβασμία.
Και νΰν πολεόει συν χορείαις ’Αγγέλων.

Έ ν  ετει αψβ . Αύγουστου ή . (2).

(') Κατά Νεόφυτον Μαυρομμάτην ό Διονύσιος άπεβίωσε τήν 22 Σεπτεμβρίου 1696. 
”Ην δέ ό Μουσελίμης Βυζάντιος τήν πατρίδα, μαθητης Ευγενίου τοΰ Αϊτωλοΰ, πρώ- 
τον μέν μητροπολίτης Λαρίσσης, είτα δέ πατριάρχης οικουμενικός πεντάκις εκλεχθείς. 
νΕτιαινεΤται παρά πολλών ή παιδεία αύτοΰ, διόυ εκτός των άλλων ήτο εγκρατής καί 
τής ’Οθωμανικής καί ’Αραβικής φιλολογίας.

(*) Κουτλουμουσιανοΰ, ’Γπόμνημα ιστορικόν περί τής κατά τήν Χάλκην Μονής 
τής Θεοτόκου. Έν Κωνσταντινουπόλει 1846, σελ. 106, Κατά λάθος Νεόφυτος ό 
Μαυρομμάτης τίθησινεν τή 20 Αύγουστου 1702 τό τέλος τοΰ Καλλινίκου,



Ο Καλλίνικος ήν άνήρ ανεπίληπτων ήθών, καί οΰδενός των τότ*. 
επ', παιδεία διαπρεπόντων δεύτερος, ΰπέρμαχος δε τη; ορθοδοξίας, υπέρ 
ή; τότ’ εύκλεώς ήγωνίσθη διά τού κακόψρονος Μεθοδίου κινδυνευσάσης, 
καί ζηλωτής τής παιδείας ένθερμος" τή δραστηριότητι καί οιλογενεία 
τούτου συνεστήθη αύθις τφ  1691 ή τέως αποσυντεθειμένη πατριαρ
χική Σχολή (’). Έσέβετο δε δια τάς άρετάς του ού μόνον υπό των 
ομοεθνών, άλλα καί αυτών τών Τούρκων, καί ό Καντεμ.ίρ αναφέρει 
ανέκδοτά τινα καταδεικνύοντα τόν προς αυτόν σεβασμόν τών κρα- 
τούντων (2).

’Επαινείται υπό Προκοπίου, Μελετίου, Φλερύ, Λεκιένου, Καντεμίρ,4 
καί άλλων αλλοεθνών. Ό  τελευταίος λέγει περί τοΰ έν λόγω ’Ακαρ- 
νάνος’ “ Doue d’une rare eloquense, eut cela de particulier sur 
ceux de sen rang, qu’il conserve loute sa vie sa dignite, et noou- 
rut Patriarche(5)* καί αλλαχού « Callinicus prelat des moeurs 
irreprochables et assez verse dans les lettres (4) i>.

Καί ό Λεκιένος « Callinicus optime suo munere fugens, eccle- 
” siam aere alieno liberavit, de demum quindecim ancis feliciter 
” lransactis patriarcha, obiit aimo 1702(5) ».

’'Εν τινι χειρογράφω εϋρηνται καί οί έςής περί Καλλινίκου στίχοι 
ανωνύμου τίνος, μαρτυρούντες την περί τούτου αγαθήν ιδέαν.

Περί δέ τοΰ Καλλινίκου τοΐος φέοεται λόγος'
Ώ ς  ευρισκόμενός ποτέ εις το όρος τοΰ ”Αθω,
Ό Ρ ος τό άγιώνυμον, τώ πόθω εύλαβείας,
Ί]λΟε καί Ιπροσκόνησε τά μοναστήρια πάντα.
Ώ ς ό’ ό’τε παρεγε’νετο εις τό βεΐον Βατοπαιδι,
Όψέποτε ΙκάΟησεν επί τάς θύρας εξιο,
’Αναψυχήν παραμικρόν βουλομενος εΰρεσβαι,
Αίφνης είς λέων έκπηδήσας άπό τοΰ δρυμώνος,
Φρικαλέος, πάντολμος, έφίσταται Καλλίνικο),
Αιμοχαρής, ίστάμενος δεινός, άγρια βλεπων.
"Εφριξε δέ ό Καλλίνικος ορών θμνάτου ποούπτον,
Μή έχων. ό,τι πράξασθαι, ή δλως άμυνεΐσθαι.
Μόλις δ’ ούν όψέποτε τά χείλη ύπανο'ξας
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(*) Κωνστσντίου, Τπόμνημα περί τής Πατριαρχικής σχολής.
(*) Histoire de I’Empire Ottomau, tom. III. σελ. 87, κα! IV, σελ, 189. 
(s) Αϋτόβι, II σελ. 3 9 —40.
(4) Όμ. σελ. 83.
(3) Oriens Cbristianus, σελ. 346.

23*
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Τρεμούση τη φωνή προς τον λέοντα ε’φη.
» Εί μέν, λέων, έλήλυθας παρά Θεοϋ πρός με, 
ϊ  Ποίει δ προστετάχθη σοι, λέων φρικαλέε'
» Εί δε σΰ μόνος ήλθες ούτως, ώς έβουλήθης,
» Τάχιστα άπόφευγε από τδ "Αγιον ’Ό ρος.
» Χριστός γάρ σε διώκει, ου μύστης έγύ πέλω ».
Τδ θηρίον ούν ώς ήκουσεν, ΰπήκουσεν ευθέως,
Καί ταπεινή) τω βλέμμαα δρομαίου ΰπεχώρει,
Βλάψας μηδέν μηδέποτε, ΰποταχθέν ώς δοϋλον.

Συγγράμματα .
— Ερμηνεία πρδς τους ιερείς καί διακόνους.
— Ε υχή  εις τδν κύριον ημών Μ ησοΰν Χριστόν.
(Άμφάτερα Ιξεδόθησαν τω 1683, καί ούχί ώς Μελέτιος 1693, υπό Δοσι- 

θέου έν Ίασιω  μετά Συμεών Θεσσαλονίκης καί άλλων. Μετάφρασις δέ πάντων 
υπό άνωνύμου εις απλοελληνικήν ΙξεδόΟη έν Βενετία παρά Πάνω Θεοδοσίω
1820, εις 40ν. σελ. 567).

— Λόγοι ’Εκκλησιαστικοί.
— Πατριαρχική 'Ιστορία.
— Έπιστολαί (ι).
Ευρηται συνοδική πραξις Καλλινίκου κατά Μελετίου ’Αχριδών, αΰτοφημι- 

ζομένου πατριάρχου, δημοσιευθεΐσα έν τω περί Όφφικίων συντάγματι του πα- 
τριάρχου ΧρυσάνΟου* καί δύο έπιστολαί Άλεήάνδρου Μαυροκορδάτου πρδς τού
τον έκδοθεΐσαι έν τώ έν Κωνσταντινουπόλει έχδοθεντι έπιστολαρίιρ.

Πρδς τούτοις έγχύκλιος πρδς τους μητροπολίτας Μολδοβλαχίας καί Οΰγκρο- 
6λαχίας περί τοΰ αρχιεπισκόπου Σινα Άνανίου (Σεπτέμβριον 1 689) (*).

Άνδρέας Μαρμαράς.
'Ο  Κρής Βικέντιος Ματζολ.ένιίς, ή μάλλον διά στόματος αΰτοϋ ό 

Άνδρέας Μαρμ,οράς, παραδίνει, δτι ή οικογένεια τοΰ Κερκυραίου τούτου 
έγένετο μία των άρχαιοτέρων καί εύγενεστέρων της 'Ελλάδος (5). 
Πρώτος γνωστός γενάρχης παρίσταται ’Ιωάννης ό Κομνηνός, πάππος 
Γεωργίου .τοΰ Μαρμ,ορα, λ.αβών έν έτει 1 1 1 5  ύπό τοΰ αϋτοκράτορος 
’Εμμανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ την νήσον Προκόννησον ώς τιμάριον, περιελ- 
θον εις την κατοχήν τοΰ έγγονοο του Γεωργίου, ένεκεν έίιδιασμένων 
εκδουλεύσεων άνατερομ,ένων εις τό έν έτει 1224  υπέρ τούτου έκδοθέν 
χρυσόβουλλον υπό ’Εμμανουήλ Κομνηνοΰ Δεσπότου τοΰ Μορέως (4).

(') Ταΰτα μνημονεύονται έν σημειώσεσι χειρογράφου περιέχοντο; λ τους άνωτίχους.
{*} ’Επίσημέ εγγρχφχ περί τοΟ άρ/ιεπισκόπου Σινα σελ. 80 —7.
Ο  «F reg ia ta  trovo la fam iglia  M arm or ana fin da’secoli rcm oti della piu 

cospicua ed antica N obilta, che vautasse la G recian , προλογίζει 6 Ματζολένος·
(') ΈόημοσιεύΟη υπό Ματζολένου μετχ λατινικές μετχφράσεως, μόνον δ* τό έλλτ -̂»
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’Εκ του Γεωργίου Μαρμορα έγεννήθησαν οί Γεώργιος καί 'Ιωάννης 
καί ό μέν πρώτος, y d ριν πρωτοτόκιας, παρέλαβε το οίκογενιακόν τ ι-  
μάριον, ό δέ ’Ιωάννης φυγών ήλθεν εις τάς υπό των Βενετών κατε- 
χομένκς χώρας καί έδεξιώθη προσηκόντως. ’Εκ δέ του τελευταίου 
τούτου κατάγονται οί έν Κερκύρα περισωθέντες Μαρμοράδες.

Κατά την επί σουλτάνου Σουλείμάνου πολιορκίαν της νήσου δ 
’Αντώνιος αίχμ.αλωτισθείς (1 5 3 7 ) έλεεινώς κατέλυσε τόν βίον είς 
τά  δεσμ,ά’ ό δέ συγγενής του 'Ανδρέοις αϊχμαλωτισΟείς ομοίως, ήλευ- 
θεριόθη τω 1 5 7 3 , μεσολαβήσει της Ένετικής Δημοκρατίας, ύφ’ ής καί 
έτιμ.ήθη διά τά παθήματα.

'Ο άπόγονος τούτου Βικέντιος Μαρμ.οράς ^γέννησε τρεις υίοΰς, τόν 
’Ανδρέαν, Σπυρίδωνα, καί ’Αντώνιον. 'Ο τελευταίος διέπρεψεν εις τά  
πολεμικά, καί παρευρέθη εις την έν έ'τει 1 6 5 6  ναυμαχίαν τών Δαρ- 
δανελλίων" καί ό Σπυρίδων δ ’ έπολέμησεν έν Κρήτη υπό τόν Γάλδασον.

Ό  πρεσβύτερος Άνδρέας έπιδοθείς έν πρώτοις είς τά  πολεμικά 
ήγωνίσθη υπέρ τής Δημοκρατίας (*), ύστερον δε προτιμησας την ησυ
χίαν τού σπουδαστηρίου κατέγινεν είς συγγραφήν τής ιστορίας τής πα 
τρίδας του, ήν καί έδημοσίευσεν υπό τόν τίτλον’

—Della Ilistoria di Corfu descritta da Andrea Marmora nobile Cor- 
cirese, libri olio. Veuetia, presso il Curti, MDCLXXIi.

Ό  Μαρμορας συνύφανε τό πόνημά του όχι ά’νευ τίνος εύχερείας καί γλα- 
φυρότητος, χαίρων όμως υπερβολή είς αλλόκοτα σχήματα, κομψολογίας καί 
ποικίλας άλλας περί την λέζιν παιδιάς, παραφθείρει συχνάκις τό ύφος, καί 
τών ελαττωμάτων τούτων όχι αυτός άλλ’ ό αιών, καθ’ ον Ιζη, εΤνε μάλλον ο 
αίτιος. ’Επειδή δέ τότε ή λυδία τής κριτικής λίθος δέν υπέβαλε τά συγγράμ
ματα είς την αυστηρόν αυτής Βάσανον, 6 Μαρμορας δέν έξεπλήρωσεν εϋσυνει- 
δήτως τό ιερόν του ιστορικού καθήκον’ ούτο> φέρ’ είπεΐν "να υπόθαλψη τών 
συμπατριωτών του τήν ματαιότητα έπλασε τους Κερκυραίους άρρωγοός καί 
συμμάχους τών 'Ρωμαίων, καί μετ’ αυτών δήθεν ή μετά παντός άλλου κρα- 
ταιοΰ έθνους τά παραβολώτατα τών πολεμικών έργων εύτόλμως συνεπι- 
χειρούντας (s).

Έ ν  τή ιστορία τού Μαρμαρά, άποτελουμένη Ικ 456 σελίδων μικρού τετάρτου

νικόν κείμενον άνετυπώθη ύπό Miklosich (Acta et Diplomata}· Τό χρυσοδουλλο»
όμως τούτο καταδείκνυτοα -πλαστόν.

(>) Andrea propenso all’ armi ed agli studii, non scans5 di manifestarsi al- 
l ’occasioni, non meno sufficiente negl’essercitii litterarii, che habile agl’im - 
p iegh id i Bellona; mentre all’opre della penna, ed al maneggio della spada^ 
si έ addattato l’attributo e i  u t r o q u e  Ca e s a r » .  Mazzoleai,

(3' Μουστοξύδου, περί τών έν Κέρκυρα Άκαδημιών,
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σχήματος, καταχωροΰνται, έκτος της προσφωνήσεως και προλόγου τοΰ συγγρα
φέων α) Famiglia dell’autore brevemeuto descritla da Vincenzo Mazzo~ 
leni palricio Cretense* β) Ελληνικόν Ιπίγοαμμα τοΰ εν Κέρκυρα διατρί-· 
6οντος Γάλλου Λουδοβίκου Τορροδε’ου εις Μαομοράν γραφεν τώ 1668’ 3)' 
Sonello aH’auiOre υπό ανωνύμου' 4) 'Έτερον τοΰ αΰτοΰ' 5) Ε π ίγρα μ μ α  
τοΰ Κυπρίου Ίωάννου Κιγάλα προς Κερκυραίους' 6) Collusio nominis et 
operis auctoris* 7) Sonetto all’illus. Audrea Marmora nobile Corcirese' 
8 ) Λατινικόν Ιπίγραμμα εις Μαρμοράν δπα Νικολάου Μοτζάναγα" £  9) Idl·- 
ϊΐο all’ailtore, υπό ανωνύμου έτα'ρου τής έν Κερκύρα ακαδημίας των Έ ξη - 
βφαλισμένων.

Έ κ  τούτων παρατιθέμεθα τα δύο έ—'.γράμματα τοΰ Τοβάοδέου ή τοΰ Κιγάλα. 
Μήλα καί ’Αλκινόου κήπους Φαιηκίδος αίας 
αίνοΰσιν πολλαί χώ* πάλαι α! σελίδες, 
οΐ κλέος ού σμικρόν νήσψ δόξαν τε φέρουσι 
σεμνοτεραν ταύτη ταϊς σφετέραις σελίσιν.
Ά λλ α  ές αίδιον γαία Φαιηκίόι θήκε 
Μαρμοράνος γράψας πατρίδας ίστορίην.
Όλβίστη Σχερίη καρπούς τ’ άνδρας τε φέρουσα,.
ΟΤς τόσσον κΰδος δόξα τε σή πίλεται.

,Άνδρες άρηίφιλοι, κλεινών γενεή βασιλήων, 
αξία Φαιήκων τέκνα παλαιγενέων,
?,ν πρώτους ποθέητε μαθεΐν ναετήρας άρίστης 
Έλλαδικών πόλεων, πατρίδος ύμετέρης, 
καί πόσον ήαίστευσαν ένί πτολέμοισι πολίται, 
δύσμαχοι άντιπάλοις καν χθονί, καν πελάγει, 
προφρονέως δέξασθε κλυτοΰ πολυΐστορα βίβλον.
Άνδρέου, ήν τεΰξε κυδαλίμοις καμάτοις.
Ταύτη γάρ τοκέων μεγαλώνυμα έργα συνάψας, 
α σκοτόεν λήθης άμφεκάλυψε νέφος, 
εις φάος έξήνεγκεν, οπο>ς αεί διάσωση 
έν πινυταΐς παίδων όψιγόνων πραπίσι.
Τοΰνεκεν Ικτίνειν πολό μεΐζον οφείλετε τούτω, 
ήόπερ ΰμετςροις άρχεγόνοισι χάριν.
’Έ ργα γαρ ηρώων δαμάει χρόνος’ άλλ’ 7να μίμνη 
έ’φθιτα, των προγόνων οΰτος έσωσε κλέα·

'Ο Μαρμοοάς ήν μέλος τής έν Κέρκυρα Ακαδημίας των Έξησφα- 
λισμένων (degli AssicuratiJ. Οί έν ετει 1676 επισκερΟέντες την 
Κ έρκυραν Σπόν καί Βέλερ μνημονεύουτιν αύτοϋ κατέχοντας και καλήνν 
συλλογήν Κερκυραϊκών νομισμάτων.

’Αδελφοί Λείχοΰδα,ί.
Οί αΰτάδελΐιοι Λειχοϋδαι, καταγόμενοι έξ αρχαίου ήνεμονικοώ
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♦?κου τοϋ Βυζαντίου, εσχον προγόνους Ηγεμόνας, ζήσαντας έν Κων- 
σταντινουπόλει μέχρι της άλώσεως αύτής, οίτινες έπί της βασιλείας 
Κωνσταντίνου τοϋ Μονομάχου, Μιχαήλ τοϋ Στρατιωτικού, ’Ισαάκ 
τοϋ Κομνηνοϋ καί άλλων αύτοκρατόρων τοϋ Βυζαντίου υπήρξαν τά  
πρώτιστα μέλη τής έν Κωνσταντινουπόλει Γερουσίας.

Κατά την μαρτυρίαν τοϋ χρονογράφου Ζωναρά, εΤς των Λειχου- 
δών, Κωνσταντίνο; ονομαζόμενος, ένυμφεύφθη Καλλίαν την θυγατέρα 
τοΰ Μονομάχου και έγγονήν 'Ρωμανού τοϋ Γ ', λαβών παρά τοϋ πρώ
του ως προίκα την ηγεμονίαν τής Βουλγαρίας. Μή δυνηθείς, κατά 
την επιθυμίαν τοϋ πενθεροϋ του, ΐνα γίν/ι διάδοχος τοϋ Θρόνου, προσ- 
εκλήθη εις την πρωτεύουσαν υπό τοϋ βασιλεύοντος Μιχαήλ τοϋ 
Στρατιωτικού, παραδούς τήν ηγεμονίαν τής Βουλγαρίας εις τούς υίούί 
του ’Εμμανουήλ καί Θεόδωρον' κατά δέ τήν διεγερθεΐσαν στάσιν 
μεταξύ ’Ισαάκ τοΰ Κομνηνοϋ καί τοϋ Στρατιωτικού, μεσιτεύσας είρή- 
νευσεν αυτούς. ΆποΘανούσης τής συζύγου του Καλλίας άνηγορεύθη 
ό ρηΟείς Κωνσταντίνος Λειχούδης οικουμενικός πατριάρχης καί δ ιώ - 
κησε τήν εκκλησίαν άπό τοϋ 1059 μέχρι τοϋ 1064.

Μετά τήν άλωσιν τής Βουλγαρίας οι απόγονοι τοϋ Λειχούδη με- 
τέβησαν εις Κωνσταντινούπουλιν, και μετά τήν έκπόρθησιν καί ταύ- 
της μετώκησαν εις τινα των Κυκλάδων νήσων, έν ή καταπιεζόμενοι 
κατέφυγον εις Κεφαλληνίαν, ένθα ύπεδέχθησαν εύμενώς υπό των 
κρατουντών χορηγησάνΤων αύτοϊς ολόκληρον χωρίον έν τή νήσον 
καί ετερον έν Ζακύνθω ( ') . ΈνταϋΘα παρά τίνος των Λειχουδών, 
Μάρκου καλουμένου, έγεννήθησαν οί έν λόγω αύτάδελφοι ’Ιωάν
νης (30 Μαρτίου 1633) καί Σπυρίδων (τω 1652), οί έν τω  μονα
χικοί σχήματι ύστερον μετονομασθέντες Τωαννίκιος καί Σωφρόνιος.

’Εξεπαιδεύθησαν οί άδελφοί Αειχοϋδαι παρά τινι ίερεϊ τής Κεφαλ
ληνίας, καί έπειτα έν Βενετία έσπούδασαν τήν θεολογίαν καί τήν 
φιλοσοφίαν παρά Γερασίμω τω  Βλαχω· Ακολούθως έπί έννέα έτη 
έφοίτησαν εις τό πανεπιστήμιου τοϋ Παταβιου, και μ,ετά τήν δι
δακτορικήν άναγόρευσιν έπέστρεψαν εις την γεννεθλιον νήσον, καί 
ενταύθα τω 1670 έχειροτονήθησαν ιερείς ( ).

(*) Ό τά περί Αειχουδών εξακριβώσας Κυρ. Άλεξ, Λάσκαρα Νικηφόρου δοΰκα τής 
Κεφαλλληνίας καλεΤ τόν ύποδεχθέντα τούς προσφυγόντας Λειχούδης. Τίς δ’ ήν 
©ΰτος ό μέν άνω βιογράφος παρασιώπα, ημείς δ£ άγνοοΰμεν.

{*) Ό  αυτός λέγει, ότι έχειροτονήθησαν υπό τοΰ αρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας Γε
ρασίμου* αλλά τύ τϊΐςΰτον όνομα εν τψ καταλογή τψν αρχιεπισκόπων τής νήσο1»
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Μετ’ ολίγον, χηρεύσαντα τόν Ίωάννην καί γενόμενον μοναχόν j 
μετονομασθέντα δέ ’ΐωαννίκιον, ό πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Παρθε
νίας, πληροφορηθείς περί τε τής παιδείας καί της αρετής αύτοϋ, παν- 
ταχοϋ διαφημισθείσης, διώρισεν ίδιον αύτοϋ επίτροπον εν τη  επαρ
χ ία  Κεφαλληνίας, ό δέ μητροπολίτης Κεφαλληνίας (’), ένεπιστεύθη 
«ΰτω τήν έπιτήρησιν τών σχολείων Αηξουρίου καί ’Αργοστολιού.

'Ο Σπυρίδων πρότερον ετι μονάχος γενόμενος και Σωφρόνιος μετο- 
νομασθείς, διωρίσθη επίσης σχολάρχης της έν τη πόλει σχολής, 
άλλα μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου προσκληθείς υπό τοϋ μητρο
πολίτου Ναύπακτού καί "Αρτης Βαρθολομαίου, ήλθεν αύτόσε, καί 
άπό μέν της έδρας έδίδασκε την φιλοσοφίαν, άπό δέ τοΰ ίεροϋ άμ- 
€ωνος έκηρυττε τόν λόγον τοϋ Θεοϋ. Μετ’ ολίγον όμως, ένεκα τοϋ 
επισυμβάντος αυτόθι λοιμού, ήναγκάσθη νά εγκατάλειψη την επαρχίαν 
ταύτην καί μεταβη εις την Μακεδονίαν καί Θράκην, ένθα επί τετραε
τίαν μετήρχετο μετά ζήλου τόν διδάσκαλον καί τόν ιεροκήρυκα. Τψ 
Ί 6 8 0  έπιστρέψας εις Κεφαλληνίαν διέτριψεν αυτόθι δύο έτη, διδά
σκων καί κηρύττων. Τελευταϊον κατά Μάρτιον τοϋ 1683  άμφότεροι 
οί αδελφοί έπιβάντες τοϋ βενετικού πλοίου ό Πτερωτός Πράχων 
(Dracon Volante), κατέπλευσαν εις Κωνσταντινούπολιν, ένθα δοκι- 
μασθέντες την αε διδασκαλίαν καί την ορθοδοξίαν παρά τοϋ σοφοϋ 
καί ενάρετου πατριάρχου Διονυσίου τοϋ Μουσελίμη έλαβον την άδειαν 
καί έδίδαξαν εϊς τόν πατριαρχικόν ναόν, επί παρουσία τοϋτε πατριάρ
χου, της ίεράς Συνόδου, καί τών άρχόντων.

Κ ατά την εποχήν ταύτην ηλθον εις Κωνσταντινούπολιν απεσταλ
μένοι τοϋ τσάρου τής 'Ρωσσίας Θεοδώρου Άλεξιάδου διά τήν έςής 
«ΐτίαν.

Παΐσιος ό Λιγαρίδης έλθών εϊς 'Ρωσσίαν έξεΐπεν αναφανδόν τήν

21ς απαντάται. Γεράσιμος ό Αοβέρδος έγένετο επίσκοπος, έπΐ τής κατοχής των 
Τόκων, έπομένως δύο σχεδόν αιώνας προς τής γεννήσεως τών αδελφών Λειχουδών. 
Γεράσιμος δέ ό Κλαδάς έγένετο αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας ενα σχεοον αιώνα μετά 
•τόν θάνατον τών Αειχουδών (1782—1793). Κατά δέ τδ υπό Λασκαρεως τασσόμενον 
ΐτσς τής χείροτονίας τών λογίων Κεφαλλήνων αρχιεπίσκοπος ητο Παίσιος ό Χοι- 
ίάς (1663— 1681).

(*) Ό  Κ. Λάσκαρις αναφέρει, ότι ό τότε μητροπολίτης Κεφαλληνίας ώνομάζετο 
Παρθένιος* πλήν καί ενταύθα παρατηρητέον, ότι δύο αρχιεπίσκοποι τής νήσου έφερον 
το όνομα τούτο, Παοθένιος ό Δοξαράς \1622— 1628), ότε δεν εΐχον ετι γεννηθή 
θί Λειχουδαι, καί Παρθένιος ό Μακρής (1821 —1812)* πραγματιχώς δέ τότε άρχιε·· 
άσκοπος Κεφαλληνίας ήν ό αυτός Παίσιος. ,
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γνώμην αύτοϋ, ότι αί έν τώ  όμοδόξω τούτω κράτει άναφυόμενοα έκά- 
στοτε έκκλησιαστικαί ταραχαί προήρχοντο έκ τής άμαθείας καί τής 
άγνοιας της ελληνικής γλώσσης, καί δτι προς θεραπείαν της άσθε- 
νείας ταύτης οΰδεν έτερον φυσικόν φάρμακον έθεοιρει κατάλληλον, 
εΐμη την σύστασιν Ελληνικού σχολείου (*). Την ορθήν τοϋ Π αισίου 
σκέψιν έπεκύρωσαν καί έπεβεβαίωσαν καί οί μετ’ οΰ πολΰ έλθόντες 
εις Μόσχαν πατριάρχαι, ό ’Αλεξανδρείας Παίσιος καί ό Αντιόχειας 
Μακάριος, οϊτινες διά τοϋ επ' εκκλησίας κηρύγματος τόν μέν τσάρον 
κατέπεισαν νά συστησγ έλληνικά καί σλαβωνικά σχολεία, καταδεί- 
ξάντες άμα καί την ανάγκην καί σπουδαιότητα της έκμαθησεως 
της ελληνικής γλώσσης, τους δέ ποιμένας συνεβούλευσαν νά συντελέ- 
σωσιν εις την διάπραξιν τοϋ αγαθού τούτου έργου, διά των έκ των 
εκκλησιαστικών κτημάτων εισοδημάτων, έπιφεροντες εις ύποστηριξιν 
των λόγων αυτών τάς συμβουλάς τών πατριαρχών τών συστησάντων 
πατριαρχείου έν 'Ρωσσία, καί παραγγειλάντων την έγκαΟίδρυσιν 
τοιούτων σχολείων έν Μόσχα, καί υποσχόμενοι πολλάς τάς έκ τούτων 
ώφελείας εις την 'Ρωσσικην εκκλησίαν καί βασιλείαν.

Τάς συμβουλάς τών 'Ελλήνων πατριάρχων ΰπεστήριξεν ένθέρμως 
καί ό κατά τό 1669  έτος άφιχθείς εις Μόσχαν ίερομ.όναχος Τιμό
θεος, ‘Ρώσσος τό γένος, έπί πολλά έτη διατρίψας έν τε 'Ιερουσαλήμ 
καί έν τοΐς μ-οναστηρίοις τοϋ άγιου "Ορους, καί διά ζωηρών χρωμάτων 
καί ισχυρών λόγων καταδείξας τώ  τσάρω Θεοδώρω τώ  Άλεςιάδνι τήν 
πτώσιν τής διδασκαλίας έν τή ’Ανατολή καί την ανάγκην τής συστά- 
σεως ελληνικού σχολείου έν τή πρωτευούσγ τής 'Ρωσσίας. Κατα-

(') «Έζήτησα, έλεγε, τήν £·ζαν τής τνευματιχής ταύτης άαβενείας, ήτις πατάα- 
<τει νυν τούτον τόν χριστεπώνυμον τόπον, καί έπροσπάθησχ ν’ άνακαλύψω τήν αί«* 
τίαν τής τοιαύτης πλημμύρας των αιρέσεων πρδς κοινόν ημών όλεθρόν, καί τελευ-? 
ταΓον σχεφθείς ευρον, ότι όλον τό κακόν προέρχεται εκ Ονο αίτιων, δηλαΟη εκ τής 
έλλείψεως έλληνιχου σχολείου, καί βιβλιοθήκης. ’Εάν τις μέ ήρώτα ποια είσί τα 
στηρίγματα τής έκκλησίας καί τής βασιλείας, έγώ ήθελον απαντήσει, ότι πρώτον 
έστίν ή ελληνική γλώσσα, δεύτερον τα έλληνικά σχολεία, καί τρίτον ή έκμάθησις 
τής ελληνικής γλώσσης».

Πρό του Αιγαρίδου ό πατριάρχης ’Αντιόχειας ’Ιωακείμ, έλθών έν ‘Ρωσσία τώ 1ο86, 
προέτρεψε τήν αδελφότητα Αβόβης, εις σύστασιν σχολής καί τυπογραφείου. Καί ό 
αείμνηστος Μελέτιος Πηγάς προέτρεψε τόν τσάρον Θεόδωρον "να συστήση ελληνικόν 
σχολεΤον έπιστέλλων (1ο93)* « Κατάστησον παρά σοι, βασιλεύ, φροντιστήριον μα-* 
«θημάτων ελληνικών, ζώπυρον τής σοφίας τής ίερας, ότι παρ’ ήμίν έκ βάθρων χιν· 
1)δυνεύει άφανισθήνα; ή τής σοφίας πηγή». (Παρανίκα Σχεδίασμα, ζ ι \ ,  180—1}·
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νυγείζ υπό τής περιγραφές ταύτνις ό Θεόδωρος διέταζεν αμέσως τ $  
πατριάρχη τής 'Ρωσσίας ΓΊίκωνι ν’ ανεγείρω 'Ελλάνικόν σχολεϊον έν 
Μόσχα καί παραδώσνι τήν επιστασίαν εις τόν ρηθέντα μοναχόν Τι
μόθεον. 'Ο πατριάρχης μετά μεγίστης χαράς έξεπλήρωσε την διατα
γήν τοΰ ήγεμόνος προσδιορίσας διά σχολεϊον τρία οικήματα έν τω  
καταστήματι της αυτόθι τυπογραφίας, καί συναθροίσας έν αύτω τριά
κοντα μαθητάς πάσης τά 'εως, τόν μέν Τιμόθεον διώρισε διευθυντήν? 
Μανουήλ δέ τινα "Ελληνα, αυτόθι διατρίβοντα, άνδρα ειδήμονα των 
ελευθέρων επιστημών, διδάσκαλον τής ελληνικής γλώσσης, τής άνα- 
γνώσεως καί τής γραφής, και τόν όποιον άποθανόντα διεδέξατο 
Ετερος “Ελλην, ό ιερομόναχος ’Ιωακείμ.. 'Η νεωστΐ άνεγερθεΐσα Σχολή 
υπήρχε τό ιδιαίτερον μέλημα τοΰ τε βασιλέως καί τοΰ πατριάρχου· 
Καθ’ έκάστην σχεδόν έβδομάδα, ότέ μέν όμ.οΰ, ότέ δέ ιδία, έπεσή- 
μως ή ΐδιωτικώς, έπεσκέπτοντο αυτήν άμφότεροι ϊνα παρηγορηθώσΐ 
τω  πνεόματι διά τό θεάρεστον τούτο έργον, καί μ,εγαλοδώρως έβρά- 
βευον τους προοδεύοντας εις τά έλληνικά γοάμμ.ατα μαθητάς, προσ* 
φέροντες αύτοΐς ενδύματα καί χρυσά νομίσματα. Έχάρησαν δέ τά  
μέγιστα καί οΐ τής Ανατολής πατριάρχαι πληροφορηθέντες την έν 
Μόσχα σύστασιν 'Ελληνικού σχολείου (*).

Μετ’ ολίγον ό ήγεμ,ών μή ευχαριστούμενος εις τάς μικράς προόδους 
τής ελληνικής μαθήσεως, έπεθύμησε νά εύρύνρ τόν κύκλον τής έλλη- 
νικής έκπαιδεύσεως, γλυκανθείς έκ των ολίγων άλλα πολυτίμων 
αυτής καρπών. Πληροφορηθέντες όμως τόν αγαθόν τούτον σκοπόν τού 
Θεοδώρου οί έν τή Δύσει ήρξαντο νά μεταβαίνωσι σωρηδόν εις Μό
σχαν έκ Πολωνίας, όπως καταλάβωσι τάς καθηγετικάς έδρας τής συστη- 
Οησομένης ’Ακαδημίας" άλλ’ ά νοήμων ήγεμών μή θέλων νά έμπι- 
στευθή εις τούτους τό έλληνικόν έκεϊνο καθίδρυμα άπεστειλεν έν ετεί

(*) "ο πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Αοσίδεος εγραφε τοιάδε πρός τόν Θεόδωρον. « Εΰ- 
χαριστοΰμεν τω Κυρίω ημών, δτι έπΐ των ημερών τής άγιας υμών βασιλείας ηυδό- 
χησε συστηθήναι έν τή βασιλευούση ύμών πόλει Ελληνικήν σχολήν. Τή γάρ έλλη- 
νική γλώσση έγράφη τό Εΰαγγέλιον καί ό ’Απόστολος, "Ελληνες ήσαν οί άγιοι Πα
τέρες, ελληνιστί έγράφησαν αί πράξεις τών Συνόδων χαΐ τά των άγιων Πατέρων συγ
γράμματα χα’. πασαι αί τής άγιας έχκλησίας Βίβλοι. Τό δέ διδάξαι τοός χριστιανούς 
τήν ελληνικήν γλώσσαν, εις τό κατανοεΐν αυτούς τά βιβλία τής όρΟοοόξου πίστεως, 
ώς έγράιρησαν, καί γνώναι τήν ερμηνείαν αυτών εύχερώς, καί πρό πάντων άπέχειν 
τών λατινικών, όίτινα είσί πλήρη πονηοίας καί δόλου καί αίρέσεως, καί άθείας, θειον 
έστιν έ'ργον».



ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΑΙΩΝ. 363

Ϊ6 8 1  είς Κωνσταντινούπολή πρεσβείαν όπως αΐτήσή παρά των ορθο
δόξων πατριάρχων διδασκάλου; διά τήν μέλλουσαν ’Ακαδημίαν, 
συγχρόνως δέ καί ό πατριάρχη; Μόσχα; ’Ιωακείμ ένετείλατο εις τον 
τό τ’ έν Μόσχα διαμένοντα έλληνα ίεροδιάκονον Μελέτιον Δομ.έστικον 
ΐνα γράψγι περί αύτοΰ τούτου εί; τον πατριάρχην 'Ιεροσολύμων 
Δοσίθεον.

Κατά την εποχήν ταύτην είχον άφιχθή εί; Βυζάντιον οί αύτά- 
δελφοι Λειχοΰδαι, προ; ου; οί πατριάρχαι προέτειναν την εί; 'Ρωσ- 
σίαν άπέλευσιν.

"Ασμενοι παραδεξάμενοι οί Λειχοΰδαι την πρότασιν έγκατέλειψαν 
τήν Κωνσταντινούπολή τή 3 ’Ιουλίου 1 6 8 3 , λαβόντε; καί γράμματα 
συστατικά παρά πάντων των πατριάρχων μαρτυροϋντα περί τε τη ; 
ορθοδοξία; αυτών καί τή ; παιδεία;. Φθάσαντε; δέ εϊ; Μολδαβίαν καί 
Βλαχίαν διέμειναν αυτόθι εννέα μήνα;, ενεκα τοϋ τότε μεταξύ Αύ- 
στριακών καί Τούρκων πολέμου, τοϋ όποιου συμμετεϊχον καί οί 
ήγεμόνε; των παριστρίων έκείνων χωρών. Μετά την προ τών τειχών 
τη ; Βιέννη; ήτταν τοϋ βεζίρου Καρα-Μουσταφά έπέστρεψεν εϊ; Βλα
χίαν καί ό ήγεμών Ιωάννης Σερμπάνο; Καντακουζηνός, δστι; ύπεδέ- 
ξατο τοϋ; Λειχούδα; φιλοφρονώ; άποδού; αυτοί; την όφειλομένην 
τιμήν, καί κατά παράκλησιν τοϋ οποίου έκήρυττον ούτοι έν εκκλη
σία τον λόγον τοϋ ©εοϋ καθ δλην τήν τεσσαρακοστήν. Έκεΐθεν 
άπήλθον εϊ; Τρανσυλβανίαν, λαβόντες παρά τοϋ Σερμπάνου καί συ
στατικά γράμματα πρό; τον ήγεμόνα αυτή; Μιχαήλ. Διέτριψαν δέ 
καί έν Τρανσυλβανία τρεϊ; μήνας συζητοΰντε; μετά τών καθηγητών 
τής αυτόθι ’Ακαδημία; περί τών αντικειμένων τή; πίστεως, καί ίδίω; 
περί τή ; έκπορεύσεως τοϋ αγίου Πνεύματος. Τελευταΐον φθάσαντε; εί? 
Πολωνίαν τ ή '5  Αύγούστου 1 6 8 4  έπαρουσιάσθησαν εί; τόν βασιλέα 
Ίωάννην Σοβιέσκην, τόν όποιον προσηγόρευσαν διά προσλαλιά; εϊ; 
τήν λατινικήν γλώσσαν, καί άντιπροσηγορεύθησαν ΰπ’ αύτοΰ. *0 βα
σιλεύς ήρώτησεν αυτούς περί τής υγεία; τοϋ πατριάρχου Κωνσταν
τινουπόλεως καί έπέτρεψεν αύτοΐς ν’ άπέλθωσιν εί; 'Ρωσσίαν, άλλ’ οί 
’Ιησουΐται έλθόντες μετ’ αύτών εϊς φιλονεικίας συνεβούλευσαν τόν βα
σιλέα νά κράτηση αυτούς. 'Ο Σοβιέσκη; έξεστράτευε τότε κατά τοϋ 
Χοτίν, και οί Αειχοϋοαι ήσαν καταδεδικασμένοι ν’ άκολουθώσιν αύτώ 
ώς φορτίον, καί έν ώ ό στρατός τοϋ ’Ιωάννου έπολέμει, οί Κεφαλ- 
χ,ήνες έφιλο-είχουν μετά τών ’Ιησουιτών π^ρί τών δογμάτων τής Ά να -
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τολικής καί Δυτικής εκκλησίας. Φθάσαντες δέ τη 26  ’Οκτωβρίου εί<̂  
Λιβόβ έφΐλονείκησαν αυτόθι μετά τοΰ περίφημου ’Ιησουίτου 'Ρούτχου, 
και κατά Δεκέμβριον ελαβον μέν τά  διαβατήρια αυτών, άλλ’ οί ’Ιη
σουίτη» πάλιν έκώλυσαν τήν άναχώρησίν των, καταπείσαντες τον βα
σιλέα να μη έπιτρέψη αϋτοΐς ν’ άπέλθωσιν εις Μόσχαν. Έ π ί τέλους 
κατά ’Ιανουάριον τοΰ 1685  λαβόντες μετά πολλής δυσκολίας τά  
διαβα τήριά των άνεχώρησαν κρυφίως έκ τής Πολωνίας, καί ήλθον διά 
Κίεβου καί Νίζνης εις Βατουρΐνον, τοΰ οποίου ό Χάτμανος ’Ιωάννη? 
Σαμουηλίδης φιλοφρόνως ΰπεδέξατο αυτούς. Λαβόντες δέ και παρ 
αΰτοΰ συστατικά γράμματα προς τούς ηγεμόνας τής 'Ρωσσίας Τωάν- 
νην καί Πέτρον τούς ’Αλεξιάδας έφθασαν τέλος πάντων εις Μόσχαν 
τνί 6 Μαρτίου 1685 .

Τυχόντες εΰμενοΰς υποδοχής παρά των βασιλέων οί Λειχοΰδαι καί 
άναπαυθέντες ελαβον καί τήν άδειαν ΐνα έχωσι τό δικαίωμα τοΰ όνο- 
μάζίσθαι καί ΰπογράφεσθαι ηγεμόνες της Β ο υλγα ρ ία ς  καί φερειν 
στολήν πριγκήπων. Διατάξαντες δε πρώτον τά τής κατοικίας των 
ηρξαντο διδάσκειν’ καί κατ’ άρχάς μέν παρεδόθησαν αύτοΐς πέντε 
μαθηταί έκ τοΰ σχολείου τής τυπογραφίας, εις τόΰς όποιους προσ" 
ετέθησαν έτι τρεις ιερωμένοι, οϊτίνες άπαντες έδιδάσκοντο τήν έλλη- 
νικήν γλώσσαν’ μετά δέ ταΰτα διετάγησαν βασιλικώς πάντες οί 
βογιάροι ό'πως στέλλωσι τά τέκνα των εις τήν σχολήν τών Λειχουδών 
καί σπουδάξωσιν έν αυτή τήν ελληνικήν γλώσσαν, έκμανθάνοντες έν 
ταύτν) τάς ελευθέρους έπιστήμας’ και τοιουτοτρόπως συνήχθησαν έ'τι 
θπέρ τους τεσσαράκοντα μαθητάς.

Έν τούτοις κατά τό αυτό έτος ό ομογενής ίεροδιάκονος Μελέτιος 
Δομέστικος θέλων ΐνα καί έ'ργω κατάδειξη εις τους 'Ρώσσους, οτι οί 
Έλληνες οΰ μ.όνον εΰημεροΰντες έφώτισαν αΰτοΰς διά τοΰ φωτός τή ί 
ορθοδοξίας ■καί εύηργέτησαν διά πολλών θυσιών, αλλά καί κακοπρα- 
γοΰντες έκήδοντο αυτών διέθετο δύο χιλιάδας αργυρών ρουβλίων πρό; 
«νέγερσιν Ελληνικής ’Ακαδημίας έν Μόσχα. Τά κτιριον προεβαινεν 
ύπό τήν επιστασίαν τών Λειχουδών, καί δια  τών προτροπών αυτών 
συνετέλεσεν εις άποπεράτωσιν αύτ οΰ ό τότε ισχυρός πρίγκηψ Γαλι- 
τζίν, τον όποιον οί αύτάδελφοι Κεφαλλήνες, ένεκα τής προς αΰτοΰς 
συμπάθειας, όνομάζουσι προστάτην  xai υπερασπιστήν, και βοηθυν, 
σχίπην  χαΐ καταφυγώ ν. Τό επόμενον έτος (1 6 8 6 ) ή τριόροφος οικο
δομή τή ς  ’Ακαδημίας έπερατώθη, καί ό ίδιος πατριάρχης μεθ’ όλο’*

3U
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«του κλήρου παρευρέθη είς τά εγκαίνια αυτή;, διατάξας τους Λει- 
χούδας νά μετοικη,σωσιν είς αυτήν έκ τής τυπογραφίας μετά των 
μαθητών. ’Αμέσως συνταχθέν υπό των Λειχουδών έξεδόθη τό πρό
γραμμα τής σειράς των μαθημάτων τής ’Ακαδημίας, τά όποια έμελλε 
νά παραδοθώσιν είς τε τήν ελληνικήν καί τήν λατινικήν γλώσσαν. 
Καί τήν μέν γραμματικήν καί τήν ποιητικήν παρέδιδον ούτοι έλ.λη* 
νιστί, τήν ρητορικήν, λογικήν καί φυσικήν ελληνιστί καί λατι
νιστί, διδάσκοντες άμα καί τήν ιταλικήν γλώσσαν. Οί δέ μαθπταί 
τοσαΰτπν έπέδειξαν πρόοδον, ώστε έν διαστήματι τριών έτών έμαθον 
τά ρηθέντα μαθήματα, καί ώμίλουν είς άμφοτέοας τάς γλώσσας, 
μεταφράσαντες καί τινα βιβλία είς τήν σλαβωνικήν.

’Αλλ’ έπέπρωτο καί οί ένθερμοι ούτοι έργάται του άμπελώνος τοϋ 
πνευματικού τούτου φωτισμού νά ύποστώσι βαρείς καί σκληρούς διωγ
μούς, ώς καί πρό αύτών Μάξιμος ό Άγιορίτης. Πρό τής άφίξεως 
«ϋτών έτι είς Μόσχαν διεδόθησαν μεταξύ τοϋ ρωσσικοϋ λαού σφα
λερά ί τινες ίδέαι περί τοϋ μυστηρίου τής Ευχαριστίας.

Καί τινες μέν είχοντο τής γνώμης των μεταρρυθμιστών καί δια- 
μ.αρτυρομένων περί τής σημασίας τοϋ άρτου καί τοϋ οίνου έν τη 
θεία Ευχαριστία, τινες δέ τής γνώμης τής ρωμαϊκής εκκλησίας περί 
τοϋ χρόνου τής μετουσιώσεως τοϋ άρτου καί τοϋ οίνου είς σώμα καί 
αίμα τοϋ Χριστού. Τή έννάτη · ακόμη ημέρα μετά τήν άφιξιν αυτών 
συνεζτ,ττ,σαν οί Λειχοϋδαι περί τής θείας Ευχαριστίας μετά τοϋ Πο
λωνού Βιελοβότσκη, επί παρουσία τού βασιλέως καί τών αύλικών 
απάντων. 'Ο ρηθείς Βιελοβότσκη; μή δυνάμενος φιλονεικών ν’ άντιστή 
είς τούς ορθοδόξους "Ελληνας ήττή,θη ευθύς έξ αρχής τής συζητήσεως, 
καί έξη,τή,σατο προθεσμίαν μιας έβδομ.άδος ινα προετοιμ.ασθή· έπί 
τέλους όμως άναγκασθείς ώμολόγησεν, ό'τι δέν είνε μέτοχος τής θεο
λογίας. Δυστυχώς τό εύχάριστον τούτο τέλος ύπήρξεν έναρξις διαρκών 
φιλονεικιών, ή δέ αδυναμία τοϋ Βιελοβότσκη έπροκάλεσεν είς ύπερά- 
σπισιν αύτοϋ πολλούς. Καί αρχηγός μέν τών οπαδών τής δυτικής 
γνώμης περί τής θείας Ευχαριστίας έτέθη ό ηγούμενος ενός τών έν 
Μόσχα μοναστηρίων, Σίλβεστρος Μετβέτιεφ, δστις τρέφων πάθος καί 
μίσος πράς τούς Αειχούδας άπό τής άφίξεως έτι αυτών είς Μόσχαν, 
καί άποβαλών πάσαν ελπίδα τοϋ νά καταλάβη τήν διεύθυνσιν τής 
Ελληνικής Ακαδημίας, ήρξατο νά κατηγορη αύτών ώς σφετερι- 
σαμένων δήθεν γήν τοϋ μοναστηριού, κειμένη,ν παρά τη ’Ακαδημία,'
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και διαφθειρόν'των τους μαθητάς διά τής μεταδόσεως αιρετικές διδ«* 
σκαλίας"^ διά παρομοίων δέ συκοφαντιών κατώρθωσε να ψυχράνγ) τήν 
πρός τους Λειχούδας αγάπην και συμπάθειαν του βασιλικού οίκου» 
Είχε δέ μεθ’ έαυτοϋ ό ρηθείς Μετβέτιεφ καί πολλούς άλλους κληρι
κούς τε καί λαϊκούς, οΐτινες άπαντες έκήρυττον τάς στρεβλάς αυτών 
δοξασίας διά συγγραφών. Ό  Σίλβεστρος έςέθετο τά φρόνημα αύτοϋ 
περί τοϋ χρόνου τνίς μετουσιώσεως εις σύγγραμμα έπιγραφόμενον 
M a ra , το όποιον άνήρεσαν οί Λειχοϋδαι διά συγγραφής έπιγραφομένης 
ν Α χός' κατά τοϋ άκους ό Σίλβεστρος έγραψε τετράδω ν χα τά  Ίω α ν -  
η χ ίυ ν  χαΐ Σωφρονίου των Α ειχουδώ ν, εις τό όποιον οϋτοι άπήν-. 
τησαν γράψαντες ΑιαΛόγονς όρθοδόΕον δίδασκά fον μ ετά  τίνος Ιη 
σουίτου. 'Η δέ περί του αντικειμένου τούτου φιλονεικία τοσοϋτον 
έξετραχηλίσθη, ώστε καί αυτός ό χύδην όχλος συνδιελέγετο περί τοϋ 
ΰψηλοτέρου μυστηρίου εις τάς ρύμας καί πλατείας τής Μόσχας. Πρός 
κατάπαυσιν τοϋ σκανδάλου τούτου ά πατριάρχης τής 'Ρωσσίας ’Ιωα
κείμ έγραψε καί πρός τούς επισκόπους τής Νοτίου 'Ρωσσίας, ένθα 
άνεφύη τό ζήτημα, καί πρός τούς πατριάρχας τής ’Ανατολής" επί
σης καί ό διάδοχός αύτοϋ Άδριανός συνεννοήθη μετά τών πατριαρχών 
Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου καί 'Ιεροσολύμων Δοσιθέου, οΐτινες 
άπήντησαν συμφώνως πρός τά  υπό τών Λειχουδών κηρυττόμενα, ό δέ 
Δοσίθεος έπεμψε καί ολόκληρον βίβλον περί τούτου" τότε ό'Αδριανός έπι- 
κυρώσας την κατά τών συγγραμμάτων τοϋ κακοδόξου Σιλβέστρου από- 
φασιν τοϋ προκατόχου του ’Ιωακείμ, κατεδίκασεν αυτόν εις υπερορίαν.’ 

Προ τής λήςεως τών έπί τοϋ μυστηρίου τής θείας Ευχαριστίας 
φιλονεικιών είς τών αδελφών Λειχουδών, ό Ίωαννίκιος, έξη,τήσατο 
παρά τών βασιλευόντων την άδειαν ϊν’ άπέλθσι είς Βενετίαν πρός διά- 
ταςιν τών οίκογενιακών του πραγμάτων" διότι απερχόμενος είς 'Ρωσ- 
σίαν άφήκε τούς δύο υιούς του (Νικόλαον καί ’Αναστάσιον) καί την 
θυγατέρα παρά τώ έν Βενετία διαμένοντι συμπατριώτη Κωνσταντίνο» 
τώ Μεταξά, μετά δέ τάν θάνατον τούτου (1687), έμειναν τά  τέκνα 
τοϋ ’Ιωαννικίου απροστάτευτα καί ή'ρξαντο διάγειν βίον άτακτον. 
Κατά ’Ιανουάριον λοιπόν τοϋ 1688 έχορηγήθη είς αύτόν ή άδεια 
ϊν’ άπέλθ-ρ εις Βενετίαν έπί ϋποσχέσει". τοϋ νά έπανέλθνί τό αυτό έτος 
καί εξακολούθηση μετά τοϋ άδελφοϋ τό θεάρεστον καί ευπρεπέστατου 
έργον τής διδασκαλίας. Ί ή μεσιτεία τοϋ προστάτου Γαλιτζίν έλαβεν 
6 ’Ιωαννίκιος παρά τών βασιλέων τής'Ρωσσίας καί συστατικά γράμ-,
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|/.*τα πρός τόν δόγην Μάρκον ’Αντώνιον ’Ιουστινιανόν, και έλθών 
διέτριψεν αυτόθι, παρά τήν ύπόσχεσίν του, τρία σχεδόν έτη. Διά τού 
αύτοΰ 'Ρώσσου ευπατρίδου έξητήσατο καί έλαβε παρά των βασιλέων 
τον τίτλον καί τό υπούργημα τοΰ 'Ρώσσου πρέσβεως παρά τή 'Ενε-, 
τική Δημοκρατία, καί ένψ έξεπλήρου τά πολιτικά του καθήκοντα 
δέν έπαυεν ασχολούμενος καί εις τάς μελέτα:, αποτέλεσμα των 
οποίων είνε ή ύπ’ αύτοΰ συγγραφείσα έν έτει 1689 'Ερμηνεία εις 
τά οκτώ βιβλία τής Φυσικής τοΰ ’Αριστοτέλους. Κατά τό έτος τούτο 
τους μέν υιούς του μετά τινων παραγγελιών των βασιλέων άπέστει* 
λεν εις Μόσχαν, αυτός δ’ έλθών εις Βιέννην έλαβε παρά τοΰ αύτο- 
κράτορος Λεοπόλδου τοΰ h.' την εικόνα αύτοϋ μετά χρυσής άλύσεως. 
’Εκεΐθεν δέ μεταβάς εις Μολδαβίαν καί Βλαχίαν, ήρξατο εργαζόμενος 
υπέρ τοΰ ελληνικού έθνους, άλλ’άποτυχών των ελπίδων, προσεκλήθη εις 
Μόσχαν τω 1691 , καί διά τάς πιστάς αύτοϋ εκδουλεύσεις, ώς πρεσβευ- 
τοϋ, έβραβεύθη δι* αύξήσεως τής μισθοδοσίας. Μετά την είς Μόσχαν 
άφιςιν έξηκολούθει ό Ίωαννίκιος τάς σχέσεις μεταξύ τής ρωσσικής 
κυβερνήσεως, καί τής Βιέννης καί Λομβαρδίας, διατηρών άλληλογραφίαν 
μετά τοΰ διερμηνέως τής Αύστριακής αύλής Άδάμ Στίλλ. Τάς δέ ύπό 
τούτου διαβιβαζομένας πληροφορίας περί των πολιτικών πραγμάτων 
έπισήμως έκοινοποίει είς τό ρωσσικόν ύπουργεΐον των έξωτερικών. Τά 
τέκνα τού Ίωαννικίου έλαβον έν Μόσχα τον τίτλον ήγεμόκω? της 
Β ουλγαρίας (1692).

’Επί τής απουσίας, τού ’ίωαννικίου έξηκολούθει ό αδελφός αύτοϋ 
Σωφρόνιος την έν τή Ελληνική ’Ακαδημία διδασκαλίαν, φιλοτιμηθείς 
νά διδάξη κατά τό διάστημα τούτο είς τε την ελληνικήν καί λατι
νικήν γλώσσαν τήν ρητορικήν, τω δέ 1690  έτει ήρξατο τής παραδό- 
σεως τής λογικής κατά τό σύστημα τοΰ ’Αριστοτέλους, προτιθέμενος 
άμα νά έρμηνεύση τά όκτώ βιβλία τοΰ αύτοΰ φιλοσόφου περί φυσικής.

’Αλλ’ έπειδή διά τής εξορίας τοΰ Μετβέτιεφ αί ταραχαί καί αί 
«ριλονεικίαι δέν εΐχον καταπαύσει, ό πατριάρχης τής 'Ρωσσίας συνε- 
κάλεσε σύνοδον έν Μόσχα κατά ’Ιανουάριον τοΰ 1 6 9 0 , καί διά τοΰ 
άναγνωσθέντος έν τή συνόδω ταύτη έκτεταμενου λόγου καταδείξας, 
οτι αρχή καί πηγή τών έσφαλμένων τούτων φρονημάτων είνε ή έν 
Φλωρεντία σύνοδος, οί σπουδάσαντες έν Πολωνία 'Ρώσσοι, καί οί άκα- 
ταπαύστως έρχόμενοι έκεΐθεν διάφοροι πεπαιδευμένοι, άπηρίθμησεν 
■ρλα τά έν τή Μικρά 'Ρωσσία καί έν Μόσχα έκδοθέντα βιβλία, είς



τά όποια ειχεν είσφρήσει τό παπιστικόν φρόνημα περί της μετοΰ* 
σιώσεως τής Ευχαριστίας διά των λόγων τοΰ Σωτήρος, και απαγό
ρευσε την έπ εκκλησίας άνάγνωσιν αυτών καί την παρά τώ λαώ 
χρήσιν, παραδούς ά'ρια τώ άναθέματι την τε πλάνην ταότην καί τό 
διαδοΟέν κατά των Λειγουδών ανώνυμον σύγγραμμα. Ούτω δη μικρόν 
κατέπαυσαν αι ταραχαί. Μετά τον θάνατον όμως τοΰ σοφού ’Ιωακείμ 
έξελέχθη εις τόν πατριαρχικόν της 'Ρωσσίας θρόνον ό ’Αδριανός, άνήρ 
μικρόνους καί περιστοιχούμενος υπό κολάκων’ διά τούτων διέβαλον 
οί συγγενείς καί οπαδοί τοΰ αποστάτου της όρθοδοξίας καί εξόριστου 
Μετβέτιεφ τους αδελφούς Λειχούδας, ως κακόφρονοΰντας’ τοαοϋτογ 
δί ύπερίσχυσεν ή κακία, γράφει ό 'Ρώσσος Πολυκάρποφ, ώστε καί 
ό πατριάρχης εγεόωχε τοΐς επιβον.Ιοις αντώτ Λόγοις. Διαταγή λοι
πόν τοΰ Άδριανοϋ οί Λειχοΰδαι έπαυσαν τοΰ διδάσκειν, καί έξωρί- 
σθησαν κατ’ άρχάς μέν εις την μονήν τοΰ Σωτηρος, είτα δέ εις την 
τοΰ 'Τπατίου έν τή επαρχία Καστρομοΰ.

’Εν τή Μονή τοΰ 'Τπατίου διέμειναν οί Λειχοΰδαι εξόριστοι επί 
δεκαπέντε έτη. ’Αλλά καί ενταύθα διατρίβοντες δεν έδαπάνησαν τόν 
καιρόν αυτών εις μάτην, άλλά κατέγιναν είς συγγραφήν εκτεταμένων 
συγγραμμάτων, θεολογικών καί φιλολογικών. Ό Πολυκάρποφ μαρτυρεί, 
ότι έζων αυτόθι έν θλίψεσι καί έν στενοχώρια. Μ έρνησθε των χεχο- 
πιαχοτω ν! κράζουσιν αυτοί οΰτοι έν τώ προλόγω τής έν έτει 1 7 0 5  
περατωθείσης ελληνικής γραμματικής των. Ή ανάγκη όμως τής παι
δείας, την οποίαν έπϊ μάλλον ή'ρξαντο νά αΐσθάνωνται οί 'Ρώσσοι, 
άνεκάλεσε τέλος αυτούς άπά τής εξορίας. 'Ο μητροπολίτης Νοβγορι- 
δίας ’Ιώβ άποφασίσας νά συστήσγ σχολεϊον έθεώρησεν άναγκαίαν την 
επιστασίαν των Λειχουδύν, καί άδεια τοΰ βασιλέως, άνεκάλεσεν αυτούς* 
όθεν τή συνεργεία των άειμνήστων τούτων άνηγέρθη έν Νοβγοριδία διόρο- 
φον σχολεϊον, τό όποιον καί μέχρι τοϋδε ύφίσταται όνομαζόμενον 'Ελλη
νικόν. Είς βοήθειαν αυτών καί προς μετάφρασιν βιβλίων προσεκάλεσεν 6 
Ίώβ έκ Μόσχας τινάς τών αρχαιότερων μηθητών αυτών, καί τοιουτοτρό
πως ήνεωχθη αύθις στάδιον άγώνων εις τούς Λειχούδας προς διάδασιν 
τής ελληνικής παιδείας* έν διαστήματι έξ έτών ήκοοάσαντο οί μαθηταί 
παρ’αυτών την γραμμματικήν, τήν ποιητικήν, τήν ρητορικήν, καί μέρος 
τής λογικής. Μετέφρασαν οί διδάσκαλοι πολλά βιβλία ελληνικά τζ  
καί λατινικά είς 'Ρωσσικήν γλώσσαν, και τό πρώτον έτος τής έν 
Νοβγοριδία διαμονής των έτελείωσαν τό σύγγραμμα αυτών τό έπij
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•γραφδμενον Άποφανέρωσις χαι εΛεγχος των αιρέσεων τοϋ Λουθήρου 
χαι Κ αΜ ίνον. Προτροπή καί συνεργεία των Λειχουδών ό καλός της 
Νοβγοριδίας ιεράρχης διέδωκε την εταιρείαν καθ’ ολτ,ν την επαρχίαν 
αύτοϋ καί εις τάς ύποκειμένας αύτω πόλεις, εις τάς οποίας έν διαστή- 
μάτι ολίγου χρόνου συνεστήθησαν δεκατέσσαρα ελληνικά σχολεία. 
Κατά Δεκέμβριον δέ τοϋ 1708 έτους απέστειλεν ό ’ΐώβ τον Σωφρό
νιον εις Μόσχαν, μετ’ εντολής ΐν’ άγοράσνι στοιχεία διά την μέλλου- 
σαν τυπογραφίαν, την όποιαν προΰτίθετο ν’ ανεγείρω έν Νοβγοριδία, 
όταν έπιστρέψγι- άλλ’ ό τοποτηρητής τοϋ πατριαρχικού θρόνου Στέ
φανος ό Ίαβόρσκης, έπίσημ.ος έκκλησιαστικός συγγραφεϋς, έκράτησεν 
«ύτόν εις Μόσχαν καί διέταξε νά παραδίδη την ελληνικήν γλώσσαν 
εις την νεωστι συστηθεΐσαν σχολήν έν τώ μετοχίω τοϋ Καζάνσκη. 
Μετά τον θάνατον τοϋ μ,ητροπολίτου Τώβ προσεκλήθη εις Μόσχαν, 
κατά Φεβρουάριον τοϋ 1 7 1 6 , διά διατάγματος Πέτρου τοϋ Α', καί 
ό Ίωαννίκιος συγκατοικήσας μετά τοϋ άδελφοϋ του. ’Αλλά τό γήρας 
καί οί πολυχρόνιοι αγώνες ταχέοις έφερον αυτόν εις τον τάφον- έτε- 
λεύτησεν ό μακάοιος ουτος τή 7  Αύγουστου 1 7 1 7 , άγων τό 8 έ 
έτος τής ηλικίας αύτοϋ, καί έτάφη εις την κάτω έκκλησίαν τής 
Μονής τοϋ Σωτήρος, πλησίον τής αγαπητής του 'Ελληνικής ’Ακαδη
μίας. 'Ο αδελφός αύτοϋ Σωφρόνιος έχάραξεν έπί τοϋ τάφου του ελλη
νιστί καί σλαβωνιστί έπίγραμμ.α, έν ώ άπαριθμοϋνται οί αγώνες καί 
αί άρεταί τοϋ αειμνήστου άνδρός.

Μετά τόν θάνατον τοϋ Ίωαννικίου ό Σωφρόνιος έζησε δεκατρία 
έτη, διορισθείς αΰθις καθηγητής έν τή 'Ελληνική ’Ακαδημία. Τώ 1713  
διά διατάγματος Πέτρου τοϋ α ’, κατεγίνετο μ,ετά των άλλων αύτοϋ 
ρ.αΟητών εις την διόρΟωσιν τής σλαβωνικής μεταφράσεως τής άγιας 
Γραφής των θ ’ έρμ.ηνευτών. Έ πί τέλους τώ 1723 προεχειρίσθη αρ
χιμανδρίτης τοϋ έν 'Ριαζάνη μοναστηριού τοϋ Σολότξη, καί κατε- 
γράφη μ.εταξϋ των υποψηφίων διά την επαρχίαν τοϋ Σμ,ολεν. ’Αλλά 
φθάσας ήδη εις βαθότατον γήρας έτελευτησε και ο αοίδιμος ούτος 
έν τή μονή τοϋ Σολότζγ τή 15 Ιουνίου 1 i 3 0 , άγων τό 7 8  έτος 
τής ηλικίας αύτοϋ.

Συγγράμματα,·
— Περί γραμματικής μεθόδου, συντεθείσης τε καί οιαιρεθείοης εις τρεις 

βίβλους κατ’ έρωτα—όκριοιν.
— Έ κ τε  ,αμένη ελληνική γραμματική . (Συνετέθη τφ  1 7 0 3  έν τή εξορία'.
— Λατινική γραμματική , (έκ τού προλόγου οηλοϋται. ότι οί αδελφοί Λ ει-

Ο ’ΕΟΕΛΛ, ΦΙΛΟΛΟΓ.) 2 ί
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χουδαι προύτίθεντο να συγγράψωσι την γραμματικήν ταότην εϊς 4 γλώσσας^- 
την ελληνικήν, λατινικήν, σλαβωνικήν, και γεωργιακήν. Ε ις τό έν Μόσχα 
όμως χειρόγραφόν φέρονται μόνον όνο κείμενα, τό έλληνικόν και λατινικόν).

— ΙΙερι ποιητικής, είτε μετρικής τέχνης.
— Τό τής βασιλικής ευγλωττίας παλάτιον, ήτε γνμνασίαι, θεωρίαι τε καί 

ρητορικά μελετήματα, έξήγησίς τε τηλαυγεστάτη άπάσης τής ρητορικής δυνά- 
μεως, ήτοι περί ρητορικής θείας τε καί ανθρώπινης βιβλία Δ '.

— ’Ρητορική Σωφρονίϋ Λειχούδβ. (μετάφρασις Κοσμά Μονάχου τώ  4678  ετει).
— L ib e r sccu n d u s l h e lo rice s  d e  e lo cu lio n e . (πόνημα καί τούτο Σωφρονίου 

Λειχούδου λατινιστί καί άπλοελληνιστί).
— Σωφρονίου ίερομονάχου Λειχουόου εκθεσις φωταυγεστάτη άπάσης τής 

λογικής πραγματείας·
—In tres libros dc anima jnxla principia Peripateticorum et doclo- 

risAngelici doctrinam Joannikii Sacromonachi Lichudi εχροβΐΐΐο.^γράση 
έν Βενετία τω  4689).

—In octo libros Physicorum seu dc naiurali ausculalione expositio 
Joannikii Sacromonachi Lichud® et ainicorum. (έγραψε καί τήν φυσικήν 
ο Ίωαννίκιος Έ νετίησ ι 4 6 8 9 ).

— ”Ακος άντιταττόμενον τοϊς ΐοβόλοις όήγμασι τοΰ όφεως προς κοινήν 
ωφέλειαν καί θεραπείαν των μή όρθοφρονούντων έν τή έκτελέσει τοΰ μυστηρίου 
τής ευχαριστίας.

— Διάλογοι "Ελληνος διδασκάλου μετά τίνος ’Ιησουίτου.
— Πνευματικόν έγχειρίόιον πρός όπεράσπισιν τής άγιας τοΰ Χρίστου ’Α να

τολικής Ε κκ λησ ία ς κατά τής άντιλογίας καί Ιπιμονής τής Δυτικής Ε κ κ λ η 
σίας, έν ετει 4 6 9 0 .

—  Ά πόδειξις τής αλήθειας, ήτοι άπάντησις εις τό μανιώδες ϋλαγμα (4 6 8 9 ).
— Άποφανέρωσις καί έλεγχος τών αιρέσεων τοΰ Λουθήρου καί Καλβίνου.
— ’Έλεγχος κατά τών μάντεων τής Ιλληνικής άγιας γραφήςτών Ο ερμηνευτών.
— Κατασκευή καί στερεότης τών δογμάτων τής άγιας τοΰ Χριστοΰ άνατο- 

λικής έκκλησίας. (συνεγράφη υπό Σωφρονίου).
— Περί τοΰ καθαρτηρίου πυρός.
— Περί τής δικαιώσεως τών άγιων.
— Λόγος Ίωαννικίου πρός τόν πατριάρχην μετά τήν έκ Βενετίας επιστρο

φήν (4694).
— Τοΰ αύτοΰ, έπιτάφιος εις τήν βασίλισσαν Ν αταλίαν Κυριλόβναν (4 6 9 4 ).
— Τοΰ αύτοΰ, λόγος έγκωμιαστικός εις τόν μακαρίας μνήμης βασιλέα Ί ω ά ν -  

νην Ά λ εξ ίεδ ιτζ  (4694).
— Τοΰ αύτοΰ, θρίαμβος τοΰ βασιλέως Πέτρου Άλεξιάδου μετά τήν έπιστρο- 

φήν αύτοΰ έκ τής 'Ολλανδίας (4 6 9 8 ).
— Διδασκαλία τή  π έμπτη  Κυριακή τής άγιας τεσσαρακοστής περί προσ

διορισμού (4704).
—  Σωφρονίου, λόγος έγκωμιαστικός εις τήν ημέραν τής γεννήσεως τοΰ 

βασιλέως Πέτρου Ά λεξίεβντζ.



- ’— Λόγος περί τής σοφία; του Θεοϋ, γραφείς ΰπό τών Λειχουδών τώ 1708 
Ιν  Νοβγοροδία.

— Λόγος εγκωμιαστικός εις τον άγιον Βαρλααμ τον Χουτινσκην.
•—Πρώτος τόμος του Β' βιβλίου τής ίεράς σχολαστικής Θεολογίας.
— Βίος τοΰ όσιου Βαρλαάμ τοΰ Χουτινσκη.
—Apanthisma philosopliicum per qusesliones ac resolutiones So- 

phronii Licbudse
—Κολλύριου άπό τοΰ δεινού πάθους τής Καπιτονικής οφθαλμίας, σύγγραμμα 

Σωφρονίου.
—Σλαβωνική μετάφρασις τής λειτουργίας τοΰ αγίου ’Ιακώβου.
Πρός τούτοι; οί ακάματοι αύτάδελφοι μετέφρασαν πολλά βιβλία έκ τής 

λατινικής εις την σλαβωνικήν, επιταγή Πέτρου του Μεγάλου* διωρθωσαν την 
σλαβωνικήν μετάφρασιν Συμεών τοΰ Θεσσαλονίκης, τά στιχηρά καί τον κανόνα 
τής άγιας Σοφίας. Εις τον Σωφρόνιον ανήκει ή τιμή τής διορθώσεως τής άγιας 
Γραφής. Σύνθεσις προσέτι τών Λειχουδών ήτο καί άπαντα τά έκδοθεντα συμ
βουλευτικά καί προτρεπτικά γράμματα τοΰ πατριάρχου Ιω ακείμ , έπί τής 
■φιλονεικίας περί τοΰ μυστηρίου τής θεία; Ευχαριστίας (J).

Φραγκίσκος Σκούφος (*).
ΈγεννήΟη έν Κυδώνι τη; Κρήτης, καί έξεπαιδεύθη έν ’Ιταλία. Τω 

16 6 9  έχρημάτισε καθηγητής τοΰ έν Βενετία 'Ελληνικού σχολείου, καί 
τώ  16 8 ! εξέδοτο τήν 'Ρητορικήν του, ήτις πολλής ώφελείας έγένετο 
πρόξενος εις πάντας.

“ίνα καταδειχΟή μετά τής ρητορικής δεινότητος ό υπέρ τής π α -  
τρίδος εοως τοΰ άνδρός παρεντιΟέμ.εΘα το εξής απόσπασμα έκ τοΰ 
ανω συγγράμματός του (σελ 371 — 75).

* Με το σχήμα τής δεήσεως θέλω παρακαλέσει τον έλευθερωτήν τοΰ κόσμου 
Χρίστον, να Ιλευθερώση μίαν φοράν τό έλληνικόν γένος άπό τήν δουλείαν 
τών ’Αγαρηνών, καί άπό τάς χεΐρας τοΰ Όρομανυςρϋ Βριάρεως. Φθάνει, 
κριτά δικαιώσατε, φθάνει ! "Εως πότε οί τρισάθλιοι "Ελληνες Ι'χουσι νά εΰρί- 
σκωνται εις τά δεσμά τής δουλείας, καί με υπερήφανου πόδα νά τους πατή 
τόν λαιμόν ό βάρβαρος Θράκης ·, έως πότε γένος τόσον ένδοξον καί ευγενικόν 
έχει νά προσκυνά έπάνω εις βασιλικόν θρόνον ένα ά’θεον τουλουπάνι, καί ή 
χώραις έκείναις εις ταίς όποίαις άνατέλλει ό ορατός ήλιος, καί εις άνθρωπί- 
νην μορφήν άνέτειλας καί έσυ ό άόρατος, άπό ήμισυ φεγγάρι νά βασιλεύων- 
τ α ι; Α, Ινθυμήσου, σέ παρακαλώ, πώς είσαι οχι μόνον Κριτής, άμή καί πα -
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(') Α. Αασκάρεως, ιστορική εποψις περί τής εν Μόσχα Ελληνικής ’Ακαδημίας, 
ήτοι περί τών Λειχουδών Ίωαννικίου καί Σωφρονίου. (Φιλολ. Σύλλογος Κωνσταν
τινουπόλεως τεύχος Ζ’, τόμος Β', σελ. 24).

(’ ) θεόφ·λος Σκούφος, εφημέριος, πιθανώς άδελφός τού Φραγκίσκου, έδίδαςεν έν ετει 
1653 εις τό έν Βενετία 'Ελληνικόν σχολείο·/. (Veludo, Colonia Greca in Venezia).

24*
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•ίηρ, και πώς παιδεύεις άμή δεν θανατόνεις τα τέκνα σου* δθεν άν'σως καί ή 
άμαρτίαις των Ελλήνων Ιπαρακίνησαν την δικαίαν οργήν σου, άνίσως και είς 
την κάμινον της ιδίας των ανομίας σοϋ έχάλκευσαν τα άστροπελέκια, διά να 
τους άφανίσης άπδ τδ πρόσωπον τής οικουμένης, έσύ όπου είσαι όλος εύσπλαγ- 
χνία, συγχώρησαι καί σβΰσαι Ικεΐνα εις τδ πέλαγος τής απείρου σου Ιλεη- 
μοσύνης. Ένθυμήσου, θεάνθρωπε Ιησού, πώς τδ έλληνικδν γένος έστάθη τδ 
πρώτον, όπου άνοιξε ταίς άγκάλαις, δια να δεχΟή τδ θειον σου Ευαγγέλιο'/' 
τδ πρώτον όπου έρριξε χαμαί τά είδωλα, καί κρεμάμενον εις ένα ζάλον σέ 
Ιπροσκύνησεν ώς Θεόν' τδ πρώτον, όπου άντιστάθη τών τυράννων, όπου μέ 
τόσα καί τόσα βάσανα Ιγυρευαν νά ξερριζώσουν άπδ τδν κόσμον την πίστιν, 
καί άπδ ταίς καρδίαις τών χριστιανών τδ θεΐόν σου όνομα* με τοδς ιδρώτας 
τών Ελλήνων ηύξανε, Χριστέ μου, εις δλην την οικουμένην ή έκκλησία σου' 
οί "Ελληνες την Ιπλούτησαν με τού; θησαυρούς τής σοφίας, τούτοι καί με 
την γλώσσαν, καί μέ τδν κάλαμον, μέ τήν ιδίαν ζωήν την διαφεντευσαν, τρέ
χοντες μέ άπειρον μεγαλοψυχίαν καί εις ταίς φύλακα!;, καί εις ταίς μάστι- 
γαις, καί είς τούς τροχούς, καί εις ταίς Ιξορίαις, καί εις ταίς φλόγαις καί 
εις ταίς πίσσαις, μόνον διά νά σουσουν τήν πλάνην, διά νά ξαπλώσουν τήν 
Πίστιν, διά νά σέ κηρύξουν θεάνθρωπον, καί διά νά λάμψη οπού λάμπει ό 
ήλιος, τοϋ σταυρού ή δόξα, καί τδ μυστήριον' οθεν, ώς εύσπλαγχνος, μέ τήν 
θεϊκήν σου παντοδυναμίαν κάμε νά φόγουν τδν ζυγδν τέτοιας βαρβαρικής 
αιχμαλωσίας* ώς φιλόόωρος, καί πλουσιοπάροχος άνταποδότης , άνοίγοντας τούς 
θησαυρούς τών θείων σου χαρίτων, ύψωσαι πάλιν είς τήν προτέραν δόξαν τδ 
γένος καί άπδ τήν κοπριάν, είς τήν οποίαν κάθεται, δός του τδ σκήπτρον καί 
τδ βασίλειον. Ναι, σέ παρακαλώ, μά τδ Χαΐρε Ικεΐνο, όπου έφερε τήν χαράν 
είς τδν κόσμον' μά τήν θεία·/ σου έκείνην ένσάρκιοσιν, εις τήν οποίαν όντας Θεός 
Ιγίνηκες ά’νθριοπος διά νά φανής μέ τούς ανθρώπους φιλάνθρωπος* μά τδ 
βάπτισμα, ό πού μάς έπλυνε άπδ τήν αμαρτίαν* μά τδν σταυρόν, όπου μάς 
άνοιξε τδν παράδεισον' μά τδν Οάνα'ον, όπου μάς έδωκε τήν ζωήν' καί μά 
τήν ένδοξον έκείνην εγερσιν, οπού μας άνέδασε είς τά ουράνια. Καί άνίσως 
καί ή οωναίς τουταις δέν σέ παρακινούσιν είς σπλάγχνος, ας σέ παρακινήσουν 
τά δάκρυα, όπου μοΰ τρέχουν άπδ τά όμματα, καί εάν δέν φθάνουν καί ταϋτα, 
ή φωναίς, ή παρακάλεσαις τών αγίων σου, όπου άπδ όλα τά μέρη τής τρισάθλιας 
Ελλάδος φωνάζουσι. Φωνάζει άπδ τήν Κρήτην ό Άνδρεας, καί σέ παρα- 
καλεΐ νά έξολοθρεύσης' τούς Αγαρηνούς λύκους άπ’ εκείνο τδ Βασίλειον, είς 
τδ όποιον έποίμανε τής χριστωνύμου σου ποίμνης τα πρόβατα' φωνάζει άπδ 
τήν Πόλιν ένας Χρυσόστομος, καί σέ παρακαλεΐ να μην κυριεύεται άπδ τούς 
Ιχθρούς τού Υιού εκείνη ή χώρα, όπου μίαν φοράν αφιερώθη τής Μητρός 
καί Παρθένου' φωνάζει ή Αΐκατερίνα, καί οείχνοντά σου τδν τροχόν, είς τδν 
όποιον έμαρτύρησε, σέ παρακαλεΐ ό τροχος πσ.λι να γυρίση τής τύχης διά 
τήν ’Αλεξάνδρειαν' φωνάζουσι οί ’Ιγνάτιο·, άπδ τήν Αντιόχειαν, οί Πολύκαρ
ποι άπδ τήν Σμύρνην, ο; Διονύσιο: άπδ τάς Αθήνας, οί Σπυρίδωνες από 
τήν Κύπρον, και δείχνοντας σου τού; λέοντας όπού τούς έξέσχ-.σαν, ταίς φλ.ο- 
γαις όπού τούς έκαυσαν, τά σίδερα όπού τούς έΟέρισαν, έλπίζουσι άπδ τήν
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ίκραν sou εΰ»πλ«γχκ(αν των Ελληνικών πόλεων και όλης της Ελλάδος την
άπολότρωσιν » .— Έκτος τής 'Ρητορικής εγραψεν ό Σκούφος λόγον πανηγυρι
κόν εις τό γενίΟλιον τοΰ προδρόμου έκφωνηΟεντα υπό τοΰ μαθητου του Ίω άν- 
νου Μπαλαοόρα Ίωαννίτου και τυπωδέντα Ένετίησι 1670.

’Αναστάσιος Κομνηνός.
’Εγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει και κατήγετο έκ τοΰ περιφανούς 

ομωνύμου οίκου. Τον ασκητικόν βίον προελόμενος ήλθεν εις Άθωνα 
καί τό υ.οναγ ικ.όν ΰποδΰς τριβώνιον έςελέχθη μ.ετ’ οϋ πολύ ηγούμενος. 
’Επί τοΰ πατριάρ/ου Παρθενίου μ.ετέβη εις Γερμανίαν καί έν ”Αλ.νι 
τής Σαξιονίας έσ/ετίσθη μετά τοΰ περιφανούς Γουεινζίου. Τω 16ί9 
φυγών έξ "Αλόης ήλθεν εις Έλμστάδην, Βρουνσβίκην, Γυλ.φέρβυτον καί 
άλλας τής Γερμανίας μεγαλοπόλεις.

Την παιδείαν τοΰ Αναστασίου έπαξίως εγκωμιάζει 'Ερρίκος ό ’Γλά- 
ριος λέγων « Erat iMe vir doctus ac gravis, linguae eliam anti- 
quae, quam pauci Graecorium hodie lenent, peritus (’}. »

Ίωάσαφ Λογοθέτης Ο.
’Εγεννήθη έν Π ελοπον νήτερ καί έμ.όνασεν εις ’Άθωνα. Περιήλθε τήν 

’Ιταλίαν, Ισπανίαν, Γαλ.λίαν, ’Αγγλίαν, καί Γερμανίαν (1G6 ί» — 66), 
καί έν Νυρεμβέργη έσ/ετίσθη μετά τοΰ καθηγητοϋ Χριστφόρου * *Αρνόλ- 
δου, οστις έγκωμιάζων τάς άρετάς καί τήν παιδείαν τοΰ άνδρός λέγει" 
“ Vir forma conspicuus, ingcriio elarus, nobilis vullu, cc placidus 
ingenio, aetate florens, nec major annis quadraginta; singularis 
eloquentiae, nilidae lilferaturae, ad proferendas S. Scripturae 
περικοπάς paratissimus, facilis, humanus, aslutus et occultus et-, 
omnia haec cum mensurii; imd (quod in hominc Graeco mire- 
ris) sine jjactantiA ».

Μετά τοΰ Λρνόλδου καί άλλων Γερμανών θεολόγων ό ’ίωάσαφ 
συνεζήτησε διάφορα ζητήματα καί ιδίως περί τοΰ μυστηρίου τής 
Ευχαριστίας, συγγράψας καί πόνημα περί τούτου (’).

Δανιήλ Καστρισιος.
’Εγεννήθη έν Πάτμιρ, καί χειροτονηθείς τό κατ’άρχάς ίερεΰς έν Θεσ-

C) Philippi Cyprii Chroniron, ed. II. Ililarii, 1637.
(*) « Appelari si Logothctam hie Ioasaphus dixit, ob majores suos a Chri- 

Stianis imperatoribus hie velut Auguslae Dawns digaitatc atque officio prae- 
caetcris :n auld Constantin jpalitana olira donates ».

f )  Αυτόθι, Appendix.
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σαλονίκιρ απέκτησε τρεις υιούς" μετά τον θάνατον τής πρεσβυτέρας 
ήλθεν εις Πάτμον καί ένταΰθα έπ’ ολίγον χρόνον μόνασα ς, μετέβη 
εις τήν κατ’ ΆΟωνα μονήν των Ίβήρων. ’Επειδή δέ ή έν λόγω μονή 
ύπέπεσεν εις χρέος άφόρητον, όφείλόμενον προ πάντων εις αλλόπιστους 
καταπιέζοντας τους δυστυχείς μονάχους, ή κοινότης άπεφάσισεν ίνα τόν 
στείλνι εις τήν Δύσιν προς συλλογήν συνδρομών, και προς τοΰτο έφοδία- 
σεν αυτόν μετ’ εγκυκλίων γραμμάτων, έν οίς συν τοϊς άλλοις έλέγοντο 
καί ταϋτα. <■ Ύπά τοιαύτης βίας αναγκαζόμενοι εις πόλεις ούτω πόρρω 
1> καθιδρυμένας οΰκ ώκνήσαμεν άποστεϊλαι τον πανοσιώτατον έν 
” ίερομονάχοις κύριον Δανιήλ τον ΚαστρίσΜν, τόν ήμέτερον συνά- 
” δελφον καί συλλειτουργόν, όπως προσελθών τοΐς αυτόθι προύχουσι 
» λάβη παρ’ έκάστου ό'σον έλεον ή αύτοϋ αγαθότης προαιρήσεταΓ 
» προσπίπτομεν δέ καί οΓ αϋτοΰ δεόμενοι τής παρ’ υμών έπικαυρίας, 
» καί παρακαλοϋντες ό'πως νεύσητε καί πρός ήμας, καί μεταοώτε 
» τών ένόντων έκαστος δ,τι βούλεται, ό μέν βασιλεύ; βασιλοπρεπώς, 
» ό δέ ήγεμών μεγαλοπρεπώς, ό δε ποιμήν καί πρόεδρος φιλάνθρωπος" 
» μηδ’ άπολειπέσθωσαν οί λοιποί, άλλ’ ό πολλά κεκτημένος μερίδα τώ 
» Θεώ παρεχέτω, ό δέ ολίγα καί ούτος άπονειμάτω τό δυνατόν . . . »

Έπισκεφθείς ό Καστρίσιος τήν μεγάλτιν Βρεττανίαν τώ  1 6 7 0 , καί 
λαβών συστατικά γράμματα παρά τοϋ βασιλέως ήλθεν είς Γερμα
νίαν, ένθα έσχετίσθϊ] μετά διαφόρων σοφών, καί ιδίως τού εν Λειψία 
καθηγητοϋ Ιωάννου ’ολεαρίου, καί τοϋ καθηγητοϋ ’Αρνόλδου. Καί ό 
μέν πρώτος λέγει τόν Καστρίσιον hicromonachum doctissimum, ό 
δέ Άρνόλδος- « doctissimus hieromonachus Daniel ex insula Patmo 
in urbem nostram ex Hungaria adventans, cum quo circa ipsum 
Pascha, autoritate ac jussu inclyti Senatus noslri, per dies qua- 
tuordecim haud infrcquens mihi consuetudo intercessit. Vir erat 
mediae aetatis, insignis form* juxta ac probitalis, et eruditio- 
nis prorsus stupend*. » Χριστιανός δέ ό Κλιψτά-ν λέγει, δ,τι ό 
Δανιήλ έγίνωσκεν έκτος τής ελληνικής, τήν τουρκικήν, ιταλικήν, 
Ισπανικήν, καί τήν λατινικήν ( ’).

Ιωάννης Καρπόφυλλης.
Έγεννήθη έν τή επαρχία Δέρκων, καί έγένετο ό προκριτώτερος τών 

μαθητών Θεοφίλου τού Κορυδαλλέως, παρ’ ού καί αρκούντως έποτίσθη

Ο  Appendix in Phil, Cyprii Chronicon.
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τόν ιόν τής λουθηροχαλβινικής αιρέσεως.. "Εγραψε, προτροπή, ώς ίδιος 
λέγει, τοΰ διδασκάλου του, βιβλιάριου τ ι κατά τ ι ;  λέξεω; Μετου- 
σιοίσειος, πράγματι όμως κατά του μυστηρίου της Ευχαριστίας, και τοΰτο 
χειρόγραφον περιαγόμενος έπεδείκνυεν εις πολλούς, μέχρις οϋ ό τότε 
πατριαρχείων Παρθένιο; Β' προσκαλέσας ήλεγξεν αυτόν, άπειλήσας 
ότι ήθελεν άποκηρύξει της εκκλησίας ώς αιρετικόν' μεσιτεία όμως τοΰ 
πενθεροΰ του, οικονόμου της μεγάλης εκκλησίας, άνδρός τίμιου και 
εύλαβοΰς, έσώθη τοΰ αναθέματος’ τώ δέ 1645  άναθεματίσας τό συγ- 
γραμμάτιον καί την αϊρεσιν έλαβε την συγχώρησιν, καί διωρίσθη σχο- 
λάρχης τής πατριαρχικής σχολής εις διαδοχήν τοΰ Κορυδαλλέως’ έδί- 
δαξε μετά φήμης έπί δεκαοκτώ 2τη (1 6 4 6  — 64) τιμηθείς υπό τής 
εκκλησίας καί τώ όφφικίω τοΰ μεγάλου λογοθέτου. Φωραθεΐς δε μετά 
ταΰτα ώς καλβινίζων έδιώκετο πανταχόθεν* καί τω  1691 σύνοδος 
συγκροτηθεϊσα ΰπό Καλλινίκου τοΰ Άκαρνάνος προσεκάλεσεν εις απολο
γίαν τάν Καρυοφύλλην, οστις παραστάς ώμολόγησεν ότι τά ϋπ αΰτοϋ 
γραφέντα καί δοξαζόμενα άντέκειντο είς τά .δόγματα τής ορθοδοξίας, 
ύπογράψας ά'μα καί έν τή περί τούτου συνταχθείσν) συνοδική πράξει" 
καί τή επαύριον, Κυριακή τής ’Ορθοδοξίας ούστ,, έσχισεν ό πατριάρχης 
έν τή λειτουργία τά τετράδια αΰτοϋ, καί άναθέματι καθυπέβαλε τούς 
άντιγράψαντας, εί μη παραδώσωσι ταΰτα είς τό πυρ.

Άπεβίωσεν ό Καρυοφύλλης περίτά τέλη τοϋ ΐ ζ '  αίώνος. 'Ο πατριάρ
χης Δοσίθεος έγραψε κατά τούτου ολόκληρον πον/,μάτιον έλέγχον τάς 
κακοδοςία; του, προσθείς καί τινα περί τοΰ βίου αύτοΰ-

— Έγχεφ·: διον περί τινων αποριών καί λύσεων, ή περί έξετάσεως καί επι
βεβαιώσεων αναγκαίων τινών τής Ικκλησίας δογμάτων, παρά τοΰ σοφωτάτου 
καί λογιοτάτου διδασκάλου κυρίου Ίωάννου Καρυοφύλλου μεγάλου λογοθέτου 
τής τοϋ Χρίστου μεγάλης εκκλησίας’ κατ’ αιτησιν τοϋ παναγιωτάτου καί 
λογιοτάτου άρχοντας κυρίου Κωνσταντίνου τοΰ Καντακουζηνοΰ. Έτυπώθη έν τή  
Μονή τοΰ Συναγόβου, Ιν ετει από Χριστοΰ α χ ΰ ζ '.

’Εκτός τούτου συνέγραψεν ό Καρυοφύλλης καί μαρτύρια των εξής νεομαρτύρων.
— Ίορδάνου μαρτυρήσαντος τήν 2 Φεβρουάριου 1630.
— Ίωάννου τοΰ ράπτου μαρτυρήσαντος τήν 20. δεκεμβρίου 1032.

Συμεών τοΰ Τραπεζουντίου μαρτυρήσαντος τήν 1 4 Αύγουστου 1653.
— Ίωάννου τοΰ Βλάχου μαρτυρήσαντος τήν 12 μαίου 1662.

Αθανασίου μαρτυρήσαντος τήν 24 ίουλίου 1670.
Νικολάου τοΰ Καρπενησιώτου μαρτυρήσαντος τήν 23 Σεπτεμβρίου 1672.

— Γαβριήλ μαρτυρήσαντος τήν 2 Φεβρουάριου 1676.
— Κυπριανού μαρτυρήσαντος τήν 5 Ιουλίου 1679.
— Σταματιου μαρτυρήσαντος τήν 10 Αύγουστου I 680,
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— Δαμασκηνού μαρτυρήσαντος την 13 Νοεμβρίου 1681.
Παύλου τοϋ 'Ρώσσου μαρτυρήσαντος την 3 ’Απριλίου 1683. 
ίΐρδς τούτοις έγραψε καί ’Εφημερίδας (*).

Σκ,ηπίων Γονέ,αης.
Έγεννήθη έν Βενετία τω  1605  έ; εύγενών Κυπρίων, μετά τήι» 

άλωσιν της νήσου εκεί προσφυγόντων (8). Ό  πατήρ αύτοϋ τον έμπο
ρον μετερχόμινος έστείλεν εις Πατάβιον τόν Σκηπίωνα, δστις έκπαι- 
δευΟείς έν τω  Πανεπιστήμια» άντ,γορεύΟη διδάκτωρ άμφοτέρων των δ ι
καίων, καί είκοσιτετραέτης ήδη (1 8 2 9 ) (*), διωρίσΟη καθηγητής τοϋ 
άστυκοϋ Δ’, καί ου έν τω αύτω καΟιδρύματι, καί ένυμφεύθη τήν θυγατέρα 
τοΰ συνέδρου καί συμπατριώτου του ’Αλεξάνδρου Συγκλητικού (') .

Έν έτει 1 6 ί1  (°), προεβιβάσΟη εις τήν έδραν τοϋ Τιμαριωτικού 
Δικαίου (ad sedem feudis), καί τω 1 6 6 i  ή Δημοκρατία, έκτιμώσα 
τήν νομομάΟειαν τοϋ Γονεμη ώνόμασεν αύτόν σύμβουλον επί των 
τιμαριωτικών υποθέσεων (Consulalore nellc cose feudaii', χορηγή- 
σασα άδράν μισθοδοσίαν, καί ονομάσασα Ιππότην τοϋ άγιου Μάρκου.

’Απεβίωσεν έν Παταβίω τήν 2 ί  Νοεμβρίου 1700 , βιώσας έτη- 
έννενήκοντα εξ.

Κου.νηνός 6 Παπαδόπολλος επαίνων τον περιφανή Κύπριον οότωσΐ 
« Re ipsa vir fuit Goncmius, cui nulla prudentiae ac felicitatis 
pars defuit, ct quidem ipsi non alii adscribenda; nam magnoa 
profecio sapientios doctor, jurisprudent in, erudit ione, ct elegantia 
moximus visus est semper ; cum non omnium maxime in Gy
mnasium laboriosus insidaverit puplicae ulilitati, omnium quotquot 
vixerunt haelenus optime de Gymnasio meritus habitus, » προσ- 
επιλεγει, δτι οϋδέν μνημεϊον τής μαΟήσεως αύτοϋ τοίς μεταγενεστέ- 
ροις έγκατέλιπεν. ’Αλλ’ό Κικόνιας άναιρών ταϋτα λέγεί, δτι σώζεται 
τοϋ Γονέμη ώδή έπιγραφομένη il Sole, καί άσμάιιον δπερ δεκαεξέ-

(!) Βλέπε περί πάντων Νεον Μαρτυρολόγιον.
p) Ιωάννης Γονέμης άχμάζων έν έτει 1017 διεπρεψεν ώς μ:σΟ.φορών οπλαρχη

γέ; τής Ένετιχής Δημοκρατίας. Ό  υιός αύτοϋ Μάρχ.ς άποτελών τω 1608 μέρος 
τής ’Ακαδημίας των Ενετών πολιτών (degli Cittadini Vcuctiani) απίθανε πολέμων 
μετά τοΰ πατρΰς ΰπέ τάς σημαίας τοϋ αγίου Μάρκου,
■ D  Κατά Φατσιολάτην 1030, καί κατά Κικόν.αν 1029 — 30.

(') Έ χ ταύτης έγεννήθη τώ Σχηπίωνι Ουνάτηρ Πολυξένη ΐνίμασΟεΤσα, καί νυμ- 
φευΟεΤσα μετά τοϋ Κυπρίου χόμητος Αϊβ-λα.

(") Κατά Παπαδόπουλον 1033.
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♦τγις συνέθετο, Sonetto in occasione del dottorato del molto illu- 
stre et excellent. Sign. Francesco Morales (').

Σεβαστός Κυμ,ηνίτης.
Επονομαζόμενο; ούτως, ώς έκ Κυμη'νων (νΰν Χότζης) τής Τρα- 

-πεζουντος έλκων τό γένο;, έγεννήθη περί τά  1630  και έπαιδεύθη έν 
τη  πατρίδι τά εγκύκλια, εϊτα δ ’ έν Κωνσταντινουπόλει καί ’Ιταλία 
τελειότερον κατηρτίσθη. Έ/ρημάτισε σ/ολ.άρ/ν,ς τη ; έν τή βασι- 
λευούση, σ/ολής τού γένους διαδεχθεί; ’Αλέξανδρον τον Μαυροκορ- 
δάτον’ περί τό 1689  προσκληθείς εις Βουκουοέστιον έσμολάρ/ησε τη ; 
εκεί ’Ακαδημία; « προελόμενος, ώ; λέγει Κωνστάντιος, άναμφιβολως 
» τά παρά της αυθεντικής μεγαλοδωρίας πλείονα δίδακτρα, η τά έν 
“ Κωνσταντινουπόλει άπό τού της έξ Μαρμάρων εκκλησίας έμβατικίο»
" γλίσγρα κατ’ έτος διακόσια γρόσια. Ά λλ’ οΰκ άπώνατο διά πολλοϋ 
» των αυθεντικών συντάξεων ό κατά πάσαν λόγου ιδέαν της τε θύ- 
» ραθεν καί της καθ’ ημάς ίερας πεπαιδευμένος πρεσβύτης, τον βίου 
» μεταλλάξας έκεΐσε τώ 1702  ετει κατά Σεπτέμ.βριον, προς 8ν έπν- 
“ τύμβιον δι’ ιάμβων ϋπό Ίωάννου Κον.νηνοϋ πεποίηται.

Ενθάδε κεΐται πρεσβύτου σοφού δέμας 
Κλήσιν Σεβαστού καί γεν ο; Κυμηνίτου,
Πατρις Τραπεζού; ωπερ ήν κλεινή πόλις.
Ά λ λ ’ ώ μαΟτμων τ:Λτ(0υ:, ώς ευγνωμονώ; 
οΐ; αύτδς έήέδωκε παιδείας λόγους,
Διδασκάλω σπείσατε δάκρυ κειμενω.
Σοέσθη σοφών γάρ λύχνος Ικ μ.εσου μετών.
Καί Χριστόν αίτήσασΟε τών πόνων γε'ρας 
Αΰτώ παρασχεΐν τήν άνω κληρουχίαν.

Έ ν  ετει 1702, Σεπτεμβρίου G, ήμειοι Κυριακή (?) ».

Σ υγγράηη'ίτα.
— Εορτολόγιου, έν ω περί τινων ζητημάτων προλαμβανόμενων· περί ακρι

βούς χρονολογίας' π ε :I πασών των εορτών και τής αυτών θεωρίας κλπ. Έ ν  
τή μονή τού Συναγώβου' αψά. μηνι Ίουνίω.

— Δογματική διδασκαλία τής άγιωτάτης ανατολικής καί καθολικής εκκλη-

(’) Pjpadopoli, Ilistor. Gymms. Patavini σ-:λ. 273 —6 —Faccioiati, Fasti,  
jPjtaviaijtcm. II σελ. 168 κ 182—Cicogna insrrizioni Veneziani,toni. Ill σελ.223.

(2) Τό έπιτύμίιον ύπαρχον έν τη μονή τού άγιου Σ ά ί ία  έν Βλαχία έοημοσιεόθη, 
ώ; εχει,  ύπό Τριανταιρυλλίοου έν ΠοντικοΓς, καί ύπό Κωνσταντίνο έν ύπομνήματι 
περί τϊ.ς πατριαρχικής Σχολής· εν στίχω 7 αντί μ ε τ ώ ν  εύρηται παρά Κωνσταντίιμ
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σίας κλπ. Έ ν Βσυκουρεστιω τής Ούγγροβλαχίας, ετει άπό θεογογίας αψγ* 
κατά μήνα Σεπτέμβριον' παρά Ά νθίμω Ιερομονάχω τω έξ Ίβηρίας" 4 ΟΥ 
μικρόν σελ. 400. Έ ν  τελεί n Επιμέλεια και διορθώσει τοΰ λογκοτάτου κυρί» 
Ίωάννου τοΰ Έφεσίου ».

Τής έκδόσεως ταυτης τα πλειω άντίτυπα φέρουσι την προς Δοσίθεον προσ- 
φώνησιν τοϋ έκδόντος Καστριώτου, ένια δμως έτέραν τοΰ αύτοΰ άφιέρωσιν είς 
Πέτρον τον αύτοκράτορα τή ; 'Ρωσσίας. Περί το τέλος, έν τμηματι τρίτω, 
υπάρξει Άπάντησιε, πιθανώς Δοσιθέου, πρός τι βιβλίον τοπωθέν μεν έν Πατα- 
βίιρ τω 4628 ΰπδ Λατίνων κατά τής δρθοδόξου εκκλησίας, μεταφρασθέν δ’εΐτα 
έλληνιστί όπό ’Ιωάννου Ίατροΰ προς γνώσιν τοΰ άναιροΰντος.

’Έγραψεν δ Τραπεζοόντιος, καθ’ Έλλάδιον —Περί τής άμώμοο συλλή- 
ψεως τής Παρθένου, καί περί τοΰ μυστηρίου τής Εύχαριστίας. Καί κατά 
Ζαβίραν—Άναίρεσιν τοΰ καλενδαρίου—Σχόλια είς Άπολλώνιον τον Δΰσκο- 
λον, καί ά'λλα.

Εις την έν 1699 εκδοσιν τής ομολογίας Πέτρου Μογίλα εΰρίσκονται εξ 
έπιγράμματα τοΰ Σεβαστού εις Κωνσταντίνον Βασαράβαν, είς τήν βίβλον, 
καί ώς άπό τής βίβλου. Είς δέ τήν συνημμένην τή ομολογία Εισαγωγικήν 
Έκθεσιν Βησσαρίωνος Μακρή, έτερον έπίγραμμα τοΰ αύτοΰ Κυμηνίτου είς 
τον αυτόν ηγεμόνα.

Νικόλαος Καλλίάκης.
Έγεννήθη τώ 1 6 ί5  έν Κρήτϊΐ'δεκαέτης ήλθεν είς 'Ρώμην καί μετά 

δεκαετή φοίτησιν είς τά έκεΐ φροντιστήρια άνηγορεόΟη διδάκτωρ τής 
φιλοσοφίας καί Θεολογίας. Τω 1 6 6 6  προσεκλήθη είς Βενετίαν tva δι· 
δάξ-ρ είς το συστηθέν Φλαγγιανόν έλληνομ,ουοεΐον, τοϋ οποίου καί έφορος 
έχρημάτισε, διδάξας τήν ελληνικήν καί λατινικήν γλώσσαν, καί τήν 
’Αριστοτελικήν φιλοσοφίαν. Τώ 1678 (’), διωρίσθη έκτακτοί, καί τω  
1681 τακτικός καθηγητής τής φιλοσοφίας έν τώ Πανεπιστημίω τοϋ 
Παταβίου' τώ 16 8 7  έλαβε καί τήν έδραν τής ρητορικής καί τής 
γενικής φιλολογίας παρά τω αύτώ Πανεπιστημίω, διατηρήσας αυτήν 
μέχρι τοϋ θανάτου του, συμ.βάντος τή 8 Μαίου 1 7 0 7  ( ) .

'Ο Καλλιάκης έπηνέθη υπό πολλών ομοεθνών καί αλλογενών ώς 
« έςαίσιος έν τε τή φιλοσοφία καί μάλιστα τή Θεολογία ( ) ».

Έγραψε πολλά, έξ ών ζών έξέδωκε,
—Orationcs. Palavii, 1687.
Μετά θάνατον δε,
— N icolai Calliachii, ilc Ludis scen icis miraorum ct panlom iraornm ,

(*) *0 Παπαδοπούλες (Gymn. PataV.) γράφει 1677.
(’ ) 'Ο Φαβρίχως (Bibliotheca Graeca) γράφει 1702.
(5) Προκόπιος Μοσχοπολίτης.
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quod ex len eb ris  e ru tu m  recensu it, ac p rseparatione auctum  P e tro  
Garzonio Senatori amplissinia divavit A nlonius M adero, V enet. D. M· 
Bibliothecse cu ra to ri. Patavii. 1713· Ό  έχδοΰ; ανεψιό; του Μαδερό; ό 
Κρή; προέταζεν εικόνα τοΰ θείου του φέρουσαν περιγραφήν « Nicolaus Cal— 
liachius C retensis in Palavino Lyceo lec to r », xai τετρασέλιδον λατινιστί 
προσφώνημα ει; τον γερουσιαστήν Γαρζόνην, καί προλεγόμενα τη αυτή δια- 
λέκτώ έκ σελίδων % ί·. Τό σύγγραμμα τοΰτο τοΰ Καλλιάκη λέγει ό B eu- 
chot « fait connaitre  le th ea tre  Grec e t rom aiu rnieux q u ’on »e l'av a it 
» connu jusque-Ia, est curieux e t m erile  d 'e tr e  lu ». Άνετυπώθη ΰπό 
Σαλεγγρίου (Xovus T hesaurus A ntiqu. tom . II, σελ. 690 και Iπ .).

Ό  ’Ιωάννη; Πολένο; Ιξέδωκεν έν T hesaurus u triusque A ntiqu ita tum  καί 
τά έζή; τοΰ Καλλιάκη.

—De gladialoribus. (tom . I ll, σελ. 333).
— De suppliciis veterum  servorum  (tom . IV. σελ. 473).
— De Osiride (αυτόθι σελ. 305).
— De saeris Eleusiniis e l eorum  m ysteriis  (σελ. 317).
— De ludis scenicis- (tom . V. σελ. 461. διάφορον τοΰ προταχθέντο;).
— De circensibus ludis (αυτόθι σελ. 473) (’).

Δοσίβεος Νοταράς.
Έγεννήθη έν ’Αραχώβη τής Κορινθίας τήν 31 Μα'ίου 1641 έκ 

τοΰ περιφανούς των Νοταράδων οίκου, επίσημον έν τοϊς Βυζαντινοί; 
χρονικοί; κατεχοντο; θεσιν, κα'ι μετά τήν άλωσιν διά δύο άγιων, δύο 
πατριάρχων κα'ι άλλων έν τοΐς γράμμασι κα'ι τοΐς πολιτικοί; δια- 
πρεψάντων καταλαμπρύναντος τό ελληνικόν. Χειροτονηθείς ίεροδιά- 
κονο; παρα τοΰ μητροπολίτου Κορίνθου ήλθεν εις Κωνσταντινούπολιν 
κατα Ιανουάριον τοΰ 1637 , και προσοικειωθε'ις τω τότ’ έκεϊσε δια- 
τριβοντι πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Παϊσίω, περιήλθε μετ’ αύτοΰ τόν 
Είςεινον και τά Παραδουνάβια. ’Αποθανόντος τοΰ Παΐσίου κατά Δεκέμ.- 
βριον 1 6 6 0 , ό Δοσίθεο; έπανέστρεψεν εϊ; τήν βασιλεύουσαν τω δέ 
1 6 6 1 , χειροτονηθέντος Νεκταρίου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων, ό Δοσιθεος 
προσληφθείς ΰπ’ αύτοΰ ώς αρχιδιάκονος συμπεριήλθε τήν Παλαιστί
νην, Βλαχίαν, Μολδαβίαν κα’ι λοιπά μέρη, χάριν των συμφερόντων 
τοΰ Παναγίου Τάφου. Έλθών μ.ετά Νεκταρίου εις Αδριανούπολιν 
εστάλη ΰπ’ αύτοΰ εξαρχος εις Μολδοβλαχίαν, καί μετ’ έπιμελείας 
εκπλήρωσα; τήν αποστολήν του έπανήλθεν εις Κωνσταντινούπολιν, 
κάκεΐ ύπό Νεκταρίου έχειροτονήθη μητροπολίτη; Καισαρείας (1666)"

(’) Fabiicii, XT, σελ 338 not. 3.—Beuchot, Biographie Universcllc, tom· 
VI.—Papadopoli, Histor, Gymn. ratav.
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άποσταλείς δ ’ αύθι; εξαρχο; εις τα ; Παριστρίους ηγεμονία; συνελή- 
οθη υπό πειρατών καί ό'λω; έγυμ.νώθη" έπανελθών εις Βυζάντιον, καί 
εντεύθεν εί; Άδριανούπολιν, ένθα ήδρευεν ή ’οθωμανική αυλή, ένήρ- 
γησε προ; έκδοσιν φίρμαν ίου προ; άνακαίνισιν τή; εκκλησία; τη ; Βη
θλεέμ" άποτυχών όμως του ποθουμένου έπανέστρεψεν εί; Βυζάντιον, 
καί, παραιτηθέντο; τότε Νεκταρίου τη ; πατριαρχεία;, μετετέθη ό Δο- 
σίθεο; άπό τοΰ μητροπολιτικού θρόνου τή; Καισαρεία; εί; τόν πατριαρ
χικόν των 'Ιεροσολύμων (23 ’Ιανουάριου 1669)·

Άλλα τόν θρόνον εκείνον ό Δοσίθεο; δέν εϋρεν έστρωμένον διά ρό
δων, τουναντίον δε πολλαί έξ ύπαρχή; άνεφάνησαν καί παρεπίκραναν 
την χριστιανικωτάτην αυτού ψυχήν άκανθαι" υπό βάρη αφόρητα έστέ- 
ναζεν ό Πανάγιο; Τάφο;, κατηρειπωμέναι ήταν αί έκκλητίαι, έν αί; 
έγεννήθη καί έδοςάσθη ό μάρτυ; τοΰ Γολγοθά, ζιζάνια αρκετά είχε 
σπείρει ό δυτικό; προσηλυτισμό;, καί έν γένει πάντα ήταν μεστά 
ταραχή; καί συγχύσεω;. Με τόν θυρεόν τή; πίστεω; τεθωρακισμένος 
ό μακάριο; Δοσίθεο; ήγωνίσΟη τόν καλόν τή; ορθοδοξία; αγώνα, καί 
δι’ άκραδάντου επιμονή; πάντα ένίκησε τά προσκόμματα, καί τόν 
θρόνον τοΰ ’Ιακώβου έν τή άληθεϊ περιωπή άνήνεγκε, και διά τής 
προσηκούση; αίγλη; περιέβαλλε.

Περιερχόμενο; ό Δοσίθεο; άπό χώρα; εί; χώραν έξη,τεΐτο τόν οβο
λόν τών φίλονρίστων εί; έλάφρυνσιν τών άγιων τόπων. Διήνυσεν ό'λον 
τόν βίον του πεσιοδεύων, ζητών άπό τοΰ; πλουσίου:, δίδων εί; τους 
πτωχούς, και τά πάντα διεχειρίσΟη αφιλοκερδώς. Άνωκοδόμησε την 
εκκλησίαν τής άγια; Βηθλεέμ, καί άλλα;, άνήγειρε ξενώνα;, καί δι’ 
άλλων καθιδουμάτων έκαλλώπισε τοΰ; αγίους τόπους.

Εις τόν άκάματον Δοσίθεον οφείλεται πρό; τοΐ; άλλοι; καί μεγίστη 
έθνική ευγνωμοσύνη. Συνεστήσατο διά μυρίων δυσχερείων, τα ; οποίας 
γλυκεία; καθίστα άδολο; πρό; την πατρίδα ερω;, Ελληνικήν εν Ιασίω 
τυπογραφίαν (1681), πολλή; ούφελείας γενομενην εις το εθνο; πρό
ξενον, καί έκ τών πιεστηρίων τή; οποία; άπελύθησαν ογκωδέστατα 
συγγράμματα διανεμόμενα ώ; έπί τό πολύ δωρεάν εί; τοΰ; διψώντας 
μαθήσεω;' καί είναι τοωόντι θαυμασμού ά;ιον πώς κατώρθου ό χ α λ 
κέντερο; οΰτο; νά συγγράφ-ρ χιλιοσελιδα εί; φύλλον πονήματα καί 
έπαοκή εί; την δαπάνην έκδόσεων, ών παρομοία δέν έγένετο άπό 
τής συστάσεω; τοΰ ελληνικού βασιλείου, καί εί; εποχήν μάλιστα 
καθ ήν ή τυπογραφία έχει φθάσει εί; τόν κολοφώνα τή; τελειότητος»



■ ’Απεβίωσεν ό άείρινηστος Δοσίθεος έν Κωνσταντινουπόλει τήν 7 
Φεβρουάριου 1 7 0 7 , έν ηλικία έξηκοντα εξ ετών (1).

Έ ν εΐδήμων, καθ’ Έλλάδιον, της Τουρκικής, Αραβικής, 'Ρωσσι- 
κης, Γεωργιακής, Ελληνικής, και Λατινικής διαλέκτου. 'Ο δέ αριθμός 
των άγαθοεργημάτων αύτοϋ, κατά τον αυτόν ©εσσαλόν, απίστευτος 
φαίνεται τοΐς μη είδόσι τόν άνδρα. Δριμΰς ήγέρθη των Λατίνων επ ι
κριτής, προμάχων υπέρ της ορθοδοξίας, ην οϋτοι μ.υρωτρόπως κατε- 
πολέαησαν έν τη ’Ανατολή. ’Αδυνατοΰντες ϊνα παλαίσωσι προς άκατα- 
γώνιστον και άτρωτον αντίπαλον έδωροδόκησαν τόν μέγαν βεζίρην, 
εθηκαν εις κίνησιν τους έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεις, πλην ουδόλως 
ήδυνήθησαν νά κατασιγησωσι τόν λατινομάστιγα Δοσίθεον" ό ταϋτ 
άναφέρων "Αγγλος Ricaut, γνωρίσας έκ τοϋ σύνεγγυς τόν έξεικονίζεί 
οΰτωσί- «Prelat, plein de feu, plein d’hardiesse, remuant et en- 
treprenaut, qui irrita infiniment les Latins ».

Ό  Δοσίθεος έξέδωκεν έκ τοϋ έν Ίασίω  έλληνικοϋ τυπογραφείου διάφορα 
συγγράμματα πλουτίσας διά πολλών και πολυτίμων σημειώσεων, ώς Άντί(5- 
£>ησιν Νεκταρίου 'Ιεροσολύμων (1682', Συμεόυν Θεσσαλονίκης κατά αίρεσεωυ 
μετά διαφόρων άλλων (1683), Μαξίμου Πελοποννησίου έγχειρίδιον κατά Λα
τίνων (1 690), Άντίρρησιν Συρίγου (1690), ’Ακολουθίαν Παρασκευής τής Νέας 
(1692), ομολογίαν Μογίλα (1699) καί αλλα πολλά' προ πάντων όμως τους 
εξής τρεΓς τόμους, περιέχοντας άνέκδοτα διαφόρων κατά των παπικών καινο
τομιών γραψάντων, καί πεπλουτισμένους μετά τοσούτων σημειώσεων, ώστ’ εικό
τως έκλαμβάνονται ώς ίδια τοϋ Δοσιθέου έργα.

Τομος Καταλλαγής, έν ω περιε'χονται συγγραφαί ανωνύμων τινών καί 
Ιωανννου τοϋ νομοφύλακος καί Γεωργίου τοϋ Κορεσσίου" καί Μακαρίου ιερο
μόναχου τοϋ Μακρή, καί συνέλευσις έν τή άγια Σοφία* τυπωθείς έν ετει 
σωτηρίώ 1692 έν Γιασίω τής Μολδαβίας.

— Τόμος ’Αγάπης κατά Λατίνων συλλέγεις καί τυπωθείς παρά Δοσιθέου 
πατριάρχου 'Ιεροσολύμων, έν ετει 1699. έν τελεί άναγινώσκεται. « Έ τυ π ώ -
* σαμεν τόν παρόντα τόμον έν Γιασίω τής Μολδοβλαχίας χαλκοτυπία καί
* άναλώμασι τοϋ άγιου τάφου διά Διονυσίου μονάχου, όντος διορθωτοΰ τοϋ 
® λογιωτάτου διδασκάλου 'Ιερεμία τοϋ Κακαβέλα ».

— Τόμος Χαρας, έν ω περιε’χονται α'ι έπιστολαί Φωτίου τοϋ άγιωτάτου 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ή αγία καί ούκουμενική όγδοη Σύνοδος, 
σημειώσεις τιν'ες εις ταύτην τήν αγίαν Σύνοδον" τά αντιρρητικά κατά τής 
αΡχήί τοϋ πάπα τής 'Ρώμης Νικολάου ’Ιατροφιλοσόφου λόγος Μελετίου 
Αλεξανδρείας κατά τής άρχής τοϋ πάπα, διάλογος 'Ιερομνήμονσς μονάχου

(*) 'Ο Βρετος (Καταλ. Α. σελ. 196) κατά λάθος λέγει, οτι ό Δοσίθεος τέθνηκε γε- 
γονώς ετών εκατόν όκτύ, άφοΰ άλλως τε καί αναφέρει, δτι έγεννήθη περί τά μέσα 
τοϋ 12’ καί άπεθανε περί τάς άρχσς τοϋ 111’ αιώνες.
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μετά τίνος ότέρου μονάχου κατά Λατίνων, τυπωθείς έν τή έπισκοπή 'Ρήμνί- 
κου. 'Ηγεμονεύοντος τοϋ εύσεβεστάτου, έκλα μπροτάτου καί υψηλότατου σύ- 
θέντου καί ήγεμόνος πάσης Ούγκροβλαχίας κυρίου κυρίου Ίωάννου Κωνσταν
τίνου Μπασσαράμπα βοϊβόδα. Διά έξόδου καί Ιπεμελείας του μακαριωτάτου 
καί άγιωτάτου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων καί νέασης Παλαιστίνης κυρίου Δοσι- 
0έου· παρά του θεοφιλέστατου καί λογιωτάτου επισκόπου 'Ρημνίκου κυρίου 
Άνθιμου τοϋ έξ Ίβηρίας' εν ετει αψέ κατά μήνα Σεπτε’μβριον.

'Ο τόμος ούτος εις φύλλον περιέχει δύο σελιδαριθμήνεις, ώς έξης" Έ π ι-  
στολαί Φωτίου. Πρακτικά τής έπί Φωτίου Συνόδου σελ. 1 — 134. Κεραμε'νς 
αντιρρητικά 1— 552. Μελετίου Πήγα λόγος περί τοϋ τις εστιν ή καθολική 
Ικκλησία 553 — G09. Ίορομνήμονος διάλογος κατά Λατίνων 610 — 633 . Παρο
ράματα σελ. 634 — 40.

Έ ν  άρχή εΰρηνται πέντε έπιγράμματα εις Κωνσταντίνον Μπασσαράμπαν 
βοϊβόδαν έκ μέρους των φοιτητών τής έν Βουκουρεστίω αυθεντικής Α καδημίας.

’Έγραψεν ό ΔοσίΟεος —Εγχειρίδιου έλεγχον την καλβινικήν φρενοβ),άβειαν 
συκοφαντοϋσαν την ανατολικήν, αγίαν, καθολικήν, καί άποστολικήν έκκλη- 
σίαν, τυπωθ'εν μετά τής έν ετει 1690 έκδοθείσης Άντιρρήσεως κατά των 
Καλβινικών κεφαλαίων τοϋ Συρίγου, καί περιέχον ίδιαν σελίδωσιν 1 —92.

—Άπάντησιν κατά Λατίνων. ^Συνεξεδόθη μετά τής δογματικής διδασκαλίας 
Σεβαστού Κυμηνίτου).

Α λλά  το σπουδαιότερου των υπό Δοσιθεου γραφεντων εΤνε τό κατω
τέρω, έκδοθέν μετά θάνατον υπό τοϋ άνεψιοϋ καί διαδόχου έν τω πατριαρ
χική! των Ιεροσολύμων θρόνω Χρύσανθού Νοταρα, προτάξαντος τόν βίον καί 
ώραίαν εικόνα τοϋ αοιδίμου θείου του. Τό σύγγραμμα τοΰτο άρκοϋν καί μό
νον ΐνα κατάδειξη την ευρυμάθειαν τοϋ χαλκέντερου Πελοποννησίου, εινε 
όντως θησαυρός πολύτιμος διά τήν ιστορίαν τής έκκλησίας καί τής παιδείας 
τοϋ ήμετέρου έθνους.

— 'Ιστορία περί των έν 'Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, διηθημένη μέν 
έν δώδεκα βιβλίοις, άρχομένη δε από ’Ιακώβου τοϋ άδελφοθέου καί πρώτου 
Ιεράρχου των Ιεροσολύμων έως τοϋ παρόντος έτους, περιέχουσα τάς τε. θείας 
συνελεύσεις των αγίων ’Αποστόλων, καί τάε άνά πάσαν τήν οικουμένην συν- 
αθροισθείσας Ιπιφανεστέρας Συνόδους, ορθοδόξους τε καί κακοδόξους, οίκουμενι- 
κάς τε καί τοπικάς, καί παν τής καθολικής τοϋ Χριστοϋ ά , ίας καί άποστο- 
λικής εκκλησίας, έν ή γίνεται καί μνήμη κατά τάξιν πάντων τής Δύσεως 
καί ’Ανατολής αύτοκρατόρων, καί των έργων αύτών, καί τών πεντε πατριάρ
χων σόν ταΐς πράξεσιν αύτών, καί ών ελαχον διοικήσεων καί πρεσβειών, καί 
πολλών άλλων πατέρων, άρχιεπισκόπων τε και αρχιεπισκοπών, αίρεσιαρχών 
τε πάντων, καί πασών αιρέσεων, καί τής καθαιρεσεως αυτών, έθνών τε καί 
άρχηγών τινών χριστιανισμού, καί έκκλησιαστικών έθνών, έφόίων τε έθνών 
καί πολέμων, πόλεών τε αλώσεων καί Ιεροσολύμων, καί πολλάκις άναιρεσεως 
Εβραίων, άποικίας τε και έξορίας αύτών, άπαριθμήσεώς τε πάντων τών 
άγιων Πατέρων τών κατά πασών τών Αιρέσεων άγωνισαμενων, Σχίσματός τε 
έν τή εκκλησία τών παπών 'Ρώμης, καί καθαιρεσεως τής μοναρχίας αύτών
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καί Αναμαρτησία; δια πολλών αναντίρρητων Αποδείξεων περί τε τοΰ ίεροϋ 
λεγομένου πολέμου, συμφορών και πολιορκιών τής Κωνσταντινουπόλεως υπό 
διαφόρων έθνών, καί αιχμαλωσίας αυτής υπό τε Λατίνων, καί είτα ’Οθωμανών 
καί Απαριθμήσεως, μετά την δλωσιν αυτής, των σοφών άνδρών τής Ανατολι
κής εκκλησίας, έπιβουλών τε καί ζημιών υπό Λατίνων καί Αρμενίων εις τον 
Αγιον τοΰ Κυρίου Τα'φον, καί τους ιερούς έν αότώ πατριάρχας, καί έτέρων 
πολλών αξιομνημόνευτων υποθέσεων' συγγραφείσα μέν παρά τοΰ έν μακαρία 
τή λήξει γενομένου άγιωτάτου καί Αοιδίμου πατριάρχου κυρίου ΔοσιΟέου, 
κοσμηθείσα δέ, καί έν τάξει Αρίστη τεΟείσα παρα τοΰ μακαριωτάτου πατριάρ
χου 'Ιεροσολύμων κυρίου ΧρυσάνΟου, οΰ καί τοΐς Αναλώμασι, μάλλον δέ τοΰ 
αγίου Τάφου, τούτον εΐπε'ν τή Ιλεημοσύνη τών ορθοδόξων Χριστιανών έτυ- 
πώθη έν ετει τής Αρχιερατείας αύτοϋ όγδόω έπί τοΰ τέλους τής ηγεμονίας 
τοΰ εύσεβεστάτου καί έκλαμπροτάτου κυρίου Ίωάννου Στεφάνου βοεβόδα τοΰ 
Καντακουζηνοΰ, έν Βουκουρεστίω τώ τής Ούγγροβλαχίας αύθεντικώ θρόνω, 
έπιμελεία καί διορθώσει Μητροφάνους ταπεινού ίερομονάχου Γρήγορα τοΰ έκ 
Δωδώνης, έπιστατοΰντος τή τυπογραφία Στώϊκα ίερέως τοΰ Ίακωβίτζη, έν 
ετει χιλιοστφ έπτακοσιοστώ δεκάτω πέμπτω, κατα μήνα ’Οκτώβριον’ ώρίσθη 
δέ παρ’ αΰτοΰ τοΰ μακαριωτάτου πατριάρχου τών 'Ιεροσολύμων κυρίου κυρίου 
Χρυσάνθου δίδοσθαι την βίβλον τοΐς εύσεβέσι δωρεάν.

Ή  Αξιόλογος αΰτη βίβλος αποτελείται έκ σελ. 1247 μεγάλου φύλλου.'
Έκτος τούτων εΰρηνται πολλ’ άλλα τοΰ Δοσιθέου ανέκδοτα, ώς
— Συναγωγή νόμων έκ διαφόρων νομίμων (*).
— 'Ιστορία τοΰ Σιναίου όρους.
— 'Ιστορία 'Ιερουσαλήμ.

Κακαβέλαί.
Α\ 'Ιερεμίας. Έγεννήθη έν Κρήτνι, καί έν τή πάτριοι παι&ευθείς 

τά εγκύκλια υπέδυ τό μ,οναχικόν τριβώνιον. Μεταβάς εις Μικράν 
’Ασίαν, έρωτι μαθήσεως, ήλθεν εις Λειψίαν τής Γερμανίας, ένθα έγέ- 
νετο γνωστός τοΐς έκεϊ ίιδασκάλοις, καί μάλιστα Τωάννγ ’Ολεαρίω 
καθηγητή τής ελληνικής γλώσσης" έκ Λειψίας ήλθεν εις Βιέννην, δθεν 
τώ  1670  έγραψε προς τον Όλεάριον επιστολήν, έν ή υπογράφεται 
'Ιερεμίας ό  "Ε21ην ίιδάσκαΛοζ της ’ΑγατοΛιχης εχκΛησίας. 'Η 
έπιστολή αΰτη τοΰ Κακαβέλα έτυπώθη υπό ’Ολεαρίου εις τάς σημειώ
σεις αύτοϋ έν τώ Χρονικώ Φιλίππου τοΰ Κυπρίου. Έπανελθών εις 
την ’Ανατολήν μετέβη εις Τάσιον καί διωρίσθη καθηγητής τής Αύθεν- 
τικής Άκαδημ,ίας, καί ώς τοιοϋτος μνημονεύεται έν ετει 1 6 9 8 .

Μετέφρασεν εις τό απλοελληνικόν τό σύγγραμμα τοΰ Πλατίνα (V i-

0  Matthaei codices Mosquenses σελ. 41.
Κατ1 εΧόασιν ptov του ΔοσιΟέου έκδώσει προσεχώς δ ένταυΟα παραμένων άγιοτα* 

^9'Τΐκδς εξαρχος Κύριλλος ΆΟανασιάδης ό Σάμιος*



3 8 4 ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

tae Pontificium) καί ijto κατά Δημήτριον Μοσχοπολίτην, ειόήμων της 
τε  ΈΛΙηνίλιής, καί Λατινικής, και εβραϊκής, και Ίτα ίιχης Sta
le  χζ ον, πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν φιίοσογίαν, και μ 'ΐΐιστα  την 
ίεράν γραφήν, κήρνζ του εναγγείιχοΰ Ιυγου δοχιμώτατος ».

’Εκτός της προς ’Ολεάριον επιστολής τοΰ Τερεμ,ίου, εύρηνται καί 
ήρωελεγεΐα αύτοΰ έπιγράμμ,ατα εις ΤόίΛον ’Αγάπης ΔοσιΘέου, επιστα
σία του έκδοθέντα.

Β \  Γεράσιμος συγγενής του προρρηΘέντος" ΰπήρξεν ίεροκήρυξ της 
μεγάλης εκκλησίας. ’Εκ τών τοΰ λογίου τούτου μνημονεύεται τό έξης.

— Λόγος ιστορικός τής ίερας πολιτείας τοΰ παναγιωτάτου καί σοφωτάτου 
κυρίου κυρίου Διονυσίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Κομνηνοΰ συγ
γραφείς παρά τοΰ έν Ιερομονάχοις λογιωτάτου ίεροκήρυκος Γερασίμου τοΰ 
Κακαβέλα" καί αφιερωθείς τω παναγ ωτάτω πρώην Πατριάρχη Κωνσταντινου
πόλεως κυρίω κυρ Διονυσίω τω Γέροντι δαπάνη ij σπουδή τοΰ τιμιωτάτου κυρ 
Ισ αάκ  ΊΡάλλη τοΰ Χαλεπλη καί έρμηνευτοΰ τής γαληνότατης Άριστοκρατείας 
τών Ενετών. Ένετίησιν 1689, παρά Νικολαω τω Σάρω, αχπθ .

Βϊακρής.
Ar. Βησσαρίων. ΈγεννήΘη περί τό 1 6 8 5  έν Ίωαννίνοις, καί παι- 

δευθείς έν τή πάτριοι τά εγκύκλια, μετέβη εις Κωνσταντινούπολή καί 
ήκροάσατο τών έκεϊ καθηγητών, ιδία δέ ’Αλεξάνδρου τοϋ Μαυροκορ- 
δάτου καί ’ΐωάννου Καρυοφύλλη. Έπαναστρέψας εις ’Ιωάννινα έσχολάρ- 
χησεν εκεί μέχρι Θανάτου. 'Ο Βησσαρίων επαινείται καί κατατάσσεται με
ταξύ τών έπί παιδεία διαλαμψάντων περί τά τέλη τοΰ παρόντος αΐώνος, 
ή δ ’ ύπ’ αύτοΰ γραφεΐσα γραμ.ματική πολλής. ώφελείας έγένετο πρό
ξενος καί υποσκέλισε τάς τέως έν χρήσει τοΰ Λασκάρεως καί Γαζή. 
Ούχ ηττον δέ καί περί τά Θελογικά ήν τριβών ό ιερομόναχος οΰτος, 
έν φιλία καί έπιστολιμαία κοινολογία διάσελών προς τούς τότε λο- 
γάδας, ώς Γεράσιμον Βλάχον (4), Βούλ.γαρην καί άλλους. ’Απεβίω.- 
σεν έν έτει 1699 .

Συγγράμματα.
—  Σταχυολογία τεχνολογική κατ’ έρωταπόκριαιν τής γραμματικής τέχνης, 

έκδοΟείσα παρά Βησσαρίωνος ίερομονάχου Μακρή, τοΰ έξ Ίωαννίνων, πάνυ 
ωφέλιμος καί αναγκαία" νΰν πρώτον τυποιΟεΐσα, καί πάση έπιμελεία Μιχαήλ

(') Πρός Βησσαρίωνα έ'γραψεν ό Βλάχος έκ Κέρκυρας επιστολήν πεο! θεολογικων 
και φυσικών ζητημάτων, δηυ,οσιευΟεΤσαν έν Εΰαγγελικω Κήρυκι τών ’Δθηνών (ST'f
σελ. 279—86), ‘



Ιερίώς τοϋ Μήτρου έζ Ίωαννίνων διορθωθίΓσα, οϋ τή προτροπή πρόσετίβή' 
και το περί όμοιων καί διαφόρων λέξεων τοϋ Άμμωνίου, χαριν των φιλο
μαθών. Ένετίησι, παρά. Νικολάιρ Γλυκεί. αχπς .
'  Μετετυπώθη τω 1694, 1768, 1780, 1804, και 1813- Έ ν  αρχή τών 
Ικδόσεων τούτων εϋρητάι καί τό έξης Ιπίγραμμα'

Εΐ πολιλδρ'.ς έ’μεν μέμαα? νέε γραμματικής τε,
Κ ’ άλλης ίδμοσυνης, μάνθανε τήνδε βίβλον.
"Η  γε γαρ εύπορέει θεμέθλων σοί άστυφελίκτων 

Έργοπόνου τέχνης γραμματικής άπορου·.
,—Εισαγωγική εκθεσις περί τών τριών μεγίστων αρετών Πίστεως, Έλπίδος, 

και ’Α γάπης' εκδοθεΐσα μεν παρα τοϋ πανοσιωτάτοο καί λογιωτάτου !ν ίερο- 
μονάχοις κυρίου Βησσαρίωνος Μάκρη τοϋ εξ Ίωαννίνων' τυπωθεΐσα δε προ
τροπή καί δαπάνη τοϋ εύσεβεστάτου, έκλαμπροτάτου καί γαληνότατου αΰθεν- 
too καί ήγεμόνος πάσης Οΰγγροβλαχίας κυρίου κυρίου Ίωάννου, Κωνσταν
τίνου Μπασσαράμπα Βοεβόνδα, τοϋ Μπραγκοβάνου προς κοινήν ώφίλέιαν τών 
ορθοδόξων χριστιανών, άρχιερατεύοντος τής άγιωτάτης μητροπόλεως Ούγγρο- 
€λαχίας,τοΰ πανιερωτάτου καί θεοπροβλήτου μητροπολίτου κυρίου Θεοδοσίου» 
Έ ν  τή σεβασμία Μονή του Συναγόβου Ιν ετει αχ'η,Ο', κατά μήνα τον Φε
βρουάριον, παρά τοϋ Ιλαχίστου Ιν ΐερομονάχοις ’Ανθίμου τοϋ Ιξ Ίβηρίας.

(Εις με'γα όγδοον, σελ. σνς’. Συνεξεοόθη τή όμολογίφ τοϋ Μογίλα υπό τοϋ 
μακαρίου Δοσιθέου, ώς « ου μόνον τή τάξει, αλλά καί ταΐς διαιρέσεσι, καί 
* τοΐς νοημασι πολύ τό παρεμφερές εχουσα τή όρθοδόξω ομολογία »}·.

Έ ν  τή Ικοόσει εϋρηται καί Ιπίγραμμα Σεβαστοΰ Κυμηνίτου είς Βησσαρίωνα.

Β \ Μελέτιος ιερομόναχος, έζ Ίωαννίνων καί πιθανώς άίελαός 
τοϋ Βησσαρίωνος' έτετίμητο τώ οφφικίω νοταρίου τής μεγάλης εκκλη
σίας, καί έχρημάτισεν επιμελητής τοϋ έν Βουκουρεστίω ’Ελληνικού 
τυπογραφείου' ώς τοιοΰτος S  έπεμελήθη την έν 4 6 9 0  έκδοσιν των 
κατά Καλβινιστών πονημάτων Συρίγου καί Δοσιθέου. Μνημονεύεται 
ΰπό τοϋ Προκοπίου, ώς είδήμων τών ιερών γραφών, καί κήρυξ τής 
•ευαγγελικής άληθείας.

Γ . Μακάριος, άγνοοϋμεν πόθεν καί τίς ούτος. Έν τόμω Κ αταλ- 
λαγής Δοσιθέου έξεδόθη πόνημα αύτοϋ (4 6 9 2 ).

’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος,
Λόγος άρτι έγένετο περί τών γεννητόρων τοϋ ’Αλεξάνδρου, καί 

ί^ιως τής μητρός αύτοϋ Λοζάνδρας. Γεννηθείς ούτος τώ 4 6 ϋ 6 (*),· 
διεκρίθη παι^ιόθεν έπί ευφυΐα καί φιλομαθεία’ άπορφανευθεί; δέ τοϋ 
πατρος εις βρεφικήν έτι ηλικίαν έπαιδαγωγήΟη υπό τής σοφής μη~ςός

{*) Audiffret καί Salaberry, Biograpliie univcrscllc, tom. XXVII.
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του, καί καλώς ύπ’ αυτής διδαχθείς τά  εγκύκλια έστάλη δωδεκαέτης 
(1 6 4 8 ) είςτό τότε περιλάλητον τοΰ Παταβίου πανεπιστήμιου πρός έκ-* 
μάθησιν της φιλοσοφίας καί τής ιατρικές (1). Μετά δεκατεσσάρων έτώ7 
φοίτησιν έλαβε τον στέφανον τοΰ ιατροφιλοσόφου (4662). ’Επισκε- 
φθείς δ* εΤτα την 'Ρώμην καί Βονωνίαν (1 6 6 4 ) (2), έπανήλθεν εις 
Κωνσταντινούπολιν.

’Αποχωρήσαντος τόχε τής σχολαρχίας τής πατριαρχικής σχολής τοΰ 
’ΐωάννου Καρυοφύλλου, διωρίσθη τοιοΰτος ό Μαυροκορδάτος, καί έπί 
επτά  έτη εΰδοκίμως έδίδαξε (1 6 6 5 — 72) έξασκών άμα καί την ια
τρικήν παρά τούς άρχουσι των Τούρκων, καί παρά πάντων εύνοίας 
άπελάμβανεν. Επειδή όμως πρόσφατα παραδείγματα τόν ειχον πείσει, 
δτι ή ιατρική άπέβαινε λίαν κινδυνώδης έν Τουρκία, ήναγκάσθη νά 
παραιτηθή ταύτης, καί βλέπων δτι τό πολιτικόν στάδιον εΰρύτερον 
μέλλοντος πεδίον ήνοιγεν, ένησχολήθη περί τήν έκμάθησιν ξένων γλωσ
σών* τοσοΰτον δ ’ ηύδοκίμησεν, ώστε εκτός τής 'Ελληνικής και τής 
Λατινικής, άς έγίνωσκεν ήδη, έγένετο έν βραχεί έγκρατής τής Τουρ
κικής, Περσικής, ’Αραβικής» Γαλλικής, καί Σλαβωνικής. Τότε δ ’ένυμ- 
φεύθη καί Σουλτάναν τήν θυγατέρα Ίωάννου τοΰ Χρυσοσκολαίου καί 
Κασσάνδρας, θυγατρός ’Αλεξάνδρου 'Ηλία Βόδα.

Μεταξύ τών άνδρών, πρός ους προηγουμένως ύ Μαυροκορδάτος διά 
τής ίατριακής ώκειώθη ή το καί 6 Παναγιώτης JNεκούσιος, παρ’ ω δ 
Αλέξανδρος καί γραμματεύς μυστικός καί μεταφραστής τώ  1671 
έγένετο. Μετά δέ τόν θάνατον τούτου, διωρίσθη ύπό τοΰ μεγάλου βε- 
ζίρου μέγας διερμηνεύς τής αυτοκρατορίας ό Μαυροκορδάτος (1 6 7 3 ), 
συστημένος τω Κιουπρουλή καί υπό τίνος έξαδέλφου του, δστις πά - 
σχων πολύ ώφελήθη ύπό τών ιατρικών συμβουλών αύτοϋ. Μετ’ ου 
πολύ δέ καί τό πατριαρχεϊον ώνόμασεν αυτόν μέγαν λογοθέτην.

'Ο νέος διερμηνεύς, επιδέξιος καί περίνους πολιτικός άναδειχθείς, 
διεχειρίσθη τό περισπούδαστον άλλά καί επικίνδυνον εκείνο αξίωμα 
επί τριάκοντα έτη, εκτεθειμένος εις όλας τάς τροπάς τής τύχης. 
Συγκατηγορηθείς τώ άποκεφαλισθέντι μεγάλω βεζίρη. Καρά Μουσταφα, 
ώς συνέργησα; εις τήν μή έκπόρθησιν τής Βιέννης, συνελήφθη καί έφυτ· 
λακίσθη έν Άδριανουπόλει’ άλλ’ εις τήν αδεξιότητα τοΰ διαδεχθέντος

, (’) Κωνσταητίου, 'Γπόμνημα itipl τής Πατριαρχικής σχολής.
(8) Έν Βονωνίφ έόημοσίευσε τότε καί τήν πολύκροτου κερί κυκλοφορίας τοΰ αιμα- 

διατριβήν τον* ,
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αΐτόν έν τώ  της μεγάλες διερμηνείας άξιώματι άρνησιθρήσκου 'Ενε
τ ό ς  ώφειλεν 6 Μαυροκορδάτος την ελευθέρων καί άνάκλησίν του. 
Καί δή ό μέγας βεζίρης Σουλεϊμάν-πασάς άναδιορίσας αότόν, εκτός 
τοϋ τακτικού μισθού (τριών φλωριων κάθ εκαστην) εόωρησατο τώ  
■Αλεξάνδρω τά  μητροπολιτικά εισοδήματα τής Άδριανουπόλεως, 
ςτρός δέ καί τας προσόδους την νήσων Μήλου χαί Μυκώνου.

’Εν τούίοις ό προς τούς Γερμανούς καί τούς συμμάχους πόλεμος 
εξακολουθεί μετά μεγίστου ζήλου, καί ό μακροχρόνιος καί δαπανηρός 
εκείνος άγων ειχεν ανοίξει βαΟείας πληγάς εις το ’Οθωμανικόν κράτος, 
δ ι’ οπερ ό Σουλεϊμάν άμ’ άναβάς έπί ιόν θρόνον ήθέλησε διά τής ειρή
νης νά έπουλώση αύτάς. ’Απεφάσισε λοιπόν νά πέμ,ψη πρός τόν τής 
Γερμανίας αύτοκράτορα πρέσβεις, λόγω μέν ό'πως άναγγείλωσιν αύτφ 
τήν άνάρρασιν, £ργω δ ’ όπως ΰποκλέψωσι την ειρήνην. Τοιοΰτοί δ’ 
έξελέχθησαν ό Μαυροκορδάτος καί 6 Σουλφικάρ έψένδης, οιτινες καί 
ελθόντε; εις Βιέννην (4 688 ) μετά πολλάς προσπάθειας καί πολλούς 
■λόγους έπανέστρεψαν άπρακτοι, μετά τετραετή απουσίαν (*). "Οθεν 
έξηκολούθηβεν ό μεταξύ Τούρκων καί Γερμανών πόλεμος, καθ’ 8ν 
«ίυνέξεστράτευσε τώ μεγάλω βεζίρη καί 6 Μαυροκορδάτος* αλλά τά  
Τουρκικά όπλα υπήρξαν άτυχή, καί νέαι προτάσεις ειρήνης, μεσολα
βήσει των εν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεων τών ούδετέρών δυνάμεων 
διεβιβάσθη^αν παρά τών Τούρκων πρός τούς συμμάχους. Τέλος άπε- 
φασίσθη νά συγκροτηθη νέα σύνοδος τών διαμαχομένων έίς Κάρλοβιτζ’, 
καί 6 Μαυροκορδάτος εστάλη ώς πληρεξούσιος τής Πύλης έν τη  συν- 
όδω εκείνη. « Ή  περιώνυμος εκείνη συνθήκη, λέγουοίν οί A udiffret 
:» καί Salaberry, ύπήρξεν έργον τών χειρών τοϋ Μαυροκορδάτος 
* δστις καί διεξήγαγε την άκροσφαλή εκείνην άποστολήν ώς λεπτός

διπλωμάτης, ύπ’ ούδενός έπηρεασθείς, άλλ’ ό ταπεινότερος νπηρέ- 
Ρ της τών συμβάντων διατελέσας. *£κτοτε τό ονομ.ά του, γνωστόν 
■” τέως έν τη ’Ανατολή, κατέστη πολυθρύλλητον καί καθ’ δλην τή,ν 
> Ευρώπην». ’Αμ.φότερα τά διαμαχόμενα μέρη έφάνη,σαν ευχαρι
στημένα εκ τής διεξαγωγής τής ύποθέσεως, κ'άί πολλαχώς έτίμησαν 
τον έργάτην. 'Ο Σουλτάνος τώ άπένειμ,ε τόν τίτλον μ α γρ εμ  έσράρρ 

άπορρήτων), συνεπάγοντα καί τόν τοϋ έκλαμπροτάτου (illuslris- 
SHDo), καί ό αϋτοκράτωρ Λεοπόλδος τώ επεμύεν αύτοκρατορικά δώρα.

(’) Kerri τοός Audlltret καί Salaberry, 6 Μαυροχο,οδάτος επίτηδες, διαφοροτ^πως
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*Αλλ’ επειδή εις την ειρήνην ταύτην δέν ήρέσκετο μέγα μέρος Τουύ* 
κων, στάσις έπήλθεν έν Κωνσταντινοπόλει, καί ό Μαυροκορδάτος κινδυ1 
νεύων νά θανατωθώ, έσώθη φεύγων έίς Σωζόπολιν· ’Εν τούταις οί οΐκοί 
του έδημεύθησαν, καί αυτός έμεινε κεκρυμμένος, μέχβις ού δίελύθη ή 
στάσις* έπανελθών τότε άνέλαβε μετά μεγαλειτέρας λαμπρότητος τό 
δ ι’ άλλας χεϊρας δυσβάστακτου τοϋ μεγάλου διερμηνέως χηρύκειον. ·

'H σύζυγος αύτοϋ Σουλτάνα άποθανοϋσα εις άκμ.αίαν έτι ηλικίαν 
τω  κατέλιπε τρεις υιούς τόν Σκαρλάτου, άποθανόντα μικρόν μετά 
τόν γάμον αύτοϋ πρός "ίλιγγαν θυγατέρα Κιονσταντίνόυ Βόδα Βασα- 
ράβα, τόν Νικόλαον και τόν Ίωάννην, έναλλάξ τόν πατέρα εις τό 
της διερμηνείας αξίωμα διαδεξαμένους, και δύο θυγατέρας, τήν Δο- 
ξάνδραν και 'Ελένην.

'Ο ’Αλέξανδρος, ύπερεβδαμηκονταέτης ήδη ων, καί υπό δεινής πο- 
δαλγίας πάσχων, αισθανόμενος τό τέλος αύτοϋ πλησιάζον, προσεκα- 
λέσατο περί την κλίνην τούς οικείους του πάντας καί συμβϋυλεύσας 
αϋτοΐς τά  δέοντα, διέταξεν ίνα ή κηδεία του γίννι άνευ πολυτελείας 
καί ματαιότητος* συντάξας δε καί αύτό τό επιτάφιόν του επίγραμμα^ 
έν ταΐς άγκάλαις των τέκνων του έξεμέτρησε τό ζην έν έτει 1 7 0 8 .

'Ο Μαυροκορδάτος δικαίως έπνινέθη ύπό τε ομογενών καί αλλοεθνών 
διά τε την πολιτικήν περίνοιαν, την ευρυμάθειαν, καί τάς έπικοσμούσας 
τόν μέγαν εκείνον άνδρα άρετάς. ’Ιάκωβος ’Αργείος, ό ύπατος των 
φιλοσόφων, εξύμνησεν έπαξίως δ ι’ επιταφίου λαμπρού τόν τεθνηκότα.

Παραπλήσιους δ ’ επαίνους έπλεξαν εις την μνήμην αύτοϋ Δημήτριος 
ό Μοσχοπολίτης, Εύγένιος ό Βούλγαρης, 'Ιερόθεος ό Δρύστρας, Έπα* 
μινώνδας Σταματιάδης καί άλλοι των επιφανών.

Κατ’ Εύγένιον μ,αθηταί τοϋ Μαυροκορδάτου έγένοντο πολλοί, έξ ων 
άπαριθμοΰνται Βησσαρίων ό Μακρης, Ιάκωβος Μάνος, 'Ιερόθεος 6 Δρύ
στρας, Μελέτιος ό ’Αθηνών, Διονύσιος Μαντούκας ό Καστοριεύς, καί 4 
Ήρακλείας Καλλίνικος ό Νάξιός (')*

Σ νγγρ ά ρ μ α τα .
—Instruraenlum pneumaticum circulandi sanguinis sive de modu et 

usu pulmonum. Bologna; 1664 (*).

•προφασιζόμενος, διέμεινε χατά τό μακρόν τοϋτο διάστημα έν Βιέννη μέχρι τοϋ θανά
του τοϋ κεχηρυγμένου εχθρού» του Κιουπρουλή Μουσταφα, μεγάλου βεζίρου.

(') Ρουλγάρεως Λογική.
(s) Κατά λάθος Μελέτιος 6 Άδηνων, καί Έπ, Σταματιάδης φέρουσιν δτι έτυπώδη 

J0 4. έν Φλωρεντίγ. '
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— Άνετυπώθη έν Φοαγχοφόρτη 1665, καί πολλάκις έν ‘Ιταλία. Έ ν  τω συγ- 
γράμματι τουτιρ δ Μαυροκορδάτος άπεδειξε, λέγει ό κ, Σταματιάδης, βασιμώ- 
τέραν πάντων των προκατόχων του την διά τών πνευμόνων κυκλοφορίαν του 
σήματος, βεβαίωσα; τούτο διά πολυπληθών παραδειγμάτων καί δι’είκοσιν αποδεί
ξεων. Οι Τούρκοι άδυνατοϋντες νά έννοήσωσι την θεωρίαν τής του αίματος 
κυκλοφορίας, έξέλαβον ώς μάγον τον Μαυροκορδάτον" ούτος δέ δπως διασκέδαση 
τήνπρόληψιν ταότην, έξέδωκεν Ελληνιστί καί Τουρκιστί ίδιον περί κυκλοφορίας 
τοϋ αίματος πόνημα, οπερ πιθανώς ήτον επιτομή τοϋ Λατινιστί έκδοθέντος.

— Περί άστυκοϋ δικαίου (Preceples de droit civil).
— Φιλοσοφικά καί φιλολογικά ανάμικτα.
— Άπομ.νημ.ονεόματα περί των Τούρκων αύτοκρατόρων, (έδημοσιευθησαν 

Γαλλιστί ύπδ Lacroix, Etal de l’Empire Ottoman. 1696).
— 'Ιστορία ιερά, ήτοι τά ’Ιουδαϊκά κατ’ Ιπιτομήν συγγραφέντα παρά τοϋ 

εύσεοεστάτου, έκλαμπροτάτου καί σοφωτάτου αύθέντου κυρίου ’Αλεξάνδρου 
Μαυροκορδάτου, τοϋ μεγάλου λογοθέτου τής τοϋ Χρίστου μεγάλης έκκλησίας 
καί έξ Απορρήτων τής κραταιάς βασιλείας των ’Οθωμανών, καί διά δαπά
νης τοϋ ευσεβέστατου καί υψηλότατου αύθέντου καί ήγεμόνος πάσης Ούγγρο- 
βλαχίας, κυρίου Ίωάννου βοεβόδα, τοϋ σοφωτάτου υίοΰ αύτοϋ, νεωστί τυπω- 
θεντα έν τή σεβασμία μονή των αγίων Πάντων, άρχιεεατευοντος τον πανιερω- 
τάτου καί θεοπροβλήτου μητροπολίτου κυρίου ’Ανθίμου τοϋ έξ Ίβηρίας, πρδς 
το διανέμεσθαι δωρεάν τοίς εύσεβέσι διά ψυχικήν αυτών σωτηρίαν, έπιμελείφ 
καί διορθιόσει τοϋ λογιωτάτου κυρ Ίωάννου τοϋ Ποστελνίκου. Έ ν  Βουκουρε- 
»τίω, ετει άπό τής ένσάρκου οικονομίας αψις·’, κατά μήνα Αύγουστον, παρά 
τοϋ έλαχίστου έν ίερομονάχοις Διονυσίου τοϋ Φλώρου. Εις 4. σελ. λ β —τπδ »

—Ερμηνεία είς τδ πευί γενέσεως καί φθοράς τοϋ Άριστοτελους.
— Τοϋ Σοφωτάτου καί λογιωτάτου μεγάλου ρήτορος τής μεγάλης έκκλη- 

«ίας κυρίου ’Αλεξάνδρου, ίατροϋ τε άρίστου τοϋ έκ Κωνσταντινουπόλεως, τέ
χνης ρητορικής κατά πεΰσιν καί άπόκρισιν.

— ’Αλεξάνδρου τον μεγάλου λογοθέτου τής άνατολικής τοϋ Χρίστον μεγά
λης έκκλησίας καί έξ άπορρήτων τής κραταιάς βασιλείας τών ’Οθωμανών, 
γραμματική περί συντάξεως, έπιμελεία καί διορθώσει ’Αλεξάνδρου Καγκελα
ρίου τοϋ ιατροφιλοσόφου. Έ νετ’ησι. 174θ, παρα Νικολάω ΓλυκεΤ.

— Φροντίσματα τοϋ έκλαμπροτάτου αοιδίμου ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτού 
τοϋ έξ άπορρήτων, νϋν πρώτον τύποις έκδοθέντα, άναλώμασι τοϋ δψηλοτά- 
του αύθέντου καί ήγεμόνος πάσης Μολδοβλαχίας κυρίου Αλεξάνδρου Μουρού- 
ζη βοεβόδα. Έ ν  Βιέννη 1805.
. — Αόγος πρεσβευτικός προς Γερμανούς ύπερ ειρήνης.— Εύχαί είς τον ορθρον 
καί μετά τό άπόδειπνον.—Έπιστολαί πάμπολλαι. (έξεδόθησαν έν έπιστολα- 
ριω έν Κωνσταντινουπόλ.ει 1804).

Ρωμαϊκής ιστορίας τόμοι τρεις.
— ’Εφημερίδες τοϋ 1682.
Μετέφρασε τουρκιστί τον Ά τλα ντα  τοϋ BloeUw, εις τόμους 12 (’).

(’) Έπ. ϊταματιάδου, Βιογραφίαι των Ελλήνων μεγάλων διερμηνέων.—Papa^
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ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

Μελέτιος ο έξ Ίωαννίνων.
Έγεννήθη εις ’Ιωάννινα κατά τό 1 6 6 1 , καί εκαλείτο Μιχαήλ 

τοΐς κοσμικούς. Παιδευθείς έν τή πατρίδι παρά Βησσαρίωνι τω  Μακρή* * 
έχειροτονήθη παρά Κλήμεντος ’ίωαννίνων μητροπολίτου ίερεύς καί 
μετωνομάσθη Μελέτιος. 'Ερωτι μαθήσεως ύψηλοτέρας ύποφλεγόμενος 
άπήλθεν εις Βενετίαν καί Πατάβιον καί διήκαυσετήν σειράν.τών ιατρικών, 
καί φιλοσοφικών μαΘημάτων' ιατροφιλόσοφος δ ’ άναδεεχθείς, καί τής 
λατινικής ήδη είδήμων, έπανήλΘεν εις Ιωάννινα κ>αί έσχολάρχησε τοϋ, 
διδασκαλείου τοϋ ’Επιφανίου.

Τελευτήσαντος τοϋ μητροπολίτου Ναυπάκτου καί *Αρτης Βαρθολο
μαίου, οί έξ "Αρτης ήτήσαντο διάδοχον αΰτοϋ τόν Μελέτιον, δστις άπελ- 
θών εις Άδριανούπολιν, δπου τό τ’ έξεδήμει μετά τής ίεράς συνόδου & 
πατριάρχης Καλλίνικος Β*, έχειροτονήθη κατά Νοέμ,βριον 16 9 2  Ναυ^ 
πάκτου καί "Αρτης. Τέταρτον ήδη έτος διοικών θεαρέστως το ποί* 
p.vtov του, ήναγκάσθη έν έτει 1 6 9 6  ΐνα φύγγ έξ Άρτης εις ’Ιωάν- 
νινα, ένεκα τής κατά τά μέρη εκείνα επιδρομής τοϋ διαβοήτου Λιβξ- 
ρίου Γε.ρακάρη (')■ Διαβληθείς εις τούς κρατούντας ό μακάριος Μελέ
τιος, ως συνένοχος τής έπαναστάσεως εκείνης, μέγαν διέτρεξε κίνδυνον> 
δν διέφυγε, κατά προτροπήν διαφόρων φίλων έν Τωαννίνοις έπί δύο. 
μήνας κρύβεις.

Ειρήνης γενομ,ένης μεταξύ Βενετών καί Τούρκων ό. Μελέτιος άφί- 
κετο εις Κωνσταντινούπολιν· Τω 1701 έπέμφθή ύπό τής μεγάλες 
εκκλησίας εις την ύπό τών Βενετών κρατουμένην Πελοπόννησον όπως 
βύνάξνι τά  εκκλησιαστικά δικαιώματα ώς εξαρχος καί επίτροπος πα
τριαρχικός. Έκπληρώσας τήν αποστολήν του έπανέστρεψεν είς τήν 
βασιλεύουσαν. Κατ’ εκείνην τήν εποχήν έξ Αθηνών, έλθόντες δύο πρό
κριτοι όπως αΐτήσωσι τήν παΰσιν τού άρχιερέως αυτών, έζήτησαν 
παρά τής μεγάλης εκκλησίας τάν Μελέτιον, δστις. και διωρισθη κα~- 
’■Οκτώβριον τοϋ 170-8 μητροπολίτης ’Αθηνών.

Μετά τόν Θάνατον Κλήμεντος ’ίωννίνων οί συμπατριώταί του διά 
θερμών ίκετηρίων προσεκάλεσαν τόν Μελέτιον εις διαδοχήν αϊτού-,

(Jopoli, Historia Gymn. Patavini, <κλ. 319—20, —ΚωνσταντΛυ Ττόμνημα περί 
της TcocTptocpytxTjc; στολής·—AudifFret €t S<i}<iberryj IJiographie UoiverscUe tom· 
XXVH—Hammer, Histoirc del’Empkc ottomarii.

(*) Βλ. Περί Γερακάρη τήν δφ’ ήμων γραφεΤσαν ιστορίαν τής έν 1684— 17jH  
Ιΐϊβιναστάσεως τής έλληνικής φυλής, Άθήν'Γ,σι 1866*

S90



μχνοί καί παρά τής μεγάλης εκκλησίας τήν εγκρισεν της μεταθέσεως.1
Ύπακούσας δ ’ ούτος εις την δέησιν αυτών, έξ ονόματος της πα

τρικός έξαιτουμένιον, έπορεύετο εις Κωνσταντινούπολή έπΐ τή μετα
θέτει. Ά λλα καθ’ όδόν ήσθένησεν έν Λαρίσση, καί πολύν έκεϊ χρόνον 
ένοσηλεύετο. Άναλαβών δέ μ.ετ’ ού πολύ ηλθεν εις Βυζάντιον, καί 
έμεινεν έκεϊ ήσυχάζων, καί μετ’ όλίγας ημέρας νόσω βαρυτέρα κατα
σχεθείς πρός Κύριον έξεδήμησε την 12 Αεκεμβρίου 1 714 , και έτάφη 
έν Πικριδίοις (Χάσκο'ί), βιώσας δλα πεντήκοντα καί τρία έτη.

Της εύρυμαθείας καί των αρετών τοϋ αείμνηστου πολλοί καί διά
φοροι έπλεξαν τον στέφανον. 'Ο τελευταίος τών έκδοτων της έκκλη- 
σιαστικης του ιστορίας, Κ. Εύθυβούλης λέγει τάδε περί αΰτοϋ. « Λαμ
έ1 πρώς καταφαίνεται ήλίκος ήν ό αοίδιμος Μελέτιος, τό σεμνόν
* τούτο γέννημα καί προπαίδευμα τών ’Ιωαννίνων, καί άξιάγαστον 
■» εγκαλλώπισμα τού ιερού κλήρου τής ορθοδόξου εκκλησίας, άνήρ ου 
» μόνον σεβάσμιος τό πολίτευμα καί ικανός πράγμασι χρήσθαι έν 
» ταϊς μετά τών πολιτικών συναναστροφαΐς, ούδέ μόνον ίεροκήουξ 
» εΰγλωτος, τάς ψυχάς τών άκροωμένων σαγηνεύων καί πρός εαυτόν 
■» ΐσχυρώς έπαγόμενος, άλλα καί τής θύραθεν παιδεύσεως, επιστήμης
* τε ποικίλης καί πολυμαθείας κάτοχος, καί προ πάντων τής κατά 
» Χριστόν φιλοσοφίας μύστης δόκιμος καί άρίγνωτος, εύεργετήσας 
J> τό γένος ημών άπό τε τής διδασκαλικής καθέδρας, καί άπό τοΰ 
» Ιερού όκρίβαντος, καί άπό τής ποιμαντικής βακτηρίας, καί άπό
* τού μουσοκοσμήτου αυτού σπουδαστηρίου ή συγγραφείου, τήν έν 
» Χριστώ ηϋλογημένην καί θεοδόξαστον έλλαδικήν σοφίαν, τήν παρ’ 
Ρ άλλοδαποϊς μετακλαδευθεϊσαν, διαπύρω Ιρωτι καί αυτός φιλοτιμού- 
» μένος έγκεντρίσαι τγ, παλαιφάτω τού ελληνισμού καλλιελαίω. . .  ν

Σ υγγρ άμ μα τα .
— Περί άστρονομίας* (έγραψε διδάσκαλος ών έν Ίωανν(νοις).
— Περί διαφόρων άκδυσμάτων. (’Εν Ίωαννίνοις κρυπτόμενος Ιφιλοπόνησε 

καί τοϋτο).
Μελετίου Γεωγραφία παλαιά τε καί νε’α, έκ διαφόρων αυγγραφέων π α 

λαιών τε καί νέων, καί έκ διαφόρων έπιγραφών, τών έν λίθοις, εις κοινήν 
διάλεκτον έκτεθεϊσα, χάριν τών πολλών τοϋ ήμετέρου γένους' προσφωνηθεΐσα 
δ ί τώ Ιντιμοτάτω κυρίω Παναγιώτη Σαράφη' τανϋν πρώτον έκδοθεΐσα, Έ νε- 
τίϊΐσι, αψκή, παρά Νικολάω Γλυκεΐ.

( Εγραψ; τήν Γεωγραφίαν ό Μελέτιος έν Ναυπάκτω, ώς καί Γαζής μαρτυ
ρεί καί έκ τοΰ έξης στίχου τοϋ εις τήν βίβλον έπιγράμματος ’Αναστασίου 
Μπαλάνου καταδείκνυε*1.*
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8 9 2 ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ*.

ΣύνΟετ’ Ιπισταμένα)ς, έζόμενος καθέδρη ' ,
Ναυπάκτφ Ιδίη . . .

Μετετυπώθη, δαπάνη Ζώη Καπλάνη, Ιπηυξημένη δια σημειώσεων ’Ανθί
μου Γαζή του Ικ Μηλιών τής Θεσσαλίας Ένετίησι 1807 εις τόμους 4’ Ιν τή 
ϊχδδσει ταύτη εΰρηνται Ιπιγράμματα 2 ’Αναστασίου ίερέως Μπαλάνου, 1 
Σταύρου Μουλαίμου ιατροφιλοσόφου, εις Μελέτιον, 3 Μπαλάνου 'Ρίζου εις τον 
«υγγραφεα κ»ί την βίβλον, και 2  ’Αλεξίου Σπανοϋ είς τούς άναγινώσκοντας).

— Δ ιδαχαί, ας Ικήρυξεν Ιν Πελοποννήσω.
— ’Εκκλησιαστική Ιστορία Μελετίου μητροπολίτου ’Αθηνών. .ΜετενεχΟεΐσ* 

Ικ  τής Ελληνικής είς τήν ήμετέραν απλοελληνικήν φράσιν, είς τόμους τρεις 
διαιρεθείσα καί πλουτισθεϊσα με πολλάς χρησίμους καί αναγκαίας υποσημειώ
σεις, καί ακριβείς πίνακας παρά Γεωργίου Βεντώτη Ικ Ζακύνθου, καί παρ’ 
αύτοΰ διορθωθεΐσα. Νΰν πρώτον τύποις Ικδοθεΐία &’ Ιπιστασίας, καί άκριβοϋς 
Ιπιμελείας Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη του Ιξ Ίωαννίνων, Καί παρ’ αΰτοίΐ 
προσφωνηθεΐσα τώ ΰψηλοτάτω, εϋσεβεστάτω, καί γαληνοτάτφ Αύθέντη καί 
ήγεμόνι πάςης Ούγγροβλαχίας κυρίω ’Ιωάννη Νικολάω Καρατζα' Έ ν  Βιέννη 
1783— 84. παρά Ίωσήπω Βαουμείστερω τόμ. 3.

(Τήν Ιστορίαν ταύτην εγραψεν ό Μελέτιος Ιν Έλληνίδι διαλέκτιρ. Τώ 1760 
i  συμπολίτης αύτοΰ Πολυζώης Λαμπανιτζιώτης, άνήρ κοινωφελής, διατριβών 
|ν  Κώνσταντινουπόλει άνευρε τό αΰτόγραφον Ιν τή Βιβλιοθήκη του άγιοτα·. 
φιτικο.ΰ Μετοχιού' χαράς δ’ έμπλησθείς τω εδρέματι, άνέΟηκεν είς Ίω.άννην 
Παλαιολόγον, πρωτοαποστολάριον τής μεγάλης Ικκλησίας ίνα μεταφέρη 
τδ πρωτότυπον είς τήν απλοελληνικήν χάριν των πολλών’ οΰτος μάλλον 
ήζάρίν τής ύπό τοΰ Πολυζώη ταχθείσης άμοιβής Ιπιληφθεις του έργου, Ιν. 
σπουδή καί οΰ μετά τής προσηκούσης φιλοτιμίας καί εΰλαβείας ίπέρανε τήν 
παράφρασιν οίκτρώς παραμορφώσας τδ πρωτότυπον».. Λαβών ταύτην 4 Πολυ- 
ζώης » εδραμεν είς Βενετίαν προς Ικτύπωσιν ». Μή λαβο» δ’ Ικεϊ τήν προς 
Ικτύπωσιν άδειαν ήλθεν είς Βιέννην, καί ευρών τον Ικ Ζακύνθου λόγιον Γεώρ
γιον Βεντώτην ανέθετα αΰτώ τήν λοιπήν Ιπεξεργασίαν’ ούτος είλικρινώ.ς καί 
Υύΐΰνειδήτως άψάμενος τοΰ έργου, άντέγραψεν δλην τήν παράφρασιν Ιπί τδ, 
τύανάγνωστον, άνευρίσκων ή ΙπανορΟών τάς παραπομπάς τών μαρτυριών, καί 
πλουτίζων δι’ ιδίων δποσημειώσεων τδ κείμενον, καί Ιν τέλει διά πινάκων %  
’Επειδή δε ή τοΰ Μελετίου ιστορία εφθααε μέχρι τοΰ 1693 αυτός καί τέταρ
τον τόμον συνηρανίσατο, παρατείνων τήν ιστορίαν μεχρ* τοΰ 1783, οτε η τυπωσις 
Ιτελεύτα. Ούτως εχει τδ ιστορικόν τής πρώτης Ικδόσεως· Έ π ’Ισχάτων δε ό Κ , 
Εΰθυβούλης, κατ’ άπαίτησιν τής μεγάλης Ικκλησίας, Ιπεχείρησε τήν τοΰ λε
κτικού διέρθωσιν, καί τήν μάλλον προς το πρωτότυπόν προσέγγισιν. "Οδεν οίίτια 
διασκευασΘείσης τής εκκλησιαστικής ιστορίας, ΙξεόόΟη έν Κωνσταντινουπάλβ 
τώ 1853 ό Α ' τόμος είς μέγα 8, σελ. μ ζ '— 427. "Ενεκεν δμως τοΰ Ιπελθόντος 
θανάτου τοΰ ΕΰΟυβοόλου οιεκόπη ή εκδοσις, μή περαιωΟεΐσα καί ύπδ τών έκδο
των διά τήν μετ’ ού πολύ άνεύρ.εσιν τοΰ πρωτοτύπου χειρογράφου τοΰ Μελετίου,.

— 'Ρητορική περί τοΰ πώς δεί ομιλίαν συγγράφειν. (εκδοσιν τοΰ πονημφ·^ 
%{w τούτου εχει παοεσκευασμένην ό Κ· 1· Σακκελίωχ).



Έ κτο ; δε τούτων έγραψε, κατά Γαζήν, ο Μελέτιο; βιολογικά, ’Ιατρικά, καί 
φιλοσοφικά κατά τήν τοΰ Χρίστου εκκλησίαν ( ').

Γεώργιος Σουγδουρης.
’Εγεννήθη έν ’Ιωαννίνοις, και έκπαιδευΘείς έν τη π α τρ ιέ  τά  εγκύ

κλια μετέβη εις Βενετίαν προς τελειοτέραν κατάρτκειν. ΈπανελΘών 
εϊς Ιωάννινα περί τάς άρχάς της έννάτης δεκάδος τοΰ ΐ ζ '  αΐώνος 
έχειροτονήθη ίερεύς καί διωρίσΘη σχολάρχης τοΰ σχολείου τοΰ Γκιούμα, 
καί μέ/ρι τελευτής παραμείνας έν τη θέσει ’ πολλής ώφελείας έγέ- 
νετο πρόξενο; τοΐ; άκροωμένοις. Κατά τήν έποχήν έκείνην προιστατο 
τής μητροπόλεως ’Ιωαννίνων Κλ.ήμη; ό Χίος, έμπειρος των Θείων 
γραφών καί τής έλληνικής γλώσσης, ήν έδιδάχθη Οπό Βησσαρίωνος 
τοΰ Μάκρη’ οότος φαίνεται διεγειρομενος Οπό τοΰ διδασκάλου του, 
σγολαρχοΰντος έν τη έτέρα των ’Ιωαννίνων σχολή, οΰ μόνον δέν περιε- 
ποιήθη ως έδει τον Σουγδουρήν, αλλά καί ευκαιρίας δραξάμενο; κατε- 
δίωξεν αυτόν. ’Εν έτει 16 9 5  έπροβλήθη εις τους διδασκάλους των 
’Ιωαννίνων τό περί τής θείας ένεργείας καί περί τής Θείας ουσίας 
ζήτημα’ καί ό μέν Σουγδουρή; μετά των μαθητών του έγνωμάτευεν, 
δτι ή Θεία ουσία διαφέρει τής Θείας ένεργείας κατά λόγον οριστικόν 
καί όχι πραγματικόν" ό δε Κλήμης μετά των περί αυτόν καί ιδίως 
τοΰ Βησσαρίωνος αντιλόγων τώ Σουγδουρή), διεκήρυττεν, δτι ή θεία, 
ουσία διαφέρει τής Θείας ένεργείας πραγματικώς. Συνεκρότησε σύνοδον 
ινα.δικάσνι μεταξύ των άντιφερομένων, καί ταύτης απράκτου διαλυ-  
Θείσης, έγραψεν εις τήν έν Κωνσταντινουπόλει μεγάλην εκκλησίαν 
κατά τοΰ Σουγδουρή’ ούτο; δέ μαθων, δτι τό πατριαρχείου έμελέτα) 
νά τον καθαίρεση έςεΟετο εγγράφω; τά  φρονήματα του, καί γνωοΘείσης 
τής άΘωότητός του άπέφυγε τήν καταδίκην. 'Ο Κλήμης | τ ι  μάλλον 
παροργισΘείς κατηγόρησε τόν Σουγδουρήν πρός τον 'Ιεροσολύμων ΔςσίΘεον, 
ρστις έγραψεν έν προοιμίφ τοΰ τόμου τή ; Αγάπης, δτι ο Σουγδουρή; 
δέν έφρόνει συμφώνως πρός τούς Θείους πατέρας ( ) .

Άνγοοϋμεν άλλα; περιπετείας τοΰ βίου τοΰ σοφού τούτου άνδρός, 
άποβιώσαντος περί τά  πρώτα έτη τοΰ ΙΗ αΐώνος.

'Ο Σουγδουρή; ήν κατά Ζαβίραν καί άλλους, 11 άνήρ έλλόγιμος καί 
" πολυμαθής, είδήμων τής Έλληνικής, Λατινικής, καί ’Ιταλικής

Ο  ΆνίΡχου Γαζή Βίο; Μϊλϊτίου, έν Β' έχ5όσει Γεωγραφίας,— Κ. Ευθυβοόλου, 
«ρολεγόιιενα Έχχλησιαστ. Ίστοοίας.
: (-) Μελετίου έχχλητ.αστιχή ίσχοιίχ Γ' σελ. 4 8 1 .— Βλαστού Χιαχά Β’ σελ. iJO»·
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* γλώσσης, καί έμπειρος εις τήν αριστοτελικήν φιλοσοφίαν καί ίεράν 
» Θεολογίαν . . .  παρέδωκεν άριστα τοΐς μαθηταϊς αύτοϋ τά τε φιλ<5— 
» σοφά κα'ι Θεολογικά μαθήματα ».

Σ υγγρ ά μ μ α τα .

— Ε πιτομ ή  γραμματικής, έκδοθεΐσα Ένετίησι 1763, 1781, 1795.
—Εισαγωγή λογική, ή προδιοίκησις εις δπασαν τήν λογικήν μέθοδον τοϋ 

Άριστοτέλοος. Έ ν  Βιενντ; 1792.

Ήλίας Μανιάτης.
’Εγεννήθη τφ  1669  έν Ληξουρίω τής Κεφαλληνίας από τον Φραγ

κίσκον Μηνιάτην άρχιπρεσβύτερον τής πολεως. Δεκαετής (1679) 
εΐσήλθε τρόφιμος είς τό έν Βενετία Φλαγγινιανόν Φροντιστήριον’ εν
ταύθα δέ άνάτραφείς καί διδαχθείς έδειξε τοιαύτην πρόοδον εις τά  
θεολογικά καί φιλοσοφικά μαθήματα, είς τήν ελληνικήν καί λατινικήν 
φιλολογίαν, ώστε, είς ελλειψιν του διδασκάλου, ή έπ'ι τής παιδείας 
έφορεία γνωρίξουσα τήν αξίαν του παρέβλεψε τήν νεαράν του ηλικίαν, 
καί προσδιώρισεν αυτόν καθηγητήν των ελληνικών μαθημάτων, τά  
όποια έδίδαξεν έπ'ι τρία έτη μέ κοινήν φήμην καί πρόοδον πολλήν 
τών μαθητευσάντων.
- *0 Μηνιάτης πεπροικισμένος υπό τής φύσεως μέ τό λαμπρόν τής 
ευγλωττίας προτέρημα, έκήρυττε τόν λόγον τοϋ Θεοΰ έν τή έκκλησία 
του άγίου Γεωργίου μέ μεγάλην εύχαρίστησιν τών άκροωμένων. Χει
ροτονηθείς ίεροδιάκονος ώνομάσθη νοτάριος τής μητροπόλεως Φιλα- 
δελφείας, καί πιθανώς έπεστάτει καί εις τό τυπογραφεϊον τοϋ Νικο
λάου Σάρου, διότι ώς τοιοϋτος φέρεται είς τόν έν έτει 1 6 8 9  τυπω - 
θέντα ιστορικόν λόγον τοϋ Γερασίμου Κακαβέλα.

Προσκληθείς υπό τών συμπατριωτών του ό ήδη θρυλλοόμενος νεαρός 
ίεροκήρυξ ήλθεν είς Κεφαλληνίαν, καί έπί επτά  έτη έδίδαξε τήν φιλο
σοφίαν καί τά  έγκύκλία. Κατά τό διάστημα τοϋτο δέν έπαυεν έκφωνών 
τάς μ,ελιρρύτους έκείνας διδαχάς, αϊτινες όσημεραι έφήμιξον καί διεσάλ- 
πιζον τό όνομά του. Προσκληθείς υπό τών Ζακυνθίων ήλθε καί έπί 
τέσσαρα ετη έδίδαξε τήν νεολαίαν τής νήσου καί κατέθελξε καί έστή- 
ριξεν έν τή πίστει τό χριστώνυμον πλήρωμα. ’Αλλά καί αλλοεθνείς 
δέν έπαυσαν έκδηλοϋντες τόν πρός τόν Μηνιάτην σεβασμόν. ’Αντώ
νιος ό Μολίνος, στρατηγός καί διοικητής τής Κερκύρας προσεκάλεσεν 
αυτόν καί άνέθηκε τήν έκπαίδευσιν τών δύο ανεψιών του. Καί έν 
Κίρκύρφ δέν έπαυε τό άπύλωτον τοϋ Κεφαλλήνος στόμα νά διαχέιρ
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ϊόυς θησαυρούς λαμπράς ευγλωττίας, καί ή μελίρρυτος φωνή του νά 
διδάσκη τήν ευσέβειαν καί τήν πρός τον πλησίον αγάπην. Τά πλήθο 
συνέρρεον άκροώμενα έν σιγή βαθυτάτιρ αύτοϋ, καί ή κοινότης δέν 
ελειψεν άντιφιλοτιμουμένη νά τώ  δωρήσνι, έκτος άλλων, τά  εισοδήματα 
ήνός μοναστηριού.

'Ο Μολίνος τοσοϋτον έθέλχθη έκ τής συναναστροφής τοϋ Μηνιάτου, 
ώστε αδύνατος καθίστατο αύτω ή άποχώρησις. ’Ανακληθείς τω  1 6 9 8  
είς Βενετίαν συμπαρέλαβε καί τον 'ΐΐλ ίαν- οι έκεΐ "Ελληνες ζωηράν 
ίτ ι  σώξοντες την άνάμνησιν τοϋ θαυμαστού ιεροκήρυκος, καί την έξ 
Επτάνησου φήμην, προσήνεγκον αύτω έκ δευτέρου την καταλειφθεϊσαν 
έδραν εν τώ  Φλαγγινιανω φροντιστηρίω. 'Εν μόνον έτος μείνας έν 
τή μητροπόλει της δημοκρατίας ήναγκάσθη ν’άπέλθη' διότι ό ιππό
της Λαυρέντιος Σοράνζος διορισθείς πρέσβυς εις Κωνσταντινούπολιν 
έζήτησε τόν Μηνιάτην <ν? συνοπαδόν καί ειδικόν σύμβουλον τής 
πρεσβείας.

Έν τή τουρκοκρατουμένη πρωτευούσνι τοϋ έλληνισμοϋ ό Ή λ ία ς 
εύρεν εύρύτερον στάδιον προς άνάδειξιν τής άξίας του. Αΐ δ ιδαχα ί 
του εύρον ειδικωτέρους τούς έπαινέτας. Πρόκριτοι καί ήγεμόνες, πα
τριαρχείου καί άντιπρόσωποι διαφόρων δυνάμεων ένδιαφέοοντα έποί- 
ουν λόγον περί τοϋ Μηνιάτου. Δημήτριος Καντεμίρ ό ήγεμών Μολ
δαβίας θέλων νά στείλτι πρεσβείαν είς τόν αύτοκράτορα της Αύστρίας 
Λεοπόλδον, έκρινεν άςιον αύτόν απέναντι τόσων άλλων, καί ζητήσας 
παρά τοϋ Σαράνζου έπεμψεν εις Βιέννην τώ  1 7 0 3  τόν Μηνιάτην, οστις 
λαμπρώς δεξιωθείς καί τιμηθείς έπέρανεν αισίως την αποστολήν καί 
έπανέστρεύεν εις Κωνσταντινούπουλιν. "Αμα έλθόντα ό πατριάρχης 
Γαβριήλ ώνόμασεν αύτόν, διά συνοδικής πράξεως, ιεροκήρυκα τής 
μεγάλης έκκλησίας, καί διδάσκαλον τής πατριαρχικής σχολής. Φω- 
τίζων ώς διδάσκαλος την νεολαίαν, έκινει καί ως ιεροκηρυξ εις θαυμα
σμόν τό πολυπληθές ακροατήριου.

Φλέγόμενος υπό ασβέστου προς την πατρίδα καί τούς οικείους 
άγάπης, μετά παρέλευσιν επτά ετών παραιτησάμενος των εντίμων 
τούτων αξιωμάτων άνεχώρησεν έκ Κωνσταντινουπόλεως μετά το ! 
Ιππότου Καρόλου 'Ρουτζίνη, τού διαδεχθέντος τόν ποέσβυν Σοράνζον^ 
καί Ιφθασεν εις Κεφαλληνίαν. ’Επ’ ολίγον διατρί^ας μετέβη εις Κέρ
κυραν, άλλεπαλλήλως προσκαλούμενος ϊνα ποτίση έκ δευτέρου τόν 
ιριλόχοιστον λαόν μέ τά  καθαρά νάματα τής ευαγγελικής χάριτος.

395
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’Άγγελο; “Εμος ό διοικητής τοΰ Πελοποννήσου προσεκάλεσεν έ* 
Κέρκυρας τον Μηνιάτην ΐνα τον καταστήσν) επίσκοπον τοΰ χηρεύοντος 
θρόνου τής Χριστιανουπόλεως. *0 'Πλίας όμ.ως προτιμών τήν έν Κεο- 
κύρα διαμονήν δέν έδέχθη τλ,ν πρότασιν, διαφοροτρόπως προφασισθείς. 
’Εΰ.θόντα ύστερον είς Πελοπόννησον, ό τότε διοικητής Φραγκίσκος 
Γριμάνης δώρισε, συναινέσει των κατοίκων, διδάσκαλον καί ιεροκή
ρυκα Ναυπλίου καί ’Άργους, "οθεν άναλαβών ήρξατο νά φωτίζη αλν 
νεολαίαν, καί νά κηρύττνι άπό τοΰ άρ.βωνος·

Παρελθόντος τοΰ χρόνου τής διοίκήσεως τοΰ Γριμάνη, διεδέχθη 
αυτόν Μάρκο; ό Αορεδάνος, οστις ώς άν διαδεχθείς μετά τ ι ς  έξου- 
σίας καί τό προ; εκείνον σέβας, προσοικειωθείς τόν Μηνιάτην, έπεισεν 
έπί τέλους νά δεχθή τόν τής Άρχιερωσύνης υψηλόν βαθμόν, καί τώ  
1 71 1 ό Μηνιάτης προεχειρίσθη επίσκοπος Κερνίκης καί Καλαβρύτων.

'II περιωπή εκείνη άναμφιβόλως καί μεγαλείτερα καθήκοντα ΰπη- 
γόρευσεν εις τόν φιλότιμον Κεφαλλήνα, όστις σπεύδων ΐ·/ άνταποκριθή 
καταλλήλως εις τας περί αύτοΰ αϋςηνθείσας ελπίδας, έδιπλασίασε τόν 
ζήλον του, καί δεν έπαυε θεαρέστως διοικών τό ποίμνιόν του, καί 
προσφέρων εύπεπτον εις αυτό τροφήν, διά λόγων καταληπτών τοϊς 
πασι διά τό άπλο 'κόν τής έκφράσεως, καί θαυμαστών διά τ ’ άνθη 
μεθ’ ών περιέβαλλεν αυτούς πυρεττώδης ευγλωττία.

Ά λ λ ’ ή αδύνατος κρασί; του δεν ήδυνήθη ν’ άνθέξ-ρ έπί πολύ είς 
τούς καταβαλλόμενους ύπερμέτρους κόπους" καί τήν πρώτην Αύγου
στου 1714  έξεδήμησεν έν Πάτραις πρός Κύριον, έν τή ακμαία ηλικία 
τεσσαράκοντα πέντε ετών. 'Ο τεθλιμμένος πατήρ παρευρεθείς είς τάς 
τελευταίας ώρας τοΰ υίοΰ του, έλαβε τό λείψανον καί μετενεγκών εις 
Κεφαλληνίαν έθαψεν είς τόν έν Ληςουρίω ναόν τοΰ αγίου ’Ιωάννου.

Τόν Μηνιάτην καταλλήλως έπήνεσαν Απόστολος 6 Ζήνος, Δημή- 
τριος Καντιμίρ, Προκόπιος, Μελέτιος, Δαμωδός, Νερουλός, Πάριος, 
Στούρζας καί ό τελευταίος των βιογράφων του Άνθιμος ό Μαζαράκης. 
Μεταφέρομεν δ ’ έκ τοΰ Ζήνου τά έξη;.

λ Ό  Μηνιάτης ήνου είς τήν ζωηρότητα τής όψεως, τό σοβαρόν, 
» καί καλοκάγαθον, καταδεικνύοντα έξωτερικώς τήν ετοιμότητα καί 
ν τ ήν οξύνοιαν, τήν γλυκύτητα τής καρδίας, καί τήν τιμιότητα καί 
» αυστηρότητα των ηθών του. Είς τάς συναναστροφάς ήτο πνευμα- 
» τώδης, ιερός είς τήν φιλίαν, ά'νθρωπο; σταθερά; αγάπης καί άνυπο- 
ν κρίτου εύσεβείας . .  . Ί ΐ  Φιλοσοφία καί ή Θεολογία έμόρφωσαν τήν
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w σοβαράν εκείνην ευγλωττίαν, τήν δποίαν ήρύσθη έκ τής (ρύσεως καί 
» έτελειοποίτ,σε διά τής τέχνης' ήτο ποός τούτοις κάτοχος της έβραϊ- 
» κη; καί τη; γερμανικής γλώσσης" ώμίλει δέ καί έγραφε καλώς 
η ςτροσέτι καί την ιταλικήν. Την φήμην του δεν θέλουν παρασύρει 
» οί αιώνες (’) ”·

Σ υ γγρ ά μ μ α τα .
— Πέτρα Σκανδάλου, ?,το·. διασάφτ,σις τής αρχής καί αιτίας τοΰ σχίσματος 

των δύο έκκλησιών ’Ανατολικής καί Δυτικής μετά των πέντε διαφωνουσών 
διαφορών, συντεδεϊσα όπό τοΰ θεοφιλέστατου Κερνίκης και Καλαβρύτων έν 
Πελοποννησω έπισκύ-ου Ήλιου Μηνιάτη τοΰ Κεφαλλτ,νέως. Έ ν  Λειψία 1 <18.

(Άνετυπώθη τώ 1725 έν Βρατοσλαβία μετά Λατινικής μεταφράτεως των 
Νικολάου Μεθώνη καί Γρηγοοίου Κοζίτσκη. Τώ 1743 έν Λειψία μετά καί 
γερμανικής μεταφράοεως, δαπάνη τοΰ εκ Κοζάνης Κοντορούση· Έ ν  Βιέννη 
4783, δαπάνη Πολυζώη Λαμπανιτζιώτου, έν Άθηναις τ<μ 1841, καί 4863 ’.

— Διδαχαί. Έτυπώθησαν έν Βενετίφ 1727, 1738, 1778, 4793, 1800, J; 
στολλάκις μέχρι τοΰδε. Πληρέστερα πασών των έκδόοε ί.ν έστιν ή έν Βενετιφ 
Οστό τοΰ συμπατριώτου του ’Ανθίμου Μαζαράκη τώ 1849 γενομένη, προτάτ 
ξαντός Βιογραφίαν έκτενή τοΰ Μηνιάτου, καί προσθέντος άνεκδότους διδαχάς 
ίταλιστί. 40ν σελ. κη —355.

Ο Ζήνος αναφέρει, ότι έγένεt o j  έκδοσις τών ίταλιστί διδαχών τοΰ Μηνιάτου.

’Ιωάννης Κομνηνός.
Έγεννήθη έν Βυζαντίω, καί έξεπαιδεύθη έν τη βασιλευούση, ειτοτ 

δ’ έν Τταΰ.ία τάς ίατρικάς καί φιλοσοφικά; έπιστή,μας. Έλθών εις 
Βουκουρέστιον έδίδαξεν εις την Αυθεντικήν ’Ακαδημίαν τάς φυσικο- 
μαθηματικάς έπιστήμας, καί διωρίσθη άρχίατρος τοΰ ηγεμόνας Κων
σταντίνου Βασαράβα. Περιηγηθείς τώ 4700  χάριν εύλαβείας τή,ν Ιερου
σαλήμ, τό Σινά καί τον Άθωνα, συνέγραψε τό προσκυνητάριον τού 
άγιου όρους' ύστερον, τό μοναχικόν ύποδύς τριβώνιον, μετωνομάσθη 
'Ιερόθεος, καί έχειροτονή,θη μητροπολίτης Δρύστρας, μετά τό 1 7 1 0 , 
διότι εις την έν 1710  γενομένην έκδοσιν τής Δογματικής Πανοπλίας 
Ευθυμίου Ζυγαδη,νοΰ (2), ση,μειοΰται ώς δαπανή,σας Ανθιμος μητρο
πολίτης Δρύστρας' ώς τοωΰτος δ ’ ό Ιερόθεός φερεται τώ  1 7 1 6 , γρά- 
ψας εις την τότ’ έκδοσιν τών ’Ιουδαϊκών έπίγραμμα εις τάν ήγεμόνα 
Νικόλαον Μαυροκορδάτον. ’Απεβίωσε τώ 1719  έν Βουκουρεστίω ώς (*)

(*) Άνθιμου Μαζαράκη, Βίος Μηνιάτου.
. (2) Κατά λάθος ό Βρετός (λ ', σελ. 197.) μνημονεύει τοΰ Ζυγαδινοϋ, ώς άκμά- 
σαντος κατά τδν 1Ζ’ αιώνα- ένω προήκμασε κατά τύν ΙΑ'. (6λ. Άλεξιάδα Κομνηνής)»
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αναφέρει Προκόπιος ό Μοσχοπολίτης παριβτών τοΐίτον εΐδήμονΛ τή ; 
'Ελληνικής, Λατινικής, Ιταλικής, Εβραϊκής, κά'ι ’Αραβικής φωνής, καί 
Ιρωτι μαθήσεως, πάσαν οχετόν τήν Ευρώπην έπισκεφθέντα (’),

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
— Προσκυνητάριον τοΰ αγίου ορούς του ’Άθωνος, ουγγραφέν μεν καί τυ» 

στωθέν έπί της γαληνότατης Ήγεμονείας τοΰ εϋσεβεστάτου, εκλαμπρότατου, 
και ΰψηλοτάτου αϋθε’ντου καί ήγεμόνος πάσης Οϋγγροβλαχίας κυρίου Ίωάν > 
νβυ Κωνσταντίνου Βασσαράβα βοεβόδα- άφιερωθέν δέ τώ πανιερωτάτω μη
τροπολίτη Οΰγγροβλαχίας κυρίω Θεόδοσίω, σπουδή καί δαπάνη τοΰ έξοχώ- 
τάτου Ιατροΰ κυρίου Ίωάννου τοΰ Κομνηνοΰ, "να δίδώται χάρισμα τοϊς εδσε- 
6έσι διά ψυχικήν αΰτοΰ σωτηρίαν. Τύποις ’Ανθίμου τόΰ ίερομονάχου τοΰ Ιξ 
Ίβηρίας, έν τή μονή τοΰ Συναγόβου, αψά.

(80ν. Έ ν  τέλει. « έπιμελεία καί διορθώσει’Ιγνατίου ίερομονάχου τοΰ Φ ω - 
τιανοΰ »— Το προσκυνητάριον μεΐετυπώθη μετά Λατινικής μεταφράσεως 6πδ 
Monfaucon Palseographia Gra;ca (σελ. 441). καί τώ 1745 ιδία έν Βενετία 
ίιπδ Ιγνατίου Κεμίζου τοΰ Έπίδαυρίου, δαπάνη Χριστόφορου Ήπειρώτου, 
προσφωνοϋντος τή Θεοτόκου. Έ ν τή έκδόσεί ταυτη ευρηνταt καί δώδεκα δί* 
στιχα, ών η αρχή.

Προσκυνητής θαυμάσιος, θαυμάσια προκομμένος 
ό Κομνηνδς καί ιατρός Γιάννης ό ξακουσμένος,
Διώχνει μακράν τδ γήρας του καί όλος ξανανειόνει’
Τοΰ Χριστοφόρου έξοδα, καί ’Ιγνατίου πόνοι.

Ή  τελευταία έκδοσις άπαραλλάκτως μετετυπώθη έν Βενετία τω 1857 ΰπο 
Τω. Βελοΰδή μετά μικροΰ προλόγου).

Έ κτος τοΰ Προσκυνηταρίου Ιξ αύτοψίας γνωρίζομεν τοΰ Κομνηνοΰ — Έκτε·4 
νες έπίγραμμα εις τον ηγεμόνα Βαβσαράμπαν, προτάσσόμενον τής έν 1699 
έχδόσεως τής εισαγωγικής έκθέσεως Βησσαρίωνος Μακρή (*)* ’Επίγραμμα 
εις Νικόλαον Μαυροκορδάτον έκ δίστιχων τριάκοντα, έν τή έκδόσει τών ’Ιου
δαϊκών. Έπιτόμδιον εις Σεβαστόν Κυμηνίτην. ’Επίγραμμα εις Ά λέξ. Μαυρο- 
πορδάτον. ’Επιστολή καί έπίγραμμα ήρωελεγεϊον είς τδ περί καθηκόντων 
Νικολ. Μαυροκορδάτου.

Έ κτος τούτων ό Ζαβίρας καταγράφει καί τά έξης πονηθεντα ΰπο τόΰ έν 
λόγω Κομνηνοΰ.

— Ήρωελεγεϊον έν τ<5 έορτολόγίιρ Σεβαστοΰ Τραπεζουντίου.
•—Πίνακα άκριβή κατά στοιχεΐον έν εϊδει συμφωνίας πάντων τών σπορά

δην έκφερομένων έν δπασι τοΐς τόμοις τών Χρυσοστομικών.
—Έ πιχειοήματά τινα ΙκβληθΙντα έκ τής θεολογικής περί μυστηρίων πραγ-

(*) Helladii, Status pries, ercies.—Βεντωτη, Έκκλ. ίστορ. τομ. Λ'.—’iu>. Βε- 
λούδη, προλεγόμενα είς τήν έν 1857 εχδοσιν τοΰ προσχυνηταρίου.

(*) Έν τή αυτή έκδόσει ευρηνται χα! επιγράμματα πρδς τόν αυτόν ηγεμόνα έκ 
μέρους των μαθητών τής έν Βουχουρεστίω αυθεντικής ’Ακαδημίας, χαΐ τών έν Ίωαν- 
^ίνοις δύο σχολείων. J



μβτείαζ τινών των ■ Αατινοφρόνων άπο τής Λατινικής εις την Ελλάδα μίτε·» 
νεχθέντσ φωνήν.

— Περί του δια τίνων βημάτων γίνεται ή τοΰ μυστηρίου τής Ευχαριστίας 
μεταβολή.

— 'Αποφθέγματα.
Κατά Φαβρίκιον δ 'Ιερόθεος έγραψε δίδε στίχων άνακρεοντίων περί Αμαρ

τήματος, κατά δε Βενδότην έτερα πολλά καί διάφορα ποικίλης ύλης.

Νικόλαος Σπαθάριος.
’Εγεννήθη έν Μολδαβία άτεό γονείς έκ Λακωνίας έλκοντας τό γένος, 

καί έξεπαιδεύθη έν Κωνσταντινουπόλει υπό Γαβριήλ τον Βλάσιον τά  
ελληνικά καί εγκύκλια, ειτα δ ’ έν Ιτα λ ία  τάς*φυσικομαθηματικάς έπι* 
στήμας. Έπαναστρέψας έν Μολδαβία έτιμήθη τή άξιώματι τού προ»-1 
τοσπαθαρίου τής ηγεμονίας, από δέ τούτου έλαβε καί τό έπώνυμον. 
Εϊδήμων τής 'Ελληνικής, Λατινικής, καί ’Ιλλυρικής διαλέκτου, μετέ-’ 
φρασεν εις τήν Μολδαβικήν καί Βλαχικήν γλώσσαν την Οείαν Γροιφήν, 
ήτις παρεδέχθη είς άνάγνωσιν έν ταΐς έκαλησίαις. Τώ 1 6 6 7  διατρί- 
βων έν Στοκχόλμη τής Σουηδίας έγραψεν εγχειρίδιού ή ’Αστέρα ’Ανα
τολικόν φωτίζοντα τήν Δύσιν.

"Γστερον ό αΰτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας ’Αλέξιος Μιχαήλοβιτζ πολ- 
λαχώς τιμήσας τον Νικόλαον, άνέθηκεν αύτω έν έτει 16 7 5  τήν έκ 
Μόσχας εις τήν Σινικήν αυτοκρατορίαν σταλεϊσαν πρεσβείαν.

Τήν 2  Μαΐου τού αυτού έτους έκ Τομπόλσκης άπελΟών ό Σπαθά
ριος, εΐσεδυσε διά τής Ταρταρίας είς τό Σινικόν κράτος, καί τήν 12 
Ιανουαρίου 1676  έπαναστρέψας έξέθηκεν έν λεπτομερεΐ όδοιπορικω 
τα  τής ανόδου. 'Η διήγητις αΰτοϋ ανέκδοτος άχρι τοϋδε επιγράφεται. 
« Βίβλος έν ή γέγραπται ή οδοιπορία τής Βασιλείας τού Σημπηρίου 
“ (sic) «πο τής πόλεως Τομπόλσκης, μέχρι καί των όρίων τού βασι- 
“ λείου τής Χήνας' έν έτει άδαμκαίω 7 1 8 3 . Έγράφη δέ αύτη όταν 
ν κατά προσταγήν τού μεγάλου αύθεντός βασιλέως καί μεγάλου 
* Κνέζου ’Αλεξίου Μιχαηλοβίτζου, πάσης μεγάλης, μικρας τε καί 
“ λευκής Ρωσσίας αΰτοκράτορος έπέμφθη άπό τής Μόσκοβας μετά 
“ πρεσβείας είς τό Βασίλειον τής Χήνας Νικόλαος ό Σπαθάριος ».

Το πρωτότυπον έγράφη ρωσσιστί, καί μετεφράσθη ειτα  υπό τού 
αυτού ελληνιστί, ώς έν τέλει άναγινώσκεται. “ Μετεφράσθη έν έτει 
» 1693  άπό Χριστού γεννήσεως έν μηνί Όκτωβρίω, έν τή μεγίστη 
» βασιλευουσγι πόλει Μόσκοβα, προστάξει τού πανοσιωτάτου καί λο- 

γιωτάτου άγιου αρχιμανδρίτου τής αγίας καί χριστοβαδίστου πόί
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» λεως 'Ιερουσαλήμ, παρόντος καί αύτοΰ έν τή μεγίστijj καί λαμπρή 
» πόλει ταύτη ».

Τδ χειρόγραφον δ έχω ΰπ’ οψιν, κτήμα τοΰ Κ. Σόφ. Οίκονόμ.ου} 
απαρτίζεται έκ τετραδίων 18 , έκαστου περιέχοντος δεκαέξ σελίδας. 
Έ ν κεφαλαίο'.ς δεκαεπτά καταγράφει χωρογραφικώς τά  μέρη έξ ών 
διήλθεν' εϊτα δ’ έπονται' περιγραφή τής Κασπίας θαλάσσης’ τδ διά
ταγμα  τής αποστολής του καί δποϊαι κατά καιρούς έκ τής Σινικής 
έκομίσθησαν πραγματεΐαι μετά των τιμών αυτών. Περιγραφή τής 
αΰθεντείας τής Σημπηρίας. Περιγραφή τής Κιταϊκής αΰθεντείας, καί 
τοϋ λόφου Τοργοντζίνσκου. Αιήγησις περί τής αρχής τής μεγίστη? 
όρθοδόξου αΰθεντείας, βασιλευούσης πόλεως Μόσκβας, πώς καί εις 
ποιον καιρδν, καί τίνι τύχτι τδ τοιοΰτον μεγάλον βασίλειον ήρξατο, 
καί τοσοϋτον ηΰξησε καί έδοξάσθη. Περί είδήσεως τής γής Κιταΐας, καί 
περί βαθυτάτης ’Ινδίας. Κυρίλλου φιλοσόφου τοΰ ’Ρωμαίου ομιλία 
ευσεβούς διδαχής πρδς τδν εύσεβέστατον Κανέζην Βλαδιμήρην.

"Αρχεται δέ ή διήγησις. « Έν 7 1 8 3  Μαΐου 2  (sic) έμισεύσαμεν 
'» έν τρισί πλοιαρίοις διά τοϋ ποταμού Ήρτήσι, άπό τής πόλεως To
il μπόλσκας τή εσπέρα τής Κυριακής, καί ήλθαμεν εϊς τδ των Ταρ- 
» τάρων Γιούρι εις χωρίον Κουσκούν . . .

Τελευτή δέ· « Τοϊς δέ άμαρτωλΌϊς τήν κόλασιν τής γεέννης, τδν 
» άκαίμητον σκώληκα, καί τδ εξώτερον σκότος, καί ή κόλασις τέλος 
» δεν εχει’ τέτοια τιμωρία θέλει είσθαι, άπδ τάς οποίας άμποτε? 
» νά μάς έλευθερώσνι Κύριος ό Θεός τή αύτοΰ χάριτι καί φιλανθρωπία, 
» νϋν καί άεί καί εις τούς αιώνας των αιώνων, ’Αμήν ».

Τδ έγχειρίδιον τοΰ Νικολάου έξεδόθη ΰπδ Arnaud (perpetuity, tom. 
I l l )  καί μνημονεύεται ΰπδ Φλαμινίου Κορνηλίου (C reta Sacra) έν 
τοϊς περί Λουκάρεως.

Δημήτριος δέ Προκοπίου μετ’ έγκωμίων μνημονεύει τοΰ Μολδα- 
βογενοΰς τούτου Λάκωνος.

Θωμάς Κατάνης.
Έγεννηθη έν Κύδωνι τής Κρήτης περί τά  μέσα τοΰ ΙΖΓ αίώ- 

νος, καί έξεπαιδεύθη είς Πατάβιον τάς φιλοσοφικάς έπίστήμας. Κα
τ ’ ’Οκτώβριον τοΰ 1 668 , μετατεθέντος έκ τής έδρας τής λογικής εις 
τήν τής φιλοσοφίας ’ΐωάννου Κιγάλα τοΰ Κυπρίου, διωρίσθη ό Κ ατά- 
νης είς τήν κενωθεΐσαν Θέσιν κατά Μάϊον 1 6 8 7  μέ μισθόν διακοσίων 
φλωρινίων, Τω 1 6 9 2 , καταργηθείσης διά δόγματος τής.Έ νετική; Γε-
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ρΟυσία;, τη ; έν τω πανεπιστημίου έδρα; τη ; λογική;, προεβιβάσθη 
ό Θωριά; κατά τον ’Οκτώβριον τον αύτοϋ ετου; εϊ; την τή; φιλοσο
φίας* καί τω 1 6 9 4  έδιπλασιάσθη ό μισθό; του. 'Ο Κατάνη; μετά φή
μη; διδάξα; παρχτήθη έκΟυσίω; της έδρα; τω 1 7 0 1 ,  καί έλθών εί; 
Βενετίαν έζησεν ενταύθα μέχρι θανατου, επισυμβαν.ο; τω  1776  ( ).

Ό  Θωμά; ην είδήμων τη ; ελληνική;, λατινική;, γαλλικής, καί 
ιταλική; γλώσση,;, « vir doctissimus e t erudissim us » (2), ώ; λέγει 
ό Παπαδοπούλα; καί ό Δημήτριο; Προκοπίου. Μετέφρασεν έκ τοϋ 
ελληνικού γαλλιστί τον ’Ακάθιστον ύμνον, Έπιστολάριον κλπ.
Κατά Ζαβίοαν αετά θάνατον έξεδόθησαν τά  εξής τοϋ Κατατάνη—\ I
Inlroduzione alle scienze— L’arte  del pensare— L ’o ra to re — I r e  
raggionam enli. ______

Φραγχΐσχος 'Ακίδας^ *Ρόδιο;. Περί τά  τέλη τοϋ ΙΣΤ’ αίώνο; ό έν 
Παρισίοι; διατριβών Κύπριο; Ευγένιο; Μπενάκη; προέτεινεν εί; τον 
δοϋκα τή ; Σαβοΐα; Κ άρολον ’Εμμανουήλ Α ' ίνα διενεργήσφ στρός άνά- 
κτησιν τή ; Κύπρου επί τω δρω, δτι ά—ελευθερουμ.ένη ήθελεν άπατίει 
αΰτω τον υπό τοϋ Σουλτάνου νενομισμ,ένον φόρον. 'Ο δοϋ| υπό σπου- 
δαίαν σκέψιν λαβών την πρότασιν εστειλεν έν ετει 1 6 0 0  τον έν λόγω 
'Ρόδιον ’Ακίδαν, δστι; έπισκεφθεί; τήν Κύπρον ύπέβαλεν εί; τόν 
Κάρολον ’Εμμανουήλ υπόμνημα στερί τή ; κχταστάσεω; τή; νήσου, 
δημ,οοιευθέν Οπό Maslatrie (Histoire de l’ile de Clivpre lom III).

Γεράσιμος Σπαρτα.Ιιώτης Κρή;* διεδέχθη έν έτει 1 6 2 2  έν τω πχ- 
τ ΡιαΡΧ,ικΦ θρόνω ’Αλε'ανδρεία; τόν συμπατριώτην του Κύριλλον Λού- 
χαριν, προβιβασθέντα οικουμενικόν πατριάρχην, καί τω 1 6 4 7  παραι
τηθεί; διεδέχθη Οπό Μητροφάνου; Κριτοπούλου* άπελθών δε εί; ’Αθωνα 
ησυχία καί μεγίστη ψυχή; γαλήνη παρέδωκε τό πνεϋμ.α, άναδειχΟεί; 
ε ι; τών ένθερμοτέρων προμάχων τή; όρθοδοςία; (5), καί ού των εύκα-

{■*) Ε̂ν τή Βιβλιοθήκη του Φαβρικίου κατά λάθος σημειοΰται 1700’ διότι ό Fac- 
Ciolati, έξ ού παραλαμβάνεται ή μαρτυρία, λέγει «Auuo MDCXCIV duplicadum  
i lli  stipendiuQ est, sed primo consequeutis saeculi anuo sponte abdicavit ; 
famaque coatentus jam acquista sib i Venetiis vixit usque ad XXV».

(2) Papadopoli, Hislor. Gy omas. Patav. σελ. 180.—Facciolati, Fasti PaU- 
vini σελ. 283 xal 290.

(3) Άιταντών ό αοίδιμος πρδς τους Α&υθηοοκαλβίνους ιτροτείναντας αύτήί τήν έν 
Αίγύπτω σύστασιν σχολείων καί τυπογραφείων λέγει. « ΉμεΤς γάρ ούτε μηδέν ς’λως 
arc. φοίτησα ντε ς τών παραδοΟέντων έγγφάφως τε καί άγρα φως τή εκκλησία οοων ίτ.ο 

ντών εγγυτέρων τοϋ Χρίστου πατέρων, καί τής πρώτης πίστεως, ούτε τα7; άκ&αΤς 
VSJV ένηχηΟήναι τό τής_ άποχαταττάιεω; iyi/oaiO* όνομα· αν γοΰν αοίΐοϋϊΐν ύμϊν
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ταφρονήτων λογιών τού κοαροϋ του. Συνέγραψε πολλά, καϊ μάλιστα 
κρίσεις καί αναπτύξεις εις την ίεράν γραφήν, κατά ’Ιουδαίων, λόγους 
πανηγυρικούς, εκκλησιαστικήν ρητορικήν κλπ.

Θεοφάνηζ 'Ιεροσολύμων' έν Ιτει 1608  παραλαβών από τοΰ συγ
γενούς του Σωφρονίου Α τόν πατριαρχικόν θρόνον είργάσθη ανενδότους 
καί πρός στη'ριςιν της ορθοδοξίας, πατάσσουν τά ύπό τών λατίνων 
ένσπειρόμενα ζιζάνια, καί εϊς διακόσμησιν τών ιερών τόπων πολλάς 
και μακρυνάς έπιχειρησας οδοιπορίας εις άναζητησιν τοΰ ελέους τών 
απανταχού ορθοδόξων. Άπεβίωσε την 15 Δεκεμβρίου 1 6 4 5 , καί συν
έγραψε, κατά Ζαβίραν, Συνταγμ.άτιον κατά λατίνων περί έκπορεύσεους 
τού άγίου Πνεύματος, έπιστολάς κλπ.

' Λ  pc έπος Ιερομόναχος, ηκμαζεν επί Παρθενίου πατριάρχου τού 
διαδεχθέντος τόν Κονταρήν. ’.Ερρίκος ό ’ίλάριος λέγει τούτον « grae- 
cum hieromonachum ad miraculum doctum ». 'ο ’Αρσένιος έγραψε, 
προ'ς τινα φίλον του επιστολήν, έν ή έκτραγωδεϊ τά περί Κυρίλλου τού 
Λουκάρεως. Ή επιστολή αύτη έδημοσιεύθη υπό ’Αλλατίου (de Con
sensu σελ. 1022).

’■Αθανάσιος ό 'Ρήτωρ. Διατριβών περί τάς άρχάς τού ΙΖί αΐώνος έν 
Παρισίοις έφιλοπόνησε τά  έξης φιλοσοφικά συγγράμματα— ’Αριστοτέ
λης εαυτόν περί της αθανασίας τής ψυχής διατρανών— Μέθοδος, ή δια
πληκτίζεται τά  λογικά—Μέθοδος συνοπτική, ή την νίκην αληθώς αίρει 
ό μαχόμενος, ή ή τά μέσα ποός μάχην καί νίκην εΰρίσκεται, καθάπερ 
έκ τού φιλοσόφου Άδράστου καί Μοδεράτου κατ’ Άριστοτέλην ό θαυ·- 
μαστός καί μέγας ίστόρησεν ’Ιάμβλιχος— Τρυφή ψυχής ή κήπος έκ τών 
τώ  μ.εγάλω Ίαμβλίχω  πονηθέντων φυτευθείς (*)— ’Ανατροπή δογμά
των τού περί αίσθήσεως τών οντων (2).

σκοπός έστιν άπαραλλαχτώ; δέξασΟαι άπαντα τά παρά τών άγιων πάτερων παρα- 
δοθέντα ήμΤν διά γραμμάτων δηλώσατε, Γνα έλΟοντες σχεψωμεθα ποιιρ τρόπψ τά 
παν ήμΤν άνυστόν γενήσεται* άλλως γάρ αν εις μάτην γενησοιτο η συνελευσις* 
περί δέ τών φροντιστηρίων φημί αν μέν οιόν τε η τουτοις έπιστατειν ορθοδόξους 
παιδοτρίβας χαΐ γυαναστάς εις τά χαδ’ ήμας δόγματα, χαλόν η επίνοια* άλλως δό 
xat ενός μόνου ετεροδόξου διδάσχειν άν έν τουτοις έπαγγελλομένου ου δέχομαι* 
χρείττων γάρ μετ’εύσεβειας άμαθία, η ώς τά πολλά ό χατά θεόν συνεζευχται ζήλος, 
ή έπιστήμη μετά δνσσεβείας χαΐ θεού άπαλλοτριουσα ». (Allatii, de Consensu, 
σελ. 1014— Πανδώρα, 1864, σελ, 598).

(J) Έδημοσιεύθη έλληνολατινιστί έν Παρισίοις τώ 1641.
(*) Τοΰ χ»τά Καμπανέλλα συγγράμματος τούτου τοΰ Άθανασί» έζεδόθη σύνοψις υπά 

*Ψ  Επιγραφήν « ’Λνπχαμ^ανέλλας χατ’ επιτομήν »,



Άπεβίωσεν ό ’Αθανάσιος έν Παρισίοις τή 13 Μαρτίου 1 6 6 3 , γε- 
γονως ετών 92  (-*).

Ματθαίος 6 Μυραίων. Κατήγετο έκ Ποιγωνιανής τής ’Ηπείρου 
και καταλέγεται υπό Δοσιθέου μεταξύ των τό τ’ επισήμων λογίων, 
γράψας κατά Ζαβίραν πολλά διά στίχων, καί κανόνας κατά Λατί
νων. Πρός τούτο ις—'Ιστορίαν τών κατά την Ούγγροβλαχίαν τελε- 
σθέντων, άρξαμένην άπό Σερβάνου βοεβόδα μέχρι Μιχαήλ βοεβόδα, 
έκδοθεϊσαν έν Βενετία τώ 1683  καί 1768 . Έν τέλει εϋρηνται— 
Παραγγέλματα προς ’Αλέξανδρον τον βοεβόδαν. Τω 1621 διατριβών 
είς την έν Ούγγροβλαχίμ μονήν τοϋ Λάλου προσήνεγκεν ώραϊον Εύαγγέ- 
λιον προς "Ανθιμον μητροπολίτην Άδριανουπόλεως, έπιγράψας καί 
στιχηράν σημείωσιν (s).

Ναθαναη-i Κανόπιος. Έγεννήθη έν Κρήτη καί έχρημάτισε πρώτο- 
σύγγελος Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως. Μεταβάς είς ’Αγγλίαν διέτριψεν 
επί τινα έτη, καί ύστερον μετέβη εις 'Ολλανδίαν, ό'που δωροδοκηθείς 
υπό τών Λουθηρανών ύπεσχέθη ί'να μετάφραση τάς θεολογικάς εισηγήσεις 
τοϋ Λουθήρου καί εισαγάγω αΰτάς είς την ανατολικήν εκκλησίαν, 
"Εγραψε τή 4 ’Ιουλίου 1635  μαρτύριον τοϋ Λουκάρεως.

Ματθαίος Βυζάντιος, ιερομόναχος καί άρχιμ.ανδρίτης. Τώ 1606  
διατριβών έν Σμολένσκγ, τής 'Ρωσσίας έγραψε βίον Δημητρίου τού βασι- 
λέως τής Μοσχοβίας, Σαντομίρου βοεβόδα, καί αρχόντων Λεχίας(5).

Αθανάσιος μητροπολίτης Τραπεζοϋντος, ό επιλεγόμενος Δαιμονο- 
καταλύτης, άκμάζων τώ 1600  συνέθετο περιγραφήν τής μονής τοϋ 
Σουμελά ( ’).

Ματθαίος ΓαΛατιανος, ιερομόναχος Κύπριος. Διατριβών τώ  1 6 0 3  έν 
Βενετία έπεμελήθη την ύπό Πινέλλου έκδοσιν τοϋ Μηναίου τοϋ Ίανουαρίου.

Ματθαίος ιερομόναχος ό ΚοΛυτζήθηι, ποτέ αρχιμανδρίτης Προ
κονήσου. Έπεμ,ελήθη τήν ύπό Πινέλλου έκδοσιν τοϋ Θησαυρού Δαμα
σκηνού τοΰ Στουδιτου.

Θεοφάνης Ξενάχιος Κύπριος. Προχειριστείς τώ 16 0 7  μητροπο
λίτης Φιλαδέλφειας, έπί δεκαπενταετίαν καλώς διωκησε τόν Θρόνον.
Επεμελήθη καί διωρθωσεν έν Βενετία τάς έκόόσεις τοϋ Νέου Θησαυ

ρού (1 6 1 0 ), Μηναίου τοϋ ’ίανουαρίου (1612) καί Μαρτίου (1 6 2 5 ).

(1 ί Ζα6ίρα, *Ελληνιχδν θέατρον.
<*) Πραχτιχά τοϋ έν Κωνυταντινουκόλει Φ.λολογ. Σνλ. τομ. Β’, φυλ. ΐ  α-\. ΰ ί ,
(*) Ζα£·.ρ χς. (■) ΠαρΟ. Μετα-οκδύλου, Κτιτοριχδν Σουμε>,5,

Δέ κ α τ ο ς  έ βδο μ ο ς  α ιώ ν . 4 0 3
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ϊ\εόγντος ίεροδιάκονος του μητροπολίτου Φιλαδέλφειας. Έπεμελήθη 
την Οπό ’Αντωνίου Πινέλλου εκδοσιν του Τυπικού (1615).

θεο.Ιύγητος Μοσ γοΜ'ος, Κρής. "Εγραψε διά στίχων βίον του 
αγίου Νικολάου έκδοθέντα παρά ΙΙινέλλω τιυ 1 6 2 6 ’ έν τέλει τοϋ 
στιχουργήματος άναγινώσκεται"

θεολογήτου ποίημα Κρητός του Μοαχολε’ου, 
καί Ιτυπώθη με εξοοον Κρητός ποιητοϋ νέου.

Πέτρος Σταυρινός. Γεννηθείς έν Κύπριο ήλθε κατά τό έτος 1 5 9 ί  
εις 'Ρώμην καί κατετάχθη τρόφιμος τοϋ Γρηγοριανοϋ φροντιστηρίου" 
μετά οκταετή άκρόασιν έςελθών κατετάχθη εις ιό  τάγμα τοϋ Ιησού 
(17  2επ τεμβρίου 1 6 0 2 ), καί διωρίσθη πνευματικός των έν 'Ρώμη 
'Ελλήνων, καί καθηγητής τής φιλοσοφίας. "Υστερον έστάλη εί; τήν 
’Ανατολήν προς προσηλυτισμόν, καί άπεβίωσεν έν Άθωνι τήν 15 
’Ιουλίου 16 3 3  (').

ΜιχαηΛ Νενρίδας, έγεννήθη έν Νίω καί ήν έκ μητ. ός θείος 
Λέοντος τοϋ ’Αλλατίου. ’Επί δεκαετίαν σπουδάσας εις τό έν 'Ρώμη 
Γυμνάσιον, έστάλη υπό πάπα Κλήμεντος Ι ΐ’ εις τήν πατρίδα του πρός 
προσηλυτισμόν. ’Ελθών συνήργησεν εις 'ίδρυσιν τοϋ σχολείου των ’Ιησουι
τών, καί έπανελθών εις 'Ρώμην κατετάχθη εις τό τάγμα τοϋ ’Ιησοϋ, 
έν ω έπί τριακονταετίαν διετέλεσε, καί άπέθανεν εις Παλέρμον ( ).

*Γεώργιος Μοσχίτης. ’Εγεννήθη έν Κρήτη καί έξεπαιδεύθη έν 'Ρώμη 
καί Παταβίω. Έγενετο διδάσκαλος Καρόλου έγγονοϋ τοϋ μεγάλου 
δουκός τής Τοσκάνης, καί ύστερον διωρίσθη δημόσιος διδάσκαλος έν 
τώ πανεπιστημίω τής Πίζης, ένταϋθα δέ καί άπεβίωσε διαδεχθείς 
έν τη έδρα ΰπά Γεωργίου Κορεσίου τοϋ Χίου (°).

Νιχόόηιιος Γοργορίΐ'ης. Έγεννήθη έν Κυπαρισσία (Arcadia) τής 
Τριφύλλια; καί έλ.θύν εις 'Ρώμην κατετάχθη έν έτει 1588  τρόφιμος 
τοϋ Γρηγοριανοϋ φροντιστηρίου. Τακτικώς διακούσας τήν σειράν των 
μαθημάτων έστάλ.η υπό τής προπαγάνδας είς Πελοπόννησον πρός 
προσηλυτισμόν" πανταχόθεν όμως διωκόμενος κατεμηνυθη έπί τέλους 
υπό των συμπατριωτών του είς τούς Τούρκους, καί μόλις διεφυγε 
τήν καταδίκην διά χρημ,άτων καταβληθέντων υπό των Λατίνων. U

(’) Uodola, Sturia del Kilo Grew, Idib. III.
Allatii, de GoUiCUiU,

, ) IWduti»,
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-Ρωμαϊκή αυλή εις αμοιβήν τών παθημάτων αύτοΰ τώ έδωκε τον 
κενόν τίτλον μητροπολίτου της Πελοπόννησου (').

Ίωσα,] άτ Ά ζά .Ιης. Έγεννήθη καί ό δραπετίδης οΰτος εις Πελο
πόννησον καί έςεπαιδεύθη έν 'Ρώμη,- έδίδαξεν έν Μεσσήνη τά ελλη
νικά, καί ύστερον εστάλη εις ’Αθήνας προς διάδοσή των παπικών 
καινοτομιών. Κακώς όμως υποδεχθείς έπανήλθεν εις 'Ρώμην, καί 
εστάλη προς τόν αυτόν σκοπόν εις την ’Ανατολήν, καί ιδίως την 
Συρίαν. 'θ Άζάλης έγίνωσκε πολλάς γλώσσας καί ιδίως την Τουρ
κικήν, συγγράψχς, κατά 'Ροδοτάν, πολλά καί διάφορα.

Λημιμρως Φα.Ιηρεύς. Έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει καί έςε- 
παιδεύθη έν 'Ρώμη. Έδίδαςε τήν ελληνικήν καί είτα τήν φιλοσοφίαν 
εις τό πανεπιστήμιον τής Σαπιέντζας, καί ενταύθα άπεβίιοσεν άφήσας 
κληρονόμον αΰτοϋ τά ελληνικόν γυμνάσιον. 'Ο Φαληρεΰς, κατά 'Ροδο
τάν, εγραψε καί έξέδωκε— Περί ψυχής — Γραμματικήν—Τουρκικόν 
Λεξικόν.

Κορζtutor Βραγάς. Έγεννήθη έν ’Αλβανία και έξεπαιδεύθη έν 'Ρώμη” 
μετά τό πέρας των μαθημάτων διωρίσθη εφημέριος τής έν Νεαπόλει 
ελληνικής εκκλησίας, διδάςας καί δημοσία τά ελληνικά εις τά έκεϊ 
σχολεία. Έγραψε— De graecae ct Lalinae missae consensu, έκδοθέν 
τώ 1 608 (2). '

Μ ιχαη.Ι M e lliro r . Έσποόδασε καί ό Κρής οΰτος έν 'Ρώμη* 
ύστερον έλθύν εις τήν πατρίδα του προ; προσηλυτισμών καί παρά 
πάντων διωκόμενος, καί ΰπ’ αυτών των συγγενών άποβαλλόμ,ενος, 
έλεεινώς έτελεύτησε.

Π trpor Κο,Ιίτζης. Έγεννήθη έν Αευκοσία τής Κόπρου και μ,ετα 
την περαίωσιν των έν τώ Γρηγοριανώ φροντιστηριω σπουόών του, 
προεχειρίσθη δυτικός έπίσκοπος τή: έν Κρήτη Χερρονήσου.

'Γαψαη.Ι Βερζάσας. Έγεννήθη έν Χίω, εςεπαιόευθη εν Ρώμη, 
καί διετέλεσεν ύστερον καθηγητής τών Έλληνικ,ών εν τή 11 ατικανή 
βιβλιοθήκη.

Γεώργιος Πιέρης Χίος. Έπί δεκατέσσαρα έτη έσπούδασεν εί; το 
έν 'Ρώμη Ελληνικόν γυμνάσιον, καί ύστερον καταταχθείς εί; τά 
ταγμα τού Ίησοϋ εστάλη εί; Κορσικήν πρός προσηλυτισμόν τών έκεΐ 
Ελλήνων.

(‘) Ridutii.
Αότέθ:.
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Νικηφόρος ΜεΛισσηνός, επονομαζόμενος καί Κομνηνός, έςεπαιδεύθή 
εις τό έν 'Ρώμρ ’Ελληνικόν γυμ,νάσιον, όπου καί έδίδαξε την ελλη
νικήν. "Γστεοον έπέμ.φθη υπό τοΰ πάπα Παύλου Γ* εις την ’Ανατολήν 
ΐνα κηρύξτρ μ.ετά τοΰ ευαγγελίου καί τάς καθολικά; καινοτομίας, λα
βών καί τον κενόν τίτλον μητροπολίτου Νάξου’ έπϊ τής πατριαρχεία; 
τοΰ 'Ραφαήλ (1 6 0 3  — 8) έλθών εις Κωνσταντινούπολή σπο>ς κατορ
θώσω καί άναγνωρισθή υπό τής μεγάλης εκκλησίας υπό τήν άνω ΐδιό- 
τητα , μόλις ήδυνήθη νά σωθή φεύγων άπό τής οργής του έξεγερθεν- 
τως κατά τοΰ δραπετίδου τούτου όχλου. ’Επανελθών δ ’ είς ’Ιταλίαν 
διωρίσθη επίσκοπος Κρότωνος, καί έγραψε περί τών εθίμων καί τελε
τών τής ελληνικής εκκλησίας ( ι).

Γεώργιος Τραπεζυνντιος ιερομόναχος. "Εγραψεν έν έτει 162G 
επιστολήν προς Σωφρόνιον πρωτοσύγγελον περί τών δόλων τών ’Ιη
σουιτών, καί μαρτύριον τής ήγεμονίδος τών Ίβήρων Κητάβας ζέοντι 
έλαίω Οπό τών Περσών θανατωθείσης (2).

Εΐσζάθιος Μαρίνος Λευκάδιος’ ενεργόν μέρος λαβών εις τήν υπό 
τοΰ δουκός Νεβέρ έν ’Ελλάδι ΰποκινουμένην έπανάστασιν έγραψεν έν 
ετει 1623 υπόμνημα περί τής πατρικός του, έκδοθέν υπό Βουσών 
(Nouvelles Recherches sur la M or£e).

Νιχό.Ιαος J ρψητιχός Κρής στιχουργός, συνθέσας τώ 1 6 2 7  τήν 
γνωστήν ιστορίαν τής εύμορφης Βοσκοπούλας, έκδοθεΐσαν έν Βενετία 
τώ  1627 , 1 7 5 2 , 1760 , καί πολλάκις μέχρι τουνΰν.

’'Ρωμανός Νικηφόρος ιερομόναχος εκ Θεσσαλονίκης. ’Ελθών είς 
Γαλλίαν έξι.’ μ.οσε τήν πάτριον θρησκείαν καί κατετάχθη εις τό τάγμα 
τών καπουσίνων. "Εγραψε στοιχειώδη γραμματικήν τής άπλοελληνι- 
κής, καί κατ’ εκτασιν τής αρχαίας Ελληνικής (5).

Νικό.Ιζος Μαρτε.Ιάος, έγεννήθη έν Ζακύνθω καί έξεπαιδεύθη έν 
‘Ρώμνι' παρεστάθη εις τάς διδακτορικά; εξετάσεις τοΰ συμπατριώτου 
τοΰ Νικολάου Κουρσούλα καί άναφέρεται εις τό πτυχίον αύτοΰ. Άναγο- 
ρευθείς νομοδιδάσκαλος έπανήλθέν εις τήν πατρίδα του καί προαχθεΐς 
εις τό αξίωμα τοΰ συνδίκου έξέδοτο λαμπρά; διατάξεις, καθ' ήν επο
χήν ό ένσκήψας λοιμ-ός έμ.άστιζε την νήσον ( ’/

(*) Αότόβι.— Ζαδΐιας.
(!) Fabricii, Bibliotheca Graeco, XI, οι\. 13i. Ti τιλενταΓον έξι 541η Ιν έτε* 

1660 ί\ληνολατιν:ι-1 ύπό 'Ριβέτου.
(5) Ζοβίρνς. (■) Π, Χιώτου ρ:ος Κονρνννλ*.

1 0 6
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Νιχό-Ιαος Μαρ/ιάτονίος, Αθηναίο;, σπουδάσα; έν *Ρώμ·/ί, καί 
μνημονευόμενος εις το διδακτορικόν πτυχίον τοϋ Κουρσούλα* π ιθα
νώς έστίν ό ΰπό Μονφωκόν (Bibliotheca bibliothecarum) μεταξύ 
των καλλιγράφων άριθμούμενος Νικόλαος Έρμάτυλος.

Μιχαη-l Κορεσιος Κρής, σπουδάσας έν 'Ρώμφ, και μνημονευόμενος 
εις τό πτυχίον τοϋ Κουροούλα'ήτο μέλος τήςέν έτει 1635 υπό την προσ
τασίαν τοϋ καρδιναλίου Βαρβερίνη ίδρυθείσης Βασιλικής’Ακαδημίας ( ‘)·

'Ιερόθεος Κεψα.Ι.Ιην, άρχιμ,ανδρίτης, έγραψε περί τοΰ έν Κεφαλ
ληνία συμβάντος σεισμού τή 30 Σεπτεμβρίου 1 627 (2), καί έδαπά- 
νησεν εις εκδοσιν της 'Ερμηνείας εις τό Άσμα Ασμάτων Θεοδω· 
ρητού Κύρου (1 639).

Γρηγόριος Μιρμεχονσιανος, έγεννήθη έν Χίω καί ΰπήρξεν ό έπι- 
σημότερος των μαθητών Γεωργίου τοϋ Κορεσίου. Διωοίσθη Ηγούμενος 
της έν πατρίδι αύτοϋ Νέας Μονής, καί ύστερον ώνομάσθη υπό τής με
γάλης έκκλησίας πρωτοσύγγελος. Άπανθίσας έκ τών συγγραμμάτων 
τοΰ διδασκάλου του συνέθετο Σύνοψιν τών θείων καί ιερών δογμάτων 
τής ’Ανατολικής έκκλησίας, έκδοθείσαν 'Ενετίγσι τώ  1 6 3 5 . 'ϊπ έρ  
τοϋ Γρηγορίου, διασυρθέντος υπό Σχμιδίου, έγραψεν ό Arnauld (5).

Ματθαίος Μουrr??c, Κύπριος, αρχιδιάκονος τής μεγάλης έκκλησίας, 
εγοαψεν ίεράν Κατήχησιν τυπωθεΐσαν έν έτει 1633 .

Άνδρίας Εύγε ήχος, ’Εφέσιος, ποιητής άριστος' τούτου εϋρηται 
έλεγεϊον εις Νεοφύτου 'Ροδινοΰ βίβλον (1628) ( ’).

Φί.Ιιππος ■ Κύπριας, πρωτονοτάριος τής μεγάλης έκκλησίας, ώς 
τοιοΰτος ύπογραφόμενος εις την κατά Μάίον τοϋ 1642 καταδίκην 
τών έπ’ όνόματι τοϋ Λουκάρεως Καλβινικών κεφαλαίων, καί εις τήν 
κατά Μάρτιον τοϋ 1643 πατριαρχικήν έγκρισιν τής έξελληνίσεω; 
τής κατηχήσεως Πέτρου τοϋ Μογίλα. Συνέγραψε Χρονικόν τής ελλη
νικής έκκλησίας έκδοθέν μετά λατινικής μεταφράσεως έν έτει 1679 
υπό Νικολάου Βλαγκάρδου, καί υπό Βανδουριου τώ 1711* μ.όνον δέ 
ή λατινική μετάφρασις μετά τών σημειώσεων ’Ερρίκου τού 'Ιλαρίου 
έςεδόθη τώ 1687 (Philippi Cyprii Chronicon Eccleciae Graecae, 
Lipsias et Francofurti 1687).

i l ) Rodoti.
(*) Fabricii, Bibliolh. Gracca XI, G.17.
C) BXiiroj X iix i—A llstii, de Geargiis—Fabric·!, Bibliolh. Gracca.
{ ’] Ζχΰίοζζ,
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Λ ’ρνσόσχον.ΐος, λογοθέτης τοΰ Γενικού της μεγάλης εκκλησίας, 
καί ώς τοιοΰτος υπογράφεται εις την επί Παρθενίου κατά Μά'ίον του 
1 6 4 2  καταδίκην των Λουθηρανικών κεφαλαίων. 'Εγραψε διηγησιν 
τών μηχανημάτων των ’Ιησουιτών των κατά Κυρίλλου τοΰ Λουκά- 
ρεως γενομένων έν έτει 1 6 2 7  καί 1 6 2 8 , δημοσιευθείσαν Οπό Άϋμόν 
(Monumens authentiques de la religion des Grecs).

Νικηφόρος Π ασχμ.Ιευς  ιερομόναχος Κερκυραϊος' διατριβών έν Βε
νετία έχρημάτισε διορθωτής τοΰ τυπογραφείου τών Πινέλλων, καί 
έπεμεληθη τάς εκδόσεις τών Μηναίων Δεκεμβρίου (1602), ’Ιουλίου 
(1 6 2 3 ), Φεβρουάριου, ’Ιουνίου, Αύγουστου, Νοεμβρίου (1626), Σε
πτεμβρίου καί Οκτωβρίου (1628). Προστάζει τοΰ διδασκάλου καί γέ
ροντας του Θεοφάνους Ξενακίου ό Πασχαλεύς συνέγραψε τό έςης έκδο- 
θέν μετά θάνατον —Έςομολογητάριον ωφέλιμον κατά πολλά καί 
άναγκαϊον περί τοΰ μυστηρίου της μετάνοιας καί έςετάσεως της συν- 
ειδησεονς εκείνων όποΰ έπιθυμούσι νά εξομολογηθούν όρθά καί πιστά. 
Ένετίη,σι παρά Νικολάω Γλυκεΐ, αχογ'. Έκτος τούτων ό Νικηφόρος 
έςέδοτο έλληνολατινιστί τον βίον άγιου ’Ανδρέου τοΰ Κρητός.

Θεοφν.Ιαχτος Ζαμφουρνάρος, Κρης, ιερομόναχος· Έν Βενετία δια- 
μένων έπεμεληθη διαφόρους εκδόσεις εκκλησιαστικών βιβλίων, ώς 
Τυπικού (1 6 0 5  καί 1643), Νέου Θησαυρού (1 6 2 1 , 1 6 2 4 , 1 6 2 8 , 
1 6 4 6 ), τών ΰπό τοΰ Μαργουνίου μεταφρασθέντων βίουν τών άγιων 
(1 6 2 0 ), ’Ανθολογίου (1 6 3 9 , 1 644), Ευχολογίου (1642) καί τών 
Μηναίων Ιουλίου καί Μαρτίου (1&Θ-2), Νοεμβρίου (1 6 4 4 , 1 649), 
Φεβρουάριου (1 6 4 3 ), Αύγούστου (1 6 4 9 ), Σεμπτεμβρίου καί ’Οκτω
βρίου (1643). ’ΑποΟανών έν έτει 16 5 9  έκληροδότησε τήν βιβλιοθή
κην αυτού εις την ελληνικήν κοινότητα ( ).

Σ.-ιυρίόω»· ’ Α.ΙταύΙ.Ιας, Κερκυραϊος. ’ίΐτο μέλος της έν τη πα- 
τρίδι του τώ 1656  ίδρυθείσης Άκαδηυ.ίας τών Εζησφαλισμενων, κα» 
επαινείται ώς ένοχος ιατρός' άπεβίωσεν εν έτει 1658  συντριοεις όπο 
τά καταπτώματα τά έκ τοΰ εμπρησμού πυριτοθηκης τίνος προζε- 
νηθέντα.

ϊίαεαγιώζης Ίονστιανος Κερκυραϊος "και οϋτος και μέλος της ανω
τέρω ’Ακαδημίας, γράψας ώδάριά τινα.

Σηιιότριος Τ ΐχ η ς  Κερκυραϊος, γραμματείς της ’Ακαδημίας τών 
’ Ε ς η σ φ α λ ι σ μ έ ν ω ν.

VeinJ ι, CAooii Grcca in Venezia.
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Νιχό.Ιαος Καρτάυος· Έτετίμητο τώ ιπποτικώ παρασήμφ Οπό της 
Ένετικής Λημοκρατίας, και άπετέλει .μέλος τής έν τή πατρίδι του 
’Ακαδημίας (').

Ίω ατγίχιος Μαρχοοάς, Κερκυραϊος άκμ.άζων τώ 1 6 4 2 . Συνέγ'ραψε 
περί Μετεώρων, έκδοθεν Ένετίη,σι 1 6 4 2  — Περ'ι Μετάλλων — ’Εγκώμιον 
επιτάφιον εις ’Λλέςιον 'Ραρτοϋρον πρωτοπαπάν Κέρκυρας. Μετέφρασεν 
εϊς το άπλοελληνικαν τον βίαν τοϋ άγιου πατρός καί μητροπολίτου 
Κέρκυρας ’Αρμενίου (8).

Κνρι.Ι.Ιος Χ ίος  ίεροδιάκονος. "Εγραψε και έςέδοτο εις Παρισιού; 
τω  1643  Ψυχωφελές Σαραντάρι, ήγουν έφήγησιν ψυχωφελή διά σα
ράντα στίχων ('’). Ί ΐτ ο  φίλος Λεονάρδου Φιλαρά, όστις άπελθών έκ 
Παρισίων αφήκεν εϊς τον Κύριλλον τινάς των χειρογράφων ποιήσεων 
του, ές ών ούτος έςέδωκεν έν ετει 1 6 4 4 , ώς έρρέθη, τήν εις τήν 
σύλληψιν τής Θεοτόκου ώδήν.

Βασί.Ιιιος Χ ατζή-Κ υριάκου, άκμάζων κατά τό 1 650  συνέγραψε 
βίον, μαρτύριαν, καί ακολουθίαν Δημ,ητρίου νεομάρτυρος τοϋ έκ Φιλα- 
δελφείας (s).

Μ ιχας.Ι Σουπάχης Ζακύνθιος, μεταφράσας άπο τοϋ ιταλικού έςέδοτο 
έν Βενετία τω 1658 τον Πιστόν Ποιμένα (Pastor lido) του Γουαρίνη.

Νιχόόηριος ΐχ  Ί’άσιύος τής Κολχίδος ιερομόναχος, άκμ.άζων έν 
ετει 1665  συνέγραψεν ιστορίαν τής έν Τραπεζοϋντι μονής τού 
Σουμελά, καί ακολουθίαν των άγιων Βαρνάβα καί Σωφρονίου (°).

Α α.Ι.Ιιόπιος Κα.Ι.Ιιεργης έκ Κύδωνος τής Κρήτης’ συνέθετο μετά 
τοϋ συμπατριώτου του Μπουνιαλή την έν Βενετία τω  1661 έκδο- 
θεΐσαν άκολουθείαν τοϋ άγιου Γοβδελά. 'Εν τή έκδόσει εϋρηται καί 
επίγραμμα τοϋ Καλλιοπίου εις Μελέτιον τον Χορτάκιον. Παρέ- 
φρασεν ο Καλλιέργης καί τάς εΰχάς τής μεταλήψεως δημοσιευθείσας 
έν Έκλογαϊς ‘'Ενετίησι 1 803  (σελ. 76  καί έιτομ).

Μάρκος Α{(ραράυας, Κύπριος έγραψε δια στίχων την ιστορίαν τής 
Σωσάνης τυπωθεϊσαν 'Ενετίησι τω 1 6 6 3 . Τό όνομα τοϋ ποιητοϋ άνα- 
γινώσκεται έν τή άκροστιχίδι τοϋ προοιμίου.

(’) Μουϊτο ςνοου, τ:ι!/:ω'.> Ιν KejxAx Άχαΐημιων.
(") Ζαβίρχ;.
Γ )  F a b r i c i u s — Β λ χ τ τ ο ϋ  Χ ι α κ ί .

Γ) Ζ»εί:ϊς.
{ } Κτ:το;·.χ1ν Σουμελά.
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Σ τα υ ρ ικ ό ς . Έγεννηθη έν Δελβίνω καί έχρημάτισε βεστιάριο; τοϋ 
■ήγεμόνος τής Βλαχίας. Αΐχμαλωτισθείς υπό τών Γερμανών έρρί- 
φθη εις τό δεσμωτήριον τη ; Βιστρίτζας, ό'θεν απελευθερωθείς έφονεύθη 
■ύστερον μετά τοϋ υίοϋ του αδίκως καί παραλόγως ΰπό Στεφάνου 
τοϋ βοεβόδα. Συνέγραψεν ’Ανδραγαθίας Μιχαήλ βοεβόδα τυπωθείσας 
'Ενετίη,σι παρά Ν. Γλυκεΐ εν έτει 1668  καί 16 8 3  (* *).

Συκόσιος ό επιλεγόμενος ' Ε.Ι.Ιηκιχός. Ή το, κατά Ζαβίραν, ποιητής 
δόκιμος καί δεινός έν έπιγράμμασι, άκμάζων έν έτει 1670" συνέθετο 
■ήρωελεγεΐα καί ϊαμβεϊα σωζόμενά ποτέ έν τή βιβλιοθήκνι τοϋ λογο
θέτου ’Αδριανουπόλεως ’Αθανασίου ’Αμηρά·

Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  'Ρ ο όοχακάχης. ’Εγεννηθη έν Χίω καί έξεπαιδεόθη 
έν τω ’οζωνίω πανεπιστημί·ο. Φοιτητής ων συνέθετο ελληνιστί διάφορα 
«ποιήματα εις Κάρολον Β*. βασιλέα της ’Αγγλίας εκδοθέντα έν έτει 
1 668 έν Όξωνία.

" Α νθ ιμ ο ς Α ια χ ρ ο νσ η ς , Κεφαλλην" διατριβών έν Βενετία έπεμεληθη 
την έκδοσιν διαφόρων εκκλησιαστικών βιβλίων, καί ιδίως τάς γενο
μένα; ανατυπώσεις τών τοϋ ’Αγαπίου Λάνδου ' άδηλον πότε τον μονα
χικόν βίον άσπασθείς μετωνομάσθη ’Ακάκιος· Μετέφρασεν εις την 
απλοελληνικήν την ΰπό Γρηγοοίου Ταυρομενίας έξηγησιν τών ένδεκα 
εωθινών εύαγγελίωνν συνεκδοθεΐσαν τω Κυριακοδρομ.ίω τοϋ ’Αγαπίου. 
Τώ 1 6 6 7  έγραψε διά στίχων διήγησιν τοϋ Κρητικού πολέμου, άνα- 
τυπωθεΐσαν τώ 1679  (2). Μετά τής διηγησεως έξεδόθησαν τοϋ αύτοϋ 
Διακρούση Θρήνοι εις την δυστυχισμένην Κρήτην, περί Γυναικών καί 
Ε’ύχη εις την Παναγίαν. Παρέφρασε διά στίχων τάς εύχάς της Μεταλή- 
ψεως, καί έγραψε στίχους εις την Μακαρίαν Τριάδα, Πένθος τής με
γάλης Παρασκευής, καί ετέρους στίχους εις τόν Χριστόν. (Τά τελευ
τα ία  έζεδοθησαν εις βίβλον καλουμένην Έκλογαί, τυπωθεΐσαν 'Ενε- 
τίν,σι 1 7 0 0 , σελ. 1 0 7 — 172).

( ’) Ζαβίρας.
(*) Έν τέλει άναγινώσχονται τα έξης’

Στήν Βενετιά την έγραψα τήν άκουσμενη χώρα, 
ετζι »αθώς την θεωρείς xat την διαβάζεις τώρα, 
τ,γουν εις τόν χαμτταναριόν του μέγα Γεωργίου* 
έχεί την eτελείωσα εις δόξαν του Κυρίου.
Ξτου Τζανφουρνάρου τό χελί του τρανοσιωτάτου, 
χαΐ -πανταχου έξακοστου σοφού λογιωτάτου,
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Κ ουηά.Ιης ΚριτόιτοιΑος. ’Έγραψε Σύνταγμα κατ’ αλφάβητου 
των ιερών καί θείων κανόνων καί τών νομίμων Ματθαίου τοΰ Βλα- 
στάρεως (').

Χριστόφορος Γάζης. Παρευρέθη εις την έν Ίεροσολύμοις τώ 
16 7 2  συγκροτηθεΐσαν σύνοδον, ΰπογραφόμενος εις τά πρακτικά' « ό 
” ταπεινός αρχιεπίσκοπος Γάζης Χριστόδουλος, ό τόν τόπον έπέχων 
” ’ΐωαννικίου τοΰ θεοφιλέστατου αρχιεπισκόπου τοΰ αγίου Σπηλαίου 
” όρίσας υπέγραψα ». Χάριν Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων μετέφρασεν άπό 
τοΰ αραβικού εις τό απλοελληνικόν τό Χρονικόν τοΰ ’Αλεξανδρείας 
Ευτυχίου, καί τά υπέρ τοΰ πατριαρχείου ’Ιεροσολύμων κατά καιρού; 
έκδοθέντα σουλτανικά διπλώματα (*).

’Εμριατονη.Ι Σ  κυ.Ιίτσης^ έγεννηθη έν Χίω καί έξεπαιδεύδη εις τό 
έν ’Ρώμη Γρη^οριανόν Φροντιστήριον, τοΰ όποιου έξέδοτο τόν κανονι
σμόν έν ετει 1 675 .

Γεώργιος Κονταρης, ίερεύς έκ Σερβίων της Μακεδονίας. Μετά* 
οράσας ές ελληνικών καί ιταλικών συγγραμμάτων συνέθετο Απλοελ
ληνική φράσει την αρχαίαν ιστορίαν τών ’Αθηνών έκδοθεΐσαν έν Βε
νετία τω 1676 καί προσφωνηθεΐσαν εις τούς ’Αθηναίους εύπατρίδας 
Παννούλην Πουλημένου καί Πέτρον Γάσπαρην.

Ί ω ά η η ς  Μ άχοΐας, ’Αθηναίος. Είκοσιπεντέτης μετέφρασεν άπό 
τοΰ λατινικού εις τό απλοελληνικόν την ιστορίαν τοΰ ’Ιουστίνου, καί 
τας Μεταμορφώσεις τοΰ ’Οβιδίου, εκδοθείσας Ένετίησι τώ 1680  παρά 
Μιχαήλ Βαρβωνίω.

Σ τ  α γά πης Α ονχινά  ς, Κερκυραΐος, έφοίτησεν έπί εικοσαετίαν εις 
τά έν ’Ιταλία Πανεπιστήμια καί έστεφανώθη διδάκτωρ υπό τών της 
Βονωνίας καί Παταβίου. Έπιστρέψας εις την πατρίδα του άπετέλει 
μέλος της ’Ακαδημίας τών Έςησφαλισμένων, καί μνημονεύεται υπό 
τών έν έτει 1 676  έπισκεφθέντων την Κέρκυραν Σπόν καί Βέλλερ.

ΣΓτνρίόω)' Α νΛ ΐύγίττ\ς , Κερκυραΐος, αποτελών μέλος της Ακα- 
δημίας τών έξησφαλισμένων, μνημονεύεται υπό τών ανω περιηγητών 
ως κτητωρ νομισματικής συλλογής, εμ.παθεστατος τών αρχαιοτήτων 
εραστής καί τούς ξένου; περιποιούμενος μ.ετα πλείστης φιλοφροσύνης. 
Τουτου σώζεται χειρόγραφον έπινε,'/ραυ.μΞνον Im pronli d ΟΠΟΓΘ, ΟV*

41 f

(’) Millhapi, Coil ires Mosqn, « λ .  83.
I*) ioaiiisov, rspt των ;v Ίττονολήαι·.; τ>τ;·.ϊχ?ο3άντων “ 331.
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vero la spiegazione delle medaglie Corciresi coniate sotto ilsuo 
dominio aristocratico, ένθα δεικνύει μέν παιδείαν τινα ό συγγραφεϋς, 
αλλά φαντασίαν μάλλον η κριτικήν, και έτερον πονημάτιον περί 
Νικοπόλεως καί Λευκάδας.

Καπέ.Ι.Ιος' άπετέλει καί ό Κερκυραίος οΰτος μέλος τής ανωτέρω 
’Ακαδημ.ίας, καί μνημονεύεται υπό των αύτών περιηγητών ώς κατέ- 
χων εντελώς τήν νομικήν έπιστήμην, εϊ καί νεώτατος, καί συντάττων 
τότε λεξικόν τής καθομιλουμένης Ελληνικής, τής Λατινικής, καί 
’Ιταλικής γλώσσης, πολύ πλουσιώτερον των μέχρις εκείνου δηρ.οσι- 
ευΟέντων. Τοϋ Καπέλλου έξεδόθησαν τω 16 8 0  έννέα  ̂νΐύγοι Ήρωϊ- 
χοί μετά προσφωνήσεως πρός τό κοινόν των Κεοκυραίων, διότι έν 
όνόματι αύτοϋ καί συνετά;/Ον,ταν υπό τοϋ συγγραφέως άπό τοϋ 1671 
μέ/ρι τοϋ 1678  εις έπαινον τινών ευπατριδών, οϊτινες έκυβέρνησαν 
τήν νήσον. Συνεστώσης έτι τής Ακαδημίας τών εξασφαλισμένων, έτέραν 
συνήγεν ό Καπέλλ,ος έν τή οικία αϋτοϋ, ονομ-άσας τών Ενχάραων 
(dei Fertili). 'Η νέα όμως αυτή ’Ακαδημία δέν άνεδείχθη φερώνυμος, 
αλλά παντάπασιν άκαρπος διελΟοϋσα, οϋδέν έτερον κατέλιπεν εις 
ημάς πλήν τοϋ ψιλ.οϋ ονόματος.

■ΣτνΜανος Μάστραχας, Κερκυραίος συνέγραψε —  Theoremaia 
contra communes jurisconsullorum sententias ex utroque jure 
deprompla (').

Γερμανός ' Ρασο^ε’στης, Κερκυραίος προχειρισθείς μητροπολίτης 
’Αγκυρας' έρωτι μαθήσεως περιήλΟε πολλά μ.έρνι τής Ευρώπης, καί 
συνέγραψε, κατά Παπαδόπουλον Κομνηνόν (Praenotiones), 'Υπομνή
ματα εις τήν ίεράν λειτουργίαν πρός ΰπεράσπισιν τών τελετών καί 
εθίμων τής ανατολικής εκκλησίας, ή κατά Ζαβίραν περί σφαλμάτων 
τών "Ιταλών.

Αντώ νιος Μ χςνμχού.Ιης, Κρής, εφημέριος τοϋ έν Βενετία ναοϋ 
τοϋ άγίου Γεωργίου. Έν έτει 1681 συνεΟετο καί έξέδοτο Θρήνον εις 
τον θάνατον τοϋ "Αθηναίου ευπατρίδου Μιχαήλ Λιμ.πονα.

Ιω άννης Μύ.Ιυΰάος, ΠερίνΟιος' έχρημ.ατισε διορθωτής τοϋ έν 
’ίασίω έλληνικοϋ τυπογραφείου, καί ώς τοιοϋτος μνημονεύεται έπιμε- 
ληθείς τήν έν έτει 1683  γενομένην έκδοσιν Συι/,εών Θεσσαλονίκης.

’Ιωάννης Μήτρος έξ Τωαννίνων. Έν έτει 1686  διατριβών έν Β ε-

(') Μν.ττοξ.οου, Άκυίηυίζ·-
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νέτία έπεμεληθη και διώρθωσε την έκδοσιν τής Τεχνολογικής Στα- 
χυολογίας Βησσαρίωνος τον Μάκρη, προσθείς καί τό περί όμοιων χαΐ 
ύι^φύρων Je fcur τοϋ ’Αμμωνίου. Κατά τό αυτό δ’ έτος διώρθωσε 
την υπό Τΐ. Γλυκή εκδοσιν τοϋ Ευαγγελίου.

Νιχό.Ιαος Βαΰατινός, ίεροδιάκονος έκ Λεβαδείας' έχρημάτισε 
διορθωτής εν τω τυπογραφίω τοϋ Νικολάου Σάρου, καί ώς τοιοϋτος 
έπεμεληθη την έν έτει 1688  μετατόπωσιν τοϋ Συνταγματίου Ματ- 
Οαίου τοϋ Κιγάλα.

ΜεΛέτιος K a.U orac, ιερομόναχος Κρής, ηγούμενος της έν Κυθήροις 
μονής τοϋ ’Αγκαράνθου· παρέφρασεν εις τό απλοελληνικόν τους ΚΔ* 
οίκους της Θεοτόκου, μετατυπωθέντας τω 1693  έν Βενετία. Πρός 
τοΰταις παρέφρασε καί τήν ’Ακολουθίαν εις τον ’Ακάθιστον ύμνον, συν- 
εκδοθε ΐσαν έν 1730  μετά των άνω οίκων.

Ιω άννης Π απάς  έν Νεοκάστρου* έςέδωκε μ.ετά προλεγομένων έν 
έτει 1690 την ’Ακολουθίαν Ίωάννου Βλαδίμηρου.

Θεόδωρος Π ροσα.Ιέντης Κερκυραϊος’ έπεμεληθη την δαπάνη ιδία 
έκδοθεΐσαν ακολουθίαν Στυλιανοϋ τοϋ Παολανόνος τώ 1690 .

"Ανθιμος έζ Ίθηρι'ας ιερομόναχος διετέλεσε διορθωτής τοϋ έν Βου- 
κουρεστίω έλληνικοϋ τυπογραφείου καί ώς τοιοϋτος έπεμεληθη δια
φόρους έκδόσεις, ώς της ’Ακολουθίας τής Παρασκευής (1 6 9 2 ), Λόγου 
εις Κωνσταντίνον (1 6 9 7 ), ’Ορθοδόξου ομολογίας (1 6 9 9 ), Ψαλτηρίου
(1 7 0 0 ) , Προσκυνηταρίου τοϋ "Αθωνος (1 7 0 1 ), Εορτολογίου Ινυμηνίτου
(1 7 0 1 ) , Λόγου εις Στέφανον (1 7 0 1 ), Λόγου εις την Παρθένον (1 7 0 3 ), 
Δογματικής διδασκαλίας Κυμηνίτου (1 7 0 3 ), Παραλλήλων Πλουτάρ
χου (1704), Τόμου ’Αγάπης (1703). Είπα προχειρισθείς μητροπολί
της Τεργοβίστου έδαπάνησεν εις έκδοσιν διαφόρων συγγραμμάτων, ώς 
τής ’Ακολουθίας άγίας Αικατερίνης, καί Δογματικής πανοπλίας 
(1 7 1 0 ), Συνταγματίου Χρυσάνθου (1 7 1 5 ), ’Ιουδαϊκών (1716).

Κ οσμάς Κύπριος ιεροδιδάσκαλος, καί ειτα μητροπολίτης Κυτιαίων, 
συνέγραψεν ’Ακολουθίαν άγιου Βλαδίμηρου έκδοθεΐσαν τω  1690  έν 
Βενετία υπό ’ίωάννου Παπά τοϋ έκ Νεοκάστρου, καί άνατυπωθεΐσαν 
τω  1774  παρά Ν. Γλυκεϊ δαπάνη, τοϋ έκ Μοσχοπόλεως Δημ. Ντου- 
ρούτα, καί τώ 1838 έν τω τυπογραφείο) τοϋ αγίου Γεωργίου. 'Ο Κο- 
σμ.άς οϋτος έγραψε καί στίχους εις τον αυτόν άγιον συνεκδοθέντας 
τή ’Ακολουθία.

7<ύάν.Ί\ς Ά θράμ ιυς  Κρής, ίεροδιάκονος καί είτ* ίερεός· διατρί-



ΛΜ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

βων έν Βενετία έπεμελήθη τώ 1691 καί διώρθωσε την μετατύ··' 
πωσιν τοϋ περί Μυστηρίων Συνταγματίου τοΰ Σεβήρου, τώ 1 6 9 2  
την έκδοσιν τοΰ Ψαλτηρίου, καί τώ 1695  την μετατύπωσιν τών 
υπό Καλλονά παραφρασθέντων Κλ’ οίκων (1 6 9 6 ), τω  δέ 1709  συλ- 
λέξας έξέδωκεν « ’Απανθίσματα ποιητικά εις την δαφνοστεφηφορίαν 
Γεωργίου Ύπομενα τοΰ Τραπεζουντίου ». Κατά Βελοΰδον ό Άβράμιος 
έχρημάτισεν εφημέριος τοΰ άγιου Γεωργίου, καί διδάσκαλος έν Βενε
τία  (1 6 9 4 ), εϊτα δέ καί έν Ζακύνθω.

Αθανάσιος ΤΓ,αγγαρόπου.Ιος έκ Ζακύνθου, ιερομόναχος' διατριβών 
έν Βενετία έπεμελήθη τά υπό Νικολάου Γλυκή καί Μιχαήλου Βαρβω- 
νίου τυπωθέντα συγγράμματα Αθανασίου τοΰ Κυπρίου.

Θεόδωρος Τραπεζούνχιος. ’Εδίδαξεν εις την έν Ίασίω ’Ακαδημίαν 
καί άποθανών την 7  Σεπτεμβρίου 1695  έτάφη εις την μονήν τοΰ 
αγίου Σάββα. Έ πί τοΰ τάφου του έχαράχθη τό έξης έπιτύμβιον.

Τύμβος ώοε κρύπτει Θεόδωρον τον Συμεώνος,
Μουσών Πιερίδων ξεΐνον ήίε τρόφιμον,
Κλεινής Τραπεζοΰντος, ος ήλυόεν έκπωτε πάτρης,
Φωνήν διδάξων Ελλάδος Ούγγροβλάχοις"
’Αλλά ποτμος μιν εμαρψεν άμείλιχος, ίλλιπε δ* άλγος 
Δυστηνιρ χ > άλοχώ και τεκεεσσι φίλοις*
Κλαύσατε φιλολόγου και εις νηδν παριόντε<ς 
Εύχεσθ’ ουράνιων τώνδε λαχεΤν στεφάνων (*}·

Πα'ισιος ό Μικρός. Έγεννήθη έν Τωαννίνοις καί έγένετο μαθητής 
Βησσαρίωνος Μάκρη, τοΰ οποίου καί τον βίον συνέταξε διά στί/ων, 
ώς Ζαβίρας μαρτυρεί. "Εγραψεν έκτός τοΰ ανωτέρω, γνώμας ήθικάς 
καί πολιτικάς, ετι δέ συμβουλάς καί προστάγματα θεία, αινίγματα, 
καί στίχους καρκινικοΰς, προς τούτοις έπαινον Ίωαννίνων, καί έκ- 
6εσιν τής πήξεως τής λίμνης τών ’ίωαννίνων, έκδοθέντα ένί τεύχει 
Ένετίνισι 1 7 7 8 .

Ίωαννίκιος Κασσανόρείας έπίσκοπος' έγραψε, κατά Ζαβίραν, 
M editationes ad Ioannem Atheuicium  de Legibus Cacsarum.

Ίώβ μοναχός έξ ’Ηπείρου' έγραψε βίον καί ακολουθίαν τής όσιας 
θεοδώρας' καί ό μέν βίος έτυπώθη τω 1784 έν Βονωνία υπό Μιγγαρέλη, 
καί έπ’εσχάτων υπό Μουστοξύδου ('Ελληνομνήμων φύλ. α! )  καί Buchon 
(Nouvelles B echerches)' ή δέ ακολουθία έν Άθήναις τώ 1841.

(7  Τριανταφυλλί}, Ποντικά.
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'Χ ριστόφορος Κ α μ π ά να ς·)  έγεννήθη έν Χίω καί διά τήν μεγάλων 
περί τους έκκλησ'αστικοΰς κανόνας σπουδήν έπωνομάσθη Κ ά ν ω  ά ρ χ ο ς - 
Συνέγραψε συλλογήν Συνοδικήν, καί υπομνήματα περί ισχύος των 
κανόνων (').

Μανον'ηΛ Ξανθός' έχρημάτισε μέγας χαρτοφόλαξ τ ις  έν Κωνσταν- 
τινουπόλει μεγάλης εκκλησίας, καί έγραψε διατριβήν περί Συγγενείας,' 
έκδοθεΐσαν τω 1753 συν τω  Είρμολογίω.

Λ-ημψριος ' Λ μμ ιρ ά ΐ.ίο ς ' έγεννήθη έν Χίω καί σπουδάσας τήν 
ιατρικήν έν Παταβίφ μετήρχετο αυτήν εύκλεώς έν τή πατρίόι του. 
'θ  περιηγητής Τουρνεφόρτιος λέγει, ότι ήν ειδήμων τής αρχαιολογίας, 
ό δέ Hasselsquist άριστος βοτανικός. Εξελλήνισε τήν ανατομίαν τοΰ 
Γάλλου Bourbon (2).

Γρηγόριος ιερομόναχος. ’Εδίδασκεν έν "Αρτη, καί εις τήν κατά 
Λιβερίου Γερακάρη προς τήν * *£νετικήν Γερουσίαν αναφοράν των κα
τοίκων τής πόλεως ταύτης (28  ’Οκτωβρίου 1 6 9 6 ) υπογράφεται 
« Γρηγόριος ιερομόναχος ό διδάσκαλος καί επίτροπος του ’Άρτης (5) ».

Κα.Ιογεράχης, Χίος" έδίδαξε τά ελληνικά εις τδν παρά τον Έ γ- 
κρεμόν πάλαι ποτέ ναόν τοΰ αγίου Βασιλείου, ως άναφέρει ό Χιογε- 
νής ’Ιουστινιάνης, άποκαλών αυτόν grand personnage (J).

'Ιγνά τιος Μ ινδόνιν<·, Χίος ιερομόναχος' έδίδαξεν έφ’ Ικανόν χρό
νον τά ελληνικά έν τή πατρίδι. "Υστερον μετέβη εις Τραπεζούντα, 
καί διά τοΰ ευπροσηγόρου ήθους του απέκτησε τόσην ύπόληψιν, ώστε 
καί αυτός ό Σουλτάνος πολλάκις τον μετεχειρίζετο όργανον διά νά 
καθησυχάστ; τους κατά τά  μέρη έκεΐνα άτιθάσσους υπηκόους του.

'Χ ποΛ Λ ώ νιος  Χίος, ιατρός, κατ’ ’Αλλάτιον, ούχί ευκαταφρόνητος.
Άδε.ΙφοΙ Σ γούτα . Εις εκ των λογίων τούτων Χίων ΰπερασπί- 

οθη έν Παταβίω, όταν έλαβε τον στέφανον τοΰ ίατροϋ, τριακοσίας 
θέσεις (5ψ

‘Υπό τοΰ Βλαστού (Χιακών Β'.) καταγράφονται καί οί εξής λόγιοι Χίο* 
σπουδάσαντες έν Ευρώπη τήν ιατρικήν— ’Ιωάννης Χωνιάτης— Γεώρ
γιος Παπάλας— Παντολέων Παπάλας— Άνδρέας ’Επιφάνιος.

(5) Ζαβίρας.— Βλαστού Xtaxi Br.
(2) Βλαστού αυτόθι.
I5) Miklosich Acta et Diplomats, σελ. 279.
(*) Βλαστού αυτόθι.
{") Όμ'-ά;»
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Ύπό Αοσιθέου άπαριθμ.οΰνται έκτο; τών άλλων καί οι έξη; λόγιο', 
του ΙΖ αιωνος.

Νιχό.Ιαος /Τε.Ιο.τονη'ισιος, μέγα; ’Εκκλησιάρχης, γράψα; πολλά 
κατακαέντα κατά τήν έν Φαναρίω γενομένην πυρκαϊάν.

Ναθαναη.Ι μητροπολίτη; Νίκαια; ,  καί Νικηφόρος πατριάρχη; 
’Ν.Ιζζανδρεΐας, άμφότεροι Κρήτε;.

Με.Ιέτιος ΜαρηC ιερομόναχος, διδάξα; έν Χάνδακι τής Κρήτη;, 
καί μαθητή; γενόμενος 'Ιωαννικίου ίερομ,ονάχου τοϋ έν Βενετία μέγα 
ονομα κτησαμένου ύπό τής Γερουσία; έν τε σοφία καί άρίστγ πολιτεία.

’ Ιωαννίχιος ΆΛετ,ανδρείας πατριάρχη;, οϋ μόνον σοφός, άλλα καί 
πολατικώτατος καί άξιάγαστο; άνήρ, καί παρ’ αύτοις τοϊ; άλίλοδόξοι; 
έπαινετό;.

Διονύσιος Ναυχ.Ιίας μητροπολίτη;, φιλόσοφο; ά'ρισνο;, μαθητή; 
Κορυδαλλέ*);.

Πα.ίάσης·, ό μέγα; σκευοφυλαξ, πατρόθεν έκ Πελοπόννησου κατα
γόμενο;, μαθητής Κορυδαλλέ*);· ρήτωρ ευδόκιμο;, καί συγγραφεϋς των
πατριαρχικών γραμμάτων-

Παρά τούτοι; καταριθμητέον μ.· 
έξη; έν Εΰρώπϊ) διδάξαντα;, ή τ

εταξϋ των λογιών τοϋΐζ'αϊώνο; καί τοϋ; 
ά; έλευθερίου; έπιστήμας παιδευθέντα;.

Λημύσιοι χαθηγηταί έν τώ πανεπιστήμιο) τοϋ Π αζαίίου  
έ νρημάτισαν οί ίζης.

Νικόλαο; Κυρίνος (1 6 0 2 ) )
Πέτρο; Πατελάοο; (1 6 0 6 )
Ευστάθιος Πατελάρος »
Συμεών Φταμ.ινό; »
Ματθαίο; Βρετά; (1608)
Λουκά; Κουαρτάνο; (1610) χ Κρήτε;.
Νικόλαο; Κλάδος (16 1 2 ) ί
Λέων Καλέργης (1 6 1 9 ) I
Ιωάννη; Μελισσηνό; (1 627 ), I
’Ιάκωβο; Χαλικόπουλο; (1 6 4 3 ), 'Ρεθύμνιος. 1 
’Αντώνιος Κατάνη; (1 6 8 3 ) j
Εμμανουήλ Τιμόνης (1 6 9 1 ), Χίος.
Μιχαήλ Κονταρίνης (1 699), Λάξιος. (*)

ί1) Facciglali fasti Gymuasii Pataviai.
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ΛιδάσχαΛοι τον εν Βενετία Έ.Ι.Ιηηκοϋ Σχο.Ιεΐου.
Λίβιος Ζάκρας Χίος (1 602) (')·
Νικόλαο; Βλαστός ’ΡεΟόρ,νιος (1 614). 
ίΐα ’/οψ.ιος Δοξαράς ΖακύνΟίος (1616).
Νικόλαος Σοφιανός Κρης “
Σωφρόνιος Πάγκαλος (1 6 3 2 ).
'Ιερεμίας Τοσκάνος (1633 ''.
’Ανάριας 'Ρόστ,ς Ναυ-λιεΰς (1634  — 30).
Νικόλας Φλορέντί,ας (1640).
"Ιερόθεος Καλλονάς (1641).
Σωφρόνιος Καλλονάς (1655).
Βίκτωρ Κερκυοαΐος (1669).
Νικόλαος Παπαίόπουλος (1686).
Μάρκος Μαράς Κρλς »
Κωνσταντίνος Μέριας (1699) »

Καθηγηται τον Φ.Ιανγινιανον Φμονηστημίου.
’Αντώνιος Προκακιάνττ,ς (1676).
Στέφανος Μόσχος (1 6 9 1 ).
’Αλέξανδρος Κόκκινος (1 6 9 4 (2).

Οί dt μνημονεύονται ώς μα&ητενσαντες εις το ir  
Παταβίω Γνμνάσιον (Λ).

Α* * τρ,ήαα έγγραφων,
Νικόλαος Καραβέλας Κερκυραΐος.
Μάρκος Βάλσαρ.ος ΖακόνΟιος.
Λουκάς Κουαρτάνος.
Μάρκος ’Αντώνιο; Μ . . .
Λουκάς Σαγγινάτιος.
Νικόλαος Κλάδιος, έκ Κύ&ωνος.
Μάρκος Μαίερός.
Α/,ρ.·/,τριος Βλαστός.
’Ακριανός Σπέρας.
Σιγισριόν<5ος Σ . . .
Μ vj ατ,λ Μ αγγανάρκς

(*) Ό Ζάχρας ΐ/ρημάτυιν ίΐιτερον χαθτ,γητής έν τφ κανεκιστημΰρ ir  ; 'Ι 'ί'ρ -ίρς.
(*) Velmlo, Cubnia Greca in Venezia.
(5) Ccnui ed inscrizioni della liniversita di Padova, Pad. 1841. 

(ΝΕΟΕΛΛ. ΦΙΛΟΛΟΓ.) 2 7
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Πέτρος Μεζέριος
Παύλος Σαγγινάτιος
Γειοργίος Καλλιέργης (έκ 'Ρέθυμνου)
Αντώνιος Πανδϊνος
’Ιωάννης Γιγνάτιος
Μάρκος Φράγκος
Παύλος Κασιμάτης (έκ Κύδωνος)
Γεώργιος Γαβαλας °
’Ιωάννης Τρίτης (εκ 'Ρεθύμνου)
Γεώργιος Κονταράτος "
Νικόλαος Τρώϊλος »
’Ιωάννης ’Ερρίκιος.
’Ιωάννης Βαπτιστής Δονδϊνος
Γεώργιος Ζούκης
Εμμανουήλ Λίτινος
Καϊσαρ Σίλβάνος
Νικόλαος Ζόγιας
Παύλος Κορέσιος
Νικόλαος Σαγγινάτος
’Ιωάννης Μόρμορης (έκ Κώδωνος)
Γεώργιος Πατελλάρος
’Ιωάννη; ’Αντώνιος Βάρβοχας (έκ ’Ρέθυμνου) 
’Εμμανουήλ Καλαφάτης 
Νικόλαος 'Ρόσης (έκ ’Ρέθυμνου)
Μιχαήλ Μόλος Ι>
’Ιωάννης Μαδερός (έκ Κύδωνος)
Γεώργιος Βλαστός (έκ ’Ρέθυμνου)
’Ιωάννης ’ Αντώνιος Σοφολέος (έκ Κώδωνος)
Γεώργιος ’Ερρίκιος

Νικόλαος Κουαρτάνος Κεοκυραΐος.
Άνδρέας Κουαρτάνος »
Βίκτωρ Βούλγαρις ”
’Ιωάννης Μακρής Ζακύνθιος.
’Ιουστινιανός, Κερκυραϊος.
’Αντώνιος Συγκλητικός Κύπριος.'
Σταματέλος Βούλγαρις Κερκυραϊος.
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Βασίλειος Δαμιανός Σμυρναϊος.
Γεώργιος Γαρούτζης Κεφαλλην.
Νικόλαος Βάλσαμος Ζακύνθιος.
Δημητριος Πετρετΐνος Κερκυραΐος.
Ιωάννης Σίγουρος Ζακύνθιος.
Σταματέλος Λούπινα; Κερκυραΐος.
Γεώργιο; Μανδρίκαρδος Ζακύνθιος. 
Παναγιώτης ’Ιουστινιανός Κερκυραΐος. 
Μάρκος 'Αντώνιος Βούλγαρις ”
Νικόλαος Πολυκαλάς Κεφαλλην·
’Ανιϊρέας Λικίνιος έκ Μονεμβασίας. 
Λαυρέντιος Καποδίστριας Κερκυραΐος. 
Κωνσταντίνος Κρασάς Κεφαλλην.
Γεώργιος Σουμμάχιος Ζακύνθιος.
Κυριάκός Χωραφάς Κεφαλήν.
Τρώϊλος Μαρκοράν Κερκυραΐος.'
Στέφανος Βούλγαρις 11 
Άλοΰζιος Λοβέρόος Κεφαλλην.
Πέτρος Βουτζαράς Πάριος.
Οεόφΐλος 'Ραρθοϋρος Κερκυραΐος.
’Αντώνιος Φινότης "Ανδριος.
Σίλβεστρος ’Ιουστινιανός Κερκυραΐος. 
’Ιωάννης Μεταξάς Κεφαλλην.
Αντώνιος Δάμωνός Κεφαλλην·

Β' τμήμα έγγραφων.
Γεώργιος Δούλαν,ς 
χΑγγελος Τρόνος 
Γεώργιος Κουϊρίνος 
Ιωάννης Κασιμάτης 
Γεώργιος Λεζενιάνος 
Ματθαίος Καλλέργν,ς 
Νικόλαος Βεμπάρδος 
’Αντώνιος Σκορδύλης 
’Ιωάννης Μαυρίκιος 
Γεώργιος Σοφολέος 
Γεώργιος Σίδερο;

27*
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’Ιωάννας Πόρφιος (έκ Κύδωνος).
Παύλος Στάης »
Γεώργιος Πατελλάρος 
’Αντώνιος Χαλικόπουλος (έκ 'ΡεΟύμνου). 
Νικόλαος Τρώϊλος »
Βενέδικτος Μίζαλδς.
Γεώργιος Χορτάκης (έκ 'Ρεθύμνου).
Ιωάννης Πορφυρός (έκ Κύδωνος).
Νικόλαος Γαβαλάς. »
’Ιωάννης 'Ρόδιος.
Γεώργιος Κορνήλιος.
’Ανδρέας Βαλάσιος.
’Ανδρέας Τορκέλλιος 
’Αλέξανδρος Σκλάβος 
Βαρθολομαίος Αάνδολος.
’Ιωάννης Μάνος.
Πέτρος Ζένος.
Νικόλαος Ζόγιας.
Γεώργιος Βαρούχας 
’Εμμανουήλ Μεζέριος.
Φραγκίσκος 'Ρόσης 
Νικόλαος Σαγγινάτιος.
’Ιάκωβος Ζόγιας.
Νικόλαος Πρεμαρίνος.
Νικόλαος Μεζέριος.
Νικόλαος Μτ:όν.
Κοσμάς Βαρότζης 
Γεώργιος Καλλέργης.
Κωνσταντίνος Άχέλης·
’Ιωάννης Γεώργιος Βόλ.
Θωμάς Μουζάλας.

’Αλέξανδρος Βιέρος 
Μιχαήλ Κακαβέλας 

,’Ανδρέας Σκιρόπουλος 
Γεώργιος Καλαφάτης.
’Ιωάννης Στάης

(έκ Κύδωνος). 

(έκ 'Ρέθυμνου).

(έκ Κύδωνος).

(έκ Κύδωνος). 

(έκ 'Ρέθυμνου).
»

(έκ Κύδωνος)·
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Μάρκος Μπότζας (έκ Κύδωνος).
Ιωάννης ’Αντώνιος Σοφολέος. 
Εμμανουήλ Πολίνας.
Νικόλαος Νομικός Ζακύνθιος.
Γεώργιος Κόκκινος Κεφαλλην· 
’Αναστάσιος Πανάς *
Γεώργιος Μανδρίκαρδος Ζακύνθιος. 
Σταματέλος Καλογεράς Κερκυραϊος. 
Ματθαίος Κομοϋτος Ζακύνθιος. 
’Ιωάννης Νομικός ®
’Αντώνιος Καροϋσος Κεφαλλην. 
Σπυρίδων Μπούας Κερκυραϊος. 
'Ιππόλυτος Προσαλέντης «
'Ιερώνυμος Καποδίστριας »
Βενέδικτος Τριβόλης »
Νικόλαος Βούλγαρις » 
Σταματέλος Λούπινας »
'Ράλλης Πολυκαλάς Κεφαλλην. 
Παύλος Άλβέρτης έκ Ναυπλίου. 
Αύρηλιος Πολυκαλάς.
’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος Χίος. 
Ματθαίος Κοσμάς Ζακύνθιος.
Εκτωρ Λουκάς Κερκυραϊος.

Γεώργιος Βανδιλάκιος ”
"Αγγελος Σουμάκης Ζακύνθιος. 
Μάρκος Ξανθόπουλος ”
Ιωάννης Χρυσαφίδας Κύπριος. 

Γεώργιος Σουμμάκης Ζακύνθιος. 
Ιωάννης Κατζαΐτης Κεφαλλην* 
Μάρκος ’Αντώνιος Ά χέλης Κύπριος. 
Νικόλαος Μοτζενίγος Κερκυραϊος.' 
Φραγκίσκος Δραγονδϊνος Κεφαλλην. 
Καϊσαρ Μπούκας "Ανδριος.
Σπΰρος Καρανδινός Κεφαλήν.
Τωάν-ης Μεταξάς 11 
Βερτούκιος Βελλαμαρίνος Κερκυραϊος.

|  Κ ρητές.



ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ-

ΑΕΚΑΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ ΑΙΩΝ.
1700-1800

Νικόλαος Μαυροκορδάτος.
Έγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει περί τδ 16 7 0  έξ ’Αλεξάνδρου* 

Μαυροκορδάτου τοϋ έξ ’Απορρήτων. ’Εκπαιδευθείς ύπδ ταϋ πατρδς, 
εικοσαετής ήν άκρως είδήμων της Ελληνικής, Λατινικής, καί Τουρ
κικής, θαυμ,αζόμενος παρά πάντων διά την ευφυΐαν (') . Διεδέχθη εις 
τδ τοϋ μεγάλου διερμηνέως αξίωμα τον έκ ποδαλγίας πάοχοντα π α 
τέρα αύτοΰ, τοϋ οποίου πολλω ύπερεϊχεν έπ'ι μεγαλ.οφυΐα, καί επί 
εικοσαετίαν (1 6 8 9  — 1709) διετέλεσεν έν τφ  περιβλέπτφ άξιώ- 
ματι, άναπτύξας άξιοθαύμαστον δραστηριότητα καί λεπτόνοιαν κατά 
τάς διαφόρους έσωτερικάς καί έξωτερικάς τοϋ ’Οθωμανικού κράτους 
υποθέσεις. Τω 17 0 7  διορισΟείς ήγεμών τής Μολδαυΐας άνεκλήθη κατά 
τδ επόμενον έτος άντικατασταθείς ύπδ Αημητρίου Καντεμίρου’ άλλ’ 
έν ετει 1711 περιεβλήθη δεύτερον ήδη τδ τοϋ ήγεμόνος αξίωμα.

Μετά την έπί τον θρόνον άνάβασίν του άπήλλαξε πολλούς Μολ- 
δαυούς έξανδραποδισθέντας ΰπδ των Ταρτάρων, έτακτοποίησε τά 
οικονομικά τής χώρας, έξωμάλυνε πάσας τάς ύφισταμένας διαφοράς, 
ήλάττωσε τούς φόρους, περιέστειλε διαφόρους κακάς συνήθειας, καί ένι 
λόγω διώκησε τδν τόπον πατρικώς. ’Επειδή τέλος ή διοίκησες τοϋ 
Νικολάου εύηρέστησε τή Πύλη μετέθεσεν αΰτη, μετά τεσσάρων ετών 
καί τεσσάρων μηνών αύτόσε ηγεμονίαν (1 7 1 6 ), εις Βλαχίαν ήτις

(’) « Ουπω γάρ έλκων έτος τδ εικοστόν, πολύς μίν ήν έν θεωρία καί πράξει, τοϋ 
Δανιήλ οΰχ απολειπόμενος, πολύς δ’ έν φιλοσοφίφ καί Ρητορεία, έν πολλαΐς διαλέ- 
χτοις τω πατρί παρεξεταζόμενος, μάλιστα δέ τήν Ελλάδα καί πάτριον, τήν τε Λα- 
τινίδα, καί τήν ’Οθωμανικήν ούτως είς άχρον έξηχριβώσατο, καί ταϋτα χρόνου μα- 
κροΰ μή δεηθείς μηδ5 έχοημίας πρός άλλοτρίαν στειλάμενος, άλλ* ο’ιχοι μένων χαί 
τή πατρίδι, ώστε τούς μέν Λατίνους αυτόν τής Λατινίδος ύπερθαυμάζειν, τούς δέ 
’Οθωμανούς τής οικείας φωνής χαί τής άλλης παιδείας διά τιμής άγαν χαί νϋν εχειν 
τον ανδρα, ούχ όπως τούς τυχόντας, αλλά κ«1 τονς προύχοντας, καί δή καί αυτόν τόν 
βασιλέα», , , Ιάκωβος ’Αργείος,
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μετά τήν καρατόμησιν τοϋ ηγεμόνας αύτής Στεφάνου Κανταχουζηνού 
είχεν ανάγκην στιβαράς καί έπιδεξίας χειρός. Άφικόμενος εις Βλαχίαν 
ό Νικόλαος έγένετο διώκτες της οικογένειας των Καντακουζηνών καί 
ετέρων τινών αρχόντων, ώς μέν τινες λέγουσι, φοβούμενος αυτούς, ώς 
δ ’ άλλοι κατ’ έπιταγήν τοϋ μεγάλου βεζίρου.

Οί Καντακουζηνοί καταφυγόντες προς τον αύτοκράτορα της Αυστρίας 
έξη,τήσαντο συνδρομήν κατά τοϋ Μαυροκορδάτου" ή δέ αυλή της 
Βιέννης, έχουσα λόγους δυσαρέσκειας κατά τοϋ Νικολάου, έκαιροφυ- 
λάκτει πρός έκδίκησιν. Τη 25  Νοεμβρίου 1 7 1 6  στρατός Αυστριακός 
λάθρα εις Βλαχίαν είσελάσας κατέλαβε την πρωτεύουσαν, καί ό μέν 
ήγεμών συλληφθείς μετηχθη εις Τρανσυλβανίαν, ή δέ Τουρκική φρουρά 
κατεκόπη, καί ή πόλις αφειδώς διηρπάγη. Ή  Πύλη έκτιμώσα την 
πρός αυτήν άφοσίωσιν τοϋ Μαυροκορδάτου, καί άναγνωρίζουσα τάς 
έξιδιασμένας εκδουλεύσεις αΰτοϋ, τον άντικατέστησεν έν τή ήγεμο- 
νεία διά τοϋ αδελφού του Τωάννου.

Ή  έν Πασσάροβιτζ ειρήνη (1 7 1 8 ) έναυάγησε τούς επί τής Βλα
χίας κατακτητικούς σκοπούς τής Αυστρίας, ύποχρεωθείσης δ ι’ ίδίου 
εδαφίου τής συνομολογηθείσης συνθήκης νά ελευθερώσει τόν Νικόλαον, 
δστις έπανελθών εις Κωνσταντινούπολιν διεδέςατο έν τή ηγεμονία 
τόν άποθανόντα αδελφόν του Ίωάννην. Έγεμονεύσας τά δεύτερον έτη 
ένδεκα καί μήνας δύο έν είρήν/ι καί ησυχία δ Μαυροκορδάτος έξεμέ- 
τρησε τό ζή,ν τή 14 Σεπτεμβρίου 1 7 3 0 , καί έτάφη εις την ύπ’ 
αΰτοϋ κτισθεΐσαν μονήν τοϋ Βακαρέστη.

'Ο Νικόλαος άναντιρρήτως ήν είς των έξοχωτέρων λογίων τοϋ III’ 
αΐώνος, είδήμων τής 'Ελληνικής, Λατινικής, Γαλλικής, ’Ιταλικής, ’Αρα
βικής, Περσικής, καί ’Οθωμανικής διαλέκτου" διό καί δικαίως έγκω- 
μιάσθη υπό τε ομοεθνών καί αλλογενών. Καί έκ μεν τών ήμετέ- 
ρων ιδία διετράνωσαν την παιδείαν καί τάς άρετάς του ’Ιάκωβος ό 
Μάνος, Παρθένιος ό έξ ’Αθηνών, έκ δέ τών Γερμανών οί Βόλφιος 
(Secretarii aulici Wolf, panegyricus in laudem Nicolai Maurocor- 
dati), καί Χαίλβιος (Theodori Hoelvii, oralio de litferatum studiis 
Nicolai Maurocordati).

'ο  Μαυροκορδάτος ένεψύχωσε την Ελληνικήν παιδείαν, διετήρει 
αλληλογραφίαν μετά διαφόρων Ελλήνων καί ξένων, ώς Βεγλέρου κλπ. 
και είχε καταρτίσει πλουσίαν βιβλιοθήκην έξ έντύπων καί χ ε ι
ρογράφων.
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Σ  νγγρά μμα τα .

— Φιλόθεου Πάρεργα. Έ ν Βιέννη 1 8 0 0 . (Το σύγγραμμα τοΰτο 6 άββάς 
Βιγνδζης, βιβλιοφΰλαξ τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας, ώνόμασε roman, fort 
instructif, et tr0s amusanl).

— Περί των καθηκόντων, βίβλος ξυγγραφεΐσα παρα τοΰ εΰσεβεστάτου, 
υψηλότατου, και σοφωτάτου . αΰθίντου καί ήγεμόνος πάσης Ούγγροβλσχίας 
Νικολάου ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου Βοεβόόα, νΰν πρώτον τΰποις ΙκδοΟεΐ- 
σα έπι τής ήγεμονείας τής Αΰτοϋ ΰψηλότητος, άρχιερατεΰοντος τοΰ πανιερω- 
τάτου κυρίου Δανιήλ, έπεμελεία καί διορθώσει τοΰ λογιωτάτου κυρίου Γεωρ
γίου Τραπεζουντίου, διδασκάλου τής έν Βουκουρεστίω αυθεντικής Σχολής. Έ ν  
Βουκορεστίφ 1719, κατά μήνα Δεκέμβριον. (Έξεδόθη έλληνολατινιστί έν Λειψία 
1713 . Τό σύγγραμμα τοΰτο, λέγει ό Ham m er, έπεχει την αυτήν έν τή Ε λ 
ληνική φιλολογία θέσιν, οί'αν το τοΰ Κικέρωνος έν τή λατινική'.

— Επιστολή προταχθεΐσα εις τήν Ιν ϊ χ ε ι  1716 εις Παρισίους έκδοθεΐσαν 
Γεωγραφίαν Χρύσανθού Νοταρά.

’Ανέκδοτα.

—Παράλληλος έναθεώρησις ίεραςτε καί άορίστου αρχαιολογίας.
— Διάλογος περί ψυχής.
— Ευχή έωθινή, καί έσπερινή.
’Έγραψε λατινιστί, Φροντίσματα’ καί μετέφρασεν έκ τοΰ λατινικού τ° 

Ελληνικόν Θέατρον, έκδοθίν έν Λειψία 1758, καί 1760.
Τουρκιστί δέ — Περί τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.—ΙΙερί τής άρχαίας 

καί νέας Δακίας(')·

Παναγιώτης Δοξαράς.
Νικόλαος Δοξαράς, έκ Μάνης καταγόμενος, άπέλιπε τήν πατρώα 

καί τά  έαυτοΰ έπί σκοπώ νά $ιατελέση τον βίον άτυράννευτον καί 
έλ9ών εις Ζάκυνθον έτέΟη υπό τήν σκέπην τής Ένετικής προσ
τασίας' ότε δ ’ έν έτει 1685  υποκινήσει των Ενετών ήγέρΟη ή Ε λ 
ληνική έπανάστασις, ό Δοξαράς ταχθείς υπό τάς σημαίας τοΰ άγιου 
Μάρκου συνετέλεσεν ούκ ολίγον εις τήν άλ.ωσιν των έν Μανή φρουρίων? 
καί μετά τής ΰπ’ αυτόν δυνάμεως υπηρέτησε χρησίμως εις τό στε
νόν τής Κορίνθου' αί προς τήν Δημοκρατίαν έξώιασμεναι οπηρεσίαι τοΰ 
Νικολ,άου άντημείφθησαν <$V έπιχορηγήσεως έγγειων κτημάτων έν 
Πελοποννήσω καί ίιά  -τιμών (2).

( ] ) Έπ. Γταματιάδου, Βιογραφίαν των μεγάλων Διερμηνέων.—AudiffrCt, Biogra- 
phie Univ. tom. X X V I I . — Hammer, Histoirc de I'Empire Ottoman.

(s) Ταΰτα πάντα ήνΟολόγησεν εξ επίσημων πιστοποιητικών 6 Κ. Μουστοξυδης, 
ημεΤς δ’ έντυχόντες έν τρωτοτνπφ παρά τώ φίλφ Κυρ. Άλεξ. Σταματοπούλω
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*Αποθανών ό Νικόλαος έγκατελιπεν υιόν τδν Παναγιώτην, δστις 
μιμηθείς το παράδειγμ.α τοϋ πατρός έξεστράτευσεν (1 6 9 2 ) είς Χίον 
ϊγω Ί  ίδιους μισθωτούς, καί κατώρθωσε ν’ άποσπάστ) της Τουρκικής 
υπηρεσίας τον διαβόητου συΐΛπατρκότην του Λιβερίαν Γερακάρην. Πολ- 
λαχώς δέ υπό τής Δημοκρατίας τιμηθείς άπεβίωσεν έν Κέρκυρα την 
1 2  Φεβρουάριου 1729.

*0 Παναγιώτη; Δοςαράς διέπρεψε κατά πρώτον λόγον ώς ζωγρά
φος καί κατά δεύτερον ώ; στρατιωτικός καί συγγραφεύς. Διάφοροι 
εικόνες αύτοϋ, κατά δίκαιον λόγον έτπσύρουσαι τον Θαυμασμόν τών

xa! βουλευτή Λευχάίος τό περί Δοξαρζ τιιτοποίητίχόν τοΰ χεριχλεοϋς Φραγχίσχοιι
Μοροζίνη παρατιθέμεθα.

« Noi Francesco Morosini ΚΓ Proc.r per la Ser* Repca di Vinetia Capitan 
General.—Tratta I’origine et i propii natali il fedel Nicolb Doiarh nella Pro- 
vintia di Maina ha per istinto ingenito di devotione, e di fede abbandouata 
la patria e le sostanze per viver solto I’orobra della Publica protezione, rico- 
vratosi al Zr.nte, ha cola con la permanenza di molti anni rafinata la sua 
conslanza, stabilendosi pin sempre nella brama di chiuder la vita sotto 
questo Sereuissimo DcmiDio ; in sorta di prescute la raossa dell’arroi, ha d’or- 
dine nostro inlraprcsa la fnutione iuporlante e perigliosa di trattar con 
i Primnti et habitant! della Pvovint'a medema i maneggi della loro scllcva- 
tione contro Turclii, per cui repplicati i viaggi cnco in slaggione difficile, 
h i sortito i punti piu csentiali, che conclusi poscia da Noi con appunta- 
menti, e concerti, sorti gloriasamcntc I’acquisto di cssa Provintia, che 
con la resa delle tre Fortezzc sopra d’essa da Turclii errette, e mantenute 
ε’έ ridotta a publico assoluto possesso. Ad operatione di cosi gran rimarco, 
perb essendo singolr.rmentc vcIso l’impiego, e l’opra del precitato Doxari, 
che con dcsterita trattb, e sorti anco avantaggiosamente la resa delle reggia 
muuiticcnza del Principe a ccnsolalione del suo animo, et a sostegno dell’, 
eth sua cadente. Sopra il raotivo peri de’suoi huniilissimi ricorsi et a ricc- 
noscenza del suo mcrito le r.oncedemo per virtb delle present! con l ’auto- 
rith del Capitanato nostro General l’edificio con quattro rode di molino d ’ 
acqua, situate uel luogo de Mandigna nel territorio di Sernata a riva del mare, 
era di ragione del publico errario di Constanlinopoli, perchh liabbi libera- 
mente a godcre il bencfdcio nella propia persona e de suoi heredi in per- 
petuo, senza obligazione, ne aggravio imaginabile, e con il pieno indulto 
medemo anco le conccdeno la casa, che gia dentro della Forlezze sudetta 
di Sarnata gl'c stata assegnata in cui haver possi il ricovero pur perpetuo- 
inente con suoi heredi cosi che ccntribuite le di lui benenaerite fatichc 
possa benedire la Publica generosa benignita ncgl’elVeUi delle sue gratiose 
benefiicenze. Concedcudo in ordiue accib il registro alle presenti per la loro 
in viola bi 1 essecutione.

D,.ta d: Galera nodra Cap. Gen. Porto di Cilrcs 10 Ottobre 1083 S. N. »
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Οεωμένων εϋρηνται, εν τε Λευκάδι καί Κέρκυρα' ώς συγγραφεϋς δ ’ 
εϊνε γνωστός έκ των έξης δυο φιλοπονημάτων αύτοϋ

— Τέχνη ζωγραφιάς. αψκ'.
—  Παναγιώτη Δοξαρα ίππε’ως Πελοποννησίου ζωγράφου, περί ζωγραφιάς 

κατά τδ αψκς·'.
Καί το μέν πρώτον εϊνε μετάφρασις εις την άπλοελληνικήν διαφόρων πραγ

ματειών τοϋ Λεονάρδου Βίντζη, Δέοντος ’Αλβέρτου, καί Άνδρε ου Πότζου, 
μετά προλόγου καί έπιγράμματος Λεοντίου τίνος μονάχου Πελοποννησίου, ζω 
γράφου καί τούτου κατά πάσαν πιθανότητα. Τδ δέ δεύτερον είναι πρωτό
τυπος τοϋ Δοξαρα συγγραφή, καί σώζεται έν χειρογρφφω παρά τω Κ . Παύλω 
Λάμπρω.

Ενα των υιών τοϋ Παναγιώτου, όμαίνυμον τω πάππω καί γεννη- 
Θέντα δμοίως έν Καλάμαις, παραλαβών ό περιφανής τής Κερκύρας 
υπερασπιστής Σουλεμβοϋργος κατέταξεν εις τους περί αυτόν αξιωμα
τικούς, και άνέδειξεν έπειτα ταγματάρχην. Άποσταλεΐς δ ’ είτα ό Νι
κόλαος εις Βενετίαν έξεπαιδεύθη τήν ζωγραφικήν παρά των έν τη 
μητροπόλει ταύτη αρίστων καλλιτεχνών. ’ΕπανελΟών δ ’εις Κέρκυραν 
ώνομάσθη έν έτει 1745  υπό τής πολιτείας ταγματάρχης τής χωρο
φυλακής τής πόλεως καί πάσης τής νήσου. Μετοικήσας δ ’ ύστερον έν 
Ζακύνθω ένησχολήθη εις τήν προσφιλή τέχνην, καί λαμπραί ζωγρα- 
φίαι αύτοϋ εϋρηνται έν τώ ναώ τής Μεταμορφώσεως (’).

Περί τοϋ Νικολάου Δοξαρα ένετύχοαεν παρά τώ αύτω Σταματο- 
πούλω έν πρωτοτυπώ καί τά  εξής έγγραφα.

Nous Matthias Ioannes Comte S. E. R. de Schulembourg, feld-mare- 
chal et general en ehef de la serenissime republique de Venise, che
valier de l’Aigle Noire de lOrdre de S. M. Prussienne.

La famille du chevalier Panajotti Doxara s’etant retiree du joug 
des Turcs du Royaume de Moree, ou elle possedoit des biens con
siderables, et qu’elle a tout abandonnee par l’affection et zele pour 
la serenissime R ep u b liq u ece tte  famille etant outre cela meritoire 
par les services que ses ancetres out rendu au Public, dans l’acqui- 
sition du dit Royaume.· tous ces merites et prerogatives nous out porte 
de prendre sous notre protection la dite famille : de sorte qu’ayant (*)

(*) Έλληνομνήμων A’.—N. Κατραμή, ιστορικά! διασαφήσεις περί Βουλγάρεως, 
έν Ζαχύ·4)ω. Ό Κ. Μουστοξύδης έξ έσφαλμενων παραδόσεων άπέδωχεν εις τδν πα
τέρα τά καλλιτεχνήματα τοϋ υίοΰ’ διότι, ώς άπέδειξεν δ Κ. Κατραμής, αί έν τη 
Φανερωμένη ζωγραφίαι είσίν έργα τοϋ Νικολάου, χα! οΰχΐ τοϋ Ι/αναγιώτου Δοξαρα. 
Επίσης χατά λάθος άπεόόβη εις τόν έν λόγω Νικόλαον ή εΐκύν τής λιτανίας τοϋ 

άγιου Διονυσίου, γραφεΤσα ύπδ τοϋ Ζαχυνθίου ζωγράφου χα! σατυρικού ποιητυϋ Κουτοΰζη.
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rccouvre chez Nous l’heritier Sr Doxarii, homme de toute probite, 
dont les qualites pcrsonnclles etoient aussi ornees de I’art de peiu- 
ture, Nous avons emploie tous nos soins pour que le Gouvernement 
donne quelque moyen de subsistance a ces pauvres gens; comme cela 
a reussi, la Republique lui ayant accorde des revenus a Saintc Maure, 
a la mort du dit Chevalier Doxara, ayant laisse plusieurs orphelins, 
entre autre l’enseign Nicola Doxara. celuici nous Larons pris a notre 
service parrai les officiers de noire suite, l’avant declare Capitaine 
apres. II a un talent parliculicr entre autre pour l’art de dessiner 
et de peindre, c’esl pourquoi nous avons trouve ά propos de le metlre 
cliez les premiers peintres d’ici pour le perfectionner, de sorte que 
pendant dix annees de suite que nous l’avons eu dans la maison, tl 
eu est parvenu a un point de ne pas regretter son terns; ce qui a 
fait que nous luy avons confie le soin de notre gallerie. La connois- 
sance qu’il a de la peinture, la fidelite et probile, qu’il nous a lemoi- 
gne dans plusieurs rencontres d’aehat des tableaux fait, que nous lui 
en tcmoignons par cellecy de la gratitude : outre l’assistance que nous 
lui pretons a son depart pour chez luy, le recommandant d’ailleurs 
tres instamment a quiconque apparticndra de lui pouvoir dtre utile 
en ce qui le pourroit regarder de pres. En foi de quoi nous avons 
signe et fait sceller dc notre Sceau. Venise le 8 Aout 4738.

Conte di-Schulembourg.
Jean Frederic W einer secretaire.

Petrus Grimani Dei gratia Dux Veneliarum, Nobili et sapienti viro 
Danieli Dclpbino provisori nostro Generali Maris ildeli dilecto saluteni 
et dilectionis affectum. Abbiamo col Collegio questo giorno in concor- 
renza d'altri benemeriti ufficiali eletto capitanio atluale sopra colteste 
ordinanze di Corfu citta e borghi il capitan Nicolo Doxari, che ad 
esempio dell’avo, e del padre, che doppo resi i pin utili servigii nel 
eorso di due guerre si sacrificorono per le publiche glorie, avendo 
meritato prima d’esser distinti del titolo di Cavallieri per la dedicione 
al publico nome ottenula da lutti li popoli di Maina. Intraprese il 
servicio in ligura d’ufficial digolelta, applicalosi alio studio delle mat- 
tematiche sotta la disciptina del tenentc general Gianeix talmentc 
riusci che meritf» di conseguire il titolo di Capitan ingegnere, come il 
tutto rissulta dagli attestati, e fedi, che lo aceompagnano. Che pero 
ordinarete sia admesso ali’exercicio della carica stessa in luoco di chi 
vi si attrova per mode di proviggione, per traltenersi esso Doxara il 
restante tempo degl’anni cinque per poscia esser tramulato dall’una 
all’allra isola col meltodo prescritto dal Decteto 3t) Xbre 1744 per 
godere la paga, obblighi e prerogative alia stessa altincnti e godute da
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da suoi prccessori, certi di ritrmre dallo stesso un buon servicio. come 
ha fatto per i! passato nelle publiclie occorenzc.

Data in Nostro Ducali Palatio die vigcsima sexta Novembris, indictionc 
nona, MDCCXXXXV.

Aloysius Mocenico Dei gratia Dux Veneliarum etc. Nobili et sapi- 
enti viro Ioanni Paolo Tervisano de suo mandato provisori Ceffuloniae, 
fuleli dilecto salutem et dilectionis affectum. Abbiamo col Seuato 
questo giorno tramutato capitanio sopra la compagnia delle ordinanze 
di Ceffalonia, Lixuri, il capitan atlual Nicolo Doxara, che serviva a 
Cerigo, ed in luogo del capitan attual Demetrio Caridi; che pero lo 
farele admettere ali’exercizio della carica slessa per servir in essa il 
solito tempo degli anni cinque, e poi essere tramutato e con la paga 
di capitanio attual solita e goduta da suoi processor!, prometlandosi 
dallo stesso un utile servizio.

Data in Nostro Ducali Palatio die quarta Iunii, indictione quinta, 
MDCCLXXII.

Έ κτος τούτων εΰρηνται παρα τω αύτω Σταματοπούλω και τα έξης τρία 
περί Νικολάου Δοξαρα έγγραφα" 1) Πιστοποιητικού τοϋ προβλεπτοϋ Κέρκυ
ρας Μάρκου Κουερίνη δπο ημερομηνίαν 14 Δεκεμβρίου 174G μαρτυροϋντος 
την υπό τοΰ Νικολάου Δοξαρα, ώς ταγματάρχου τής χωροφυλακής, Ιν τή 
πόλει ταύτη αξιέπαινου διαγωγήν" 2) 'Όμοιον τοΰ προβλεπτοϋ Κεφαλ
ληνίας Πασχάλη Κικόνια (21 Ίαννουαρίου 1752) πιστοποιοΰντος την καλήν 
τοΰ Νικολάου Ιν τή νήσω διοίκησιν* και 3) έγγραφον τοΰ προβλεπτοϋ Ζα
κύνθου Ζανφρα/κίσκο υ Μανολέτσου (1 Αύγουστου. 47 G 4) όμολογοΰντος, οτι 
έ Δόξαοάς οός ταγματάρχης τής χωροφυλακής συνετέλεσεν εις την εϊρήνευσιν 
τοΰ τόπου, την καταδίωξιν των κακοποιών, καί την πειθαρχίαν τής εγχωρίου 
πολιτοφυλακής.

Ιάκωβος Πυλαρινός.
ΈγεννήΟη έν Κεφαλληνία τή 9 ’Ιανουάριου 1659- ’Εν πρώτοις 

έσπούδασε, κατά την Οέλησιν των γονέων του, τά  νομικά έν Βενετία 
καί Παταβίω ’Αναδειχθείς νομοδιδάσκαλος δεκαεξέτης, κατήλθεν εις 
την πατρίδα, πλήν ή οψις τής κοινωνίας, καί τής επιστήμης ή κατά- 
χρησις ήνάγκασαν αυτόν νά έγκαταλίπτ, τό δικηγορικόν επάγγελμα 
καί άφοσκυΟή εις την Ιπποκρατικήν τέχνην. 'Οθεν έπαναστρέψας εις 
Πατάβιον, μετά τοσούτου ζήλου έπεόόΟη εις την νέαν. επιστήμην? 
ώστε μετά διετή φοίτησιν ελαβε τόν στέφανον τής ιατρικής. Φλέ
γόμενος υπό τοΰ πόθου νά έπισκεφΟή την γήν των ονείρων του, έπε- 
σκέφΟη τάς Αθήνας, καί μεταβάς εις Κρήτην ήρχισε νά μετέρχηται 
τον ιατρόν προς πορισμόν των εις περαιτέρω όδο ιποοίαν αναγκαίων. 'II
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ευτυχής έκβασίς τών θεραπειών του, καί ή διαδοθεΐσα φήμη τής 
εμπειρίας του επληροφόρησαν τον ’Ισμαήλ πατάν, διοικητήν τής 
νήσου, οστις προσέλαβε τον Πυλαρινόν, ώς αρχίατρον, με γενναϊον 
μισθόν. ’Εκ Κρήτης ό ’Ιάκωβος μετέβη εις Κωνσταντίνούπολιν, κα\ 
ρ.ετερχόμενος το επάγγελμα τοϋ ίατροϋ μέχρι τοϋ 1 6 8 4  άπελάμ- 
βανε μεγίστης ύπολήψεως, δτε ό πρίγκηψ Καντακουζηνός διορισθείς 
ήγεμών τής Βλαχίας προσέλαβεν αϋτδν εϊς την αύλήν. Μετά τριετή 
έν Βλαχία διαμονήν ό ’Ιάκωβος έπανέστρεψεν εϊς την πατρίδα του, 
ένθα εύρε τον πατέρα του τεΟνηκότα. Λιατρίψας έν Κεφαλληνία έπί 
έν έτος, μετέβη τώ 16 8 7  εϊς Γερυ.ανίαν καί ’Ρωσσίαν. Ή  φήμ.η τοϋ 
ονόματος του προηγηθείσα γνωστόν κατέστησε τον Πυλαρινόν, προ®-, 
ληφθεντα αμέσως ώς αρχίατρον ΰπό Πέτρου τοϋ Μεγάλου

Φύσει αδύνατος καί φιλάσθενος ήναγκάσθη μετ’ ού πολύ νά εγκα- 
ταλίπη τό ψυχρόν τής 'Ρωσσίας κλίμα, καί έλθών εϊς Βενετίαν προσ- 
ελήφθη ΰπό τοϋ τότε άρχιναυάρχου τής Δημοκρατίας έν τή  ’Ανα
τολή, ώς ιατρός τοϋ στόλου. ’Εν έτει 1 6 9 4 , άποθανόντος τοϋ Μορο- 
ζίνη, έπανέστρεψεν ό Ιάκωβος εϊς Βενετίαν, καί έκεΐθεν μεταβάς εϊς 
Βλαχίαν, προσεκλήθη ώς αρχίατρος τοϋ ήγεμόνος τής Σερβίας* έπί 
τέσαοα έτη διατρίψας έν τή αυλή τοϋ Βελιγραδιού έπανέστρεψεν 
αύΟις εις Κεφαλληνίαν, καί έκεΐθεν ένεχώρησε διά Λιβόρνον, Σμύρνην 
καί Κωνσταντίνούπολιν, δπου διέμεινε μέχρι τοϋ 1701 . 'Ο ήγεμών 
τής Σερβίας καί αΰθις προσεκάλεσε τον Πυλαρινόν μέ μισθόν χιλίων 
πεντακοσίων φλωρίων έτησίως* έπί τρία δ ’ έτη διαμείνας παρ’ αΰτω 
έπανήλθεν εϊς’ Κωνσταντίνούπολιν.

Κατά τήν έποχήν εκείνην έμαστιζε την Ευρώπην ή φρικώδης τής 
εΰλογίας νόσος, καθ’ ής ήδυνάτει πάσα ιατρική συνδρομή. Γυνή τ ι ;  
τότε, έκ Θεσσαλίας καταγομ.ένη, έπενόησε το κατα τής φθοροποιού 
ταύτης νόσου άλεξιτήριον κέντρισμα, πρίν ό Γέννερ έφεύρν) τήν δαμ α
λίδα* ή δέ θεραπεία τής Θεσσαλίδος μεταόοθεισα έφ όλου τοϋ Τουρκι
κού κράτους τςησκεΐτο επιτύχω; ΰπό Έλληνίδων.

Κατά τόν χρόνον τούτον διέτριβεν έν Κωνσταντινουπόλει έτερος 
Ελλην ιατρός, 6 ’Εμμανουήλ Τιμόνης, Χίος πιθανώς τήν πατρίδα. 
Ο Πυλαρινός μετά τούτου έξήτασαν τήν θρυλλουμ.ένην έγκέντρισιν, καί 
επιστημονικώ; έπείσθησαν περί τής ώφελείας· 'Ο Τιμόνης έν έτει 1 7 1 3 , 
ώ; μαθητής καί μέλος τοϋ Πανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης, άνήγγειλε 
τήν έφεύρεσιν προς τόν "Αγγλον ιεροδιδάσκαλον Βόδβαρδ, ό δέ
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Πυλαρινός πρός έτερον ’Άγγλον, φυσιολόγον καί ιστορικόν, τον Γου- 
λιέλμον Σέραρδ, πρόξενον τότ’ έν Σμύρνη, δημοσιεύσας κατά το 1715 
έν Βενετία λατινιστί καί ιδίαν πραγματείαν περί τοϋ έγκεντρίσματος;

'Ο ’Ιάκωβος έπ’ όλίγον διατρίψας εις Βενετίαν, μετέβη εις Λιβόρ- 
νον, καί έκεϊθεν εις Σμύρνην καί Άλέπιον, ένθα διέμεινεν ολίγον και
ρόν μετερχόμενος τον ιατρόν’ έκεϊθεν περιηγήθη την Αίγυπτον, καί 
κατά πρότασιν τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεως της Ένετικης 
δημοκρατίας Άσκανίου ’ίουστινιάνη, διωρίσθη γενικός πρόξενος αυτής 
έν Σμύρνη’ μη άρεσκόμενος όμως εις τό πολυάσχολον τοϋτο υπούρ
γημα, παραιτηθείς άπήλθεν εις Βενετίαν, ένθα ήσχολήθη εις έρευναν 
των κωδίκων της Μαρκιανής βιβλιοθήκης, καί εις ίατρικάς συγγραφάς.

Άπεβίωσεν ό Πυλαρινός τω 1 7 1 8 , έξηκονταέτης την ηλικίαν. 'Η 
στέρησίς του έθρηνήθη ϋφ’ ό'λων των σοφών τής Ευρώπης καί τής 
’Ανατολής· ’Επί τοϋ τάφου του, σωζομένου έν Παταβίω, ό Παπαδό- 
πουλος έχάραξε λατινιστί έπίγραμμα, έχον ούτως έν μεταφράσει’

« Μνημεϊον ’Ιακώβου Πυλαρινοϋ, εύγενοϋς Κεφαλλήνος, ίατροδι- 
δασκάλου, άνδρός περιωνύμου πρός τε Δακας, 'Ρώσσους, καί Θράκας, 
έν ’Ασία τε καί Αιγύπτω διά τε την τέχνην, φρόνησιν, χρηστότητα, 
καί την έν τοϊς δημοσίοις οικονομίαν, άποβιώσαντος έν έτει σωτη- 
ρίφ αψιή. ετών ξ'. »

Συγγράμματα.
—Nova ct tula Melliodus Variolara excitandi per transplantalionem, 

nuper inventa, et in usum tracla, qua rite per acta, immunia in 
posterum praeservantur ab hujusmodi conlagio corpora. Venetiis 1715. 
(Άνετυπώθη έν Νυρεμβέργη 1717, και Leyde 1718).

— ’Ιατρική δπερασπιζομένη, ή παρατηρήσεις άναιρετικαι τής άπατης των 
νεοφανών φρονημάτων. 1717. (Διά του συγγράμματος τούτου, ίταλιστί γεγραμ- 
μένου καί άπαρτιζομένου έκ τετρακοσίων σελίδων 12ου σχήματος, 6 Πυλα- 
ρινός άνετρεψε τα υπό ’Ιωσήφ Γαζόλα κατά των ιατρών λεχθέντα).

Ό  Μορέλλης μετ’ έπαίνων άναφέρει τήν εις Αίγυπτον περιήγησιν τοϋ Πυ- 
λαρινοΰ, άγνωστον Ιν ποια βιβλιοθήκη κατακειμένην μετ’ α'λλων φιλοπονη- 
μάτων τοϋ σοφοϋ "Ελληνος (’)·

Ιάκωβος Μάνος.
Έγεννήθη εις ’Άργος τής Πελοπόννησου καί έξεπαιδεύθη έν τη 

πατρίδι, καί ιδία έν Κωνσταντινουπόλει, ένθα καί εύκλεώς έδίδαξε. 
Μετά τήν παραίτησιν από τής σχολαρχίας τής Πατριαρχικής σχολής

( ) Μαζαράχη, Βιογραιρίαι των ένδοξων Κεφαήλήνων, τέμ. Β',
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Γερασίμου τοϋ Άκαρνάνος (1 7 0 2 ), ό ’Ιάκωβος, θερμή προτροπή ’Αλε
ξάνδρου του Μαυροκορδάτου, άνείληφε τήν σχολαρχίαν ταύτην καί διά 
βίου παρέμεινε. Άνηγορεύθη καί ΰπά τής μεγάλης εκκλησίας ύπατος 
τώκ ψι.ΙοσόφΐύΥ « άτε δη σοφός, πολυμαθής, μιμητής κατά λόγου 
» ιδέαν των έςό/ων παλαιών Ελλήνων, δεινός των ’Αριστοτελικών 
» δογμάτων καί προασπιστής τούτων άνένδοτος, βαθύς καί έν τοϊς 
» θεολογικοΐς » ώς λέγει ό σοφός Κωνστάντιος. Πότε άπέθανεν 6 

’Ιάκωβος άδηλον' έζη όμως τώ  1709 , οτε τόν επικήδειου εις ’Αλέ
ξανδρον Μαυροκορδάτον έξεφώνησε, καί τώ  1 7 1 6 , καθ’ δν χρόνον 
εις Νικόλαον Μαυροκορδάτον, έκ μεγάλου διερμηνέως εις ηγεμόνα προα- 
χθέντα, εγκωμιαστικόν λόγον συνέθετο' κατά δέ τόν Προκόπιον έζη 
έτι τώ  1721 . ·

Τούτον Μάναν γράφει ό Μοσχοπολίτης Προκόπιος, καί Μάνον 
ό Κωνστάντιος' αυτός δέ ουτος γράφεται ’Ιάκωβος ’Αργείος, καί παρ’ 
άλλων ’Ιάκωβος ό ύπατος τών φιλοσόφων.

Έκ τών συγγραμμάτων τούτου δύο λόγοι έν άρχαϊζούσττι έλληνίδι 
έτυπώΟησαν' καί ό μέν έπικήδειός έστιν εις ’Αλέξανδρον Μαυροκορ
δάτον προταχθείς τής έκδόσεως τών ’Ιουδαϊκών (σελ. 1 — 2 3), 6 
δ ’εγκωμιαστικός εις Νικόλαον Μαυροκορδάτον ηγεμόνα τής Βλαχίας (*).

Μαθηταί αυτού έγένοντο πολλοί τών τότε περιφανών, ώς Νικόλαος, 
καί ’Ιωάννης Μαυροκορδάτοι οί ηγεμόνες, Δημήτριος Προκοπίου, Σα-, 
μουήλ ό πατριάρχης, κλπ.

Χρύσανθος Νοταράς.
Καταγόμενος έκ τού ομωνύμου τής Κορινθίας οίκου έξεπαιδεύθη 

τά πρώτα γράμματα υπό τού θείου του Δοσιθέου, οστις απεστειλεν 
ύστερον τόν Χρύσανθον εις τά πανεπιστήμια τής Ευρώπης προς τε -  
λειοτέραν κατάρτισιν. Έλθών εις Πατάβιον εσπούδασε τάς ύψηλάς 
έπιστήμας, καί μετά τό πέρας τών σπουδών διέτρεξε πάσαν τήν σο
φήν Ευρώπην προς έπαύξησιν τών γνώσεών του. Εις Παρισίους διέ- 
τριψεν αρκετόν χρόνον πρός τελειοποίησιν τών αστρονομικών γνώσεων, 
καί ήκροάσθη μετά ζήλου διακαούς τήν σειράν τών μαθημάτων τοϋ 
περιφήμου Κασίνη, οστις συνέλαβε πρός τούτον ίδιάζουσαν εύνοιαν. 
Εν τή γαλλική μητροπόλει έσχετίσθη μετά πάντων τών έν ταΐς έπι- 
στημαις διαπρεπόντων, καί ιδίως τού διάσημου ’Ιησουίτου Λεκιένου,

(') Ινα τιού  λίοσχοκολί,του § 80.— KwVJlxviiw, -ε μ τ ή ς  Γ.ατιια^/;.χής 7/ολής.
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πρός 8ν έχορήγησεν ά'φδονον ίίλην είς συγγραφήν τη ; Χριστιανικής 
Ανατολής.

Καταβαίνων είς Ελλάδα διήλθε διά τοϋ Βουκρυρεστίου, καί ύπε- 
δέχθη ένθουσιωδώς' μετά μεγάλες πομπής ώδηγήθη είς τόν μητρο- 
πολιτικόν ναόν καί απήγγειλε, κατά τήν τότε συνήθειαν, λόγον ΐν* 
απόδειξη, οτι ή έν Ευρώπη μακροχρόνιος διατριβή του ουδόλως έκλό* 
νισε τήν προ; τήν ανατολικήν εκκλησίαν άκράδαντον πίστιν του. 
Έλθών είς Κωνσταντινούπολή έπαρουσιάσθη μετά πομπής εις τήν 
ίεράν σύνοδον καί εύμενώς έδεξιώδη.

Τ ή  S ’Απριλίου 1 7 0 2  έχειροτονήθη υπό Αοσιθέου μητροπολίτης 
Καισαρείας, καί τή 6 ( ’) Φεβρουάριου 1 7 0 7 , ήτοι τή έπωύση τοϋ 
θανάτου τοϋ Θείου του, έξελέχθη κοινή ψήφω πατριάρχης Ιεροσολύμων, 
« συνεχίσας καί αυτός, κατά Παλαμ.άν, τήν χρυσήν σειράν των μέν 
» αρετή πρακτική, των δέ καί σοφία Θεία τε καί ανθρώπινη τόν 
>> ’Αδελφοθέου θρόνον κοσμησάντων. Φιλοτιμούμενος καί ούτος μηδ’ 
» έλάχιστον άπολειφθήναι τής προηγησαμένης των πατριάρχων δια- 
» δοχής ήρςατο πάσαν γήν ορθόδοξον κόποι; τε καί μόχθοις άφο- 
» ρήτοις, αλλά και σωματικαΐς κακοπαθείαις δεινοτέραις περιϊών, δύο 
» συνάμα κατά τόν μακάριον Παύλον άποστολικά έργα κατεργάζε- 

»  σθαι, ένθεν μ.έν τήν των απανταχού φιλοχρίστων υπέρ τοϋ παν α
χ γιου Τάφου λογίαν συλλόγων προς τήν κυβερνησιν καί διεξαγωγήν 
» των αδιάλειπτων καί βαρύτατων των αγίων τόπων αναγκών, οίον 
» συν τόκω τάς δωρεάς άποτίων, ήδυτάτη καί μελιρρύτω γλώσση 
ιι τόν ευαγγελικόν απανταχού διασαλπίζων λόγον καί τούτω τούς 
» μέν αμελείς πρός τήν των θείων εντολών εργασίαν διανιστών, τούς 
» δ ’ επιμελείς είς μείζονα παροτρύνων προσαγωγήν, τούςτε άμαρτω- 
» λοϋς παραμυδούμενος καί είς μετάνοιαν φέρων, καί τούς δικαίους 
» αύθις είς τήν αγαθήν καί τελειοτέραν έπιστηρίζων κατάστασιν, καί 
» πάντας απλώς πρόβατα τής δεξιάς καί εκλεκτής μ.εριδος τω Χρι- 
» στω προθυμούμενος παραστήσαι. . .  Ά λλ επί τουτοις άπασι πρώ- 
» τιστον πάντων, υπέρ οϋ ούδέ κόπων, ουδέ αγώνων, ουδέ χρημάτων 
» δλως έφείδετο, τήν τοϋ πατριαρχικού αύτοϋ θρόνου συντήρησίν τε 
» καί βελτίωσιν καί ευημερίαν καί εΐρηναίαν κατάστασιν ηγούμενος, 
» τούτο αείποτε καί πανταχοϋ έβουλεύετο, καί περί τούτου τά  πάντα 
” έλεγε καί έπραττε (2) ».

(*) 'Ο Νικολοπουλος γράφε; 8 Φεβρουάριου, (*) ‘Ιεροσολυμιάς αελ. φξβ\
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Μετά τήν έν Κωνσταντινουπόλει έπί τοϋ πατριαρχικού θρόνου των 
Ιεροσολύμων έγχατάστασιν ό Χρύσανθος έλθών εϊς Παλαιστίνην διε- 
τάξατο καλώς τά  τής έμπιστευθείσης αύτω εκκλησίας, καί συγκρο- 
τήσας σύνοδον ώρισε τον αριθμόν τών υποκειμένων μητροπόλεων, αρχιε
πισκοπών, καί επισκοπών. Είτα δ ’ έπελήφθη τής διεκδικήσεως τοΰ μεγά
λου τρούλλου τοΰ ιερού κουβουκλίου τοϋ ναού τής αγίας ’Αναστασίας, 
έπί τοϋ οποίου οί έν Παλαιστίνη, Λατίνοι διίσχυρίζοντο δικαιώματα 
κατοχής' καί τάς μέν στρεψοδίκους αυτών ένεργείας ό αείμνηστος Δοσί- 
θεος είχε ματαιώσει, δεν ήδυνήθη όμως ΐνα ένεργήση καί την επ ι
σκευήν αύτοϋ, παρακωλυόμένος ύπ’αυτών. 'Ο Χρύσανθος πολλά κατα- 
βαλών μέσα κατώρθωσεν έπί τέλους ϊνα έκδοθή σουλτανικόν φιρμά- 
νιον, δ ι’ ού άνετίθετο αύτω ή επισκευή καί άνακαίνισις οΰ μόνον τοϋ 
μεγάλου τρούλλου αλλά καί παντός τοϋ ναοϋ.

Συνδρομή τών φιλοχρίστων άνεκαίνισεν ό ακάματος πατριάρχης τάν 
έν Ίόππη ξενώνα, καί τό έν Κωνσταντινουπόλει μετόχιον τοϋ παναγίου 
Τάφου, συστήσας καί τό έν Γαλατά Άστεροσκοπεΐον.

’Επειδή δε ή 'Ρωμαϊκή δολοπλοκία δεν έπαυεν εργαζόμενη έν 
Παλαιστίνη, θεατρον πολλάκις οίκτρόν καταστήσασα τους θεοβά
διστους τόπους, καί ό Χρύσανθος δέν έπαυσεν αντιτασσόμενος εύθαρσώς 
καί διαλύων πάσαν μηχανορραφίαν τών πολεμίων, οϊτινες εκτός τών 
άλλων είχον καί τό πλεονέκτημα ισχυρών παρά τοις κρατοϋσι προσ
τατών. ’Αξιοπερίεργος δέ εϊνε, διά τό μετριοπαθές ύφος καί το συνδιαλ
λακτικόν πνεΰμα έπιστολή τις τοϋ Χρυσάνθου πρός τον πάπαν Ίννο- 
κέντιον 1Γ’, έξ ής άπΟσπώμεν τά εξής. « "Εως πότε ανέχεται, μ α
ν καριώτατε καί έπιεικέστατε πάτερ και δέσποτα, ο αποστολικος 
D υμών θοόνος, καί ή ύπεοοχική αυτού αςια να διωκηται η ανατολική 
” έκκλησία Οπό τινων διεφθαρμένων και άναιδών ανθρωπάριων j οϊτι- 
» νες αγωνίζονται τή δοκήσει μέν τά χα  πρός οικοδομήν ψυχών, τή 
” δέ άληθεία διά τών έργων αυτών εις απώλειαν. Μνησθητι, μέγιστε 
» άρχιεράρχα, τό τοϋ κυρίου πρός τον Κορυφαϊον αύτοϋ είπόντος, 
» χαΐ σύ ποτέ έπ ισ τρ ίγα ς  στήρι^ον τους άδε.Ιγονς σου' καί έπίβλε- 
11 ψον έπί τον καιρόν τής ίεράς σου άρχιερατειας τούς πνευματικούς 
° σου οφθαλμούς καί έπί τήν ’Ανατολικήν εκκλησίαν, τήν ποτέ μέν 
» ύπέρλαμπρον, αεί δέ εύσεβεστάτην, καί τόν_ λόγον τής αλήθειας 
» ορθοτομούσαν, τανϋν όμως πικρώς πιεζομένην καί ταραττομένην 
ν ύπό πολλών καί διαφόρων χαλ.επών, καί άγριων κυμάτων. Εί δε 
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> μνί γε, καν πρύσταζον, έπικύρωσον, νομοθετήσου, ίνα έώσι ταύτην 
>> ανεπηρέαστου οί τάράττοντες ψευδά^ελφοι" καί τοϋτο νομίζεταί 
» παρ’ ημών μέγιστον και εξαίρετου ευεργέτημα, καί απαρχή τής 
·» καλοκάγαθίας καί φιλάνθρωπου ευγνωμοσύνης αυτής προς ημάς (’) ».

’Απεβίωσεν ό Χρύσανθος τρ  7 Φεβρουάριου 1731 (2), διαδεχθείς εις 
τον πατριαρχικόν θρόνον υπό του έζ  Αίνου Μελετίου (*)·

Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .

— Περί ίερωσύνης λόγος έγκωμιαστικος σχεδιασθείς παρά Χρυσάνθου Π α- 
τριάρχου 'Ιεροσολύμων καί προσφωνηθείς παρ’ αύτοΰ ίνόον έν τή μεγάλη 
έκκλησία τής αγίας τοΰ Κυρίου ήμών Άναστάσεως, ήτοι τοΰ άγιου Τάφου, 
ήνίκα έχειροτονήθη μητροπολίτης Καισαρίας της Παλαιστίνης, έν ετει τψ  
Σωτηρίψ αψβ' ’Απριλίου έ, κατ’ αυτήν την ημέραν τής άγίας Λαμπρός. (Εις 
Α έκ σελ. 28 , έτυπώθη έν Βουκουρεστίψ άνευ έτους).

— Περί των όφφικίων τής μεγάλης έκκλησίας κλπ. έν Βουκουρεστίψ 1715 
καί έν Βενετία 1778.

— Εισαγωγή εις τα γεωγραφικά καί σφαιρικά. Έ ν  Παρισίοις 1716.
— 'Ιστορία καί περιγραφή τής άγίας γής καί τής άγίας πόλεως 'Ιερουσα

λήμ, Ένετίησι 1728.
— Εγχειρίδιου περί τής κατ’ έξοχήν υπεροχής τής άγίας πόλεως 'Ιερου

σαλήμ καί τοΰ άγιου καί ζωοδόχου Τάφου. Έ ν Βουκουρεστίψ 1728.
— Ά ν τ ί^ η σ ις  είς τά όσα κακώς καί ψευδώς καί άναρμόστως λέγονται ε!ς 

τά προσκυνητάριον τοΰ άγιου όρους Σινδ, Ένετίησι 1732. (,’Έγραψεν έν 
Κωνσταντινουπόλει κατ’ Ίανουάριον τοΰ 1731, όλίγας ημέρας προ τοΰ θα
νάτου του).

— Διήγησις τής άλώσεως Τεμεσβαρίου υπό Τούρκων.
— Τύποι προσηγοριών ών χρώνται τανΰν οΐ νεώτεροι 'Έλληνες, (έζεδόθη 

ί>πο Φαβρικίου έν Ελληνική Βιβλιοθήκη, τομ. ΙΑ  ).
·— Διασάφησες άπλή καί σύντομος είς τάς παροιμίας τοΰ Σολομώντος, 

συλλεγεΐσα έκ διαφόρων Ιρμηνευτών παρά Χρυσάνθου ίεροδιακόνου 'Ιεροσολυ- 
μίτου. ·

— Εΰαγγέλιον διωρθωμένον είς πολλά έλλειπή μέρη μετά κανόνων τοΰ πα- 
τριάρχου 'Ιεροσολύμων Χρυσάνθου.

— ’Έ π η  ήρωελεγεΐα είς Συρίγον καί τήν Άντίρρησιν αύτοΰ.
— Ό μιλία ι έκ τώ ι πολλών εΰρεθεΐσαι καί σπουδή καί δαπάνη Μελετίου 

πατριάρχου 'Ιεροσολύμων έκδοθεΐσαι, Ένετίησι 1734. (Κατά Παλαμάν σώ
ζονται καί ετεραι άνέκδοτοι).

— Έπιστολαί. (Είς τήν ’Ανατολικήν Βιβλιοθήκην τοΰ Μαρωνίτου Ά σεμά-

(*) Πρακτικά τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει φιλολογικού Συλλόγου Α’ σελ. 156. 
(®) Κατά λάθος Νικολόπουλος 1733.

( (3) Nicolopulo, Biographie Uaiverselle tom. 31—Παλαμα Ίεροσολυμιάς.
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'τβ ο  (tom. I. σελ. 631) μνημονεύεται έγκύκλιο? ελληνο-αρσβιστί τοΰ Χρο- 
οάνθου τυπωθεΐσα έν Ά λεπ ίω  τω 1711. Έτερα δ’ έγκύκλιο? τής έν Κων- 
οταντινουπόλει συνόδου έλληνο-αραβιστι τυπωθεΐσα εν Ά λεπ ίω  τφ  1722 
θεωρείται εργον τοΰ Χρύσανθού. Πλεΐσται δέ ά'λλαι εΰρηνται ανέκδοτοι).

Ιΐρός τούτοι? ό Χρύσανθο? έπεμελήθη την έν ε'τει 1715 έκδοσιν τοΰ περί 
των έν Ίερουσαλύμοις πατριαρχευσάντων ΰπερχιλιοσελίδου συγγράμματος τοΰ 

•Δοσιθεου προσθεί? προλεγόμενα καί σημειώσεις· καί μετέφρασεν έκ τοΰ λατινι
κού την ί'κθεσιν τής πίστεως των έν Σορβώνη διδασκάλων.

Σύγχρονοι τω Χρυσάνθω μνημονεύονται, ό αδελφός αύτοΰ Νεόφυτος 
Νοταράς αρχιμανδρίτης καί επίτροπος τοΰ παναγίου Τάφου επιστά
τη σας εις την έν έτει 1719  γενομένην άνακαίνιστν τοΰ ναοϋ τής 
άγιας Αναστασίας, καί Δημήτριος Νοταράς, ανεψιός τοΰ Χρύσανθού, 
αρχίατρος τοΰ ήγεμόνος τής Βλαχίας, άμφότεροι υπό Προκοπίου Μο- 
σχοπολίτου άναφερόμενοι ώς έν τοϊς γράμμασι διαπρέποντες (’).

Μεθόδιος Ανθρακίτης.
’Εγεννήθη έν ’ΐωαννίνοις περί τά  μέσα τοΰ ΙΖ’ αίώνος, καί περί 

τά  τέλη τής αυτής έκατονταετήρΐδος ΰποδΰς τό μοναχικόν τριβώ- 
νιον ήκροάσατο έν τή πατρίδι Γεωργίου τοΰ Σουγδουρή, καί ύστερον 
μεταβάς εις ’Ιταλίαν κατηρτίσθη τελειότερου, έπιδοθείς ιδίως εις την 
φιλοσοφίαν. Περί τδ έτος 1715  έπανελθών έδίδαξεν έν Ίωαννίνοις, 
καί είτα προσκληθείς εις Καστοριάν προέστη τής έκεΐ σχολής. ’Εν
τεύθεν προσκληθείς μετέβη εις Σιάτισταν καί εΰδοκίμως διδάξας έπα- 
νήλθεν εις ’Ιωάννινα καί άνέλαβε την σχολαρχίαν, ήν διετήρει μέχρι 
τοΰ 1 7 2 3  τή ηλικία ήδη προβεβηκώς.

'Ο Ανθρακίτης ήθέλησεν ΐνα παραδώσν) την νεωτέραν φιλοσοφίαν, 
καί προς τοΰτο δτατρίβων έν Καστόρια μετέφρασε τά  συγγράμματα 
τοΰ Μαλεμ.βραγχίου, Καρτεσίου καί άλλων- άλλα κατά τής καινο
τομίας ταύτης έζανέστησαν οί έν Θεσσαλία καί Μακεδονία διδάσκον
τες καί συνασπισθέντΕς διήγειραν δίκην σφοδρότατου άνειιου άΛ.Ιε- 
τιάΛΛη.Ια χνματα χαι .Ιαί ϊαπας ■δ-ευδεχιπ-'ϊαστων κατηγοριών έπ<· 
σκο.τω τοΰ καταπονείσαι την άγαθην φήριην αντοΰ. Οθεν διαστρέ- 
φοντες τάς άφηρημένας έννοιας τής ΰπ’ αΰτοΰ διδασκομένης φιλοσο
φίας κατεδίκαζον τό φιλοσοφικόν του σύστημα, ώς ΰποκρύπτον δήθεν 
τάς άρχάς τής νεοφανούς αίρέσεως τοΰ Μέλινου. Ή  έν Κωνσταντίνου- 
πόλει σύνοδος ταραχθεΐσα έκ των σπερμολογιών τούτων προσεκάλεσεν

(') Του Χίλευτσιου εΰρηται, ώς ήχουσσ, μετάιροσσις ρ.λοσοριχοΰ συνταγμιιΐου, έχοο- 
ΟεΓσα έν Βουχουρεστίφ, χ») ρεμ τής ματαιότατος τών συμβουλών (Ι1*?ανίκα?,«λ .107·.
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εις απολογίαν τόν ’Ανθρακίτην, δστις ΰπακούσας ήλθεν είς τήν 
βασιλεύουσαν κατά τά  τέλη τοΰ 1723 . Συγκροτηθείσης δ ’ έν τοΐς 
χατριαρχείοις συνόδου, προεδρεύοντος τοΰ Κωνσταντινουπόλεως 'ΐερε- 
μίου Γ ’ συγκαθημένου καί τοϋ 'Ιεροσολύμων Χρύσανθού, προσήγαγεν 
δ κατηγορούμενος την ομολογίαν της πίστεως, καί άπελογήθη βε
βαιών, δτι ούδέν έγραψε δογματικώς άντιβαΐνον εις τάς παραδόσεις* 
καί τά  δόγματα της ορθοδόξου εκκλησίας. ’Αλλ’ ή ιερά σύνοδος 
αύστηρώς προς τοιαϋτα ζητήματα διατεθειμένη έθεώρησε μέν τόν 
Μεθόδιον ώς μη άφεστηκότα της ορθοδοξίας, άλλ’ έπί περιορισμό» 
καί παραδειγματισμό» των φελοσοφούντων άπεφάνθη όπως άποτε- 
φρωθή τό φιλοσοφικόν του δοκίμιον, και άπευθυνθώσιν εγκύκλιοι 
πανταχοΰ ΐνα ό'που άν ε'υρεθγί άντίγραφον η τετράδιον τοΰ πονήματος 
τούτου δημοσίως παραδοθή τώ πυρί (’).

"ΐνα καταδειχθή τοΰ άνδρός ή χριστιανική αρετή παρεντιθέμεθα 
την έξης περικοπήν έξ επιστολής αύτοΰ πρδς ’Αναστάσιον τόν έν 
Τρίκκνι σχολαρχοΰντα, καί έ'να των κατηγόρων του χρηματίσαντα, 
ύστερον δέ μετανοήσαντα καί συγχώρησιν αίτήσαντα καί λαβόντα.

« Ούκ έσμ.έν αδελφοί; ού μια πίστει, μ.ια εκκλησία, τοΐς αύτοΐς 
ι» μυστηρίοις συνδεδέμεθα; περί τίνος δ ' ή τοσαύτη έρις; περί φιλα- 

σοφίας; έρεσχελίας; Έρρέτωσαν άπαντες οι τε πάλαι καί νϋν φιλο- 
’.» σοφοΰντες, οί άρχάς κατά τής αλήθειας έπιπλάστους τιθέμενοι!
> Ή  των εθνικών φιλοσοφία, ή τούτων διάνοια, όξυτάτη προς τήν τής 

ματαιότητος θεωρίαν, προς δε τήν τοϋ αληθινού φωτός κατανόησιν
> έξημαύρωται. ΑΙία αλήθεια, Χριστός εσταυρωμένος. Οΰδέν έτερον
> αληθές έν τω κοσμώ τούτω. Τίς κοινωνία φωτί προς σκότος; Τκανόλς 
;» κεκοπ'.άκατε, καί τήν αμοιβήν των πόνων ημών έχετε’ όσα ήθελή- 
ί» σατε έποιήσατε μοι! Κατεφρονήσατε, υβρίσατε,' ήτ-μάσατε, περί- 
:>■ ψημ.ά με άνεδείξατε, άποτρόπαιον άνθρώποις, ού μήν δέ Θεώ. Τί
> ετι έπ ιζητεΐτε; τά πάλαι άνακυκλοΰν καί τάς λύπας άναστο,- 
» μοΰν; 'Ορατέ, δτι έστι καί όφθαλμ.ός έκδικήσεως. Ταΰτα μέν ώς 
11 πατήρ’ υμείς δέ κατά τό δοκοΰν όμϊν ποιείτε ».

Μετέφρασεν ο ’Ανθρακίτη?, κατά Ζαβίραν, τά συγγράμματα τοϋ Μαλεμ- 
βραγχίου, Καρτεσίου, καί άλλων, καί συνεγραψε τά έζή?’

— Βοσκόν λογικών προβάτων, έκδοθεντα Ένετίησι 1708.
—  Όδόν μαθηματική?, ήτι? έπεξεργασθεϊσα καί τελειοποιηθεΐσα έξεδόΟη έν 

λτει 1749 υπό τοϋ μαθητου του Μπαλάνου Βασιλοπούλου.

Ο  Άραβαντινοϋ έν ΙΙανόώρα τόμ, ΙΑ’ σελ. 86. — Ζαβίρα?.
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Ό  Κρής Ιγνάτιο ; Μιταξόπουλος έποίησε τό έξης είς 
γρα;νυ.α δημοσιευΟεν εν Ό δώ  μαθηματικής.

Ω ; έθίλοντα δύειν άπο Έσπερίης Ιφ’ Έ φαν, 
κ α). α μαθήματα άγεις ώς παλινουνεχέως, 
ών τε οδηγός εης υϊεασι σοφών γενετείρων, 
τοϊσ'.ν έ'εη θ' έξης, ώς τε δίδωσι Θεός.
Τω θνητός περ Ιών, ώς τετρακτυ; Μεθόδιε! 
εύρες ώθανασίην λείμμασι σής σοφίης.

’Αναστάσιος Γόρδιος.
Έγεννήθη εις Βρανιανά των ’Αγράφων περί τά ρ.έτα τον ΙΖ' αΐώνος 

καί εμαθήτενσεν υπό Ευγένιον τόν Λίτωλόν, ύφ’ ον εστάλη έν ετε1 
1693  εΐ; Αθήνας πρός Νικόδημον τόν Φερραϊον, ώς δηλοϋται έξ επι
στολής εντεύθεν γραφείσης πρός τόν διδάσκαλόν τον Ευγένιον (*)· 
Μετά τον Νικοδήμου άπήλθεν εις ’Ιωάννινα, καί εντεύθεν εΐ; ’Ιταλίαν, 
προ; τελειοτέραν κατάρτισιν. Έπανελθών διέτριψεν είς Αίτωλικόν καί 
έδιδάςεν έπί ικανά έτη είς πολλούς μ.αθητάς. Έν Ιτει 1711 έπανελθών είς 
την πατρίδα τον έγκατεβίωσεν είς τό μονίδριον τής αγίας Παρασκευής. 
ΙΙεριήρχετο κατά καιρούς διάφορα τής στερεά; Ελλάδος μέρη διδά
σκων τους έπιθνμ.ονντκς, καί οδηγών τους διδάσκοντας, κηρύττων 
τόν λόγον τον Θεόν, καί συμβουλενων πρός πάντα; τά θεάρεστα, προ 
πάντων δέ την φιλοπτωχίαν, ϊδρνσιν σχολείων, καί την αδελφικήν 
αγάπην καί ομόνοιαν, υπόδειγμα διά τον έναρέτου βίου του καθιστά
μενος. ΓΙροτιμων τό πάτριον έδαφος άπέρριψεν άξιοπρεπώς διαφό-, 
ρους προτάσεις περί μεταβάσεω; είς χώρας μ,άλλον πεπολιτισμένας, 
έν αίς καί ό βίος καθίστατο ευάρεστος, καί μεγάλα·, άμοιβαί περιέ- 
μενον τόν είς τους ήλιοκαεΐς των Άγράφων βράχους φιλοσοφοϋντα 
μοναχόν (2;. Την 1 Μαρτίου 1729 προαισθόμενος τό προσέγγιζαν 
τέρμα τον βίου του σννέταξε την διαθήκην, ή μάλλον την ομολογίαν 
τής πίστεώ; τον, καί μετά παρέλευσιν τριών μ.ηνών καί ολίγων ή με

(*) « Ηυραμεν καί τόν κυρ Νικόδημον δμοΰ καί μ- τους μαθητας του ολους υγιείς· 
» του έδώκαμεν τό γράμμα ττις λογιότητός σου, κσί τό έχαρη πολλά* ύπεσχεθη 
» πώς νά μας έπιμεληθή* είναι κατά αλήθειαν άνθρωπος πολλά καλός, καί έπιτή- 
» δειος είς τά μαθήματα... Τό γοάμμα του κυρ Μπενιζελλου τό εδωκαμεν, και τό 
)> εχάρη πολλά' μεγάλον έπαινον τής εκχμε, καί §ι1 αλλα πολλά καί διά τό γήρας* 
» λέγει πώς ήτον μικρόν παιδί όταν ή λογιστής σου ήσουν έδώ* εινε καί τούτος 
» λόγιος πολλά, καί φρόνιμος άνθοωπος

(2) *β; .Νικόλαος ό Μαυροχορδάτος προσκαλέσας αυτόν εις Βλαχίαν, καί άλλο: έπίη 
σκοποί -ι; Ο: ττ αλί α ν.
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ρών έν χριστιανική γαλήνη, περιστοιχούμενος ύπδ ά παρηγορητών μα
θητών, φίλων, καΐ συμπατριωτών παρέδωκε τό πνεύμα, καί έτάφη εις 
τδ προσφιλές μονίδρων της άγιας Παρασκευής, χαραχθείσης έπΐ του 
τάφου του της επιγραφής ταύτης-

« ’Αναστάσιος Γόρδιος ιερομόναχος εις την μονήν άγιας Παρα- 
» σκευής Γρανιανών (sic) άνεπαύθη έν κυρίω έν έτει αψκί/ ’Ιουνίου ή 
» ά ώρα τής ημέρας, ημέρα Σάββατον ».

Παρά τώ Γορδίω έξεπαιδεύθησαν πολλοί καί διάφοροι καταγλαΐ- 
σαντες ύστερον τάς έαυτών πατρίδας, ώς Θεοφάνης ό ές Άγράφων, 
Κωνστάντιος ό έκ Λοιδορικίου, Μιχαήλ Μαυρομμ.άτης έκ Μεσολογ
γίου, Λογοθέτης έκ Γαλαξειδίου, Γαβριήλ καί Ευθύμιος οΐ μοναχοί έκ 
Καρπενησιού, Τρίβας έκ Λαμίας ή ’Υπάτης, "Ανθιμος Βάρτας έξ Αίτω- 
λικοΰ, καί ά'λλοι.

Ειχεν ό ’Αναστάσιος δύο άδελφους ιερομόναχους Αθανάσιον καί Ευγέ
νιον, ές ών ό μέν ’Αθανάσιος έτελεύτησεν έν Αΐτωλικω τό 1717 , τον δέ 
Ευγένιον άποθνήσκοντα προέστηκεν έν τω μονιδρίω τής άγιας Παρα
σκευής, προς δέ καί αδελφήν Φέγγων όνόματι.

Πολλοί καί διάφοροι εξύμνησαν τήν παιδείαν καί τάς άρετάς τοϋ 
ίερομονάχου Γορδίου" ό άνατυπώσας το περί ορθογραφίας πονημάτων 
αΰτοϋ Πολυζώης γράφει, μετά τίνος υπερβολής βεβαίως, τά έξης: 
« Σοφώτατος καί όσιώτατος ’Αναστάσιος Γόρδιος δ πάνυ, 8ν Βρανιανά 
» Άγράφων πολίχνιον, οπού τδν ήλων είδον πρώτον κάγώ ένεγκόντα, 
« Σταγείροις τε καί Κ ιττίω  περί τής σεμνότητος τοϋ κλέους έρίξεΓ 
» οΰχ’ δ'πως γάρ τή θύραθεν σοφία κομών, άλλα καί τή καθ ημάς 
» ΰπερφυεϊ τε καί ίερα ό ίεροίτατος Γόρδιος, τδ δέ μέγιστον πολλώ, 
» μά τους λόγους, τώ μέτρω καί Άριστοτέλους αΰτοϋ καί Ζήνωνος 
». ΰπερανέστηκε »·

Σ υγγρ ά μ μ α τα .

— Ποιημάτων περί ορθογραφίας έκ των τοΰ Θεόδωρου τοϋ Γαζή* (έτυπωθη 
κατα πρώτον έν Λειψία 1778, καί τω 1800 έξεδοθη έν παραρτηματι τής 
γραμματικής ταΰ Πολυζώη έπηυξημενον).

— Βίος καί άκουλουθία τοϋ νεομάρτυρος Σεραφείμ Νεοχωρίου καί Φερ- 
οάλων. Έ ν  Μοσχοπόλει 1733. (έν τελεί τοΰ αΰτοϋ μεγαλυνάοια εις τδν 
άγιον).

— Τίς ή βασιλεία τοΰ Μωάμεθ καί περί ’Αντίχριστου.
— Κατα τδν Φώτιον των άνεγνωσμ.ενων.
— Υπομνήματα άκροατικά.



— Περί των τελικών ονομάτων, καί των μέσων Ορθογραφίας.
— Περί τής κατά λόγον ποσότητο; των συλλαβών.
— Διδαχαί των άγιων Άιτοστόλων.
— Παράφρασις των άφορισμών του Ίπποκοάτους.
— Ε πιγράμματα  εις Νικόλαον Μαυροκορδάτον, Στέφανον Σερρών, Χριστό

φορον μοναχόν >£,.
— Κατάλογος τών έν τή μονή Τετάρνης έντυπων καί χειρογράφων βιβλίων 

(συνταχθείς κελεύσει Νικολ. Μαυροκορδάτου).
— ’Ονομασία τών τετραπόδων, ζωυφίων, πτηνών, ιχθύων, δένδρων, Οπω

ρών τε καί βότανών με σημείωμα τής έλληνικής λέξεως καί τής απλής καί 
κοινής άντικρυς. (έγοάφη κελεΰσει τοϋ αύτοΰ ήγεμόνος).

— Έπιστολαί προς διαφόρους τον αριθμόν 750  (1683 — 1727)* *

’Ανδρόνικος 'Ραγκαβης.
Έγεννήθη εν Βυζαντίω καί κατήγετο, ώς λέγει ό Καντεμίρ, εχ. 

τοϋ ομωνύμου αύτοκρατορικοϋ οίκου" έκπαιδευθείς έν τή μεγάλη τοϋ 
γένους σχολή προσελήφθη έν τή υπηρεσία τής μεγάλης εκκλησίας, 
καί «διήλθεν έν βραχεί διαστήματι τούς βαθμούς τοϋ έκκλησιάρχου> 
πρωτοκανονάρχου, πρωτεκδίκου, μεγάλου έκκλησιάρχου, μεγάλου ρή- 
τορος, καί μεγάλου χαρτοφύλακας.

ΈνυμφεύΟη τήν Ελένην θυγατέρα ’Αντωνίου 'Ρωσσέτου βοεβόδα 
τής Μολδοβλαχίας, άποθανοϋσαν έν έτει 1 6 9 2 , ώς δηλοΰται ές επι
στολής παραθυμητικής Δοσιθέου Ιεροσολύμων.

Έν ετει 1720  έζη, διότι τότε καταριθμείται υπό Προκοπίου Μο
σχοπολίτου μεταξύ τών έν τοϊς γράμμασι διαπρεπόντων Ελλήνων, 
άσχο.Ιούμενος πρό πάντω ν έν  τι] έχχ.ΙησιατττιχΓ) παιδεία χα,θ ήν 
χαι π .Ιίΐσταν έπε'όωχε.

'Ο  Καντεμίρ ( ') , λέγει ταϋτα περί τοϋ Ανδρονίκου <> Andronic de 
la noble race de Rhangavi, celebre pour sa parfaite connaissance 
de la langue Grecquejil etait tr0s verse dans la lecture des P£res".

"Αδηλον τί ό ’Ανδρόνικος συνέγραψε.
Ό  υιός αύτοϋ Εμμανουήλ, συνεζεύχθη τήν Μπαλάσσαν θυγατέρα 

Κωνσταντίνου Βραγκοβάνου ήγεμ.όνος τής Βλαχίας ( ).

Μακάριος Πάτμιος.
’Εφραίμ ό ’Αθηναίος παραδίδωσι, κατά Ζαβίραν, ταϋτα περί τοϋ
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(*) Histoire dc l’Empirc Ottoman, tom. Π. σ.-λ, 41,
(*) Αυτόθι, tom. IV, σελ. 116.
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σοφού τούτου διδασκάλου. « Οϋτος Πάτμον έχων πατρίδα και εις 
” ηλικίαν έλθών εις βασιλεύουσαν άφίκετο, κάκεΐσε τά εγκύκλια καί 
« φιλόσοφα διδαχθείς, διά προτροπής τοϋ Ιθακήσιου ’Αγαπίου (^ , τοϋ

> γνησίου αύτοϋ φίλου κατέλαβε πάλιν την ιδίαν πατρίδα καί έμει- 
» νεν άγωνιζόμενος τον κατά Θεόν αγώνα έν τώ  τόπω έκείνω, ένθα 
» την Άποκάλυψιν ό θεολόγος εΐδεν ’Ιωάννης, δπου καί τήν σχολήν 
» συνεκρότησε καί έμυήθη τά  άρρητα καί ά'λλους έμύησεν, έξ ών τά

πρώτα εφερεν ό εμάς γέρων Γεράσιμος ό άγιώτατος εκείνος άνήρ, 
» δν διά του ’Αγαπίου άπέλαβεν, εχων αυτόν ώσπερ τις Ήρα-

> κλής άγωνιζόμ.εναν έν πάσιν, οίόν τινα ’Ιόλεων, νηστεία προσ- 
» καρτεροϋντες καί προσευχή καί τή  παραδόσει των μ,αθημάτων 
» των καθ’ ημάς καί των θύραθεν μέχρι του 1 7 3 7  σωτηρίου έτους, 
» δτε πολλούς φωτίσας ό όντως άξιομακάριστος πάθει άρθριτικω 
λ συνεχόμενος καί τής ποδαλγίας μάλιστα, το μακάριον τέλος έν 
» Πάτμιμ έδέξατο τή ιζ' Ίανουαρίου, πένθος πάσι διά τήν εαυτού 
“ στέρησιν καταλιπών άπαραμύΟητον' μετ’ έκεΐνον δέ δύο έτη· έπι- 
» βιοϋς, ό ’Αγάπιος έδωκε καί αυτός έν Άθήναις τό μακάριον τέλος' 
» ό δ ’ έμός πατήρ καί γέρων Γεράσιμος λύπν) συνεχόμενος καί πάθει 
ν τής πέτρας καταπιεζόμενος μετά τρία ετη ή σχεδόν καί τέσσαρα 
ιι τής Μακαρίου εντεύθεν αποδημίας άπήλθεν καί αυτός πρός κύριον 
» έν Κρήτη ίατρευόμενος τή νόσω' των τριών τούτων έμ.νήσθην ώς 
» ομοψύχων, έπειδή καί τούς τρεις τούτους ΰπερμάχους τής όρθο- 
» δό'ου πίστειος έν τοΐς καθ’ ήμάς χρόνοις άνέδειςεν ή αγία Τριάς. 
V Ύπερεϊχεν δμως έν τω κατά ρήτορας λόγω ό κύρ Μακάριος, ώς 
>> μαρτυροϋσι τά εκείνου συγγράμματα >>.

’Εν δέ τή έκδόσει τής ρητορικής τοϋ Μακαρίου ό αυτός Έφραίμ 
λέγει ταΰτα περί τοϋ αειμνήστου τής Πάτμου σχολάρχου. « Γυμ,να- 
» σιάρχης καί καθηγεμών τοϋ κατά τήν νήσον Πάτμον έλληνομουσείου, 
>< ό πολύς μ.έν τή  σπουδή τών θύραθεν, ώς ούδείς άλλος, μέγας δέ 
11 τή αρετή περί τά θεία, οιόν είσι καταφανή τεκμήρια άμφοΐν τοίνδε 
» προτερημάτοιν οϊ τε έμψυχοι κήρυκες παρ’ αύτω φοιτήσαντες έτι 
» περιόντι έν τω  μετά σώματος βίω, τά  τε παρ’ αϋτοϋ συνταχθέντα
> καί έκφωνηθέντα συνταγμ.άτια ελληνικω τε καί κοινω χαρακτήρι, 
w ών ώς κορωνίς κρίνεται ή Ευαγγελική περίοδος τών διδα/ών . .

ί1) ’Αγάπιος Βουλισμάς, ίεροχήρυξ εύγλωττος, ειδήμων τής ‘Ελληνικής και A*ti^ 
ν:χ*ής? άτ:οβΐφσ^ς έν έ'τει 1739 «ύδ^.ίμως έδίδαξεν.



» "Οθεν σιωπή μάλλον τιμάσθω τά τοΰ άνδρός προτερήματα, εΐπερ 
» κατ’ άςίαν αδυνατεί ρ.οι ό κάλαμος εΰφημ.ήσαι 11.

Συγγράμματα.
— Ευαγγελική Σάλπιγξ. (Ιτυπώθη δαπάνη Έφραίμ κατά πρώτον Ιν Βενε

τία ' ραδιουργία δμο>ς των Λατίνων, ΰποβοηθουμένων υπό τίνος κατάπτυστου 
"Ελληνος Δτ,μητριού Βαλσάμου, παρεδόθησαν τα τυπωθεντα χίλ'.α αντίτυπα 
εις το πυρ, διά τά επαναστατικά προλεγόμ.ενα και το έμβλημα του φοίνικος’ 
προτροπή όμως του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου άνετυπώΟη έν 
Λειψία τώ 17-58, επιστασία Σεραφείμ Πισσιόείου, οστις Ι'πεμψεν εν αντίτυ
που και προς τον συνετελέσαντα εις την καταστροφήν τής πρώτης έκδόσεως 
λεγων α ώ φίλε Δημήτριε Βάλσαμε, ιδού εγώ στέλλω σοι διά χάριν καί δω- 
n ρεάν εν βιβλίου, όπου με τήν προδοσίαν σου παρεδόθησαν εις το π ϋρ! » 
Άνετυπώθη ή Ευαγγελική Σάλπιγξ εν Λειψία τω 1768, Ιπιμελεία Κων
σταντίνου Άβραμίου, καί ήδη παρασκευάζεται τέταρτη αυτής Ικδοσις έν 
Αθήνα ις \

— ’Έκθεσις κανόνων ρητορικών ίεροκήρυξι μάλιστα συμβαλλόμενων, ους εκ 
τής λατινίδος φωνής 0 Ιν ίεροδιδασκάλοις Μακάριος είς τήν Ελλάδα φωνήν 
άπανθισάμ.ενος προΰθηκε τοΐς φιλολόγοις. (Ιξεδόθη δαπάνη Έφραίμ καί Ιπ ι- 
μελεία Πισσιδείου Ιν παραρτήματι τής εν ετει 1755 Ένετίησι τυπωθείσης 
άκολουθίας τοΰ όσιου Χριστοδούλου, αποτελούσα ιδίαν σελιόαρίΟμ.ησιν (1 —82).

— Θεματογραφίαι δεκατέσσαοες.
— Ερμηνεία περί συντάξεως γραμματικής.
— Διάφοροι ερμηνεία*, καί σχόλια είς διαφόρους λ,όγους των ’Ελλήνων πατέρων.
—Εγκώμιου τοΰ νεομάρτυρος Παχωμίου.
— Λόγοι είς απλήν φράσιν περί τούς όισχιλίους, ώς λέγεται ί 1).

’Αναστάσιος Παπα-Βασιλόπουλος.
Έγεννήθη έν ’Ιωαννίνοις, καί παιδευθείς έν τή πατρίδι τά εγκύ

κλια μετέβη ε ίς  Κωνσταντινοόπολιν καί έκεΐθεν είς ’Ιταλίαν έρωτι 
τελειότερα; μαθήσεως. ΈπανελΟών είς 'Ελλάδα διωρίσθη ίεροκήρυξ 
όπο τής μεγάλης εκκλησίας, καί χειροτονηθείς ίερεύς ώνομάσθη οίκο- 
νόμος τής μ.ητροπόλ.εως ’ΐιοαννίνων. Ετχολαρχηοεν έν Σερραις, ειτα 
δ’ έν Τυρνάβω καί Τρίκκη καί έπί τέλους έν Ίωαννίνοις. Κατά Φε
βρουάριον τοΰ 1702  διατριβών έν Τυρνάβω μετέφρασε τά τοΰ ’ΛφΟο- 
νίου προγυμνάσματα καί προσεφώνησεν είς τον μ.ητροπολ.ίτην Λαρίτ- 
σης Παρθενίου. Ί ΐν , κατά Ζαβίραν, δόκιμος εν τε φιλοσοφία καί ιερέ? 
θεολογία, ρήτοιρ καί ίεοοκήρυξ, ίκανώς είδήμιυν τής ελληνικής καί 
λατινικής.
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*0 Βασιλόπουλο; κατ’ άρχά; ΰπήοξεν έκ των κατηγόρων Μεθοδίου 
τοϋ ’Ανθρακίτου, μετανόησα; ό'μω; έζητησε συγγώρησιν, ήν ό άκακο; 
φιλόσοφο; προθύμω; τω έχορήγησε λέγων « ήσπάσθην ήδέω; καί έκ 
■“ καρδία; σέ εύχήθην, καί συγχώρησιν όλοτελή σοί έδωκα ζητήσαντ^
> καί είθε προσδέςαιτο καί ό Κύριο; ».

Συγγράμμα,ΐα.
— 'Ρητορική λευχειμονούσα, καί Άφθονίου προγυμνάσματα.
— Σόνοψις γενική τής λογικής έξεως.
— 'Ηθική φιλοσοφία.
— Κρήνη δωδεκάκρουνος λίαν ωφέλιμος δια τούς ιεροκήρυκας.
— Εισαγωγή μαθηματικής.
—’Έλθεσις Ρητορικής.
— ’Ανωνύμου Ιγχειρίδιον τής άναζησάσσς ηθικής φιλοσοφίας, Ιν ω ή άλη,- 

θής τής φόσεως αναπτύσσεται, καί πλείστα τής αρχαίας φιλοσοφίας άμαρτή- 
ματα διά κανόνων καί άλλων τινών αποδείξεων λαμπρώς φανεροΰται, δπερ 
μετεστρώθη ίπ δ  τής λατινίδος Ιπ ί τήν Ιλληνίδα διάλεκτον σπουδή καί πόνω 
τοϋ λογιωτάτου καί σοφωτάτου ’Αναστασίου παπα-Βασιλοπουλου τοϋ Ιξ Ίω αν- 
νίνων έν τή κωμοπόλει Τυρνάβιρ τής Θετταλίας διατρίβοντος κατά το αψά 
2τος σωτήριον, μαιμακτηριώνος έβδομη ίσταμένου. (χειρόγραφον παρά Σοφ. 
Οίκονόμωλ

— Ε πιγράμματα  ( '). _

’Αθανάσιος Κωνσταντινουπόλεως.
Έγεννήθη έν Κρήτη καί τήν μοναχικήν άσπασάμενος πολιτείαν 

προεχειρίσθη μητροπολίτη; 'Ηράκλειά;, ύστερον δέ ’Αδριανουπόλεω;. 
’Εν έτει 1 7 1 0  έκβληθέντο; τή ; πατριαρχεία; Κυπριανού άνεβιβάσθη 
εί; τόν οικουμενικόν θρόνον ό ’Αθανάσιο;, αλλά καί ούτο; μόλι; ήδη 
έν έτο; καί μήνα; τέσσαρα; πατριαρχεύσα; έξεβλήθη τού θρόνου, εις 
δν άνεβιβάσθη Κύριλλο; ό Λέσβιο;. « Ή ν, κατά Ζαβίραν, ό ’Αθανά
σιο; άνήρ πεπαιδευμένο;, είδήμων τή ; ελληνική;, λατινική;, αραβική; 
γλώσση;, καί τή ; ιερά; γραφή; καί τή; μ-ουσική; έμπειρο;, ικανέ; νά 
καταλάβη των λογογράφων καί? φιλοσόφων τά  συγγράμματα' έσχόλαζε 
πάντοτε περί τήν άνάγνωσιν καί μελέτην τή ; θεία; γραφή;, καί έκή- 
ρυττε τόν λόγον τού Θεού μετά πολλού ζήλου καί χριστιανική; αγά” 
πη;" άλλ’ έπειδή ευαγγελική πολιτεία χρώμενο; έκυβέρνα τό ποίμνιον 
αυτού μέ αυστηρότητα καί κατά κανόνα;, διέβαλον αυτόν τινέ; εΐ; 
τόν έπίτιοπον τή ; βασιλεία;, ώ; λίαν φιλοχρήματον καί νεωτερίζαντα (*)

(*) 'Ο Ζαβίρας λέγει, οτι ό παπά-Βα^ιλόπουλος συνέγραψε χαΐ τον Φώσφορον, ον 
λλοι εις τδν συμπολίτην αυτόν ’Αναστάσιον Πψπαν.
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είς τά τής έκκλησίας ήμών δόγματα, καί τοϋτο έπειδή έβλεπαν 
αυτόν διατρίβοντα ώς επί τό πλεϊστον εις την τών Λατίνων βίβλων 
άνάγνωσιν ».

'Ο ’Αθανάσιος μετέφρασεν εις την λατινικήν τό τετράγλωσσον λε
ξικόν τοϋ Μενίνσκη (‘).

Δημητριος Προκοπίου.
Δημητριος Προκοπίου ό Πάμπερις έγεννηθη έν Μόσχοπόλει, καί 

έκπαιδευθείς εις Κωνσταντινούπολή ήλθεν εις Δακίαν καί έγένετο 
γραμματεϋς τοϋ ήγεμόνος Νικολάου Μαυροκορδάτου, υπό τοϋ οποίου 
εστάλη ύστερον εις Πατάβιον προς έκμάθησιν της ιατρικής. Έπα- 
νελΟών εις Δακίαν έγένετο διδάσκαλος Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου, 
υίοϋ τής ήγεμόνος Νικολάου, καί ιατρός τής αυλής.

’Έγραψεν επη εις την ά απίδι Ήρακλέοος τοΰ Ησιόδου, καί μετέφρασε την 
λογικήν τ ο ΰ ...............

Ε π ιτα γή  τοΰ ήγεμόνος Νικολάου ό Πάμπερις έγραψε κατ’ ’Ιούνιον τοΰ 
1720 την γνωστήν Ά π α ρ ί θ μ η σ ι ν  τ ώ ν  λ ο γ ι ω ν  Γ ρ α ι κ ώ ν , ή ν  έστειλε 
προς τον !ν 'Αμβοόργω αίτήσαντα Φαβρίκιον, δστις τήν έδημοσίευσε μετά λα
τινικής μεταφράσεως (Bibliotheca Graeca tom . X I).

Έ κτος τούτων ό Δημητριος συνέγραψε δύο έκατοντάόας Ελληνικών 'Ιστο
ριών, καί Ιπιστολας, έξ ών ό Ζαβίρας εΤδέ τινας προς Γεώργιον ϊραπεζούν- 
τιον διευθυνομένας (!).

Άνδρέας Λικίνιος.
Έγεννηθη εν Κέρκυρα καί έξεπαιδεύθη έν’Ιταλία’λαβών έν Παταβίω 

τον στέφανον τοϋ ιατροφιλοσόφου ήλθεν εις Μολδαβίαν καί διωρίσθη 
αρχίατρος τοϋ ήγεμόνος Δηυητρίου Καντεμίρ. Έχ Μολδαβίας μετέβη είς 
Κωνσταντινοόπολιν καί διά τήν αγχίνοιαν καί περί τό θεραπεύειν 
έπιτηδειότητα εϊλκυσεν είς μέγιστον βαθμόν τήν ΰπόληψιν τών ’Οθω
μανών. Έντεϋθεν άπάρας κατήλθεν είς Μονεμβασίαν καί έτιμήθη υπό 
τών Ενετών διά τοϋ τίτλου τοϋ κίμητος. Κατα την έν ετει 171 L> 
άλωσ:ν τής Πελοπόννησου υπό τών Τούρκων ευρεθείς εις Μονεμβασίαν 
ήχμαλωτίσθη καί έκρεμάσθη δημοσία έν Κωνσταντινουπόλει μετά 
τίνος άνεψιοϋ του Μιχαήλ.

Τόν Λικίνιον επαινεί έν τή Τουρκική 'Ιστορία Δημητριος ό Καντε
μίρ συγκαταλέγων μετά τών τότε έν τοΐς γράμμασι διαπρεπόντων 
Ελλήνων. (*)

(1) Ζαβίρας.
(*)
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’Έγραψε, κατα Ζαοίραν, ιατρικά συγγράμματα, άοπλον όμως ττερί τίνος 
ΰλης καί τίνι διάλεκτο).

Ημείς γνωρίζομεν μόνον έλεγείον αΰτοΰ εις ιόν εν έτει 1698 εις ’Ιάσιου 
έκδοΟεντα Τόμον ’Αγάπης τοΰ ΔοσιΟέου.

Μιχαήλ Περδικάρης (').
Ήτο ανεψιός τοΰ προρρηθέντος Λικινίου, καί έγεννήθη έζ ’Αναστα- 

cim  Περδικάρη έν Μονεμβασία. Έσπούδασε την ιατρικήν καί φιλοσο
φίαν έν τω πανεπιστημίω του Παταβίου, και έπαναστρέψας εις Πελο
πόννησον έχρημάτησεν ιατρός τον στρατηγόν Γάλα. Διαμείνας αρκε
τόν χρόνον εις Μονεμβασίαν ήναγκάσθη δι’ άγνωστον αιτίαν να με- 
τοικήσν) εις Θεσσαλονίκην, ένθα συνέγραψε διάφορα συγμράμματα. 
Κατά τήν έν 1715 έπισυμβάσαν αιχμαλωσίαν τής Πελοπόννησου έλή- 
φθησαν υπό των Τούρκων καί οι συγγενείς τοΰ Μιχαήλ, καί μία αδελφή 
του καλούμενη Χρυσούλα δεκαπενταέτις τήν ηλικίαν, καί καλλονής 
έςαισίου, ήτις όδηγηθεϊσα μετά τ&ν άλλων εις Κωνσταντινούπολή 
εΐσήχθη εις τόν γυναικωνίτην τοΰ σουλτάνου. Τήν λυπηράν ειδησιν 
μαθών ό Μιχαήλ έδρα μεν εις τήν βασιλεύουσαν καί πάντα λίθον έκί- 
νησε πρός άπολύτρωσιν αυτής' κατά συγκυρίαν προσκληθείς υπό τοΰ 
άρχιευνούχου καί θεραπεύσας αυτόν έζήτησεν εις αντάλλαγμα τήν 
αδελφήν του’ συγκατανεύσαντος τοΰ άρχιευνούχου επί τή συμφωνία 
εισαγωγής ά'λλης, ό Περδικάρης έζαγοράσας τήν αιχμάλωτον έςαδέλ- 
φην αύτοΰ εφάμιλλου τφ ώραιότητι, άντεισήγαγεν εις τόν γυναικω- 
νίτην καί λάβουν λάθρα τήν Χρυσούλαν μετεκόμισεν αυτήν εις Θεσ
σαλονίκην' φοβούμενος όμως μήπως φωραθή μετωκησεν εις Βέρροιαν, 
ένθα καί ΰπάνδρευσεν αυτήν μετά τοΰ υπηρέτου του Μανολάκη, λαβόν- 
τος τό έπώνυμον τοΰ γυναικαδέλφου του.

’Εν έτει 1719 ό Μιχαήλ ήν έν τοις ζώ-ι, διότι ό κατά τό έτος 
τοΰτο υπό ’Αναστασίου τοΰ έξ ’Ιωαννίνων συγγραφείς Φώσφορος προσ- 
φωνεΐται ε£ς xbr έν ίαχροίς Λογιώζατοτ χαΐ άί,ιωτατα· Μ ιχαϊρΙ 
Περδίχάρην xby έχ Μ oviiiGacia.^. ’Εν τω βιβλιω τουτω γεγραμ- 
μένω διαλογικώς ό Μιχαήλ παρίσταται έρωτών, άποκρινομένου τοΰ 
συντάξαντος ’Αναστασίου.

Σ ν γ γ ρ ά μ η α ζ α .

— ’Εγχειρίδιου περί ιατρικής.
*— Σύνοψις Ttspl ιατρικής 0?ο)ρίας.

(!) Παρ’ α),Χφγ ονομάζεται Γϊρε$ικάρν;ς,



·—Βίβλος χημική τής φαρμακοποιίας απλή τή φράσει. (Ό  μνημονεύω·/ 
Ζαβίρας λέγει, ότι έσώζοντο παρά τφ ιατρφ Κωνσταντίνο) Σακελλαρίίρ).

Έ κ  του μετά Χρυσούλης καί Μανολάκη τοΰ έπονομασθίντος Περδικάρη 
γάμου εγεννήθησαν οί Παντελής καί ’Αναστάσιος άμφότεροι ιατροί χρημα- 
τίσαντες. Έ κ  τούτων ό ’Αναστάσιος έξέδοτο Ιν ?τει 1760 εις Βιέννην Μυθι
κόν εϊς απλήν φράσιν, καί ’Αποφθέγματα, ύποθήκας καί προγυμνάσματα 1785.

Μητροφάνης Γρηγορας.
Ό  'Ιερομόναχος ούτος έκ Δωδώνης καταγόμενος καί διά τούτο καί 

Δωδωναΐος συνεχώς προσεπωνυμούμ.ενος, ήτο προσκεκολλημένος έν 
πρώτοι; εις την έν Κ,ιυνσταντινουπόλει Μεγάλην Εκκλησίαν, μετερ- 
χόμενος, ιό; φαίνεται, τον ιεροκήρυκα.

Τήν 25 ’Οκτωβρίου 1685 ό πατριάρχης ’Ιάκωβος ό Χίος έπεμψεν 
αυτόν, ως έςαρχον, εις Μακεδονίαν* συλληφθείς όμως έν Ζίχνη Οπό 
των Τούρκων έρρίφθη εις τάς φύλακας, δθεν, ώς ό ίδιος γράφει, διά 
Οαύμ,ατος τοΰ μεγαλομάρτυρας Δημητρίου έσώθη, καί εις ευγνωμοσύνην 
συνέγραψε καί ακολουθίαν τοΰ σωτήρος αγίου.

Περί τάς άρχάς τοΰ δεκάτου ογδόου αίώνος διωρίσθη διορθωτής 
τοΰ έν Βουκουρεστίω Ελληνικού τυπογραφείου, καί ώς τοιούτος έπε- 
μ.ελήθη την έ’κδοσιν τής ’Ακολουθίας τοΰ άγιου Βησσαρίωνος (1705), 
τήν τού ΓΙροσκυνηταρίου τού όρους Σινά, καί τής Δογματικής Πανο
πλίας τού Ζηγαδινού (1710), τής ιστορίας των έν Ίεροσολύμοις πα- 
τριαρχων τού ΔοσιΟέου, καί τού περί Όφφικίων τοΰ Χρυσάν0ου(171 5).

Επαινείται ΰπό Προκοπίου ώς εΐδήμων τής έλληνικής, πεπειρα
μένος τήν τε θύραθεν καί τήν καθ’ υμάς ιεράν παιδείαν, ποιητής, 
ίεροκήρυξ, άναγινώσκων καί μελετών τάς θείας Γραφάς καί τά των 
Πατέρων συγγράματα.

Έγραψεν ό Γρηγορας —Έ π η  εις τον Στέφανον Καντακουζηνόν, εκδοθέντα 
μετά τού περί Όφφικίων συντάγματος τού Χρύσανθού Ακολουθίαν τού άγιου 
καί μεγαλομάρτυρας Δημητρίου — Έπαινον τής νικοτιανής κονεως— Ε π ι
γράμματα καί προοίμια εις πολλούς βίους άγιων καί Θεοτοκαρια ( ).

Φραγκίσκος Προσαλέντης.
Έγεννήθη έν Κερκύρα τήν 11 ’Απριλίου 1679  έκ το υ  δόκτωρος 

'Ιππολύτου Προσαλέντου, καί έλθών εϊς Κωνσταντινούπολη» άπήλ.θε 
μετά τού Έλλαδίου εις ’Αγγλίαν καί κατετάχθη τρόφιμο: εις τό έν Όξω- 
νία περί τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα τού 1Ζ . αίώνος ίδρυθέν έλληνε*
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{’) Ζαΐίρας—Βεντότης,
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κόν φροντιστήοιον. Άλλ’ αμέσως εΐδεν, ο τι ή εκεί φοίτησις έγενετο 
άνευ τίνος ώφελείας καί μάλιστα μέ άκρον κίνδυνον- διότι οί ^δά
σκαλοι, ώς ομολογεί, οΰ μόνον ουδέποτε μεθοδικώ; καί μετά τάξεως 
ΐδίδασκόν, άλλα πάσα αυτών απόπειρα άπέβλεπεν εις τό άφαρπά- 
ζειν τους μαθητάς από της πατροπαραδότου πίστεως’ ό'Θεν ούτε τάς 
πατρικάς αΰτών προσευχάς, ούτε άλλο τι της ανατολικής ημών εκ
κλησίας έθος έπέτρεπον να τηρώσιν, άλλα καί τά δόγματα αυτής 
προσέβαλλον καί θέλγητρα του κέρδους καί τύχης καλλιτέρας προέ- 
βαλλον ΐνα τά πνεύματα αυτών απ’ αυτής άποσπάσωσιν. Άπόδει- 
ζιν δέ τούτου προάγει ό Προσαλέντης μίαν τοϋ διδασκάλου πρδς 
μαθητάς Απαγγελίαν. Ό διδάσκαλος ούτος ήτο Βενιαμίν ό Οΰδρώφ, 
τά μέγιστα προαγαγών τό φροντιστηρίου, όστις διά τοϋ έν Όξωνία 
τυπωθέντος κατά τό 1704 βιβλίου του την άγραφου τών άποστόλων 
παράδοσιν έπολέμησε. Αυσανασχετών ό μαθητής καί ανυπόμονος ν’ 
άπαλλαγή τών πειρασμών τούτων άνεχώρησεν έκεΐθεν ιν’ άπέλθνί εις 
την πατρίδα, καί μόλις εφθασεν εις τό Άμστελόδαμον έστοχάσθη 
να τυπώσϊΐ τόν έλεγχον τών ύπό τοΰ διδασκάλου τύποις έκδεδομέ- 
νων σοφισμάτων" ό'Θεν έξέδωκε τότε τόν Aiptux.br διδάσκαλον ύπό 
τον ορθοδόξου μαθητου ελεγχόμενου.

’Επανελθών εις την πατρίδα του ό Προσαλέντης έχειροτονήθη 
ίερεϋς (1708), καί ύστερον τό μοναχικόν ένδυθείς σχήμα μετωνομά- 
σθη Φιλόθεος. ’Εκήρυξε τόν λόγον τοϋ Θεοϋ έν μέν Κερκύρα άπό τοϋ 
1709 — 1712, έν δέ Ζακίνθω έν έτει 1713, καί άπεβίωσε την 25 
Σεπτεμβρίου 1728, ζησας έτη 49.

Σ υγγράμματα.
— Ό  αιρετικός διδάσκαλος υπό τοΰ ορθοδόξου μαθητου Ιλεγχόμενος. (Έ τυ- 

πώθη Ιν Άμστελοδάμιρ Ιν ετει 1706, τώ δε 1862 άνετυπώθη δπό τοΰ Κ. Παύ
λου Λάμπρου, προτάξαντος τοΰ Κ . Μουστοξύδου βιογραφίαν τοΰ Προσαλέν- 
του, Ιξ ής καί ημείς ήρύσθημεν τ’ άνωτέρω).

— ’Επιγράμματα εις Γαβριήλ τόν πατριάρχην, ’Αλέξανδρον Μαυροκορδά- 
τον, εις την μεγάλην Ικκλησίαν, ε’ις τό Ιν Ίωαννίνοις φροντιστ/ριον, καί τόν 
σχολάρχην Γεώργιον Σουγδουρήν. (συνεξεδόθησαν τώ Αιρετικώ Διδασκάλω).

— Είκοσιν Ιννέα λόγοι άπαγγελθέντες Ιν Κερκύρα καί Ζακύνθιρ.
— Μεταγλώττίσις καί Ιξήγησις τοΰ ίεραΰ ευαγγελίου κατά τό κοινόν ιδίωμα 

τής απλής γλώσσης τών άνατολικών Ιθνών, εις ωφέλειαν τών μη γινωσκόντων 
την τών Ελλήνων διάλεκτον, (εις πέντε μεγάλους τόμους Ικ σελίδων 2091).

’Αντώνιος Κοραης.
(Ιατροφιλόσοφος, Χίος την πατρίδα, προπάτωρ ’Αδαμάντιου Ιίοραή-
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*Εδιδάχθη τήν ελληνικήν καί λατινικήν γλώσσαν έν 'Ρώμη, καί ύστε
ρον ερωτι μαθήσεως περιηγήθη τήν ’Αγγλίαν, Γαλλίαν καί ’Ιταλίαν. 
Συνέθετο θαυμασίας πινδαρικάς ώδάς, πλήρεις άρμονίας καί ακριβούς 
τοϋ Πινδάρου μιμήσεως, έξ ών γνωρίζουν μίαν μόνην την πρός Δα- 
γεσσώ, ποιηθεΐσαν κατά την έν Παρισίοις διατριβήν του, καί έκδο- 
θεΐσαν αυτόθι τό πρώτον έν έτει 1702, καί τό δεύτερον τώ  1819 
υπό ’Αδαμάντιου τοϋ Κοραή. "Οτι ό ’Αντώνιος ηύδοκίμει καί εις 
άλλο είδος ποιήσεως φαίνεται έκ των άνακρεοντίων στίβων, τούς 
οποίους έποίησεν εις την γυναίκα τοϋ αύτοϋ Δαγεσσώ παθοϋσαν έξ 
ευλογίας (’).

’Αλέξανδρος Έλλάδιος.
’Εγεννήθη περί τά  μέσα τοϋ ΙΖ'  αίώνος έν Λαρίσσν) της Θεσσαλίας. 

’Ο πάππος αύτοϋ έπί είκοσι πέντε ετη διατελών Ηγούμενος τοϋ μοναστη
ριού τών άγιων Κοσμά καί Δαμιανού έστειλε τον ’Αλέξανδρον, πεν- 
ταέτην ήδη, πρός τον αδελφόν του, Μητροπολίτην οντα, καί ύπό 
τούτου παρεδόθη εις τινα ομογενή, Χρυσόσκουλον τοϋνομα, πρός δ ι
δασκαλίαν' έκμαθών καλώς παρ’ αύτω τήν καθομιλουμένην, δωδε- 
καέτης έπανέστρεψεν εις τήν πατρίδα του* μετά τετραετή έν Λα- 
ρίσσ7) διατριβήν άνεχώρησε δι’ Άδριανούπολιν καί Βυζάντιον' εν
ταύθα προσοικειωθείς Φραγκίσκο Προσαλέντνι τώ Κερκυραίω έδι- 
δάχθη ύπ’ αύτοϋ καί έντελέστερον κατηρτίσθη' έδίδαξεν ειτα είς 
τινας παϊδας προκαταρκτικά μαθήματα καί μετ’ ολίγον οΐκειωθείς 
τώ  τό τ’ έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτή τής ’Αγγλίας μιλόρδο 
Πάγετ, άπήλθε μετ’ αύτοϋ καί τοϋ Προσαλέντη καί έν διαστήματι 
δεκατριών μηνών διά τής Ούγγαρίας, Αύστρίας, καί άλλων χωρών 
εφθασαν εις ’Αγγλίαν. ’Εν Όξωνία έδιδάχθη ό Έλλάδιος τά  μαθη
ματικά ύπό Βουρχιέρου, έκμαθών καί τήν Αγγλικήν γλώσσαν (*). Ειτα 
περιηγήθη, έρωτι μαθήσεως, διάφορα τής Εύρωπης μέρη, και ίδιως τής 
Γερμανίας.

Κατά τήν έποχήν ταύτην οί έν Γερμανία διαμαρτυρόμενοι σπου
δαίος ένησχολοϋντο είς τήν άπλοελληνιστί μεταφοασιν τών Γραφών' 
ό διάσημος "Ερμανος Φράγκιος καταγίνόμενος.είς μετάφρασιν τής νέας 
Διαθήκης παρέδωκεν εις τον Έλλάδιον, έν ”Αλλνι τότε διατρίβοντ*

(') Βλαοτοϋ Χιακά τόμ. Β'.
{*) Status pra-scns, « λ , 1 8 8 -9 ,  191—2, 20ο—S.



(1709) άντίγραφον επιθύμησα; νά μάθη την γνώμην του' ό ’Αλέξαν
δρος έπεθεωρήσας την μετάφρασιν προετίθετο νά καταδείξτ] έμ.βριθέ- 
στερον τάς άπειρους ελλείψεις' έξ "Αλλης μεταβάς εις Άλδόρφην δεν 
άπήντησεν άμ,έσως εις τόν Φράγκιον, ζητοϋντα την ύποσχεθεΐσαν 
γνώμην αΰτοΰ. Κατά την εποχήν έκείνην διέτριβεν έν νΑλλ·ρ Αιβέ- 
ριος ό Κολέτης, ’Αθηναίος, ό'στις ήρξατο κατηγορεϊν εις τους εκεί 
διαμαρτυρομένους μεταφραστάς των Γραφών τόν 'Ελλάδιον ώς άμαθή 
και φθονερόν, καί έπεστάτησε μετά του Μακεδόνος Μιχαήλ ’Αναστα
σίου εις την τότε (1710) εκδοσιν τής Καινής Διαθήκης προσθείς καί 
ίδια σημειώματα.

'Ο Έλλάδιος έξηγέρθη, καί έπϊκρίνων την των διαμαρτυρομένων 
καινοτομ-ίαν, ΰπερασπίσθη τό έθνος υπό προκατειλημμένων συγγρα
φέων τής Δύσεως διαβαλλόμενον έπί στασιμ.ότητι καί άπαιδευσία. Τό 
περί τής Πφ,ρούσης Καταστάΰεως τής Έ.Ι.ΙψΊ,χής Έχχ.Ιησίας σύγ
γραμμα τοϋ πεπαιδευμ.ένου ©εσσαλοϋ, διήρηται εις είκοσι κεφάλαια, 
ώς έξης. A —Β’. Περί των έν Κωνσταντινουπόλει, Βενετία, καί Βλα
χία 'Ελληνικών τυπογραφείων. Γ\ Περί τών 'Ελληνικών σχολείων, 
των διδασκάλων, καί τών διδασκομένων βιβλίων, δ’. Περί τής εκ
παιδευτικής μεθόδου. Ε*. Περί τών έπί παιδεία διαπρεπόντων Ελλή
νων· Σϊ\ Περί τής κατανοήσεως τών 'Ιερών Γραφών ϋπό τών Ελλή
νων. ζ\ Περί τής σημερινής γλώσσης τών 'Ελλήνων. 1ΐ’. Περί σημε
ρινών ποιητών τής 'Ελλάδος. θ\ Περί τών αιτίων τής υπό τοϋ 
Πατριαρχείου άπορόίψεως τής μεταφράσεως τών Γραφών. 1*— ΙΑ\ 
Περί εύλαβείας τών 'Ελλήνων. IB’. Περί τής κατά τόπους διαφοράς 
τής όμιλουμένης Ελληνικής γλώσσης. ΙΓ\ Γλωσσάριον τής καθομι
λουμένης. ΙΔ,Ρ Περί ’Ιταλικών λέξεων μιχθεισών τή Ελληνική, καί 
αγνώστων τή ηπειρωτική Έλλάδι. ΙΕ. Περί τής μεταφράσεως τής 
Καινής Διαθήκης. 1ΣΤ’. Περί Σεραφείμ τοϋ Μιτυληναίου. ΐζ’. Περί τής 
υπό Μαξίμ.ου Καλλιουπολίτου μεταφράσεως τής καινής Διαθήκης' καί 
ΙΗ’— Κ\ Περί τής τρίτης έκδόσεως τής μ.εταφράσεως τής Καινής 
Διαθήκης, καί τών έν ταύτν, σημειωμάτων Αιβερίου Κολέτη.

Τό σύγγραμα τοϋτο ^λατινιστί γράψας ό 'Ελλάδιος, πρός γνώσιν 
τών Ευρωπαίων, προσεφώνησεν εις Πέτρον τόν Μέγαν τής 'Ρωσ- 
σίας αύτοκράτορα « ecclesiai orientalis orthodoxae G raccorum que 
defensorem Ct υπερασπιστήν (sic) », ώς έν τή άφιερωτική επιστολή 
γράφει.

4 4 8  ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.
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Το σύγγραμμα τούτο ύπεδέχθη εύμενώς έν Εΰριόπνι, και πολύς 
έγένετο λόγος. 'Η περιώνυμος έφημερίς των Σοφών (Journal des 
Savants) εγραψεν ώραίαν περί τούτου βιβλιοκρισίαν έν ετει 1 7 1 6  
(σελ. 130 καί έπ.)’ ό δέ Γάλλος Fourrier (*) έπ’εσχάτων λόγον ποιού
μενος περί τούτου προσεπιφερεΓ « Mais ce qu’il y a de remarqua- 
» ble dans ce livre d un sujet des Turcs, c’est que hauteur qui 
>> n’avait pas craint de dedier son ouvrage & I’cmpereur de Russie,
» ne craint pas non piusde montrer parfout,ou l’occasion s’en prc- 
» sente, le plus grand mepris pour les moeurs des Russes de cetlc 
» epoque. Ce trait du courage honore l’ecrivaiti, mais il fait auss1 
» l’eloge du prince d’une maniere bien plus delicate et plus ingeni- 
«cuseque la flatterie n’eirt pu le faire dans la plus belle dedicace».

’Ιωάννης ό Γέσνερος, θιασώτης, ώς διαμαρτυρόμενος, της μεταφρά- 
σεως τών Γραφών, λάβρος έπέπεσε κατά τού 'Ελ.λαδίου καί τής δυσ
τυχούς 'Ελλάδος, ζητών ν’ άνατρέψ·/) τό σύγγραμμα τού πρώτου, καί 
έπισύρη την απέχθειαν προς τό τουρκοκρατούμενον ημών έθνος· 'H  
διατριβή τού Γεσνερου έπιγραφομένη « Observalio de eruditione 
>> Graecorum qui hodie vivunt, contra Alexandrian Ilelladium, 
” nat. Graecum » έδημοσιεύύη εΐς Miscellanea Lipsiensia (tom II, 
1 7 1 6 , σελ. 3 9 7 - 4 5 2 ) .

Τον ’Ελλάδιον εγκωμίασαν δι’ επιγραμμάτων ’Αναστάσιος ό Ματ 
κεδων, Χριστιανός Σχβάρτζ, ρέκτωρ τής έν ’Αλτόρφν) ’Ακαδημίας, καί 
ό Σοντάγιος. Καί το μεν τού πρώτου, προταχθέν τής a Περί παρούσης 
καταστάσεως » πργματείας αυτού έχει ώς εξής*

Οϋλέ τ’ ’Αλέξανδρος, καί χαίροις αίέν άμεινον,
Έλ.λάδος έααί κλέος χ ’ αδε Θεσσα/.ίης.
Κ αι σε φέρον γάρ Μοϋσ’ Ιπ ’ άπείρονα γαΐαν όράιθαι,
Κάλλος ’Ολυμπιάδων, ίζόμεναν σοφίττ)'
Γερμανίοις δμ,φήν αύν άφΟονον Ε λλάδος ηγες,
Κ αί φίλαν Έ λλαδ ίο ις πάτραν έών τελέως.
•Ξυγχαίρω τοι, καί πάλιν αύτ’ Ιρεω τών χαίρειν ;
Πάτρ/) καλλίοτη, Τ έμπε’, ω οία φέρει.
Θρέψε πάλαι Πηλείδην, καί Οάψ’ Ίπ π ο /ρ ά ςη ν ,
Τ ω  δ'.οβεν γεγάαχ’ άλκιμοι ίατέρων.
Τοί δε καί αύτέω ΐατρίης ί'χα φρεασί μέμηλε.
Kr-ί γνώαιν βότανών έξοχα φρεααί θέσεις.

29

ί 1) Biographic Uuiverscllc, tom. XX. 

(ALOEΛΑ. ΦΙΛΟΛΟΓ.)
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Ίπποκράτη; άρ’ έσις, καί ’Αλέξανδρο; θεοειθτ'ς.
Τοΰδ’ Ιπειή τε δέμας τιτθός Ιών φερε'εις.
"Ως γ ’ "Ελλην καί σοφός πολλών ρ’ άντάξιος άλλων.
Ώ  καί ’Αλεξάνδρου, καξιε βεσσαλίης.

'Εν Σταχυολογία δύο κατεχωρήθησαν επιγράμματα εις Έλλάδιον, 
ων τό μέν λατινιστί τού Σχβάρτζ, τό δ ’ ελληνιστί τοΰ Σονταγίου,

ον οίίτω'
’Έστι σοφός κατά ποιητήν, νεύουσεν έραψε 
Του στάχυες, πλήθος καί σοφίης κατέχων.
Έλλάδιος τοΐος* κατά θέσκελα δώρα πέφυκεν,
'Ό ς  στάχυας πινυτών γέγραφε γραμμάτιών.
'Ό ς  στοιχειογράφων σταχυογραφίης τε μεμηλώς 
’Έργον πεποιηκώς άξιέπαινον έ’φυ.
Ώφελον ές σπουδήν τούτον ξυνάπαντας Ιρείδειν,
Ελλάδος οί σοφίης νΰν άμελοΰσιν έτι.
Δώη οί πάσαν χάριν ΰψιθόωκος άμΰντωρ,
"Ωστε καί !ν ταύτη πάντα καί Ισασμένη 
Όλβιοδαιμονίην, ειρήνην, ήσυχίην τε 
Ζωή, καί πλούτον καί καλά δώρα λαβεΓν.

Χριστόφορος ό Σοντάγιος ά τής θεολογίας καί 
Ελληνικής γλώττης δόκτωρ.

Σ  υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .
— ΣταχΟολογία Τεχνολογική τής Ελλάδος Φωνής, ήτοι Γραμματική Ε λ 

ληνική κατ’ Ιρωταπόκρισιν. Opera ct studio Alexandra Helladii, nation. 
Graec. Norinibergae, An. MDGCXIJ. (Εις 8 0v σελ. 511 έλληνολατινιστί). 
Προ τέτακται διάλογος μεταξύ Μελίσσου καί ’Αγαπίου περί τής Ιν Ευρώπη 
προφοράς τής Ελληνικής γλώσσης, Ιν ώ κατακρίνει ό συγγραφεΰς την τοΰ 
Εράσμου μέθοδον. Ή  γραμματική αυτή τυπωθεϊσα τώ 4712,!γράφη τφ  1711, 
ώς σημειοΰται Ιν τώ όπισθεν τίτλιρ" « Συντεθεΐσα καί διωρθωθείσα παρά 
’Αλεξάνδρου Έλλαδίου τοΰ Θεσσαλοϋ, αψιά ».

—Status praesens ecclesiae Gnecae,in quo eliam causae cxponuntur cur 
Graeci modcrni Novi Testaracnti editiones in Graeco-barbara lingua facias 
acceplure recusunl. Praelerea additus est in fine Status nonullarum 
conlroversium ab Alex. Ilelladio nat. Gi'aec. impressus, 1714. (Altorii).

’Αναστάσιος Μιχαήλ.
ΈγεννήΘηέν Ναούση τής Μακεδονίας, καί παιδευθείς έν τή πατρίδι 

τά  εγκύκλια, μετέβη εις Γερμανίαν προς τελειοτέραν κατάρτισιν’ ερωτι 
δέ μ,αΟήσεως περιηγήΟη διάφορα μ.έρη τής Εύρώπης, καί τά  κατά την 
οδοιπορίαν του έζέθηκεν έν ίδίφ πονήματι. II έν Βερολίνω Άκαδημ.ία, 
έκτιμώσα την παιδείαν αύτοΰ άνηγόρευσε τούτον μέλος.
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ΣυνειργάσΟη εις την μετάφρασιν τής Καινής Διαθήκης εις το άπλο- 
ελληνικόν, χχ'ι άγνωστον ήμϊν πότ’ έτελεύτησε.

'Ο ’Αναστάσιος επαινείται Οπό πολλών αλλογενών ώς είδημονέστα- 
τος τής λατινικές, γερμανικής, καί ελληνικής γλώσστ,ς.

Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .
—Ιϊ'ριηγηματικόν Πυκτάκιον, ήτοι Πϊριήγησις τής Ευρώπης. (έν Ά μβτε- 

λοδάμω 1706).
— -Σΰμβολον Χρυσού Κράτους. Έ ν  Αλη 1 < 07 .
— Βασιλικόν θΐατρον. Έ ν  Άμστελοδάμω 1710.
— ’Επίγραμμα εις ’Αλέξανδρον Έλλάδιον.
— Γαμήλιον εις βασιλέα της Πρωσσίας Φρεδερίκον.
— Περί καταστάσεως των φιλομαθών Ελλήνων των Ιν ταΐς έπαρχίαις 

της Ευρώπης παιδείας χάριν μεταβαινόντων.
— Έπιστολαι προς Λάγγιον, Τριβεχόβιον κλπ- (’)

Σεραφείμ ΜιτυληναΤος.
Έγεννήθη έν Μιτυλήντι και εικοσαετής έγένετο αναγνώστης, είκο- 

σιπενταέτης δ ' έχειροτονήθη υπό τοΰ αρχιεπισκόπου της νήσου διάκο
νος. Ένδυθείς τό μ,οναχικόν σχήμα μετωνομάσθη Σεραφείμ, καί μετά 
ταΰτα προήχθη είς τό τοΰ πρωτοσυγγέλου αξίωμα. Πατριαρχεύοντος 
Καλλινίκου τοΰ Άκαρνανος, ήλθεν ό αρχιεπίσκοπος τής Μιτυλήνης εις 
την βασιλεύουσαν φέρων καί τόν Σεραφείμ, τόν όποιον άνυπόφορον έν 
τή  νήσω καταστάντα διά τάς φωνασκίας, τάς έριδας, καί την άλλην μη 
άρμόζουσαν εις κληρικόν διαγωγήν, έγκατέλιπεν εις τό πατριαρχεΐον.

'Ο άνήρεμος μοναχός μή άνεχόμενος την δίκην αιχμαλώτου έν τοϊς 
πατριαρχείοις κάθειρξιν ΰπέκλεψεν έν κηρώ την πατριαχικήν σφραγίδα 
καί γλύψας συνέταςε πατριαρχικά συστατικά γράμματα, τά  όποια 
δι’ αυτής έσφράγισε. Λάθρα έπιβιβασΟείς εις πλοίον άπήλθεν εις τά  
παράλια τοΰ Πόντου, καί έκεΐθεν μετεβη εις Κιοβιαν, ένθα ήργυρολό- 
γησε προς άπολύτρωσιν δήθεν χριστιανών αιχμαλώτων. Κρυφίως έπα- 
νελΟών είς Κωνσταντινούπολιν άνεκαλύφθη καί παραδοΟείς είς την 
έξουσίαν μόλις έσώΟη τής καταδίκης· ’Απελθών εις Σμύρνην καί έκεϊ- 
θεν εις Γαλλίαν έπαρουσιάσθη ώς ίερεύς ούνίτος καί ως τοιοΰτος έλ.ειτούρ- 
γησεν έν Παρισίοις. 'Ικανόν χρόνον καί ενταύθα διατρίψας καί αρκετά 
άργυρολογήσας άπήλθεν είς 'Ρώμην, Βενετίαν, Βιέννην, καί πάλιν είς 
'Ρωσσίαν ένθα πλάσας έτεοα γράμματα συνήθροισεν ικανήν χρημάτων

ί ’ ) Ζ α δ ίρ α ς  — l l e l l a d i i ,  S t a t u s  c c c le s i .T ,  σ-:λ. 3 1 7 .

2.9
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ποσότητα.· Μετ’ ού πολύ διά της Σαςωνία; και ’Ιταλίας έπανελθων 
εις την πατρίδα του άνεχώρησε καί αϋθις δ ι’ Ιταλίαν, όθεν μετέβ/ι 
εις ’Αγγλίαν, γάριν δήθεν σπουδής- διαπράξας όμως ενταύθα ανο
σιούργημα τ ι έςύρισε τον πώγωνα καί νύκτωρ δραπετεύσας ήλθε? 
εις 'Ολλανδίαν, καί έκεϊθεν πενόμενος καί θυροκοπών έπλανατο τλ,δε 
κ.ακεϊσε πάσαν θρησκείαν καί αιρεσιν ό άθλιος όμολογών, καί πάσαν 
τέχνην καί επιστήμην άναιδώς μετεργύμενος (1).

Διά του αλήτου τούτου οί λουθηροκαλβΐνοι έξέσωκχν άνατύπωσιν 
της υπό Μαξίμου Ιναλλιπολίτου γενομένης μεταφράσεως τής Καινής 
Διαθήκης, τυπωθεΐσαν εν Λονδίνω τω 1703  παρά Βενιαμίν Μοτταίω. 
’Αλλά καί ή έκδοσις αύτη την αυτήν έσχε τύχην τής προηγούμενης, 
διότι τά εις 'Ελλάδα σταλέντα προς διάνο μην αντίτυπα κατεδικά- 
σθησαν ΰπο τής μεγάλης εκκλησίας καί τω πυρί παρεδόθησαν.

’Εκ των υπό 'Ελλ.αδίου έκτιθεμένων δηλοϋται, ό'τι ό Σεραφείμ ήτο 
άνθρωπος κοινής παιδείας, εΐ μ.ή άγράμ.ματος.

’Αλέξανδρος Άρκούδτ,ςΟ.
Έγεννήθη έν ’Απουλία τής Νεαπόλεως έκ Κερκυραίων γονέων, καί 

εν 'Ρώμνι έκπαιδευθείς κατετάχθη είς τό τάγμα τοΰ άγιου Δομηνί- 
κου- άπεβίωσε τω  1 7 2 0 , καταλιπών διάφορα πεζά καί Ιμμετρα ές 
ών έδημ.οσιεύθησαν ταϋτα-

—Analomia dcgl’ipocriti. Vcnelia 1693.
—Galalina lillerala. Genova 1709.
—Le due Galatine difese, il libro el la pallia. Genova 1715.
—Prcdiclic. Lccca 1712.
—Sanl’Atbanasio Magno. Lccca 1714 (5).

Άλβάναι.
Έκ τοΰ περιφανούς τούτου οικου, ές Ηπείρου ελκοντος τήν αρχήν, 

καί έκεϊθεν, ένεκα των Τουρκικών διωγμών είς Ιταλίαν μεταναστεύ- 
σαντος κατά τόν ΙΣΤ’ αιώνα, καταγραφέντος δ ’ είς τόν κατάλογον 
τών εύγενών τής Βεργάμου, Ούρβίνης, Βενετίας, κ,αί Γενούης, καί έν 
έτει 1715  τήν ηγεμονίαν τού Σοριανοΰ λαβόντος, πολ.λαί παραφυά-

(’) Uelladii, Status pracscns Ecclcsiac cap. XVI.
(*) Αυτές οΰτος λέγει εν τινι τών πονημάτων του, δτι τδ δνομα Άοκούδης παρά-· 

γεται άπδ τοΰ ελληνικού άρκτος* * τδ δέ ζώον τούτο εφερεν άναγεγρ αμμένον ώς Ο'-ΧΟ- 
σημον ή γενεά του.

Π  BiugrapUie Uuivcrsclle, torn. ΙΙ ,τϊλ ,  687—8.
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•5ε; άνέθαλλον καί επίσημον κατέλαβαν θέσιν έν τοΐς εκκλησιαστικοί; 
προ πάντων χρονικοί; τής ’Ιταλία;. Έν τοΐς προηγούμενοι; μνημο- 
νεύσαν'τέ; τινων, παρεντιθέμεθα καί ενταύθα τού; έπισημοτέρους βλα
στόν; τη ; έξιταλισθείσης ’Ηπειρωτική; ταύτη; οικογένεια;.

Λ'. ’ Ιω ά ννη ς  Φ ραγκίσκος Ά . ίΰ ά ν η ς .  Έγεννηθη περί τό 1648, 
έχρημάτισε κατά πρώτον γραμματεύς, τω 5έ 1690 προεχειρίσθη καρ
δινάλιο;, καί μετά τον θάνατον ’ΐννοκεντίου ΙΒ' έςελέχθη πάπα; (24 
Νοεμβρίου 1700) υπό τό όνομα Κλτμης ΙΑ \ Βεβακ»ϋται, ό'τι έπί τρεις 
κατά συνέχειαν ήμερα; έσκέπτετο περί τή ; παραδοχή; τοϋ ύψίστου 
τούτου τοϋ καθολικισμού αξιώματος. Έπί εί/οσιν έτη παπεύσας άπε- 
βίωσε την 19 Μαρτίου 1 7 2 1 , διαδεχθεί; ύπό Ίννοκεντίου 1Γ\

'Ο Κλήν.ης έπαινεϊται διά την έξοχον παιδείαν, τάς άρετάς, καί 
την μή εμμονήν εΐ; τ ’ άπάδοντα προς τό πνεύμα τοϋ αϊώνο; καθε
στώτα. Επιχείρησε την διόρθωσιν τοϋ Γρηγοριανοϋ καλενδαρίου, άλλ’ 
οί έπί τούτω συγκαλεσθέντες περιφανέστεροι των άστρονόμ.ο>ν έδεί- 
χθησαν όπισΟοδρου,ικώτεροι τοϋ άρχηγοϋ τή ; 'Ρωμαϊκή; εκκλησίας, 
καί άπεποιήθησαν την εισαγωγήν οίασδήποτε καινοτομία;. Νόμισμά- 
τόσημον κοπεν εν Γερμανία διατρανοΐ τά ; άρετά; τοϋ ’Αλβάνη, εΰγλωτ- 
τότερον παντό; γραπτού εγκωμίου* άφ’ ενός μ.έν παριστσ. την προτο
μήν αυτού με τήν επιγραφήν <> Albanum coluerc patres, nunc ma
xima rerum Roma colit, » άφ’ ετέρου δέ στέφανον άνθόπλεκτον με 
τα ; τέσσαρα; ταύτα; λέξει; « Justitia. Pietas. Prudentia. Erudilio ».

Τά έπί τής παπωσύνη; αυτού έκδοθέντα διατάγματα (βοϋλαι) 
έξεδόθησχν έν 1 718 εί; φύλλου, τά  δέ συγγράμματα του εν Ρώμ.η τω 
1729 εί; δύο τόυ.ου; ύπό τού ανεψιού του ’Αννίβα τοϋ καρδιναλίου, 
προτάξαντος καί λεπτομερή βίον τοϋ θείου του ( ).

Β'. ’Αννίβας Ά Μ ά ν η ς ,  καρδινάλιος, ανεψιό; τοϋ προρρηθέντος* 
έκτό; των ϋπ’ αυτού έκδοθέντων έργων τοϋ θείου του, έξέδωκε μετά 
σημειώσεων καί λατινική; μεταφρασεω; Menologium Graecorum ( ), 
Urbini 1727, εί; τόμου; 3, καί έγραψε πολλά ες ών έτυπώθη, Ροιι- 
lificale Romanum, Bruxell® 1735. vol. 3.

Γ'. ’ Α .Ιί'ζανάρος ’Α .ίβ ά νη ς^  έγεννηθη τή 15 Οκτωβρίου 1692, 
καί προχειοισθείς καρδινάλιος ύπό Ιννοκεντίου ΙΓ , έδειξε τόσην αξιο
πρεπή ·.υμπεριφοράν παρά τω αύτοκράτορι τή ; Γερμανία; άποσταλεί;,

Ar»,i:nl, Βώσν.ιρΙιΐε U n iw ? t l le ,  Supplement.
!4; h a i i  λύΟ.; s : i tw .  ;·/ Bivypxpix U lUailUU.
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όσην καί ευρυμάθειαν διορισθείς βιβλιοθηκάριος του Βατικανού. ’Ιΐγχ~  

πησε καί έπροστάτευσε τους λογίους και καλλιτέχνας, καθωράίσε 
διακοσμήσας έκ πασών τών ωραίων τεχνών την περιφανή έπαυλίν του 
(Villa Albani), έγραψε πάμπολλα Ιστορικά και φιλολογικά, καί άπε- 
βίωσε την 11 Δεκεμβρίου 1779 (').

Δ . 'Ιω ά νν η ς  Φ ραγχ ίσκθς Ά Μ ά ν η ς^  ανεψιός τοϋ προρρηθέντσς 
ομωνύμου πάπα , καί αδελφός τοϋ ’Αννίβα, εγεννήθη τώ 1720" 
νηπιόθεν προωρισμένος διά τό έκκλησιαστικόν στάδιον, συνήνου τή 
αρρενωπή φυσιογνωμία, πνεύμα, χάριν, καί οξύνοιαν αξιοθαύμαστο*. 
Περιβληθείς την καρδιναλικήν πορφύραν τώ  1 7 4 7 , κατεδιώχθη υπό 
τών έπελθόντων δημοκρατικών Γάλλων, δημευθείσης καί τής περιου
σίας του. Μετά την εξ Ιταλίας άποχώρησιν των Γάλλων, ό Αλβάνης 
έπανελθών συνετελεσεν εις την εκλογήν Πίου καί άπεβίωσε 
τώ  1809 .

Καί άλλα μέλη τοϋ περιφανούς τούτου οικου εφερον τήν καρδι- 
ναλικήν τιάραν, καί έπί παιδεία, φιλομουσία, καί άρεταϊς διέπρεψαν, 
περί ών οΰδένα ποιοΰμεν λόγον, άφοϋ πολϋν ποιεί ή προσκτησαμενη 
τά όνόμ.ατα ταΰτα ιταλική φιλολογία.

Μελέτιος Τυπάλδός.
’Εγεννήθη έν Κεφαλληνία περί τά  μέσα τοϋ παρελθόντος αΐώνος, 

καί εκαλείτο Ματθαίος έν τοίς κοσμικοί;’ παιδευθεί; έν τή πατρίδι 
τά εγκύκλια, άπεδήμησεν εις ’Ιταλίαν προ; τελειοτέραν κ.ατάρτισιν. 
’(•’χρημάτισε διδάσκαλος τοϋ έν Βενετία ελληνικού σχολείου (1671  — 
85), καί εϊτα τό μοναχικόν ΰποδύς τριβώνιον μετωνομάσθη Μελέ
τιος. ’Αλλ’όμως σκανδαλώδης καί πολλών λυπηρών πρόζενος έγενεταό 
μετέπειτα βίος τοϋ άνηρέμου Καφαλλήνος.

’Από Γαβριήλ Σεβήρου, ώς προβρρέθη, τά οικουμενικόν πατριαρχείο?;, 
ένεκα πολλών κ α ί' σπουδαίων λόγων, ώρισεν εν Βενετία την έδραν 
τοϋ αρχιεπισκόπου τής έν Λυδία Φιλαδέλφειας. Οί κατά καιρούς 
μητροπολίται, προτεινόμενοι υπό τών έν τή Βενετική Μητοοπόλει 
ομογενών ένεκρίνοντο υπό τής μεγάλης έκκλησίας, καί έχειροτονοϋντο 
υπό όοθοδόξιυν επισκόπων, ώς επί τό πολύ τών Ιονίων νήσων, υπο
κείμενοι πολιτικώς μέν τή  δημ.οκρατία, έκκλησιαστικώς δε τή  έν 
Κωνσταντινουπόλει κεφαλή τής ορθοδοξίας. Ί ΐ  'Ενετική Γερουσία έ

(’) Sismvndi, Bi^gr iphie Universcilc, tom. I. is),, 388.
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ΰπαρχής οΰ μόνον δέν επηρέασε τήν εκλογήν των κατά καιρούς μη
τροπολιτών Φιλαδέλφειας άλλα καί έπροστάτευσεν αυτούς, δυναμέ- 
νους έν πάσ·ρ ελευθερία νά κηρύττωσι τά δόγματα τής ’Ανατολικής 
εκκλησίας, καί στηλιτεύωσι, δοθείσης αιτίας, τάς καινοτομίας τών 
Δυτικών. Ή  'Ρωμαϊκή αυλή αείποτε έποφθαλρ.ιώσα τον πυρήνα τού
τον τών σ χ ισ η α η χ ω ν  προσεπάθησε νά τον αποσύνθεση,' οί κατά και
ρούς όμως άρχιερατεύσαντες εϋθαρσώς άντέστησαν, καί τάς έςυφαι- 
νομένας μηχανορραφίας διέλυσαν. Πέντε έν Βενετία έχρημάτισαν μη- 
τροπολΐται Φιλαδέλφειας άπό Γαβριήλ Σεβήρου μέχρι Γερασίμου τοΰ 
Βλάχου (1578 — 1685).

Διάδοχος τοΰ τελευταίου καί έκτος τον αριθμόν προεχειρίσθη έν 
έτει 1685 Μελέτιος ό Τυπάλδος, τέως διδάσκαλος καί ίεροκήρυς τών 
έν Βενετία Ελλήνων. Η'Ρωμαϊκή αυλή έχουσα πάντοτε τάομματα έκεΐ 
έστραμμένα, προσεπάθησε νά έλκύση εις έαυτήν τούτον. 'Ο Τυπάλδος, 
άνήρ άμφίδοξος, άστατος, καί φιλόδοξος, θαμβωθείς άπό τής εις βρα- 
βεϊον τής άποστασίας του προτεινομένης καρδιναλικής πορφόρας, έδέ- 
χθη προς μέγιστον σκάνδαλον τών όμοδόςων αδελφών του, τάς προ
τάσεις τών Δυτικών’ καί κατά πρώτον ό δραπετίδης ένήργησεν εις 
εκδοσιν διατάγματος, δι’ ού οί έν τω  ναω τοΰ άγιου Γεργίου έφημέ- 
ριοι νά έξαρτώνται καί διορίζωνται τοΰ λοιπού υπό. τοΰ έν Βενετία 
άντιπροσώπου τοΰ πάπα, καί οΰχί υπό τοϋ πατριαρχείου, ώςπρότερον. 
Οί δυστυχείς "Ελληνες ήναγκάσθησαν νά ΰποφέρωσι την τοιαύτην 
βίαν τών δυτικών, ήν κατά μέρος ένίσχυε καί ή εξουσία. 'Ο Τυπάλ
δος θρασυνθείς άπό τής πρώτης επιτυχίας έχώρει εις τό σατανικόν 
έργον τής υποταγής τής εν Βενετία εκκλησίας εις τον πάπαν.

'II μεγάλη έκκλησία πληροφορηθεϊσα τά γιγνόμενα συνεκάλεσε 
σύνοδον τώ 17 ί 2  έπί πατριάρχου Κυρίλλου Δ , καί συναινοΰντος 
καί τοΰ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Χρσάνθου. άπεκοψε τό σεσηπός 
τούτο μέλος τής ελληνικής κοινωνίας, και εις παντελή, ύτεβαλε τον 
άποστάτην καθαίρεσιν. Συνάμα δε ϊνα μή καθιερωθ-ρ τό παράνομον 
καί αυθαίρετον κατήργησε την έν Βενετία έόραν τοΰ μητροπολίτου 
Φιλαδέλφειας, τήν έπί εκατόν τριάκοντα τέσσαρα έτη διατηρηθεΐσαν, 
καί έθεσπίσθη ϊνα έκλέγηται τοΰ λοιπού υπό τών έκεΐ ορθοδόξων εις 
τοποτηρητής (’).

'Ο Τυπάλδος εμβρόντητος γενόμενος εϊς τό κεραυνοβόλον άκου-

( ! ) Β εν τό τη , ε ’ς έκ κ λ τ  υ'.χ77'.χτ4ν Μ ;/.S'v.Ov ζ ν ι ,  Δ \
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σμα, παρά πάντων άποστρεφόμενος, έζησεν έπι έν εΐσέτι έτος άβίωτον 
καί ελεεινόν βίον.

’'Εγραψε κατά τον άρμενοκοθολικόν Σέρπον, 'οδηγόν εις την αληθή 
εκκλησίαν τοΰ ’ΐησοϋ Χρίστου (Guida alia vera chiesa di Gesii Cristo) )

Παναγιώτης Σινωπεύς.
Έδιδάχθη τά  πρώτα μαθήματα ΰπό τοΰ έν τη πατρίδι αύτοΰ 

(Σινώπη) έπ’ ολίγον διδάζαντος Θεοδιόρου τοΰ Τραπεζουντίου. Έλθουν 
εις Κωνσταντινούπολιν καί ελεηθείς ΰπό τίνος Γερασίμου ήζιουθη τά  
πρός διατροφήν καί ήκροάτο έν τη, Πατριαρχική σγολή|, διδάσκουν άρια 
κατ’ οίκον παΐδάς τινας. Εντεύθεν μεταβάς εις Βουκουρέστιον ήκροά- 
σατο τής λογικής παρά Σεβαστώ Κυνηνίττι, μισθωθείς καί ώς διορ
θωτής των εις τό έκεϊ ελληνικόν τυπογραφεϊον έκτυπουμένων βιβλίων. 
Έπαναστρέψας εις Κωνσταντινούπολιν έαισθουθη ώ; διδάσκαλος ΰπό 
φιλομαθών πίνουν Σαςόνουν, μεθ ών άπερ/όμενος εις “Αλλην, άπε- 
τράπη έν Βενετία τής όδοϋ ΰπό Μελετίου Τυπάλδου, τοΰ άποστάντος 
τοΰ πατρίου δόγματος. Προτρεπόμενος ΰπ’ αύτοΰ ώμολόγησε τόν καθο- 
λικισμόν, καί εις αντάλλαγμα τής έξωμόσεως έπί διετίαν διετρέ- 
φετο παρά του Τυπάλδω, τη ένεργεία τοΰ όποιου έστάλη υπότροφος 
εις τό έν Παταβίω Κουτουνιανόν Έλληνομουσεϊον. Έ κεϊ δέ ΰπό ετέ
ρου δραπετίδου, Νικολάου Παπαδοπούλου τοΰ Κρητδς, ένθαρρυνόμενος 
πρός τόν καθολικισμόν πάντη έ'έκλινε. Γεώρνιος Κονδύλιος, ευπα
τρίδης Πάριος, προσεκάλεσε τόν Παναγιούτην εις την πατρίδα του ώς 
διδάσκαλον' οΰτος δ ’ έρ/όμενος κατέπλευσεν εις Ζάκυνθον, ένθα ο£ 
κάτοικοι έζελέςαντο αυτόν διδάσκαλον' γνωσθέντων όμως τών λατι
νικών φρονημάτων αύτοΰ, έκινδύνευσε νά κατασπαραγθη ΰπό τοΰ 
ο/λου, καί μόλις φεύγουν έσώθη εις Ναύπλιον. Πληροφορηθείς ένταΰθα 
τό τραγικόν τέλος τοΰ Κονδυλίου, σφαγέντος ΰπό τοΰ ’Οθωμανού άρ/μ- 
ναυάργου Τζανοΰμ-Χότζα, έδειλίασενά μεταβή εις Πάρον, καί έν Ναυ
πλίου διατριβών προσεπάθησε νά ένσπείρη τάς Έωμαικμς καινοτομίας, 
άλλ’ επειδή πάντες έίηγέρθησαν κατ’ αύτοΰ, κακήν κακώς άπήλθεν 
εις Βενετίαν. Ό  Τυπάλδος έγειροτόνησεν αυτόν εφημέριον τοΰ ναοΰ 
τοΰ άγιου Γεουργίου' άλλα μετά τόν θάνατον τοΰ προστάτου ό Σι- 
νουπεΰς παρά πάντων μισούμενος, ηλθεν εις Βερώνην, καί έλεηθείς ΰπό 
τοΰ μαρκεσίου Σκιπίωνος Μαφφέη συνεστήθη ώς διδάσκαλος εις τούς 
βουλομένους την έκμάθησιν τής ελληνικής. Τώ 1720 μεταβάντος τοΰ

( !1 Giuv. de Sorp.is, DiiSPrtszijno pnlemicc-fril icn. Venolia 17S3 j i ).. tO,



ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ ΑΙΩΝ. 4 5 7

Μαφφέη εις Φλωρεντίαν, ό Παναγιώτας άπήλθε'ν εις Βριζίαν καί έδίδασκέ 
τά  ελληνικά. Τω 1723 έπέστρεψεν εις Βερώνην, άλλα μετ’ ού πολύ 
έπανήλθεν εις Βριξίαν, καί εκεί άπεβίωσε ττ, 2 ’Οκτωβρίου 1736 
όπερξηκονταέτης. Έ πί τοϋ τάφου του ό μαθητή; και φίλος του Φίλιππος 
Γαοβέλλη; έχάραξεν επίγραμμα λατινιστί έξελληνισΟέν ύπό Βαρζάνου.

Ό  Παναγιώτης ήν όπωσοΰν ειδήμων τής τε λατινικής και έλληνίδος 
φωνής, φανατικός δέ λατινόφρων, ώς πάντες οί έξωμόται. Ό  μαθητής 
αύτοϋ Π'.εοαντώνιος Βαρζάνης έκ Βριξίας έγραψεν έλληνο’ίταλιστί τον 
βίον τοϋ Σινωπέως προσθείς καί τινας των έπιστολών του. Έ κ τής 
βιογραφίας ταύτης, τυπωθείσης έν Βριξία τω 1760,ήρανίσθημεν τά περί 
του Παναγιώτου έκτεθέντα.

Έκτος των δημοσιευθεισών επιστολών του κατέλιπε διάφορα έν 
Βριξία καί Βερών/ι χειρόγραφα, καί ώς διορθωτής του έν Βουκουρεστίω 
τυπογραφείου έπεμελήθη την εκδοσιν τοϋ ’Ανθολογίου (1 6 9 7 ), όρθα- 
δόςου ομολογίας (1 699), καί λοιπών.

’Αθανάσιος Άντιοχείας.
Έγεννήθη εν ’Αντιόχεια, καί προεχειρίτθη τώ 1700 πατριάρχης 

’Αντιόχειας, έκατοστός πεντηκοστός τοϋ θρόνου τούτου καταριθμού
μενος. Τω 1686  οί έν ’Αντίο/εία ακμαίαν τηροΰντες τήν μνήμην τοϋ 
άρτι των τήδε άπελθόντος πατριάρ/ου Μακαρίου Γ , έξελέξαντο ώς 
τοιοΰτον τόν έγγονόν αύτοϋ Κύριλλον, νεανίαν εικοσαετή" άλλα τό 
άωρον τής ηλικίας αύτοϋ έσκανδάλισέ τινας, οίτινες θεωροϋντες ό'τΐ 
ενεκα τής έκεΐ προσηλυτικής εφόδου των Δυτικών, έδέοντο άκμαίου 
καί σοβαρού ποιμενάρχου έγραψαν προς τήν μεγάλην εκκλησίαν συνι- 
στώντες άντ’ εκείνου τόν ’Επιφάνειας Νεόφυτον, τόν Χίον, ώς ικανόν 
καί άξιον" καί δή προβιβασθέντος τω 1688  τοϋ Νεοφύτου ό φίλο τά
ραχος νεανία; Κύριλλος ήγειρε θορυβώδη σκάνδαλα καί σχίσμα έν 
μ.έσω των χριστιανών. Ό  πατριάρχης μ ή Οελων ϊνα πρό; όφελος των 
Αατίνοιν ταράττη τήν κυμαινομένην εκκλησίαν παρη,τήθη υπέρ τοϋ 
Κυρίλλου, καί έλθών εϊς Λαοδίκειαν έφησύχασεν έκεΐσε καί μετ’ ολί
γον έτελεύτησε. "Οθεν τω 1691 άνελαβεν ό Κύριλλος τόν πατριαρ
χικόν θρόνον" άλλ'οί εν Χαλεπίω χριστιανοί δεν έπαυσαν πάντα κινοϋν- 
τε ; λίθον πρός παϋσιν αύτοϋ, καί μετά πολλά; ένεργεία; κατώρθωσαν 
IVα κατ’ επιταγήν τής μεγάλης εκκλησίας χειροτονηθή καί πεοβιβασθή 
πατριάρχη; ’Αντιόχεια; ό εν λόγω 'Αθανάσιο;. (’).

Κ*:· '  ι Ί  >·κ; ΐπατριάρχιυϊϊν έν 'Λ-.-ννάα ; 16:51·-17) Μελέτιος ζρομό-
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'Ο Κύριλλος όμως βαρέως φέρων την ήτταν δεν έπαυε πάντα κε
νών κατά τοϋ Αθανασίου λίθον’ οί ορθόδοξοι είχον διαμοιρασθή εις 
δύο αντίπαλα στρατόπεδα, καί οί Λατίνοι ώφελούμενοι τής διαιρέσεως 
άνετώτερον έξεπλ.ήρουν την πρόθεσίντων. "Οθεν μετά πολλάς διενέξεις 
άπεφασίσθη ίνα ό μ.έν Αθανάσιος λάβη  την επαρχίαν τής κατά Συ
ρίαν Βερροίας (Χαλεπίου), ό δέ Κύριλλος μείνν) έν Δαμασκώ πατριαρ- 
χεύων. Τω 1724  άποθανόντος τοϋ Κυρίλλου, έμεινε μόνος πατριάρ
χες ’Αντιόχειας ό Αθανάσιος, δστις καί άπεβίωσε τω  1728  έν Χα- 
λεπίω ©αρμακευθείς, ώς λέγεται, υπό των έκεΐ λατινοφρονησάντων, καί 
πατριαρχεύσας ψιλω μεν όνόρ.ατι χρόνους 2 4 , πράγματι δε τέσ- 
σαρας, μετά τον Θάνατον του Κυρίλλου. Πριν δέ άποθάν-ρ διάδοχον 
κατέλιπε τον ποτέ διάκονον αύτοΰ Σίλβεστρον, άδεια τούτου έν τω 
Άγιωνύμφ δρει τότε άσκητεύοντα (')·

*0 Αθανάσιος εν, ώς λέγει Προκόπιος, άνήρ ευσεβής, είδήμων τής ελ
ληνική; καί αραβικής γλώσση-, καί λίαν τετριμμένος περί τάς γραφάς.

Συνεστήσατο έν Χαλεπίω ’Αραβικήν τυπογραφίαν, έξ ής έξεδίδοντο 
διάφορα συντείνοντα εις στερέωσιν τοϋ υπό τής προπαγάνδας ένοχλου- 
μένου ορθοδόξου ποιμνίου. Προϊόν των πιεστηρίων ταύτες γνωρίζομεν 
μόνον την ΰπά Βρουνέτου (2) μ.νημ.ονευομένην άραβιστί μετάφρασιν 
τοϋ Ψαλτηρίου, έκδοθεΐσαν τω  1706 .

"ιόγραψεν ό ’Αθανάσιος — Ιστορίαν τοϋ πατριαρχείου ’Αντιόχειας από τοϋ 
’Αποστόλου ΓΙετρου μέχρι τοϋ 1702. Τό ελληνικόν πρωτότυπον δεν έξεδόθη, 
λατινιστί δέ μετάφρασις έτυπώΟη ΰπό Κολλαρίου (Sujiplcni. Lambccii Com
m ent. I, 451).

— ’Αποκρίσεις εις K’ κεφάλαια κατά τών καλβινιστών. (ΈξεδόΟησαν, κατά 
Ζαβίραν, έν ετει 1673 έν Δαμασκω, μεταφρασΟεΐσαι καί γαλλιστί).

— Βίον τοϋ άγιου Χριστοδούλου τοϋ κοινοβιάρχου τής έν Πατμιρ μονής 
’Ιωάννου τοϋ Θεολόγου. (Συνεγρα'φη τή 1727,'.

Γεώργιος Ύπομενάς.
Έγεννήθη έξ εύγενών έν Τραπεζοϋντι, καί παρά Κωνσταντίνου Βασα- 

ράβα ήγεμόνος τής Βλαχίας σταλείς εις Πατάβιον έσπούδασε την ιατρι
κήν καί φιλοσοφίαν, καί έστεφανώθη τω 1 7 0 8 . Διάφορα ποιημάτια * (*)

ναχος, οστις έπί τής μειρστονίας αύτοΰ ε-’ς αρχιερέα, καί επί τοδ προβιβασμοί εις 
τδν πατριαρχικόν θρόνον μετωνομάσθη Ευθύμιος Δ'.

(*) Κωναταντίου πατριάσχου, περί των έν Άντιοχείφ πατρ'.αρχιυσάντων (Ανέκ
δοτον).

(■) Brunei, M.muvl clu Librsirc,
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έγράφησαν εις τήν οτεφηφορίαν αυτού, άτινα συλλεχθέντα υπό Ίωάν- 
ναυ ’Αβραμίου του Κράτος έτυπώΟησαν έν Βενετία τω 1 7 0 9 , προσφω- 
νηθέντα εις τον προστάτην του 'Τπομ.ενά Βασαραβαν· Έκ τής συλ
λογής ταύτης περιήλΟεν εις χεϊράς μας τετρασέλιδου μόνον φύλλον 
περιέχον τρία επιγράμματα τού έν λόγω Άβραμίου, δύο ’Αντωνίου 
Στρατηγού τού Κερκυρχίου, καί έν λατινιστί Παλλαδίου Δαμιανού 
Βλάχου. Έκ τούτων παρεντιθέμεθα τά τού Στρατηγού.

Έ νδικ ’ άγήραον άρτι Γεώργιε σείο κλεΐζει 
Πασ’ Ε λλάς κλήσιν, ξυν ΙΙατάβώ τε «βε ι,
Καί σοφίης στεφάνους περιβάλλει κάρ σεο εννουν,
Ώ ς  αΐεί φιλε’ει ί’δμονας εύλογέειν.
ΈσΟλ’ ’Αρετής γάρ δώρα, έπαίνους, στέμματα όντας.
Καρπούσθαι μοΰνον ταϋτα δέον λογίους.

'Ετερον δίστιχον.
"Ολβιος, δς Σοφίης στεφάνους λάβε, ήδε τα ευχή'
’Όλβιος ούν καυτός πάντα τανΰν κατεχων.

Έκ Παταβίου εις Βλαχίαν δ Ύπομενάς μεταβάς έδίδαξε γονίμως 
εις την ελληνικήν ’Ακαδημίαν, εύδοκίμως μετερχόμενος καί τον ιατρόν" 
άποβιώσας δ' έν έ'τει 1745  έδωρήσατο την πλουσίαν βιβλιοθήκην του 
εις την πατρίδα αυτού, Τραπεζούντα ,1).

Επειδή καί έτερος ομώνυμος διετριβεν έν Βουκουρεστίω διδάσκων, 
προς αποφυγήν ένδεχομένης συγχύσεως, λέγομεν ότι ό δεύτερος οϋτος 
έκαλεΐτο Γεώργιος Θεοδώρου Τραπεζούντιος. Λάζαρος ό Σκρύβας, Τρα- 
πεζούντιος καί ούτος σχολαρχών έν Βουκουρεστίω, έγραψε τό έξης 
έπιτύμ.βιον εις τούτον άποβιώσαντα τήν 28  ’Ιουλίου 1 7 3 9 .

Τον μακρόν έλπίσιν ώδε Γεώργιος ύπνον ιαύει 
Αναστάσιος νεκύων νεύματα πανσθενεος.
Τόν γ ’ ένί Τραπεζοϋντι Ικας Θεοοιορος εφυσε.
Μουσών δ’ είλκυσ’ έρως γαίαν ες Ούγγροβλάχων,
’Ένθ’ έπί παιδείη κλέος ήρατο πολλά μογησας,
Τής δ’ ’Ακαδημίας πλείονα ήρξε χρόνον.
Τω δ’ έπι δακρυχε'ων Λάζαρος ίθηκ ελεγεία,
Ώ ς  μάλ’ εταίρος έών, μνημόσυνον φ.λίης.

Κολέττϊις.
Λ*. Λ ώ ίριος. ΈγεννήΟη έν ’ΑΟήναις, καί παιδευτείς έν τή πατρίδι 

τά εγκύκλια μετέβη εις Βενετίαν, καί έχει οτονήΟη ίερεύς" μισδω-

ί!) Πει! τή; άθλ α; τύχης τής πολυτίμου τκύτ ης ρι'λιοθ '/ η ;  όλέπε Τριανταφυλ
λί So υ Ποντινϋ, σιλ. 11 12.
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θείς υπό των διαμαρτυρομένων μετέβη εις Ά λην τής Σαξωνίας κάΐ 
έπεμίλήθη μετ’ ’Αναστασίου Μακεδόνος την ύπό τοϋ έν Αουγδουνω 
τής’ 'Ολλανδίας καθηγητοϋ των ανατολικών γλωσσών Ίωάννου Ά ϊμαν 
γενομένην μετάφρασιν τής Καινής Διαθήκης. 'Ο Κολέττης προσέθη- 
κεν έν τελεί τής έκδόσεως ίδια σημειώματα εξηγητικά διαφόρων όνο- 
μάτων καί ρημάτιυν, καί περί τής κατά Κυριακάς άναγνώσεως των ευαγ
γελίων κλπ. 'Αδηλον <5εά τίνας λόγους διενεχθείς προς Αλέξανδρον Έ λ- 
λάδιον, διέσυρε παρά τοΐς εν Γερμανία σοφοϊς τον σοφόν τούτον, δστις 
άντέκδικούμενος δριμεως έπέπεσε κατά τοΰ Κολέττου, τοϋ οποίου 
καί αυτό τό ελληνικόν τής καταγωγής προσεπάθησε ν’ άρνηθή.

Έν τή έκδόσει τής Διαθήκης, άπαρτιζομένγ έκ σελίδων χιλίων εκατόν 
εξ, προτέτακται λατινιστί πρόλογος Αύγουστου Έρμάνου Φοαγκίου.

Ειτα ό Κολέττης έλθών εις Βενετίαν παρέμεινεν έκεΓ διότι καί 
επίγραμμά του εύρη τα ι εν τή εγκυκλοπαίδεια Πατούσα (1 7 1 0 ), καί 
ώς μέλος τοΰ συστάντος ελληνικού συλλόγου των Άβλαβων (il(esi) 
φέρεται, καί ώς τοιοΰτος έγραβεν έν 1720  μετά των άλλων τοϋ 
συλλόγου ποίημα έπιγραφόμενον « Ιϊύχαρίστησις » εΐς τόν τότε Φιλα
δέλφειας Μελέτιον τόν Τυπάλδον ( lj.

Β\ Λημήτριος Κο.Ιίττηο, Αθηναίος, καί πιθανώς αδελφός τόϋ 
. προρρηθέντος. Τώ 1710 διατριβών έν Βενετία συνειργάσθη μετά τού 
συμπατριώτου του Ίωάννου Πατούσα εις την σύνΟεσιν τής φιλολογι
κής εγκυκλοπαίδειας (“)·

Ιωάννης Λέσβιος.
Διεδέχθη έν τή σχολαρχία τής έν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχικής 

σχολής Δωρόθεον τόν Λέσβιον. Κατά Κωνστάντιον έγένετο ό ’Ιωάννης 
ακροατής Ιακώβου τοϋ ’Αργείου, ευδόκιμων εις τά  φιλοσοφικά, καί 
έτετίμητο ύπό τής μεγάλης έκκλησίας τω άξιώματι τοϋ μεγάλου 
ποιμμικηρίου, ύστερον δ' ελαβεν, ώς καί πρότερον ό διδακαλός του, 
τόν τίτλον ύπατοι: τώΐ' ψι.Ιοαύ^ων. Παρέτεινε σχολαρχών μέχρι τοϋ 
έτους 1 7 4 4 , ότε δ ι’ ασθένειαν παραιτηθείς έξη καθ’ ησυχίαν. Πάσχων 
έξ αδιάλειπτου ευκοιλιότητα; άπεβίωσε κατά τό έτος 1 7 5 2 ’ έπί δε 
τής πλακάς τοϋ τάφου του ό ές εύγενών ακροατής του Κωνσταντίνος 
’ίουλιανός έχ άραξε τή 1 Νοεμβρίου 1 753 τν.ϋτκ'

!’) «Ανβη (ύλαδιΐας, Ί ϊν ίτΙη ϊΐ 1723. « λ .  42. 
(-) Βοετοΰ, Β'. ιι)„ 43 — 9.
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, Ή  σο.ιό; ήο’ αρετών σωρόν κ.ύΟει Οΐοτερπών, 
εΰσεβίτν, σοφ'τν, σωφροσύνην, σύνεσιν,
κλεινόν Ίωάννην τον Ίωχννου, ζ-λεν ός νυ ,
οφφικ'ω λ αρετή φιλοσόφων ύπατο; (*).

Τοΰ Ίωάννου εύρηται έν χειρογράφω λόγο; εγκωμιαστικό; εις Νι
κόλαον ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτον (2).

Έκ τούτου κατάγονται οί Τξανέται' εις δ έκ τούτων Ιωάννης δ 
Τζανέτος, τετιμημόνος τω άξιούματι τοΰ λογοθέτου, έγραψεν έλληνο- 
γαλλιστί κατά ’Ωκέλλου. Προς τούτον απευθύνεται εκτενής επιστο
λή Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως δημοσιευθεΐσα υπό τοΰ R. Σοφ. Οικονό
μου έν Χρυσαλλίδά εις τό υπό ’Αντωνίου ’Εμμανουήλ μεταφρασθέν 
τρόπαιου τής ορθοδόξου πίστεως εύρηται τοΰ Τζανέτου τούτου επί
γραμμα έκ πολιτικών στίχων δεκαέξ.

Πατούσας.
Α.'. Ι ω ά ν ν η ς -  ’Εγεννήθη έν ’Αθήναι; περί τά  μέσα τοΰ παρελθόντος 

αΐώνος, και έν τη πατρίδι παιδευθείς τά  εγκύκλια ήλθεν εις τό 
πανεπιστήμιου τοΰ Παταβίου, όπερ τον άνηγόρευσεν δόκτωρα τής 
θεολογίας. Έκεΐθεν εις Βενετίαν μεταβάς έχειροτονήθη ίερεύς, και 
διωρίοθη εφημέριος καί ίεροκήρυξ τοΰ ναού τοΰ αγίου Γεωργίου. Τω 
1703  έσχολάρχησε τοΰ Φλαγγινιανοΰ έλληνομουσείου, και παρέμεινε 
πιθανώς έν τ·ρ θέσει μέχρι τοΰ 171 ί ,  δτε διεδέγθη υπό τοΰ ίερέως 
Αποστόλου Μίκου(5).

Ό  Πατούσας πρώτο; συνέλαβε την άξιόλογον ιδέαν άπανθήσεως καί 
συνενώσεως των προς διδασκαλίαν καταλληλότερων Ελλήνων συγ
γραφέων, οϊτινες διά τό πολυδάπανον τής αγοράς δεν ήσαν προσιτοί 
εις τούς μαθητευομένους. 'Π φιλολογική αύτοϋ εγκυκλοπαίδεια τό 
πρώτον έν ετει 17 1 0  έκδοθεϊσα, κκΐ πολλάκι; ύστερον άνατυπωθεΐσα 
έχρησίαευσε μέχρι τής ελληνικής έπαναστασεως, ως το μονον σχεδόν 
πρόσφορου βοήθημα έν τοϊς ελληνικοί; σχολειοις·

Τώ 1711 έπεμελήθη την έν Βενετία μετατύπωσιν τής γραμμα
τικής τοΰ Λασκάρεως.

Κατά Ζαβίραν, μετέφρασε τούς μύθους τοΰ Αισώπου έκδοθέντας έν 
ετει 1768  παρά Δημητρίω Θεοδοσίω.

(*) Κωνστιντίου, Υπόμνημα περί τής πατριαρχική; Σχολής.
{-) Ηαρανίχα σχεοίασμα, σελ. 27.
(3) Veliulo, Sulla colonia Greca in Venezia, σιλ. 13.
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Β'. Γεώργιος Πατονσας, ιερομόναχος, αδελφός τοΰ προλεχθέντος* 
έν τϊί πατρίδι καί ούτος τά  πρώτα παιδευθείς γράμματα ηλθεν εις 
’Ιταλίαν πρός τελειοτέραν μάθησιν. Περί τάς άρχάς του ΙΖ αίώ- 
νος έν Βενετία διατριβών κατελέχθη μεταξύ τών μελών τοΰ ίδρυ- 
θέντος συλλόγου τών Άβλαβων, καί ώς τοιοϋτος έγραψεν έν 1720  
λόγον έκφραστικον είς την Μετάστασιν τής Παρθενομήτορος Μαρίας(’). 
Διορισθείς δ ’ ειτα έφημ.έριος καί ϊεροκήρυξ τοΰ ναοϋ τοϋ αγίου Γεωργίου, 
έσχολάρχησε διά βίου τοϋ <1>λαγγινιανοϋ έλληνομουσείου (1 7 2 3  — 61).

Τώ 1758  έπεμ.ελήθη καί διώρθωσε τήν υπό Βόρτολι έκδοσιν της 
φιλολογικής εγκυκλοπαίδειας τοΰ αδελφού του, έν ·/, εύρηται έπίγραμμα 
αύτοϋ.

α ’. 'Α θ α ν ά σ ιο ς . ' ΚγεννήΊη περί τά τέλη τοΰ I / /  αίώνο; έν Άργο- 
στολίω της Κεφαλληνίας, καί νεαρός την ηλικίαν έστάλη είς Ευρώ
πην προς έκπαίδευσιν. Φοιτήσας έν πρώτοις εις εν τών γυμνάσιων τής 
Βενετίας μετέβη ειτα είς τό πανεπιστημιον τοΰ Παταβίου, ένθα, ύπα- 
κούσαςείς τάς προτροπάς τών γονέων του, έσπούδασε τά  νομικά καί την 
πολιτικήν οικονομίαν, καί έλαβε τόν στέφανον τοΰ νομοδιδασκάλου" 
αισθανόμενος όμως, ίδιάζουσαν κλίσιν εις την φιλολογίαν ήκολού- 
θησε μετά ταΰτα την φυσικήν του ροπήν καί έντός ολίγου έγένετο 
είδημονέστατος τής ελληνικής, λατινικής καί ιταλικής διαλέκτου. 
’Αγνοείται δέ άν έν Παταβίω ή άλλαχοΰ έςέμαΟε την γερμανικήν καί 
ρωσσικήν γλώσσαν, ας έγίνωσκε.

Ευαρεστούμενος είς παλαιογραφικάς έρευνας κατέγινεν ένζήλως είς 
διερεύνησιν τών έλληνικών κωδίκων, καί προς τοΰτο έπεσκέφθη τάς 
έπισημοτέρας βιβλιοθ-ήκας τής ’Ιταλίας καί Γερμανίας.

Μεταβάς είς Αακίαν, καθ’ ήν έπο-χήν έπεκράτει ό μετα^ΰ Τούρκων 
καί ’Οθωμανών πόλεμ.ος, εύρεν έν Ίασίω τόν αΰτοκράτορα τής 'Ρωσ- 
σίας Πέτρον τόν μέγαν, πρός δν παρουσιασθείς καί έπί πολΰ συνδιαλε- 
χθείς έτυχεν, ένεκα τών γνωσεών του, τής εύνοιας τοΰ μ.εγάλου έκείνου 
άνδρός, ο α ζ ι; παραλαβών τόν Εκιαδάν είς Μόσχαν ώνόμασε σύμβου
λον έπί τής δικαιοσύνης είς τό τμήμα τοΰ ιππικού, καί ύστερον διώ- 
ρισε καθηγητήν τής ελληνικής φιλολογίας είς την Σλαβωνο-Γραικικήν 
’Ακαδημίαν.

i  ) ’Άνθη εϋλβ6ιίος,·5ελ. 7—16.
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Μετά παοέλευσιν ολίγων έτών έλαβε την άδειαν ΐνα περιοδεύστι, 
καί περιελθών δλον το ρωσσικόν κράτος ήλθεν εις Βενετίαν, ένθα κα! 
μεταφράσας έκ τοΰ ιταλικού έξέδοτο τόν υπό Κατήφορου ουγγρα- 
φέντα βίον Πέτρου τοΰ μεγάλου.

’Επανελθόντα εις 'Ρωσσίαν τον Σκιαδάν διεταςεν ό μεγαλεπήβολος 
μονάρχης ΐνα συντάςη κατάλογον των περισωζομένων ελληνικών χει
ρογράφων, καί κατά Μάρτιον τοΰ έτους 1722  μετά ζήλου άψάμενος 
τοΰ έργου δ πολυμαθής Κεφαλλήν ήναγκάσθη, ένεκα άντενεργείας τών 
αύλικών, νά διακόψν] τό έργον.

Κατά Νοέμβριον τοΰ 17 2 3  έςέδοτο έν Μόσχα λατινορωσσιστί σύν
τομον κατάλογον τών ΰπ’ αΰτοΰ έξετασθέντων κωδίκων άφιερώσας τδ 
συνταγμάτιον εις Πέτρον, τον πολυειδώς αύτδν εύεργετήσαντα. ’Εν 
τοϊς προλεγομένοις τοΰ καταλόγου ό Σκιαδάς ύπέσχετο την προσεχή 
έκδοσιν άλλου ακριβούς καταλόγου, και τής ύπ’ αύτοϋ συνταχθείσης 
ελληνικής παλαιογραφίας.

'Ο δημοσιευθείς κατάλογος άνετυπώθη υπό Καππίου έν Λειψία τφ  
1724, καί Οπό Σχέφερ έν Λειψία καί Φραγκοφούρτνί τω 1766.

Ό Σκιαδάς μετέφρασεν εις γλ.αφυράν ρωσσικήν διάλεκτον έκ τοΰ 
γαλλικού τον Τηλέμαχον τοΰ Φενελώνος.

Β'. Γ εώ ργιος Σ Μ α ία ς  έγεννήθη έν 'Ρωσσία άπό τον προρρηθέντα 
’Αθανάσιον, καί σπουδάσας την ιατρικήν άποκατέστη μεγαλόπλουτος 
έν Μόσχα, ένθα και άπεβίωσε περί τό 1 8 0 3 , γράψας εϊς την απλοελ
ληνικήν συνταγμάτιον κατά Λατίνων.

Γ \  Μ ιχ α η Λ  Σ κ ια δ ά ς ,  έξάδελφος τοΰ Γεωργίου, καί ανεψιός τοΰ 
Αθανασίου' έγεννήθη έν Άργοστολίω περί τό έτος 1 7 4 0 , καί διδα
χθείς έν τ·?ί πατρίδι την ελληνικήν διάλεκτον μετέβη πρός τον έν 
Μόσχα έζάδελφόν του Γεώργιον, δαπαννι τοΰ οποίου εστάλη εις τά  
πανεπιστήμια τής Ευρώπης πρός έκπαίδευσιν. Ελθων εις το πανεπι- 
στήμιον τοΰ Άμστελοδάμου ήκροάσθη κατά πρώτον τά φιλοσοφικά 
καί θεολογικά μαθήματα, εΐτα δέ μεταγραφείς εις τήν ιατρικήν σχο
λήν έγένετο τακτικός άκροατής τοΰ περιλάλητου Βαιρχαβίου. Στε- 
φθείς διδάκτωρ τής ιατρικής συνέγραψε λατινιστί ώς έναίσιμον διατρι
βήν π ερ ί τοΰ υπ έρ τα το υ  α γα θο ύ  (De surnino bono), καί παραμείνας 
ήκροάσθη έν τώ αύτω πανεπιστήμιο) τάς φυσικομαθηματικάς έπιστή- 
μας, καί ύστερον πάσαν τέχνην καί έπιστήμην, οιον νομικά, πολι
τικά, καί έπί τέλους θεολογικά. Ές 'Ολλανδίας μετέβη εις Παρισίφυς,
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καί έν τέλει μετά δεκαετή απουσίαν έπανήλθεν εις Μόσχαν, καί 
ήρζατο μετερχόμενος τον ιατρόν μετά μεγάλης έπιτυχίας. Ή  κυβέρ- 
νησις διώρισεν αυτόν άμ,έσως καθηγητήν έν τή ’Ακαδημία τής Μόσχας, 
καί ό πανδαήμ.ων Κεφαλλήν ήρξατο τακτικώς παραδίδων λατινιστί, 
εκτός των ιατρικών μαθημ,άτων, τό τε Φυσικόν καί διεθνές δίκαιον. 
'Ο αύτοκράτορ άναγνωρίσας την πολυμάθειαν αύτοΰ τόν έτίμησε τω 
ίπποτικώ παρασήμω τοϋ άγιου Βλαδίμηρου, καί τόν ΰψωσεν εις τόν 
βαθμόν συμβούλου (Conseiller de College).

Προ πολλών χρόνων κατεγίνετο εις συγγραφήν έπωφελεστάτου συγ
γράμματος (Θεανθρωπογνωσίας), έν ώ έναπαπαμίευσε τόν πλούτον τής 
εύρυμαθείας αύτοΰ, άλλ’ ό έν έτεη 1 802  έπισυμβάς θάνατος δέν άφη- 
σεν αυτόν ινα φέρ·ρ εις πέρας τό μεγα έργον του (') .

Δαμιανός Παρασκευάς.
Έγεννήθη περί τά τέλη τού I / /  αίώνος έν Σινώπν), καί παιδείας 

χάριν έλθών εις Γερμανίαν έπί διετίαν ήκροάσθη τους έν Φραγκο- 
φούρτη σοφούς' έκεΐθεν μετέβη εις ’ΐέναν καί έπί τέσσαρα έ'τη έφοί- 
τησεν εις τό πανεπιστήμιου τής πόλεως ταύτης' ές ’ΐένης άπήλθεν εις 
Πετρούπολη», καί δεξιωθεΐς υπό Πέτρου τού μεγάλου διωρίσθη ιατρός 
τού ναυτικού νοσοκομείου τού Κρόνσταδ.

“'Αδηλον τ ί άπέγινεν ύστερον ό Παρασκευάς, ό'στις κατά Ζαβίραν, 
ήν εΐδήμων τής ελληνικής, λατινικής, ιταλικής, καί ρωσσικής.

Συγγράμματα.
— Meditationes academic® dc cognilionc humana melhodiee con

script®. (Το σ ύ γγρ α μ μ α  τούτο έν Ί ί ν $  έκδοΟέν προσφω νείται ε ί ί  τόν η γ ε 

μόνα Μ αυροκορδάτον'.
—Traclatio methodica de liber late cogilandi, volcndi, etc.
—Defensio philosophise Volfianoe. 1729 (s).

Χρύσανθος Ζτητα,ΐος.
Έγεννήθη έν Ίωαννίνοις, καί τόν μοναχικόν άσπασθείς βίον κατε- 

τάχθη εις την μονήν τού προφήτου Ήλιού. Μεταβάς εις Τρανσυλβα
νίαν έχρημ.άτισεν ικανόν χρόνον έφημέριος τού έκεϊ ναού τών ορθοδό
ξων, καί έπανελθών εις 'Ελλάδα προσεκλήθη εις Σιάτισταν τής Μακε
δονίας προς διδασκαλίαν, καί μετά ταύτα έσχολάρχησεν έν Μοσκο-

{*) Μαζαράχη, Βιογρσφίκι των επισήμων Κεφχλλήνων, σελ. 151, 031, 630.
,  (2) Ζα®ρα, 'Ελληνικόν θέστρον.



ν ό Χ ιι καί Άρττι. Έπιστρέψας εις ’Ιωάννινα ήσύχασεν έν τή μονή τοϋ 
Ήλιου, τής όποίας κατέστη καί ηγούμενος.

Ή ν  άνήρ σεβάσμιος, είδήμων τής ελληνικής καί λατινική; γ λ ώ τ- 
«η:, καί επαινείται ΰπό Δημ. Μοσχοπολίτου.

Έν Ουγγαρία διατριβών 6 Ζηταΐος έν έτει 174 5 συνέγραψεν—: 
"Οργάνου προγυμναστικόν (*).

Νεόφυτος Φιλιππουπόλεως.
Ή ν, κατά Ζαβίραν, άνήρ σοφός καί πολυμαθής, εΐδήμων της έλλη- 

νικής, λατινικής καί ιταλικής διαλέκτου, πεπαιδευμένος έν τε φιλο
σοφία καί Ιερά θεολογία, ρήτωρ και ίεροκήρυξ διάσημος. Περιηγήθη 
πασαν σχεδόν την Ευρώπην καί έν ’Οςωνία τής ’Αγγλίας έξεφώνησε 
λόγον έν τώ  Σχελδιανώ θεάτρω έπί παρουσία πολλών σοφών καί 
πεπαιδευμένων αλλογενών. Έν έ'τει 1710  άπάρας έξ ’Αγγλίας ήλθεν 
εις Γαλλίαν καί παρουσιατΟείς εΐ; τον Λουδοβίκον ΙΛ’ τοιαύτην ευγλωτ
τίαν καί γλωσσομάθειαν άνέπτυξεν, ώστε ό βασιλεύς εύνοικώς περιε-, 
ποιήθη αυτόν.

Συνέταξεν ό Νεόφυτος, έκτος τοϋ έν ’οξωνία έκφωνηθέντος λόγου, 
διαφόρους έπιστολάς, έξ ών τινας κατεΐχεν ό Έλλάδιος (*).

’Αλέξιος Σπανός 0 .
Έγεννήθη έν Ίωαννίνοις, καί έχρημάτισε καθηγητής τής έν ’λδρια- 

νουπόλει σχολής.
Γνωστόν, ότι ή νομική Έςάβιβλος τοΰ Άρμενοπούλου ητο σχεδόν 

τό αποκλειστικόν έγκάλπιον τών έπί Τουρκοκρατείας κρινομένων Ε λ 
λήνων. ’Ανώνυμός τις είχε μεταφράσει εις τήν απλοελληνικήν τό σύν
ταγμα τοϋ κριτοΰ τής Θεσσαλονίκης, άλλ’ ένεκα παντελούς άγνοιας 
τής γλώσσης είχε παραμορφώσει καί τό γράμμα καί τό πνεύμα τοϋ 
νόμου, επομένως εις δυσχερή εύρίσκοντο θέσιν οί μή δυνάμενοι νά 
κάμωσι γρήσιν τοϋ πρωτοτύπου. Γεράσιμος ό Ήρακλείας μητροπο
λίτης θελων νά θεραπεύση τό κακόν παρέδωκεν εις τον Σπανόν τήν 
μετάφρασιν τοΰ άνωνύμ.ου προτρέψας ϊνα έπιδιορθώστι τά  ήμαρτημένα 
καί προσθέσφ τον άναγκαιοϋντα αλφαβητικόν πίνακα, έπιπροσθείς, 
ότι επειδή ό Άρμενόπουλος συντόμως πως διελάμβανε περί σύνοικε-,

, (*) ΖιβΙρας.
(;) Slat, praseos Eccles.
0) Βεντώτην ώνομάζιτο Τζέτζης, ιό 5έ Σπανός ήν έπύνυμον.

(ΝΕΟΕΛΛ. ΦΙΛΟΛΟΓ.) 3 0
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σίων νά πραγματευθή πλατΰτερον. Ό  ’Αλέξιος λαβών την βίβλον καί 
παραβαλών προς τό ελληνικόν πρωτότυπον εΰρε την μετάφρασιν κα
θόλου σφαλεράν' όθεν μεταφράσας έκ νέου προσέθετο πλουσιώτατον 
πίνακα, καί ίδιαν πραγματείαν περί συνοικεσίων, κλπ.

Ή  μετάφρασις αυτή του Άρμενοπούλου έξεδόθη πολλάκις έν Βενε
τία. ’Απεβίωσεν ό Σπανός έν έτει 1733, συντάςας, κατά Βεντώτην, 
γραμματικήν καί ποιητικήν ανεκδότους, καί επίγραμμα εις την του 
Μελετίου γεωγραφίαν.

Άλοΰσιος Άνδρούτζης.
Έγεννήθη έν Κύπ,ρω καί έζεπαιδεύθη εις τό έν 'Ρώμ.γ, γυμνάσιου 

τοΰ άγιου Αθανασίου, ενΟ’ άνηγορεύθη διδάκτωρ τής φιλοσοφίας καί 
θεολογίας' προσκληθείς δ ’ εΐτα διωρίσθη φροντιστής του έν Βονιονία 
άρχιγυμνασίου, καί μετά φήμης μεγάλης έδίδαςεν. ' θ  ’Ανδρούτζης 
ήν έκ των ολίγων θεολόγων τής εποχής του1 δυστυχώς όμως έν 'Ρώμ·ρ 
ποτισθείς τον ιόν τής παπολατρείας δριμΰς ήγέρθη έπικριτής τής 
θρησκείας των πατέρων του, καθ’ ής συνέταζε καί τά πλεϊστα τών 
πονημάτων αΰτοΰ.

Σ  υ γ γ ρ α μ μ α ,τα .
— Παλαιά Ελλάς περί τοΰ άγιου 'Ρωμαϊκού θρόνου καλώς φρονούσα, ή 

προς τον 'Ιεροσολύμων πατριάρχην Δοσίθεον άπολογία Άλοϋσίου τοΰ Ά ν- 
όρούτζη, Κυπρίου, προσφωνηθεϊσχ τψ πανυπερτ. καί αίόεσιμωτ. καρόινάλει 
Λαυρεντίιρ τω Κασσόνω. VenetilS 1713. (έλληνολατινιστί).

—'Ομόνοια Γραικών καί Λατίνων πάτερων περί τής έκπορεΰσεως τοΰ 
άγιου Πνεύματος καί έκ τοΰ Τίοΰ, κατά Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων πατριάρχου. 
Rom® 1716 (έλληνολατινιστί),

— Perpelua ecclesi® doclrina de infallibilitate pop® in decidendis 
ex cathedra fidei questionibus extra concilium cecuraenicum et ante 
fidclium acceptionem. Bononi® 47S0.

— Clementina coaslilutio ecclesi® tradilionum vindex. Bononi® 1723.
—Peremptorium iconomachi® per jac. Piceninum revivieendis. Vene-

tiis, 1730.
— Oratio panegyrica de divo Andrea Corsino. Rom® 1731.
—Vindici® sermonis S. Ildefonsi archiep. Tolelani, de perpelua virgi- 

nitate ac parturitione dei genitricis Mari®. Rom® 1742.
—Specimen philosophise moralis cxpressum in prmstantionibus legibus 

et. virlulibus gentilium Graecorum. Rom® 1744.
— Orazione in lode Sign. Andrea Cornaro. Bononi® 1720.
Έκτος τούτων συνέγραψεν ό Άνόροότζης καί άλλα μή ίημοσιευθεντα (*).

(‘) Fabric», bibliotheca Gra:ca, XI, 452—3.
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Διαμαντής 'Ρύσιος.
Έγεννήθη έν 'Ρυσίω (Άρετζού) (’ ), καί μετοικισθέντων των γεν

νητόρων αυτού εις Βυζάντιον, έξεπαιδεύθη εις τά  έν τή βασιλευούση 
σχολεία, άκροασάμενσς ιδίως ’Ιακώβου τού ’Αργείου.

’Επί τής τελευταίας πατριαρχείας Καλλινίκου τού Άκαρνάνος 
(< 694  — 1702) προσκληθέντος εις την σχολαρχίαν τής πατριαρχικής 
σχολής Γερασίμου τοϋ Άκαρνάνος, προσελήφθη είτα ώς δεύτερος 
διδάσκαλος έν τοϊς γραμματικαΐς καί έγκυκλίοις μαΟήριασιν ό Α δ α 
μάντιος. Ό  πατριάρχης Κωνστάντιος (2), γράφει οτι « μετά επτά έτη 
» διδασκαλίας, παραιτησαμένου τοϋ Γερασίμου, συμπαρητήσατο καί 
” ό 'Ρύσιος, δστις εις Χίον άπελθών ένυμφεύθη έκεϊσε καί διδάσκαλος 
" έχρημάτισε ».

Καί αληθώς μέν ό Γεράσιμος, μετά τον θάνατον τοΰ συμμαθητοϋ 
καί συμπατριώτου του πατριάρχου (1 7 0 2 ), παοητήθη τής σχολαρ- 
χίας· δ δέ 'Ρύσιος δεν συμπαρν,τήθη τότε, άλλα τουναντίον σχο- 
λάρχης προαχθείς καί διαμείνας έπι 8ν έτος, παρητήθη κατά τδ επό
μενον (1 7 0 3 ) έπί τοϋ διαδεχθέντος την πατριαρχείαν Γαβριήλ 

Γ’, εις 8ν καί προσεφώνησε λογίδριον, ώς προϊστάμενος τής σχολής (‘) .
Έκ Κωνσταντινουπόλεως ό 'Ρύσιος μετέβη εις Κρήτην, καί όχι είς 

Χίον, » φιλίιφ τίνος δελεασθείς, κερδών τε μειζόνων έλπ ίσ ι». Ά π ο -  
τυχών δε τών προσδοκιών του ήλθεν έπειτα εις Χίον (1705), καί εν
ταύθα σχολήν συνεσιήσατο.

Έν τω μεταξύ προσεκάλεσαν αϋτόν οί Σμυρναΐοι διά τοϋ πατριαρ- 
χεύοντος συμπολίτου των Γαβριήλ, καί ό Διαμαντής μεταβάς έκεΐ πρδ 
τοϋ 1 7 0 7  έσχολάρχησε τής ίδρυθείσης σχολής. Ενταύθα, καί ούχι έν 
Χίω, νυμφευθείς έγενετο πατήρ τεσσάρων θυγατέρων, έξ ών μία έγένετο 
καί ή μήτηρ τοϋ περιφανούς Αδαμάντιου Κοραή.

'Ο 'Ρύσιος έν Σμύρνη έπεδόθη είς διαφόρους έμπορικάς επιχειρήσεις, 
καθ’ άς δεν έσχε καί τήν τύχην επίκουρον- παθών δ εξ οφθαλμίας έμ,εινεν 
ενταύθα μέχρι τού θανάτου του, συμβάντος έν ετει 1 7 4 7 .

(* *) Κατά λάθος 6 Βρετός (Α’. σελ. 242) λέγει, οτι έγεννήθη έν Σμύρνη, άπατηθείς 
ε* τοΰ τίτλου των έλέγχων έν φ, κατά τυπογραφικήν ίσως άβλεψίαν έτέθη πέκ 
Σμύρνης», άντί ο έν Σμύρνη». Αυτός γάρ οΰτος προτάσσει των έλέγχων βιογραφίαν 
£; ής καί ήμείς ταΰτ’ άροόμεθα.

(*) Υπόμνημα περί τής Πατριαρχικής Σχολής.
{’) - ;λ. 731 τών ’Ελέγχων. «Προίστατο τής έν Βυζαντίω σχολής».

30*
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Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .  ,
— Ναυτική λιτή, εσπερινή και Εωθινή. Έ ν  Βενετία 1738, παρί Άντωνίη* 

τώ Βόοτολι,
— Λατίνων θρησκείας Ελεγχοι 36, καί τίς ό έκαστου λίγος* σολλεχθεϊσα 

(sic) παρά τοϋ λιγιωτάτου διδασκάλου Διαμαντή ΊΡυσίου, τοΰ έκ Σμύρνης 
(Sic) καί μετ’ έπιμελείας διορΟωΟεΐσα παρά Ίωάννου Μανολάκη τοϋ έκ Κων
σταντινουπόλεως. Ένετίησιν, είς Άμστελτάμι, (sic) παρά Άντώνη Μπρόην, 
φψμή. 80ν μικρόν σελ. XVI — 397.

'Η Εκδοσ'.ς, εί κςςί φέρουσα έν προμετωπίδι, «Ένετίησι εις ’Αμστελτάμι», 
έγένετο πραγματικώς έν Άμστελοδίμω, ώ; καί Ικ τής εξής, μετά την προ
μετωπίδα, σημειώσεως φαίνεται «Α Amsterdam, Chez Antoine Bruyii rue 
le Blomgraft, 1748 », "Ενεκα τής άκηδείας τοϋ έπιστάντος έν τή Εκτυπώσει 
Βυζαντίου βρίθει τυπογραφικών αμαρτημάτων, άλλοιούντων πολλαχοΰ την έν
νοιαν. Το σύγγραμμα ήτοιμάσθη ϋπδ τοΰ Ρυσίου έν Σμύρνη καί έστάλη προς 
Εκδοσιν τώ 1746. Διαιρείται είς δυο τμήματα, συνεχιζόμενα διά τής αύ,ξούσης 
σελιδαριθμήσεως* έν τώ πρώτω περιέχονταε δυο έπιγράμματα άνωνυμου (πι
θανώς τοϋ 'Ρυσίου) είς την βίβλον, καί έν τετράστιχον είς τον συγγραφέα υπό 
Μεθοδίου μητροπολίτου Αί'νου* ειδήσεις βιογραφικαί περί τοϋ συγγραφίως, 
’Ιγνατίου ίεροόιακδνου Κεμίζου, τοϋ Έπιδαυρίου, έπίγραμμα είς τον συγγραφέα' 
καί Ετερον είς τον αυτόν ΰπ’ άνωνυμου. Προσφώνησις τοϋ συγγραφίως είς. τον 
μητροπολίτην Κυζίκου Άνανίαν. Προλεγόμενα. Μετά ταϋτα επονται οί τριάκοντα 
εξ Ελεγχοι, καί δ Επίλογος. Ταϋτα πάντα είσί γεγραμμένα είς ιαμβικούς 
στίχους. ’Από τής σελίδος 371 άρχεται τό δεύτερον τμήμα, * Τά μετά τους 
Ελέγχους » έπιγραφόμενον καί περιεχον έπίτυμβίδια έπιγράμματα είς την θυ
γατέρα του Θεοδώραν, καί την έγγονήν του Σοφίαν. Μετά τά ιαμβικά ταϋτα 
Επιτάφια Επονται έν πεζή τή φράσει, δυο έπιστολαί τώ μοναχώ Βασιλείιμ 
διδασκάλω έν Πάτμω (έκ Σμύρνης 1741, καί 1744). Προσφώνημα είς τον 
πατριάρχην Γαβριήλ (1703)' λόγος είς την σύναξιν των παμμεγίστων Ταξι
αρχών, (έμελετήθη έν Σμύρνη 1707 (‘), καθ’ 8ν χρόνον έτελεύτα ό Σμύρνης 
Κυπριανός, 8ν διεδέξατο ό Παρθένιος). Λόγος είς την πρώτην Κυριακήν τοϋ 
Λουκά (έν Σμύρνη 1709). Ηροσφωνημάτιον είς τον μεγαν Νικόλαον τον έν 
Μύροις.

Συνέγραψεν ό 'Ρύσιος καί πολλούς άλλους λόγους είς απλοελληνικήν, ώς 
Εν σελ. XIV των ’Ελέγχων μνημονεύεται, καί έπίγραμμα είς Παναγιώτην 
δημοσιευθέν ΰπό Πικκόλου (Supplement al’Anthologie Giecque σελ. 99].

Βικέντιος Λαμωδός.
Έγεννήθη περί τό 1 6 7 9  εις Χαβριάτα τής Κεφαλληνίας' καί εις 

τρυφερήν ηλικίαν εισελθών είς το Φλαγγινιανόν έλληνομουσεϊον* 
ησχολήΟη ίδια περί την φιλοσοφίαν καί φιλολογίαν. Περατώσας έν

(') Έν πίνακι (σελ. 272) σημειοϋται παραδόξως, δτι ό λόγος οϋτος Ιξεφωνήθη τω 
1709. άγνωστον ποϋ τό σφάλμα.
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JteVfc-ria τάς σπουδάς μετέβη προς τελειοτέραν κατάρτισιν εις Π ατά- 
βιον, καί άφιερώθη εις τήν ρητορικήν καί τά  νομικά. Ααβών τδν στέ
φανον τοϋ νομοδιδασκάλου έπανέστρεψεν εις Κεφαλληνίαν, καί ήρξατο 
τήν έξάσκησιν τοϋ δικηγορεϊν. “Ήκιστα δμω; άρεσκόμενος εις τδ θορυ
βώδες τοϋτο στάδιον συνέστησε σχολεΐδν, έν ώ έδίδασκε τήν νεωτέ- 
ράν φιλοσοφίαν, τήν ρητορικήν, καί τήν έλληνικήν φιλολογίαν μέ 
εύμέθοδον καί επιστημονικόν ΰφος είς τους εκ πάντων των μερών 
προσερχομένους πολυαρίθμους άκροατάς του. ’Απεβίωσε δέ τω  1 7 5 2 .

*0 Δαμωδός ΰπήρξεν έκ τών πρώτων είσαγαγόντων είς 'Ελλάδα 
τάς νεωτέρας τής φιλοσοφίας θεωρίας, καί ή διδασκαλία αύτοϋ πολλήν 
καί μεγάλην έπήνεγκε την ώφέλειαν. Ή το θιασώτης τής απλοελλη
νικής γλώσσης, καθότι δδ αυτής έκρινε λυσιτελεστέραν καί γονιμω- 
τέραν την παράδοσιν. « "Αν τινας, λέγει έν προοιμίω τής Λογικής,
« θέλει νά μάθη εΰθϋς είς την αρχήν την αφορμήν όπου μέ παρακίνησε 
» νά συνθέσω τήν λογικήν είς τήν απλήν διάλεκτον, πράγμα έως τώρα 
» άσυνείθιστον, ή αιτία είναι ή μεγάλη ώφέλεια δποϋ από τήν επ ί-  
* στήμην ταύτην λαμβάνει ή 'Ρητορική τέχνη· έγώ επιθυμώντας νά 
» ωφελήσω κάθε λογής άνθρωπον άπό τό γένος μας, έσύνθεσα τδ 
11 βιβλίον τής ρητορικής τέχνης εις τήν κοινήν γλώσσαν . .

. Μεταξύ τών πολλών τοϋ Δαμωδοϋ μαθητών προσαριθμεΐται καί 
Ευγένιος ό Βούλγαρις.

Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .

— Επίτομος λογική κατ’ Άριστοτέλην. Ένετίησι 1759.
—Τέχνη 'Ρητορική. Αύτόβι 1759. ^
—Πράξις κατά συντομίαν είς τάς £ητορικάς Ιρμηνείας. Έν Πε'στη 1815.
— Λογική διεξοδικωτέρα.
— Φυσική.
— Φυσιολογία α!τιολ.ογική είς τήν κοινήν διάλεκτον σχολαστική, Αριστοτελική, 

καί νεωτερική.
—Μεταφυσική.
—Δογματική. (Ό  Ζαβίρας εΤδεν έν Πίστη παρά τώ ίεροκήρυκι Νικοδήμφ 

Κεφαλλήνι τδ ιδιόγραφον τοϋ Δαμιρδοΰ έτοιμον προς τύπον).
Ευστράτιος Άργέντης.

Έγι ννήθηέν Χίω, καί παιδευθείς έν τή πατρίδι τά  έγκύκλια μετέβη 
περί τάς άρχάς τοϋ \ ΐ!  αΐώνος εις "Αλλην τής Σαξωνίας, ένθα έσπού- 

. δασε τήν ιατρικήν. ’Έρωτι μείζονος μαθήσεως πεοιηγήθη περί τδ 1 7 1 6

(’) Ανθίμου Μαζαράχη, Βιογραφία’, τών ενδόξων Κεφαλλήνιων.
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τήν Ιταλίαν και τήν Γερμανίαν, καί ύστερον τήν Α ϊγυπτον, $πο& 

καί διά τής επιστήμης τον καί των πολλών αυτόν γνώσεων έλαβ εν 
αφορμήν νά λαμπρύνει το όνομά τον. Πατριαρχενοντος έν ’Αλεξάνδρειά 
τοϋ Ματθαίου, είχον σταλή έκεϊ έκ 'Ρώμ.ης <5ύο απόστολοι, όνομαζό- 
μενοι Κύριλλος καί Γαβριήλ, έπί τω σκοπφ τή ; εισαγωγής των άζν- 
μων παρά τοΐς όρθαδόξοις, εις οΰς ένέβαλλον ον μικράν ταραχήν. Ό  
πατριάρχης γνωρίζων τήν σοφίαν τον Άργέντη έπεφόρτισεν αυτόν ν’ 
άντιταχθή εις τους παπιστάς, τους όποιους καί κατεφίμωσε S iά τής 
εϋρυμ,αΟείας καί τής ευγλωττίας του’ λέγεται δέ, ότι ό μέν τούτων 
άπέθανεν έκ λύπης, ό. S i  ήναγκάσθη ν’ άναχωρήσ·/). Τότε ό Ματθαίος 
καί οΐ έκεϊ ορθόδοξοι παρεκάλεσαν τόν Ευστράτιον νά γράψη πλατυ
τέραν περί ’Αζυμων. Άναγνοϋς τό σύγγραμμά του ό ύστερον πατριαρ- 
χεύας Σίλβεστρος μετέφρασεν αυτό άραβιστί καί έξέδωκεν εις ωφέ
λειαν τών ’Αράβων χριστιανών(1). ’Απέθανεν ό Ευστράτιος περί τό 1 7 5 0 , 
πολλαχώς υπό τής μεγάλης εκκλησίας τιμηθείς διά τάς άρετάς καί 
τάς γνώσεις του.

Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .

— Σύνταγμα κατά Άζυμων. Έν Λειψίφ 1757.
—Έγχειρίδιον περί βαπτί&ματος. Έν Κωναταντινουπόλει 1/56.
— ’Άνθος εΰσεβείας. Έν Λειψία 1757- (ποοεξεδόθη Ιν τω πατριαρχείο* 

Κωνσταντινουπόλεως).
—Κατά τοϋ καθαρτηρίου πυρός.
—Περί γνωρισμάτων τοϋ ’Αντίχριστου.
—Κατά Λατίνων.
— Περί άναβαπτισμοϋ.
Κατά Ζαβίραν ό Άργεντης συνέγραψε καί τά έξης.
— Κατάλογον τών πατριάρχων ’Αλεξάνδρειάς.
—Επιτομήν χρονολογικήν περί τών μαρτυρησάντων αγίων άνδρών.
—Επιτομήν χρονολογικήν άπο Χοιστοϋ γεννήσεως μέχρι τών καθ’ ήμας 

χρόνων, εις πεντε περικοπάς διν,ρημένων, καί έκάστης περικοπής εις διαφό
ρους πίνακας διαμεριζομένης.

— Συνταγμάτων κατά τής ψευδούς άψευδείας τοϋ πάπα Ρώμτ,ς.

Θεόκλητος Πολυείδης.
Έγεννήθη έν Θράκη έκ γονέων εύκαταστάτων, καί τόν μοναχικόν 

άσπασθείς βίον ώνομάσθη ύπό τής μεγάλης εκκλησίας αρχιμανδρίτης 
Πολυανής καί μέγας εκκλησιάρχης έν τω  άγίω Όρει. Περιηγήθη,

β) Βλαστού Χια*4, τ0μ, β'.
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-χάριν σπουδής, τήν ’Ιταλίαν, Γερμανίαν, Σουηδίαν, καί άλλα; εύνομου- 
μένα; χώρα; της Ευρώπη;.

ΤΗν, κατά Ζαβίραν, είδιίμων τής έλληνικη;, λατινικής, καί γερμα
νικής γλώσσης.

Τώ 1736 συνέγριψε καί έζέίοτο λατινιστί—Sacram tubam fltlef, μετα- 
φρασθεΐσαν γερμανιστί καί έκδοθεΐσαν κατά τό αυτό έτο;. 'Η πραγματεία τ;ϋ 
Πολυειδοΰς διαιρείται εί; τρία μέρη, έν οίς πραγματεύεται περί των δογμάτων 
τής Έλληνικη; έκκλησία;, καί περί τής συμφωνία; των νΰν Έλλήνω» προ; 
τα; άρχαιοτάτας συνόδου;.

Έκτο; τοΰτου συνέταξεν 'Ιστορίαν τη; έλληνικη; έκκλησία;, καί μετέφρα- 
σεν ίχ  χοΰ λατινικού, ώ; λέγει, του; πασίγνωστου; χρησμοί»; τοΰ Άγαθαγ- 
γέλου, πολλάκι; μετά διαφόρων προσθαφαιρέσεων έκδοθεντα; ('),

Ιάκωβος ό Μηλιος,
Γεννηθεί; έν Μηλω, μετέβη εις "Αθωνα, ένθα έμαθε τά  πρώτα 

γράμ-ματα καί ένεδύθη τό μοναχικόν σχήμα. Έν έτει 1 7 4 2  άπελθών 
εί; Σιλεσίαν έχρημάτισεν πνευματικός τών έν Βλατισλαβία ορθοδό
ξων πραγματευτών' φοίτησα; δέ τακτικώς εί; τό έκεϊ Λουθηροκαλβι- 
νικόν γυμνάιηον διηκουσε την σειράν τών υπό Βούργ παραδιδομένων 
θεολογικών μαθημάτων. Τη 11 Μαΐου έδόθη άδεια εις του; έν Βρα- 
τισλαβία ορθοδόξους προς άνέγερσιν ίδίου προσκυνητηρίου οίκου, μετά 
την οίκοδόμησιν τοΰ όποιου έςελέχθη ό ’Ιάκωβος τακτικό; εφημέριο;.

Έν ετει 1743 έξέδοτο έν Λειψία τό γνωστόν τοΰ Μηνιάτου σύγγραμμα 
Πέτρα  Σκανδάλ ου ,  προτάξας ίδιον προοίμιον (*),

Νικόλαος Λογοθέτης.
Έγεννηθη έν Γαλαξειδίω περί τά  τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος, καί 

έπαιδεύθη τό πρώτον τά εγκύκλια παρά τώ έν Σιγδίτση τη ; Παρνασ- 
σίδος διδασκάλω Ή λία Λύτσικα' διηκουσε δ εΐτα ’Αναστασίου τοΰ 
Γορδίου, καί εί; Βενετίαν ύστερον μεταβάς κατηρτίσθη περί την φι
λοσοφίαν καί θεολογίαν. Περί τό 1720 έπαναστρέψας εις την πατρίδα 
συνεστήσατο σχολεΐον έν τώ νησιδρίω του άγιου Κωνσταντίνου, κει- 
μένω έν τώ Κρισσαίω κόλπω, καί τούς ενταύθα προσερχομένου; άπό 
τών πέριξ παϊδας άμισθεί έδίδασκε. Μετ’ ού πολύ οέ τό σχολεΐον 
τοΰ Λογοθέτου, εις δ πρασεληφθησαν ώς διδάσκαλοι ό έξ άγιας Ευθυ
μίας ιερομόναχο; Καβρίκας, καί ό έξ ’Αγραφων Πρωτόπαπας, μεγά- 
λην έκτησατο φημην, καί άπό τη ; Πελοπόννησου καί Φθιώτιδα;

(’! ζβείοβς. (*) Αυτόθι.
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καί Ευρυτανία; συνεσωρευοντα οί μαθήσεω; δεόμενοι. 'Γστερον ένεκα πολο^ 
τιχών λόγων ή Τουρκική χυβέρνησι; έφυλάκισε του; διδασκάλους, διέ
λυσε τό σχολεϊον, καί δ Λογοθέτες δια τής φυγή; εσώθη' έλθών εις 
Πελοπόννησον έμεινεν έπ’ ολίγον κρυπτόμενος έν τή μονή τοϋ Μεγά
λου Σπηλαίου, καί εΐτα έλθών έν Ζακύνθω έπορίζετα διδάσκων τα  
πρό; λιτόν (όίον άναγκαιοϋντα. Τω 1 7 4 9  άμνηστευθεί; υπό τη ; Τουρ
κική; κυβερνήσεω; έπανήλθεν εί; την πατρίδα, γέρων ήδη· ένεκεν 
όμως τής δημεύσεω; καί καταστροφής τής περιουσία; του έζη άπό 
τα  έλέη των συμπατριωτών του, καί έν άκρα πενία άπεβίωσε τω  1 7 5 3 .

Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .
— Φιλοσοφία? συνοψις.
—Όρθογραφικαί καί συντακτικά! Ιρμηνεΐαι.
—Διάλογος καλούμενος Θ ε ό γ ν ω τ ο ς .
—Γραγματικαί σημειώσεις.
Μετέφρασεν εις το απλοελληνικόν Ησιόδου "Εργα καί Ήμε'ρας’ προς τοότοίς 

τόν Φαίδωνα τοΰ Πλάτωνος, Πλουτάρχου Παιδαγωγόν, καί τούς Νεκρικούς 
Διαλόγους τοϋ Λουκιανού (').

Πρός τον Νικόλαον Λογοθέτην ’Αναστάσιος δ Γόρδο; προσεφώνησε 
τό περί ορθογραφία; συνταγμάτιόν του , ποιηθέν προτροπή τούτου 
έ ν έ τ ε ι1 7 2 4 .

’Απόστολος Ζήνος.
Έγεννήθη έν Βενετία τω 1669  άπό Πέτρον Ζήνον, καί Αικατε

ρίνην Σεβαστού, μετά την άλωσιν τής Κρήτη; ένταϋθα προσφυγόντας. 
Κομιδρ νέο; έδειξε φαντασίαν, κατ’ οΰδέν έπηρεασθεΐσαν άπό των έπι- 
πόνων άσχολήσεών του εις έργα κριτική; καί ποικίλη; μελέτης. Κατα- 
γινόμενος ιδίως εί; μελέτα; τή ; καθολικής ιστορίας έγραψε διάφορα 
άρθρα εϊ; την έν Βενετία τω  1696  συστάσαν έφημερίδα Galleria di 
M inerva, γνωστήν ποιήσαντα τήν ευφυΐαν τοϋΚρητός εις τόν φιλολογι
κόν τής ’Ιταλία; κόσμον.

Ειτα συλλαβών τήν άξιέπαινον πρόθεσιν νά σχηματίσει συλλογήν

{*) *0 έν ετει 4851 άποβιώσας απόγονος του Νικολάου, Σπυρίδων Λογοδετόπουλος, 
ό αείμνηστος των Γαλαξειδιωτών βουλευτής, εσωζεν έν χ»ιρογράφοις τινά των συγ
γραμμάτων τοΰ διάσημου προπάππου του, άτινα μετά των βιογραφικων σημειώσεων 
του καί τη/ων αύτογράφων έπιστολών παρέδωκεν είς τόν κύριον Γεώργιον Αινιανα, 
ύκοσχεθέντα ινα έκτίνή βιογραφίαν συντάξη τοΰ Νικολάου. Έν τοΤς χειρογράφοΐς 
^οΰ Κ. Αίνιανος εΰρον μόνον βιογραφικάς τινας ειδήσεις καί τήν άπαρίθμησιν των 
συγγραμμάτων του, αγνοώ δέ τί άπεγιναν τά έμπιστευ&έντα αύτω χειρόγραφα.
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τών μεσαιωνικών χρονογράφων, έπεδόθη μετά ζήλου εις τδ κοπιώδες 
Ιργον τη; άνεοευνήσεως διαφόρων αρχείων τής ’Ιταλίας. Τω 1710  
συνεστήσατο τήν περιώνυμον Φιλολογικήν έφτ,μερίδα (Giornale de’Let- 
terali), ήν μέχρι τοϋ 1718 μόνος έξέδιδε.

“Υστερον έγραψε τδν βίον τοϋ Σαβελλίκον, Γουαρίνη, Λαβίλα, καί 
τών τριών Μανουτίων, και συνεργαζόμενος μετά τοϋ Φόντα νίνη συνέταξε 
πολλάς καί πολυτίμους σνιμειώσεις εις τήν βιβλιοθτκντν τής ’Ιταλικής 
Καλλιεπείας. 'Ως τοιοϋτος ό Ζήνος κατέλαβεν έν τ-ρ ιταλική φιλολογία 
θέσιν μεταξύ τοϋ Μουρατόρνι καί τοϋ Μαφφέη. ’Αλλά καί ώς ποιητής 
ό 'Ενετογενής Κρής καί ζών έτιμήθϊ), καί άποθανών έδοξάσθη. Κάρο
λος ό ΣΤ’ έτίμτ,σε αΰτδν τω περιφανεΐ τίτλω  Καισαρικοϋ ποιητοϋ, καί 
πολλά τών ΰπ’ αϋτοϋ γραφέντων δραμάτων εφάμιλλα θεωροϋνται πρός 
τά  τοϋ Μεταστασίου.

Προσκληθείς έν τή  αυλή τοϋ Καρόλου διέτριψεν έπί πολϋ έν Βιέννη, 
καί έπαναστρέψας εις Βενετίαν άπεβίωσε τή 11 Νοεμβρίου 1750.

Ό  Ζήνος υπό πολλών καί διαφόρων προσηκόντως έγκωμιάσθη. 
*0 Μαφφέης λέγει περί τής ΰπ’ αΰτοϋ έκ δοθεί στις Φιλολογικής ’Εφημε- 
ρίδος « Una delle raigliori opere periodiehe che abbiamo veduto 
» la luce nella nostra bella Penisola ». καί περί τών δραμμάτων 
αΰτοϋ c I drammi dello Zeno fossero universamente Ietti, se di 
gran lunga non diletassero e piacessero piu quelli del Meta- 
stasio » (‘).

Σ ν )  γ ρ ά μ μ α τ α .

—Giornale de’ letlerati d’ltalia. Venetia.
Ή  έφτ,μερίς αΰτη ίδρυΊεϊσα τω 4710 ΰπο Ζήνου έζηκολουβησεν ΰπ ο του 

αΰτοϋ έκδιδομένη μέχρι τοϋ 1748* άπο δε του έτους τουτου μέχρι του 
1727 άνέλαβε καί έξηκολοόθησεν αΰτήν ό έπί εύρυμαβεία ομοίως διαπρεπών 
άδελφός του Πέτρος Ζήνος προοθείς καί παραρτήματα (Supplement! at 
Giornale 4722 — 26). Άπο τοϋ 4727 έτεροι άναλα6όντες παρα Πέτρου 
έ^κολούθησαν έκδίδοντες αΰτήν ΰπο τον αΰτον τίτλον μέχρι τοϋ 4733. Ή  
ΰπο τών άδελφών Ζήνων έκδοθεΐσα έφημερίς άποττλεϊται έκ τεοσαράκοντα 
τόμων, καί τριών τών παραρτημάτων.

—Poesie Dramatiche. Venezia 1744·* τόμοι 40.
Άνετυτώθησαν έν ’Ορλεάνη τώ 4785 εις τόμους 14, καί έν Τουρίνιρ 

είς 42 τόμους. Μέρος τών δραμάτων τοϋ Ζήνου μετεφράσθησαν γαλλιστί ΰπο 
Bonchaud καί έξεδόθησαν έν Παρισίοις τω 4785 εις τόμους δύο.

473

(*) Giuseppe Mallei, Storia della letteratura Italians, vol, II, σελ. 104—7, 
καί 60.
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—Disserlazioni Vossianne, cioe giunte ed osservazioni intorno ngli 
storici italiani che hanno scrillo latinamente, ranunentati dal Vossio 
nel III Libro de Ilistoricis Lalinis. Venezia 1752—3. τόμοι 2.

—Lettere, nolle quali si contengono molle notizie altenenti all’ isto- 
ria letteraria de’ suoi lempi. Venezia 1783, τόμοι 6. (Τω 1752 έξεδόθη- 
οαν Ιν Βενετία χ ρ ε ϊζ  τόμοι των Ιπιστολών τοΰ Ζηνοό, άλλ’ ή ανωτέρω συλ
λογή υπό Μάρκου Φορκελλίνη γενομένη εΐνε τεολΰ έντελεστέρα).

—Annotazioni di Aposlolo Zeno iu Bibliolheca dell’Eloquenza ita- 
liana df Foiltanini. (Συνεζεδάθησαν τή Βιβλιοθήκη έν Βενετία 1753. »Les notes 
nombreuscs de Zeno qui l’accoinpagnent, λέγει ό βιβλιογραφικώτατος 
Γάλλος Brunei, sont Ires estimees ».

Νικόλαος Παπαδόπουλος ό Κομνηνός.
Έγεννήθη τή 6 ’ίανουαρίου 1655 έν Κρήτη έξ εύγενών σεμνυνο- 

μένων επί τή έκ Κομνηνών καταγωγή των. Αωδεκαέτης εστάλη εις 
'Ρώμην καί καταγραφείς μεταξύ των τροφίμων τοΰ φροντιστηρίου τοΰ 
αγίου ’Αθανασίου έξεπαιδεύθη υπό την διεύθυνσιν των Ιησουιτών 
Βαρθολομαίου Καρεγνίου και Σιλβέστρου Μαύρου, τω δέ 1 6 7 2  όμολο- 
γήσας τόν καθολικισμών κατετάχθη εις τό τάγμ-α τοΰ ’ΐησοΰ, καί εκτοτε 
μετά ζήλου έπεδόθη εις την καλλιέργειαν τών γραμμάτων. Περαιώσας τήν 
σειράν τών περί καλλιτεχνίας μαθημάτων, άφωσιώθη ύστερον εις τήν 
θεολογίαν, καί τό κανονικόν δίκαιον. ’Έρως πρός άπάκτησιν πλειόνων 
.γνώσεων ήνάγκασεν αυτόν νά περιέλθή πολλά τής Ιταλίας μ.έρη. Τω 
16 8 0  έσχολάρχησε τοΰ έν Καποδιστρία γυμνασί'υ, καί τόν ’Ιανουά
ριον τοΰ 1688  έλθών εις Πατάβιον ώνομ.άσθη έκτακτος καθηγητής 
τοΰ κανονικού δικαίου έν τω περικλεεϊ πανεπιστημίω. Κατά τόν 
’Απρίλιον τοΰ 17 0 3  πραεβιβάσθη τακτικός καθηγητής, καί κατά 
Φεβρουάριον 17 1 3  έλαβε τήν πρώτην έδραν τοΰ αύτοΰ δικαίου μέ 
μισθόν χιλίων φλωρίων, άναβιβασθέντων μ ετ’οϋ πολύ εις 1500 . Κατά 
Νοέμβριον τοΰ 17 3 8  έζήτησε τήν άπό τής καθηγεσίας παραίτησιν, 
καί ή Ένετική δημοκρατία δεχθεΐσα αυτήν, έχορήγησεν αύτω, χΑ ιν  
τής καρποφόρου διδασκαλίας του, ισόβιον σύνταξιν έκ χιλίων φλω
ρίων. Τή 20  Ίανουαρίου 1 7 4 0  άπεβίωσεν, έν ηλικία ετών όγδοή/.οντα 
καί πέντε (’).

Ό  Παπαόόπουλος ήν έκ τών ολίγων πεπαιδευμένων τοΰ αιώνός του, 
πολύγλωττος, ευρυμαθής, βιβλιογραφικώτατος. Συνέστησε βιβλιοθήκην

Π  Facciolati, Fasti Gymoasii Patavini.—Weis, Biographic Universelle, 
tom, XXXtI.

471



ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ ΑΙΩΝ. 4 7 5

Ικ τριών χιλιάδων τόμων, καί άνέγνω, ώς ομολογεί, υπέρ τάς δύο 
χιλιάδας Λατίνων συγγραφέων, τών οποίων όπεσχέθνι ΐνα έκδώσνι 
την διάγνωσιν. Ιίολλοί καί διάφοροι εγκωμίασαν πρεπόντως τόν 
λόγιον Κρήτα. *0 Φακκεολάτης λέγει περί αυτού « Vir fuit admo- 
dum gravis, sibkjue ac seeum in seneelule visit · cater urn 
pietate ac religione cximia. In Grfficis litterrs plurimum valuit,- 
Latinarum non ignarus; in gravioribus autem disciplinis tanlum 
operae studiique posuit, quantum satis fuit; ut saeculo suo doctus 
haberetur, et locum suae chassis primum cam dignitate famaque 
tenerel. lllud vel maxime ad ejus laudem facit, quod cum inter 
Romanae Rotae judices locus venetus vacasset, unus ex quatuor 
Papadopulos fuit, quos Senalus Clementi XI tamquam idoneos 
sibique prabatos exhibuit (’) ».

Έξυπηρετών τόν καθολικισμόν καί ό άθλιος ούτος δραπετίδης είρ- 
γάσθη μετά φανατισμού άπλετου κατά τών πρώην όμοδόξων του, θέ- 
λων ν’ άποδείξνι τό ρηθέν ΰπ’ αυτού, οτι « ir  'ΒΛΛάδι ποΛΛοι σ χ ισ μ α 
τικοί, ή Έ ,ΙΛάς όμως ουδέποτε σχισματική· εγέκετο ».

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
—Praenoliones Mystagogicae ex jure canonico, sive responsa sex, in 

quibus una proponitur commune ecelesiae ulriusque Graecae et Latinae 
suffragium, de iis, qua; omnino praemiltenda sunt ordinibus sacris, 
atque obiter et Graecia adversus calumDiatores defendilur, et pr&cipue 
-Photianorum ineptiae refellunlur. Patavii, 46.96.

Δώ τοΰ συγγράμματος τούτου δριμεως Ιπιπίπτει ά Παπαδόπαυλος κατα Μαρ 
γουνίου καί λοιπών προμάχων τής ορθοδοξίας. Έν τούτω δέ μνημονεύονται τοΰ 
αυτού καί τό εξής πονήματα.—Testimonium Graeciae sapientis (σελ. 481, 
481, 486, 240) —Tractatus de probationibus (σελ. 483)—Dc pvaesum- 
tionibus (σελ. 247)—Pbysicos Commentarios (294).— Responsa dogma
tics (308).—Responsum de processione spiritus S. (σελ. 431, 207).—An 
adulteruin occidere liceat jure privato (204)-D e haereticis (493)—De 
poteslale usurarnm (2 0 0 .—De officiis (473).—Ad tilulum de teslibus 
(4 94).—Responsus tertium in causa tcstamcnli Spanopuli (σελ. 339).

—Responsio adversus hrereticam epistolam loan. Hokstoni angli> 
Constantinepoli scriptam. Venelia 4703.

■—Instiluta Grseco-latina.
—Opus annonim.
Άλλό τό σπουδαιότερου τών έργων τού Παπαδοπούλου, καταδεικνύον την 

καταπληκτικήν αύτοϋ ευρυμάθειαν καί ερευνητικήν υπομονήν, εινε τό εξής'

(') Facciolati, 7 g i —g, 89, 9ο.
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—Ilistoria Gymnasii Patavini. Venetiis 1726. 2 τόμοι είς~φύλλον.
’Εκτός τούτων ό Ζαβίρας, καταλέγει έν τοίς συγγράμμασιν αύτοϋ καί — 

Προαναγνώσεις και ποιήματα.

Νικόλαος Κριτίας.
Έγεννήθη εις Προϋσσαν τής Βιθυνία;, καί έλθών έν Κωνσταντινου- 

πόλει έγένετο ακροατής ’Ιακώβου τοϋ ’Αργείου, καί ’Αντωνίου τοϋ 
Βυζαντίου. Έτιμήθη ύπό τοϋ πατριαρχείου τφ  όφφικίω τοϋ μεγάλου 
εκκλησιάρχου, καί έχρημάτησεν εις των συντακτών των πατριαρχικών 
γραμμάτων. Τφ 1 7 3 9  διεδέχθη Ναθαναήλ τον Κλονάρην έν τή σχο- 
λαρχία τής πατριαρχικής σχολής, διδάςας μετά φήμης έπί δωδεκαετίαν 
τ ’ ανώτερα μαθήματα, εργαζόμενος άμα' καί έν τφ  πατριαρχείο), ώς 
τρίβων τοϋ τε  κανονικού δικαίου, καί τών εκκλησιαστικών υποθέσεων. 
Απεβίωσε κατά Μάρτιον τοϋ 1 7 6 7 .

’Ο Κριτίας ήν, κατά Κωνστάντιον τον πατριάρχην (’), « άνήρ πο- 
ιι λυμαθής, περιπατητικός, καί βαθύς έν τοϊς έκκλησιαστικοϊς ®.

Έ κ τών μαθητών τοΰ Κριτία έγένετο καί Νικόλαος ό Καρατζάς, 
ού μέμνηται Ευγένιος ώς άνδρος άρίστου καί ούκ έν δευτέρω τά  τής 
φιλολογίας τιθεμένου.

Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .
-Μ ε λ ε τ ώ .
—Λόγοι έγκωμιαστικοί.
—Έπιστολαί. Έ κ τούτων δύο έδημοσιεύθησαν όττό X. Φιλητα (Πανδώρα 

θ. οελ. 442—S). καί ή μεν άποτείνεται προς τον μαθητήν του Νικόλαον Καρα- 
τζαν άποδημήσαντα είς Βλαχίαν, ή δε προς ’Αλέξανδρον Γκίκαν.

Μεταφράσεις είς τό απλοελληνικόν.

— Διόπτρα τοϋ Άριστοτέλους.
— Κορδερίου Προλεγόμενα είς Άρειοπαγείτην.
Κατά Ίώσηπον τον Μοισιόδακα (*) μετεφρασεν ό Κριτίας είς το Τουρκικόν 

την λογικήν τοϋ Κορυδαλλέως.

"Αγγελος Καλογεράς.
Έγεννήθη έν Παταβίφ τ·ρ 7  Σεπτεμβρίου 16 9 9  έκ Κερκυραίο>ν 

γονέων. Παιδευθείς ΰπο τοΰ; Ίησουΐτας είσήλθε δεκαεπταέτης εις τό 
μοναστήριον τοϋ αγίου Μιχαήλ. Έπεδόθη μετά μεγάλου ζήλου είς τήν 
καλλιέργειαν τών γραμμάτων, καί τφ  1721 σταλείς είς 'Ραβέννην

(*) Υπόμνημα περί τής Πατριαρχικής Σχολής.
(*) « "Ηχούσα πως ό περιβόητος Κριτίας μετέφρασε τήν λογικήν τοϋ Κορυδαλλέως· 

έν Τή διαλίχτω των κρατουντών »« ’Απολογία,
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ίνα ίπουδάστι τήν θεολογίαν, ευρεν έκει, δι άλλο είδος σπουδές, προσ
φιλέστερου αύτώ, πλουσίαν βιβλιοθήκην καί πολυμαθή βιβλιοφύλχχ*, 
ΰφ’ ου τόσον καλώς έχειραγωγήθη, ωστ’ εντός όλίγου άπέκτησε με
γάλα; βιβλιογραφικά; γνώσεις. Έν -ή  βιβλιοθήκη τής 'Ραβέννη; έγνω- 
ρίσθη μετά τοΰ περίφημου καρδιναλίου Κιρίνη, καί δεσμός φιλίας «διαρ
ρηκτό; συνήνωσεν Ικτοτε άμφοτέρους. Έ κ  τής προσοικειώσεως ταύτης 
εξήρτητο ή τύχη τοΰ Καλογερα" άλλ’ οΰτος γεννηθείς άνευ φιλοδοξών 
αξιώσεων, έπροτίμα τήν ησυχίαν τοΰ σπουδαστηρίου πασών τοΰ κόσμου 
τών τυρβών, "οθεν διελθών ετη τινα έν Βενετία έπανέστρεψεν είς τά 
έγγΰς τοΰ Μουράνου μοναστήριον τοΰ άγιου Γαβριήλ, καί ένταΰθα 
διήνυσε τό υπόλοιπον τοΰ βίου του.

Οί σοφοί τής ’Ιταλίας έλυποΰντο, διότι ούδείς έν τή χώρα αυτών εΰρίσκετο 
άναληψόμενος την συλλογήν καί Εκδοσιν τών πρακτικών τών Άκαδημιών των, 
ώ; τοΰτο έν Γαλλία, Γερμανία καί άλλαχοΰ έγίγνετο. *0 χαλκέντερος δμως 
οΰτος 'Έλλην άπεφάσισε νά έκπληρώση την μεγάλην ταυτην ευχήν τών Ιτα 
λών" συνεργάτας δ’ Εχων τον Κρήτα Πέτρον Ζήνον, καί τούς διάσημους ’Ιτα
λούς Βαλλιονιερην, Φακκιολάτην, Μάννην, Μουρατόρην, εΐργάοβη άνενδότως 
προς τοΰτο, καί τώ 1728 ήρξατο έκδιδομένη ή περιώνυμο; τοΰ Καλογερα 
Συλλογή τών έπιστημονικών καί φιλολογικών πονημάτων. (Raccolta di opu- 
scoli Scientific! e iilologici). To σύγγραμμα τοΰτο έξηκσλούθησεν έκδιδό- 
μενον έν Βενετία μέχρι τοΰ 1767, καί άποτελεΐται έκ πεντήκοντα καί ένός 
τομών. Τώ 1735 διακοπεν έπ’ ολίγον άνεφάνη υπό τήν έπιγραφήν Nuova 
Haccolla, συνεργαζομένου καί τοΰ Μανδέλλη, οστις έξηκολούβησε, μετά τον 
βανατον τοΰ ίδρυτοΰ, τήν Εκδοσιν. Ή νέα αυτή συλλογή μέχρι τοΰ 1784 
έν Βενετία έκδιδομένη περιλαμβάνει έτέρους τεσσαράκοντα ένα τόμους. Βρα
δύτερου δ’ έν Φε^ράρα έξηκολούθησεν έκδιδομένη μέχρι τοΰ 1796 υπό Λι- 
ρούτη καί άλλων, περιλαμβάνουσα είκοσι πέντε τόμους. 'Ώστε ό όλικός άριβ- 
μός τής ύπό τοΰ Καλογερα Ιδρυθείσεις Συλλογής, περιλαμβάνει έν συνόλιμ 
τόμους 117.

Έκτος τούτου ό φιλόπονος Καλογερα; έδημοσίευε καδ’ έκαστον Ετος εις 
τομίδια φιλολογικά; ειδήσεις έν είδει έπιστολών γραφομένων είτε παρ’ αΰτοΰ, 
είτε παρά φίλων του, ΰπό τόν τίτλον Memorie per servire alia sloria 
letleraria. Άλλ’ή δημοσίευσις αίίτη έπέφερε δυσάρεστα άποτελέσματα, καί 
ο έκδοτης ήναγκάσθη νά διακόψη αυτήν έν ετει 1738, άπαρτιζομένην ήδη άπό 
εξ τόμους" άλλά τό έπόμενον Ετος άνίλαβε μεθ’ ένός τών φίλων του τήν έξακο- 
λούθησιν δπό τόν τίτλον Nuovc Memorie, καί έν Ετει 1761 παρητήδη όρι- 
στικώς τής περαιτέρω δημοσιεύσεως. Καί ή πολύτιμος αυτή τοΰ Καλογερα 
συλίογή άπαρτίζεται έκ δεκαοκτώ τόμων.

Έκτος τούτων, άρκούντων ίν’άπο(5ροφήσωσι πάσαν φιλοπονίαν καί ευφυΐαν, 
ό σοφός Κερκυραϊος συνειργάσθη καί είς διάφορα άλλα περιοδικά, καί προ πάντων 
είς τήν Άθηνάν (Minerva) 1762 —65,
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Μετέφρασεν ίταλιστί τάς τυχας τοΰ Τηλεμάχου, έκδοθείσας έν Βϊνετία· 
4744, τον Niov Γκούλιβερ (4731) καί πλεΐστ’ άλλα βιογραφικά καί άλλης 
φυσεως πονημάτια. Συνετέλεσε δέ τα μέγιστα εις την νε’αν Ιίκδοσιν τής Biblio— 
ifteea Volante τού Κινέλλη.

Προς τουτοις διορισθείς τώ 1730 ύπό των αναμορφωτών τη: Παδούης έπι- 
δεωρητής τών τυπουμένων (Hevisore de’ libri), έξεπλήρου εόιυνειδήτως το 
δυσχερές τούτο ύπούργημα.

'Αλλα παρά τά έκδοδέντα ταύτα δ χαλκέντερος Κερκυραΐος Ιγκατέλιπε 
καί πλεϊστα πονήματα ανέκδοτα, καί φιλολογικήν αλληλογραφίαν μετά τών 
τότε περιφανών λογιών, περιλαμβάνονταν εξήκοντα ογκώδεις τόμους, καί 
άρκετάς πληροφορίας περί τής" τότε παιδείας περιέχουααν.

Τοιοΰτος γενόμενος ό Καλόγερός, έξεμέτρησε τον καματώδη βίον αυτού τη 
29 Σεπτεμβρίου 4768 (’).

Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος.
Νικόλαό; Μαυροκορδάτος ό ήγεμών τής Ούγγροβλαχίας 5ύο έγέννησεν 

υίους, τόν Σκαρλάτον, καί Κωνσταντίνον- καί ό μέν πρώτος επαινείται 
υπό Δη μητριού Προκοπίου, ώ; επί παιδεία τότε διαπρεπών, περί δέ τοϋ 
δευτέρου νΰν ολίγα στ,μειοϋμεν.
■ Μόλις ίγκαταστάς δ Κωνσταντίνος εις την ηγεμονίαν τής Βλαχίας 
παρ’ ολίγον έπιπτε θύμα τής έπενεγκοόσης τήν πτώσιν τοϋ Ά χ μ ίτ  
Γ ' έπαναστάσεως (1 7 3 0 ). Συλληφθεϊς μετά τής οικογένειας του έφυ- 
λακίσθη υπό τών ανταρτών, αλλά τό έπόμενον έτος ήλευθερώθη υπό 
Μαχμουτ καί αύθις κατέστη έν τή ηγεμονία. Ή  διοίκησις αΰτοϋ 
έγκατέλιπεν άζιοσημείωτον έν Βλαχία εποχήν, ένεκα τής περίφημου 
μεταρρυΟμ.ίσεως τοϋ 1 7 4 0 , δ ι’ ή; άναδιωργανίσθησαν τά δικαστήρια, 
κατηργήθησαν αί στρατιωτικά! συνοδίαι τών βογιάρων, καί ή πολι
τοφυλακή, καί μετεβλήθη τό τέως έλαττωματικόν σύστημα τής φο
ρολογίας. Ό  Μαυροκορδάτος έκτος τούτων κατήργησε τήν δουλείαν 
τών χωρικών, είσήγαγε τήν ρωμουνικήν γλώσσαν έν τη εκκλησία τής 
Μολδαβίας άντί τής Σλαβωνικής, καί πρό πάντων τήν τέως ά'γνωστον 
καλλιέργειαν του αραβοσίτου (2).

Καθαιρεθείς τφ  1741 επανήλθε τω 1 7 4 4 , καί παυθείς πάλιν τώ 
17 4 8  άνεκλήθη τω 1756 , άλ.λά καί αυθις έκπεσών τώ 1759, άνέλαβε 
τέταρτον ήδη καί τελευταϊον τήν ηγεμονίαν τώ  1761" έν έτει όμως 
4 7 6 3  πεσών είς δυσμένειαν τής Πύλης, άπεβίωσε μετ’ ολίγα έτη.

({) Biographie Univcrselle, tom. VI.
ί*) Φιλιππίδου, Γεωγραφικόν τής 'Ρωμουνίας, ϊελ, 94.
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Ό  Μαυροκορδάχυς ΙγΙνετο εις τών περιφανών λογίων του ελληνικού εβναυς· 
ΰπεσττ’ρ'.ξε πολύ τα γράμματα, Ινεβάβρυνε τού; καλλ'.εργούντας αύτα, και εις, 
αυτόν κατα πρωτοβουλίαν οφείλει ή Βλαχία την φιλολογίαν αυτής. Ό  "Αγ
γλος Βίλκινσων πρόξενος Ιν Βλαχία τής Μεγάλης Βρεττανίας λε’γει περί τού
του ταΰτα* « ό Μαυροκορδάτος Ιπεχείρησεν Ιν ?τει 1735 να συντάξη δια τον 
» λαόν τούτον γραμματικήν, καί προς τοΰτο Ιδανείσθη χαρακτήρας άπό του 
» έλληνικοϋ καί σλαβικού αλφαβήτου. Έξεδωκε την ίεράν γρνφήν. βλαχι- 
» στί, καί διέταξεν "να τό εΰαγγέλιον άναγινώσκηται εις την Ιγχώριον γλώσ- 
» σαν Ιν δλαις ταΤς Ικκλησίαις. Μετ’ ολίγα έτη ή βλάχικη γλώσσα ΙκανονίσΟη,
» καί οί βογιάροι, μόλις πρότεραν γνωρίζοντες νά χαράττωσι τό ονομά των,
» Ιπεδόθησαν οπωσούν εις τα γράμματα». (Wilkinson, Description des 
Principaules de Valachie et de Moldavie. Londres 18-0 (J).

Γεώργιος Παπαζώλης (2).

’Εγεννηθη έν Σιατίστη τής Μακεδονίας, καί κατά πρώτον μετήλθε 
τον έμπορον, πλήν μή άπαντήσας καί την τύχην συνεπίκουρον, άπε- 
δήμησεν εις 'Ρωσσίαν, καί σχετισΟείς πρός τόν τότε μεγάλως παρά 
τή  άυτοκρατορίσση Αικατερίνη, ίσχύοντα Γρηγόριον ’Ορλώφ, κατετά- 
χθη εί; τό πυροβολικόν καί μετ’ οϋ πολύ προήχθη άςιωμ,ατικός. Κατά 
την εποχήν εκείνην ή αύλή τής Πετρουπόλεως, θέλουσα "να έπιφέρη 
αντιπερισπασμόν είς τήν ’Οθωμανικήν αυτοκρατορίαν έμελέτα τήν 
άνέγερσιν τής Ελλάδος πρός έξυπηρέτησιν τών σχεδίων τής φιλοδο
ξίας της. Ό  Παπαζώλης, άνήρ ρέκτης καί θερμουργός, διά πυρετώδους 
ευγλωττίας κατέπεισε τόν Όρλώφ ΐνα έπισπευθή ή έπανάστασις, τής 
οποίας αυτός άνεδέχετο τήν διοργάνωσιν. "Οθεν λαβών απεριόριστον 
άδειαν άπήλθεν έκ 'Ρωσσίας, καί λάθρα είσχωρήσας είς τήν Στερεάν 
καί τήν Πελοπόννησον ήρχισε νά κατηχή τόν κλήρον καί τούς προ
κρίτους, εΰαγγελιζόμενος τήν άνάστασιν του γένους, διά τής άρρωγής 
τής όμοδόξου αυτοκρατορίας. Επειδή η Τουρκική δεσποτεία ανυπόφορος 
είχε καταστή παρά τ«ρ Έλληνικω, σκεπτομένω προ πολλοϋ περί 
εξεγέρσεως, γόνιμον εύρον τό έδαφος οί υπο τοΰ Παπαξωλη σπαρεν- 
τες επαναστατικοί λόγοι, καί ήδη άπό Ταινάρου μέχρι τών Άκρο-

Η  Audiffret, Biographie Universelle. — Ubirini, provinces Danubiennes,
X. 9 5 — 100. — Διονυσίου φωτεινού litoptat της παλαι Δαχιας Τομ. Β .
(*} Τό όνομα, τό έπώνυμον, καί ή πατρίς τούτου καί υπό τών άλλογβνών καί τών 

ήμετέρων ιστορικών παρεμορφώθησαν* μήτε Γρηγορίος, μήτε Παπαζογλους, μήτε 
ΛαρισσαΤος τήν πατρίδα, ήτον ούτος, άλλά Γεώργιος Παπαζώλης Μακεδων, ώς 
δ ίδιος γράφεται έν τώ τίτλψ τής υπ’ αύτου εκδοΟείσης Στρατιωτικής Ερμηνείας* 
Γεώργιος δέ ό Ζαβίρας, σχεδόν σύγχρονος αύτου, λέγει, ότι έγεννήθη έν Σιατίστη.
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κεραύνιων καί τού Όλυμπου τδ άπδ τής Ρωμαίας σύνθημα περιεμέ- 
νετο μόνον tv’ άρχίσή ή σφαγή ιώ ν Τούρκων. Ό  Μ ακίδων απόστολοί 
επανήλθε μετ’ ού πολύ εις τήν Πετρούπολιν φέρων μ.εθ’ εαυτού τάς 
ίκετηρίους προς τήν αύτοκράτειραν αναφοράς τών τουρκοκρατούμενων 
'Ελλήνων, καί τώ 1769  στόλος 'Ρωσσικδς, με τά πολλάς ταλαιπωρίας, 
άπδ Της Βαλτικές κατήλθεν εις την Μεσόγειον, εις δέ την έμφά- 
νισιν αυτού καί Πελοπόννησος καί Στερεά έγειραν την σημαίαν τής 
έπαναστάσεως. Γνωσταί εΐσίν αί περιπέτειαι τού οίκτρού εκείνου 
δράμ.ατος, καί αί σφαγαί, καί δηώσεις τών εΐσίλασάντων ’Αλβανών 
καί Τούρκων είς τήν ύπδ τών όμοδόξων 'Ρώσσων έγκαταλειφθεϊσαν 
τλήμονα 'Ελλάδα. Έκ τών συνεχών τοϋ ελληνισμού, από τής κατακρα-* 
τήσεως τών Τούρκων, έπαναστάσεων, καί αύτη, έκτη μεταξύ τών έ~ι- 
σημοτέρων καταλεγομενη, έδιδαξε τούς "Ελληνας, δτι ούδέν τό παρά 
τών ξένων προσδοκώμενον αγαθόν. Την αλήθειαν ταύτην έπεσφοάγισεν 
ή όντως ύπδ μόνου τού έθνους έζεργασθεϊσα δαφνοστεφής άνάστασις 
τού 1 8 2 1 .

*0 Παπαζώλης συνοδευων τον αρχιστράτηγον Όρλώφ ελαβεν ένεργύν μέ
ρος είς την έπανάστασιν Ικείνην. Διατριβών δ’ έν Βενετία τώ 1765 μετέ- 
φρασεν άπί> τοϋ 'Ρωβσικοΰ τϋν στρατιωτικόν κανονισμόν, τύν όποιον έ/.δούς, 
δαπάνη τής ρωσσικής κυβερνήσεως, έξαπίστειλεν άνά χιλιάδας άντιτύπων είς 
τήν Ελλάδα, ΐνα οί κάτοικοι συμμορφωθωσι τή τακτική τών άναμενομένων 
Ιλευθερωτών. Προσφωνών δε τώ Γρηγορίω Όρλώφ λέγει, ότι συνεΟετο το πό
νημα χάριν « τών δυστυχισμένων Ελλήνων, οΐτινες έξεμάκρυναν πολλά άπο 
* αυτήν τήν έπιστήμην τής πολεμικής ».

—Διδασκαλία, ήγουν Ερμηνεία τής πολεμικής τάξεως καί τέχνης, ή οποία 
δείχνει τούς κανόνας καί τήν μέθοδον τής πολεμικής έπιστήμης, κατά τήν 
οποίαν τήν σήμερον τά στρατεύματα τής αύτοκρατορικής μοναρχίας τής 'Ρωσ- 
σίά; γυμνάζονται είς τήν άσκησιν, καί μικρά έρμηνεία τοϋ πώς νά πορεύων- 
ται μερικοί αξιωματικοί, διαλαμβάνουσά τε διά όλα τά άναγκαΐα όποϋ μετα
χειρίζονται είς ενα στράτευμα, κατά τον τρόπον τών μοναρχιών τής Ευρώπης. 
Συντεθεΐσα παρά τοϋ κυρίου Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Π α π α ζ ώ λ η  Μακεδόνος, δφφι- 
κιάλου τής "Άρτελαρίας, εύρισκομένου είς τήν στρατιωτικήν δουλευσιν τής 
Αύγούστης Αύτοκρατορίσσης τής μεγάλης 'Ρωσσίας, είς πεζήν 'Ρωμαϊκήν 
φράσιν, χάριν τών ομογενών αύτοϋ 'Ρωμαίων στρατευομένων ύπύ τήν αυτήν 
μοναρχίαν. Ένετίησι, $ψξέ. 1765' παρά Δημητρίφ θεοδοσία) τώ έξ Ίωαν- 
νίνων ξ80ν σελ. 2 1 1 ). ^

’Αλέξανδρος Τυρναβίτης.
·„ ’Εγεννήθη έν Τυρνάβω έκ πατρδ; ίερέω; περί τδ έτος 1 7 1 1 , καί 
μαθητεύσας παρά Αίακαρίω τώ  Πατμίω προσελήφθη- ύστερον διδά-
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σκαλος τής έν Βουκουρεστίω βχολης, καί γονίμως επί ικανά έτη 
■διδάξας τά φιλοσοφικά μαθήματα άπεβίωσεν ένταϋθα έν έτει 1761 , 
ώς σημειοϊ ό μαθητής του Μανασσής ’ Ηλίασης λέγων αύτολε'Ι ουτω* 

» α ψ ξ α' νοεμβρίο» χέ, ήμερφ ΚυριακΉ’ έξημερδνωντας δεύτερα, εις τάς 
» επτά ήμισυ ώρας τής νυκτός ό σοφολογιώτατος διδάσκαλος κυρ ’Αλέξανδρος 
® προς τάς ουρανίους μονάς μετέστη, πένθος ά'μετρον καταλιπών πάσι τοΐς 
» φ'λοις, καί μαθηταΐς, μάλιστα δ’ έμοί υπέρ πάντας* Ινοσησε δε απδ τάς 
β κβ Σεπτεμβρίου ε’ις Μαρτζινάνι, εΤτα έλθων εις Βουκουρέστι έμακαρισθη, καν 
•  έτάφη έν τω άγίω Σάββα όπισθεν τοΰ ίεροΰ

'Ο αυτός μαθητής έποίησεν εις τον διδάσκαλόν του και τα εξής έπιτυμβια.

’Ήϊξας σοφ'ης Ιρικυδέος, ώ μέγα εύχος, 
ήΐξας χαμόθεν προς πόλον άσπαοίως 
εύτε τρύγων ίερή χρυσαίς πτερόγεσιν άερθείς, 
αύτάρ Ιμοί άλγη λεΐπες άλαστ’ όπίσω.
"Ωμοι, σεπτέ διδάσκαλ’ Αλέξανδρέ, αδνομα σεμνόν!
Τοΰ σου Μανασσή κήδεο οϋρανόθεν.

Β .
Αί, αί, Άλεξάνδροιο μεμυκότα χείλεα σιγή,
Μανασσής δέ πνεϊ' ωετο τοϋτο πάρος;

Γ'.
Τύρναβον εσχον πατρίδ’, άτάρ πατέρ’ εξ ΐερήων, 
πεντηκοντούτης τόνδ’ ΰπό λααν εουν (').

Ό  Β εντότης επαινεί τον ’Αλέξανδρον λίγων' « ’Αλέξανδρος έκ Τουρνάβου,
* ανηρ σοφός καί πεπαιδευμένος εν τε τή φιλοσοφία καί ίερα θεολογία, έχρη- 
» μάτισε διδάσκαλος Ιν Βουκουρεστίιρ ». Καί Σέργιος ύ Μακραΐος λέγει « πολ-
* λής ώφελείας έγένετο πρόξενος, πυρσόν εΰμαθείας άνάψας».

"Εγραψεν ό σοφός ούτος διδάσκαλος Συνταγμάτιον κατά Λατίνων, σωζόμε- 
νον έν χειρογράφω παρά τφ Κ. Σοφ· Ο ί κονομώ, καί διάφορα επιγράμματα, 
έξ ών τινά διέσωσεν ό άνω μαθητής του Μανασσής, έπιγραφόμενα —είς πηγήν 
—εις τό πίετε έξ αυτοΰ πάντες—είς πόλεμον, γυναίκα, καί χοίρον—είς ϋλην 
καί γυναίκα—πρός τον ηγεμόνα Κωνσταντίνον, καί εν δι ίαμβων προσφωνη- 
Ί'-κόν πρός τον ηγεμόνα Ούγγροβλαχίας Κωνσταντίνον Τακοβίτζαν.

Σεβαστός Δεοντιάδης.
Έγεννήθη τω  16 9 0  έν Καστόρια, καί έγενετο μαθητής Μεθοδίου 

τοΰ ’Ανθρακίτου, καί συμμαθητής Μπαλάνου έν Σιατίστη, Καστόρια, 
καί Ίωαννίνοις’ ύστερον μεταβάς καί είς ’Ιταλίαν ήκροάσθη τους έν 
Παταβίω σοφούς, καί έπανακάμψας ςτροέστη τής έν τή  πατρίδι του

( ')  Εκ τοΰ παρ’ έμοί σωζομένου αΰτογράφου σημειωματάριου του Μανασσή Ήλιάοου.

> ’ΚΟϋΛΛ, ΦΙΛΟΑΟΓ.) 31
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σχολής (1726  — 2 8 ), ύστερον έν Τσαριτσάν/ι, ακολούθως εν Κοξάν-jJ 
(1 7 3 8 ), μετά ταΰτα έν Μοσχοπόλε'., καί έπΐ τέλους ίσοβίως έν Κ α
στόρια (1 7 4 6 — 65).

'Ο Σεβαστός χειροτονηθείς έν τή πατριώτου ιερεϋς διωρίσθη και 
ιεροκήρυξ υπό τής Μεγάλης ’Εκκλησίας.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
— Λίγοι Ικκλησιαστικοί.
— Σημειώσεις περί έτους, μηνών, ήμερων, καί ΐνδικτιώνος· (Έξεδόθησαν μετά 

ιών έπιστολικών τόπων τοΰ Κοροδαλλέως Ιν Μοσχοπόλει, "Αλη, Βενετίφ >£,.).
—Επίγραμμα ήρωελεγεΐον προς Ίωαννίκιον Χαλκηδόνος τον ύστερον πχ- 

τριάρχην Κωνσταντινουπόλεως (47SO, (’).

Παΐατίος Παραμυθίας.
IIαίσιο; ό Δημέρου έγεννήθη έν Ίωαννίνοις καί έςεπαιδεύθη τά  

γραμμ.ατικά καί φιλοσοφικά παρά τω Μπαλάνω. 'Ύστερον άσπασθεί; 
τόν μοναχικόν βίον άπήλθε προς τον έν Βιδίννι άρχιερατεύοντα συγ
γενή του, καί έφ’ ικανόν έκεϊ διατρίψας χρόνον προσεκλήθη υπό τών 
Σιατιστέων ώς διδάσκαλος. ’Επί έπταετίαν διδάξας εις Σιάτισταν 
έπανήλθεν εις ’Ιωάννινα, καί έκεΐθεν πορευόμενος εις Κέρκυραν διά τήν 
τής ιταλικής καί λατινικής διαλέκτου έκμάθησιν έπεσε μετά τοΰ 
ίππου εις τινα κρημνόν, καί ώς έκ θαύματος ό μέν ίππος εξετρα- 
χηλίσθη, αυτός δέ οϋδέν επαθε, πλήν πόνου έν τοΐς νεφροΐς. Διατρί- 
ψας εις Δέλβινον πρός άνάρρωσιν έλαβε γράμμ.ατα παρά τών συμπο
λιτών του, προτεινόντων τήν έπιστασίαν τής δευτέρας έν Ίωαννίνοις 
σχολής, καί έλθών έδίδαξεν έπί οκτώ έτη τά γραμματικά καί φιλοσο
φικά, καί ύστερον, διά προτροπής τών αυτών, έγκαταλιπών τήν 
διδασκαλίαν έπροτάθη καί προεχειρίσθη Παραμυθίας επίσκοπος. Μετά 
παρέλευσιν έτών τεσσάρων παραιτηθείς μετέβη εις Μολδαβίαν, άλλ’ έ
νεκα τοΰ τότε μεταξύ 'Ρώσσων καί Τούρκων πολέμου φυγών ήλθεν 
εις Ουγγαρίαν, καί διά τής Βενετίας κατέβη εις Κέρκυραν, ένθα και 
έτελεύτησε.

Σ  υγγράμμαζα .

—Επιτομή τής Λογικής τοΰ Κορυδαλλε’ως.
— ΓΙοόχειρος περιγραφή τοΰ άγιου καί θεοβάδιστου όρους Σινά διά στίχο»» 

όμοιοκατα/ήκτων. Ένετίησι 17 i3.
—-'Ρητορικά γυμνάσματα.
—Έπιστολαί (*).

1 8 2

Π Ζαβίρας,—ΒΧ, χ*ί ραραγίχα Σχεδίασμα σελ, 34, (*) Ζαδίρχς·
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Γεώργιος Φατζέας.
’ΕγεννήΟη έν Κυθήροις, και παιδευθείς έν τη πατρίδι μετέβη εις 

Βενετίαν, κεχειροτονημένος ίερευς, καί διωρίσθη έφημέριος του 'Αγίου 
Γεωργίου.

’Ερρέθη ανωτέρω, δτι έπί Μελετίου Τνπάλδου, κατηργήθη υπό τής 
Μεγάλης ’Εκκλησίας ή έν Βενετία διαμονή τοΰ Μητροπολίτου Φιλα
δέλφειας" μετά παρέλευσιν όμως αρκετών ετών οί έν Δαλματία 
ορθόδοξοι, υπό τοΰ μητροπολίτου τούτου τέως υποπτευόμενοι, ήρχισαν 
"να ταράσσωνται, ώς καί οί έν Βενετία, κ.αθότι ή ’Ρωμαϊκή προπα
γάνδα κατάλληλον ενροΰσα την περίστασιν κατεπλημμύρηοε τάς 
χώρας ταύτας, διδάσκουσα καί διά τής βίας έπιβάλλ.ουσα τάς λα τι-  
νικάς καινοτομίας. Οί πιεξόμενοι ορθόδοξοι έζήτησαν δι’ αναφορών 
άπό τής Δημοκρατίας καί τοΰ Πατριαρχείου την άδειαν πρός έκλογήν 
τοΰ μητροπολίτου, κατά τά εϊθισμένα" επειδή δέ ή Δημοκρατία συναινέ- 
σασα εις τάς εύλόγους αυτών απαιτήσεις έξέδωκε τήν αίτουμένην άδειαν, 
οί έν τή μητροπόλει παρευρεθέντες έξέλεξαν τδν Φατζέαν, ώς μη
τροπολίτην Φιλαδέλφειας, καί δηλοποιήσαντες τήν εκλογήν εις τήν 
μεγάλην έκκλησίαν έςη,τοϋντο τήν έκδοσιν τής πρός χειροτονίαν άδειας* 
ό υποψήφιος, Γρηγόριος ήδη διά τοΰ μοναχικού σχήματος μετονομα- 
σθε'.ς, μετέβη εις Κέρκυραν "να χειροτονηθή υπό τών έν ταΐς Ίονίοις 
νήσοις αρχιερέων, βοηθούμενος καί υπό τής ενετικής κυβερνήσεως, έπ ι-  
σπευδούσης αυτήν, καθότι ό πάπας Κλήμης ΙΓ* μαθών τ ’ άποφασι- 
<<θέντα έσπευσε νά έπιστείλη εις τήν Δημοκρατίαν βοΰλλαν, δ ’ ής ήλεγ - 
χεν ώς όλιγόπιστον πρός τήν 'Ρωμαϊκήν ’Εκκλησίαν, καί συμπαθούσαν 
υπέρ τών σχισματικών, ένώ άφ’ ετέρου οί έν Δαλματία υπήκοοι τής 
Αημ,οκοατίας απειλητικήν ειχον λάβει θεσιν ενεκα τών εκεί πιέσεων 
τών λατίνων αποστόλων.

Οθεν συνεργεία τών έν 'Επτανήσω 'Ενετών διοικητών συνήλθον έν 
Κερκύρα οί αρχιερείς Λευκάδας Χρύσανθος, καί Κεφαλληνίας Σωφρό
νιος, καί ΰπό τήν πίεσιν τοΰ προβλεπτοϋ έχειροτονησαν έξαναγκα- 
σθεντες τόν Φατζέαν μητροπολίτην Φιλαδέλφειας (1 7 6 2 ). 'Η Μεγάλη 
■εκκλησία κατεταράχθη εις τό άκουσμα τής άνευ έκδόσεως πατριαρ
χικών καί κανονικών ψήφων ανόμου έκείνης έκλογής, καί συνοδικώς 
άπεκήρυξεν αυτόν « ώς παράνομον, άμφίδοξον, άπιστον, καί κακό- 
φοονα », τιμωρήσασα καί τούς παρά θέλησιν χειροτονήσαντας αυ
τόν επισκόπους" ταύτα δ ’ επραξε τό πατριαρχείου, διότι άμα μαθόν

31*



4 8 ί ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

τήν έν Βενετία χειροτονίαν αύτοϋ έπεμψε συνοδικώς προς τον υπο
ψήφιον ομολογίαν πίστεως, άλλ’ ούτος πρίν λάβ/ι αυτήν είχεν ήδη 
άπέλθει εις Κέρκυραν. Ή  άποκήρυξις αΰτη κατετάραξε τούς έν Βε
νετία ορθοδόξους, καί ό Φατζέας έλθών τήν ημέραν των Χριστουγέν
νων έν τή εκκλησία ϊνα ιερουργήση, διετάχθη υπό τής Δημοκρατίας 
ΐν’ άπελθών μέν η, ο'καδε. 'Ο επιβάτης έκίνησε πάντα λίθον προς άρσιν 
τής καθαιρέσεως, άλλα και τά  ύπ’ αύτοϋ σταλέντα χρήματα, καί 
αί των αλλογενών επεμβάσεις ουδόλως κατέπεισαν τόν πατριαρ- 
χεύοντα ’ΐωαννίκιον τόν Καρατζάν, καί τόν μ ετ’ αυτόν Σαμουήλ, ΐνα 
συναινέσωσι προς την παράλογον άπαίτησίν του.

Ή  Δημοκρατία έπί τέλους, άφοΰ εις μάτην έξήντλησε την ένΚωνσταν- 
τινουπόλει επιρροήν της, εδωκε την άδειαν εις τον Φατζέαν ΐνα ίερουρ- 
γήση. Άνήρ αΰτόπτης περιγράφει ώς έξης τά  έπελθόντα σκάνδαλα"
« Ό  Φατσέας άναβαίνει πάλιν εις τόν θρόνον, ιερουργεί, χειροτονεί,
» καί πάσαν ιεροπραξίαν έκτελεϊ, καί ιδού σχίσμα μέγα ήγέρθη με- 
» ταξύ των ορθοδόξων, διότι οι μέν είσήρχοντο εις τόν ναόν, παρόντος 
» του Φατζέα, οί δέ έφευγον ώς άπό άφωρισμένον, οί μέν ήσπάζοντο 
» την δεξιάν, οί δέ έκάλουν αύτόν σχισματικόν, καί λύκον εις την 
» ποίμνην των προβάτων, καί παρόντος εμού, δις έπτυσαν αυτόν. 
» Είς έπλησίαζεν εις τήν ίεράν μετάληψιν, καί έτερος άπήρχετο εις 
» τήν έκκλησίαν τοϋ 'Αγίου Μάρκου. Εις έξωμολογεϊτο καί μετελάμβανε 
» των ay ράντων μυστηρίων, καί έτερος άναχωροϋσεν εις Τριέστιον ».

Παρά κανόνας οϋτω κεχειροτονημένος ό Ψατζέας διέμεινεν επί εξ 
ετη, μέχρι τού θανάτου αύτοϋ συμβάντος τφ  1 7 6 8  (*)·

Ό  Φατζέας ήν ούχί των ευκαταφρονητών λογιών τοϋ καιρού του. Το» 
1759 έξέδωκεν εν Βενετία τήν Λογικήν τοϋ Δαμωδοϋ, καί τξ» 1760 τήν ύπ’ 
αύτοϋ Ικ τοϋ Ιταλικού μεταφρασθεΐσαν, καί πλείστοις σημειώμασι πλουτι- 
σθεΐσαν Γ ε ωγ ρ α φ ι κ ή ν  Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ν ,  εις τόμους τρεις* Ιξ ών ό μέν 
Α ' περιλαμβάνει σελίδας οβ—360, ό Β', 448, καί ό Γ , 476.

Κατα Βεντότην ό Φατζέας συνέγραψε καί ερμηνείαν εις τας παροιμίας 
τοϋ Σολομώντος.

Ιωάννης Κοντονής.
Έγεννήθη έν Ζακύνθω τή 2  Σεπτεμβρίου 1 7 2 3  καίπα ϊς έμαθήτευσβ

(*) Βεντότη, Έκχλ. Ίστορ. Μελετίου, τόμ. Δ'.—Σέργιου Μακραίου, Πατριαρχική 
Πεντηχοντβετηρίς.— Veludo Colonia Gr®ca di Venezia.—ΜετΔ τόν Φατζέανεξελέ- 
χβησαν μητροπολίτης Φιλαδέλφειας ό Νικηφόρος Μόρμορης τέως έιτίσκοπος Κυβήρων 
(1768), xal J Νικηφόρος βεοτόκης (1772), πλήν άμφότεροι δέν έδέχβησαν.
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παρά τώ  συμπατριώτη του Άντωνίω Κατηφόρω, ειτα δέ σταλείς 
£Ϊς Πατάβιον έσπούδασε τήν ιατρικήν. Mr, άρεσκόμενος όμως εί; την 
επιστήμην ταότην, έπανέστρεψεν εις τήν πατρίδα του, ένθα διέμεινε 
μέχρι Μα'ίου τοϋ 1 7 4 1 . ’Επαναστρέψας εις Βενετίαν προς έπ ί- 
σκεψιν τοϋ θρυλλουμένου Φλαγγινιανοϋ 'Ελληνομουσείου, διέτριψεν 
έχει επί τέσσαρας μήνας, καί τον Σεπτέμβριον έπανήλθεν εις Ζάκυν
θον. Φύσει φιλομαθής καί περίεργος έπεσκέφθη διαφόρους τόπους τής 
’Ανατολής, καί τά 'Αγιώνυμον όρος(’). Έν ετει 1746  έπανέστρεψεν 
οίκαδε, καί τή 3 Μαρτίου 1761 άπεβίωσεν, έν ηλικία ετών 38.

'Ο Κοντονής, ών εύπορος, άγαμος καί άνευ βιωτικών φροντίδων, 
ειχεν άφιερωθή εις μελέττ,ν καί συγγραφήν διαφόρων κοινωφελών 
βιβλίων, έξ ων περιεσώθησαν τά  εξής.

—Συνοπτική θεολογία.
—Εισαγωγή εις τήν φιλοσοφίαν.
—Λογική.
— Λίγος εις τον Αρχιεπίσκοπον Σωφρόνιον τον Κουτουβαλην.
— Εκθειασμδς εις τον αΰτδν Σωφρόνιον.
—Λόγος περί μοναστικής πολιτείας.
—Λόγο: τριμερής εις τδ πάθος τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου,
—Τέσσαρες λόγοι εις τας τέσσαρας Κυριακάς των Χριστουγέννων.
—Λόγος κατά ποονείας.
—Περί άποοόσεως των αδίκων πραγμάτων.
—Περί χριστιανισμού.
— Περί επιστροφής των εθ.ών.
—Περί των θαυμάτων τοΰ Χρίστου.
—Λόγος περί θείας πρόνοιας.
—Λόγος είς ανομβρίαν.
—Δυο επιγράμματα είς τον άρχιπρεσβότερον Λογοθε’την, καί τον Ενετοί» 

Φραγκίσκον Λαυρεδάνον,
— Περί ρητορικής.
—Λόγος είς τον αίδεσιμώτατον ’Αντώνιον Κατήφορον (*).

Λατινιστί.
—Philosophia Universa.
— Astronomia breviter comprehensa libris duobus et animadver- 

siones in libros decern Aristotelis Etliicorum (5).

(*) Καπά λάθος ό K. Χιώτης γράφει, ότι ό Κοντονής ήκουσεν έχεΤ Ευγενίου τοΰ 
Βουλγάρεως, διότι ή Άθιονιάς Σχολή δέν είχε συστηθή, καθ’ δν χρόνον i  Ζαχΰνίιος 
ούτος έπεσχέφθη τό άγιώνυμον ορ&ς.

£*) Ίϊδημοσιεύθη Ιν Φιλίβτορι.
(’ ) Π, Χιώτης Ιν Φιλίττοοος τομω Β ·
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Κύριλλος ό ΓΓελοποννησιος.
Έγεννήθη έν Πελοποννήσω καί τον μοναστικόν άσπασάμενος βίο» 

έχειροτονήθη μ.ητροπολίτης Νικομήδεια;' τφ  δέ 1 7 4 8 , καθαιρεθέντσς 
καί φυλακισθέντος τον πατριάρχου Παϊσίου Β’, άναβαίνει εις τον 
οικουμενικόν θρόνον ό Κύριλλος ούτος, Πέμπτος προσωνυμουμενος' μετά 
δύο όμως ετών καί οκτώ μηνών πατριαρχίαν, ραδιουργία καί τής τότε 
κατ’ ’Ανατολήν θρασυνθείσης προπαγάνδας τών Αατίνων, κατεβιβάσθή 
ΰπά τών κρατουντών καί έξωρίσθη εις Χάλκην, άναλαβόντος τόν 
θρόνον τοΰ Παϊσίου' αλλά πολύς δέν παρήλθε χρόνος καί στάσις εν 
Κωνσταντινουπόλει έγένετο τοΰ λαού, έξαιτουμένου τόν Κύριλλον* 
δθεν καθαιρεϊται καί αύθι; ό· Π αίτιος, μόλις 8ν έτος πατριαρχεύσας, 
καί εις Χάλκην έξορισθείς έτελεύτησε μετ’ οΰ πολύ' συνάμα δέ άνα* 
κληθείς άπό τής εξορίας ό Κύριλλος δεύτερον ήδη λαμβάνει τόν 
πατριαρχικόν θρόνον κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1752 .

Εί καί ή διοίκησις τοΰ Κυρίλλου δέν έγένετο κατά πάντα αρεστή, 
εν μόνον κατόρθωμα ήρκησεν ΐνα κατατάξη τοΰτον μεταξύ τών 
έπισημοτέρων τοΰ 'Ελληνικού γένους ευεργετών. 'Ο προηγούμενος τής 
έν ”Αθωνι μολής τοΰ Βατοπαιδίου Μελέτιος ό ιερομόναχος μελετών 
την έν' τώ 'Αγιωνύμω δρει ιδρυσιν ελληνικού Φροντιστηρίου, εύρε 
συνεργόν πρόθυμον τόν Κύριλλον, ό'στις προσχαλέσας έξ ’Ιωαννίνων 
τόν Ευγένιον Βούλγαριν, τότε κηρύξαντα έπί τοΰ ιερού τής μ.εγάλης 
εκκλησίας άμβωνος τον περί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος λόγον, διώρισεν 
αυτόν άρχιδιδάσκαλον τής συστάσης Άθωνιάδος Σχολής.

’Επειδή δέ τότε ό τών Φράγκων φανατισμός καί ή σκευωρία 
έφθασαν εις τόν κολοφώνα τής καταχθονιότητος, ό δέ Κύριλλος 
καρτερικώς παλαιών ευρισκε παρ' έλπίδα τήν σύνοδον διχοστατούσαν, 
ήναγκάσθη νά διαλύσν) αυτήν άποπέμψας τούς αρχιερείς εις τάς ιδίας 
έπαρχίας. Οί άρχιερείς δυσφοροΰντες επί τή προσβολή από κοινού 
ήρξαντο εργαζόμενοι κατά τοΰ Κυρίλλου, καταφεύγοντες καί εις 

. μέσα άνάρμ.οστα πρός τό ιερόν αύτών σχήμα" όθεν μ.ετά πολλάς σκευωρίας 
καί υποκινήσεις καθγρέθη ό Κύριλλος καί έξωρίσθη εις Σίναιον, πα- 
τριαρχεύσας τό δεύτερον έτη τέσσαρα καί μήνας έξ.

Τώ 1761 άποδράς άπό τοΰ Σιναίου καί διά μυρίων κινδύνων έζ 
Αϊγύπτου είς Κωνσταντινούπολιν έλθών έκρύβη έν τή οικία τοΰ 
ομογενούς Χρυσοσκούλου Ράλλη, άνδρος ευσεβούς καί φιλοδικαίου, 
καί πρώτου διερμηνέως τής έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβείας <ών
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*£νεΐών' μετά πολλά; δ’ ένεργείας δεχθείς εν τώ πατριαρχείο) εις 
■απολογίαν ήθωώθη συνοδικώς καί άπήλθεν εις Πελοπόννησον, όρισθείσης 
αϋτώ καί ισοβίου συντάξεως. Έ κ Πελοπόννησου όμως άνελθών μετ' 
ού πολύ εις την βασιλεύουσαν, άνευ πατριαρχικής άδειας, έξωρίσθη εις 
"Αθωνα, καί έκεΐ μονάζων έτελεύτησε.

Σέργιος ό Μακραΐος (’), έξ ού έρανιζόμεθα τά  έκτεθέντα, λέγει 
ταύτα περί τούτου.

« ΤΗν μεν ούν ό παναγιώτατος Κύριλλο; Ε ’, το γένος Πελοποννήσιος, την 
» γνώμην . ευθύς, τον τρόπον απλούς, εί καί τισι ποικίλος έδόκει, προς τά ί 
». πολλά; μηχανάς των άντιπάλων πολλαχώς αντιτασσόμενος, φιλάρετος, φι~ 
1 λάγαθος, έπιεικής, φιλομαθής, τη άναγνώσει των θείων βιβλίων προικείμε- 
* νος, βίον ηρημένος τον τελειότερον’ διό καί άγρυπνείας μείζονας καί νηστείας 
» συνεχεστέρας έποίει καί άκολουθίας έκκλησιαατικάς μακροτέρας έφίλει καί 
» προς πάντα; γενναίος έδόκει, δξύς τε περί τά πρακτεα, καί σφοδρός πρός 
ι> τά δόξαντα, ά'τρεπτος καί άδεής πρός τά έπιπίπτοντα. Εντεύθεν καί ζηλω- 
» τής των δρθοδόξων δογμάτων διάπυρος έγνωρίζετο, καί παρά παντός τού 
ι  λαού διεθρυλλείτο καί διαφερόντως ήγαπατο, τή άγλαία των ιδίων άρετώκ 
■» συμπάντων τάς ψυχάς καταθέλγων καί Ιφελκόμενος, εί καί τόν άληθή 
» βίον τού άνδρός ποικ'λως συγκαλύψαι έτεχνώντο οί διαβάλλοντες, πανούργου 
ϊ  αύτόν άποκαλούντες, ώσπερ οί αιρετικοί αιρετικόν έδυσφήμουν τόν όρθοδο- 
» ξότατον. Τής διδασκαλίας καί έρμηνείας των Γραφών περί πολλού έποιεΐτο' 
» εί τις ήν διδάσκων καί αύτω ήν μάλιστα έντιμος, καί πάσης άλλης μαθή- 
» σεως καί παιδείας έφρόντιζε καί πολλήν έποιεΐτο πρόνοιαν των απανταχού 
» σχολείων · · · »

Κοσμάς ό Αίτωλός,
’Εγεννήθη τώ 1714  έν Μεγάλο) Λένδρεο τής Ναυπακτίας, καί 

εκαλείτο Κώνστας έν τοΐς κοσμικοί;' γονέων ευσεβών υιός άνετράφη 
καί έπαιδεύθη έν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου' όκταέτης δ ’ εστάλη 
εις Σιγδίτσαν τής Παρνασίδος παρά τώ ίεροδιδασκάλω Λύτσικα, 
ΰπο τούτον δέ μαθητέυσα; έπί δέκα ετη, έπανήλθεν εις. την π α 
τρίδα, καί μ.ετά δύο έτη προσκληθέντος εις τό έν Λομποτινα σχο 
λεΐον τού ίεροδιακόνου Άνανίου Δερβισανου Ηπειρωτου, καί μ.α- 
θητοϋ τού άνω Γερασίμου, συμπαρελήοθη ύπά τής κοινότητας καί ό 
Κώνστας ώς ύποδιδάσκαλος (2). Μετά τινα ετη ιδρυθειση; τής Αθω- 
νιάδος Σχολής, ό Κώνστας φλεγόμ,ενο; υπό έρωτος μ,αθησεως μετεβη μ ετ’ 
άλλων Αΐτωλών εις τό Άγιώνυμον "Ορος, καί υπό τόν Παναγιώτην

(*) Πατριαρχική Πεντηκονταετείς· (άνεκδιτος).
^*) Έξ έπ*.τοπίων παραοοοεων,
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Παλαμών τελειότερου κατηρτίσθη περί τά  γραμματικά, διακούσας ύστε
ρον τα  φιλοσοφικά υπό Νικόλαον Ζερτζούλην. Τώ 1758 διαλυθείσης 
της Σχολής, ό Κώνστας μετέβη εις την μονήν τοϋ Φιλοθέου, και έκεΐ 
τό  μοναχικόν ύπενδύς τριβώνιον, καί Κοσμάς μετονομασθεϊς, προτροπή 
των συμμοναζόντων, άνέλαβε καί τά χρέη τοϋ εφημερίου. ’Αλλ’ ό 
καθεστικός καί μονότονος εκείνος βίος πρός οΰδέν ικανοποιεί την 
φιλοτιμίαν τοΰ Αίτωλοϋ ίερομονάχαυ, όστις τό τάλαντον τής παι
δείας μή θέλα>ν έν τή έρημοβιότητι ν’ άποκρύψή έφλέγετο υπό τοϋ 
πόθου τής μεταδάσεως καί εις τούς άπωρφανισμένους αδελφούς του τοϋ 
δώρου τής διδαχής. Πτωχός δημοκράτης δέν άπέβλεψεν, ώς οί πολλοί, 
εις έφημέρου φιλοδοξίας όνειρα, άλλα τόν σταυρόν έπόθει λαμβάνων 
επί των ώμων νά είσχωρήσν] εις χώρας κατοικουμένας Οπό αδελφών, 
καί είς τάς οποίας ουδέποτε σπινθήρ τοΰ φωτός τής παιδείας εϊχεν 
είσδύσει, ή δέ αμάθεια εΐχεν εξαγριώσει καί άποβαρβαρώσει. 'Υπό 
τοιοότων φλέγόμενος αισθημάτων, καί τοιαΰτα έν τή  έρημία ρεμ- 
βάζων καί άναμετρών, έγνωστοπαίησε την πρόθεσίν του είς τους 
συμμοναστάς, καί λαβών παρά πάντων συγχώρησιν μετέβη εις Κων- 
σταντινούπολιν, όπου ό πρεσβύτερος των αδελφών του Χρύσανθος εδί- 
δάσκεν έν τή πατριαρχική Σχολή" τόν αμετάθετου σκοπόν του κοι- 
νωνήσας προς τούτον, καί δι’ αύτοϋ εις πολλούς των αρχιερέων, ετυχε 
παρά πάντων ένθερμου ύποστηρίξεως" καί δή έφοδιασθείς μ ’ έγγραφον 
άδειαν τοϋ πατριάρχου Σεραφείμ. (1760) ήρξατο ά αείμνηστος απεί
ρων τόν σπόρον τοϋ Ευαγγελίου πρώτον μέν είς τάς εκκλησίας καί τά  
προάστεια τής Κωνσταντινουπόλεως" έκεΐθεν δέ μετέβη είς Ναύπακτον, 
Βραχώριον, Μεσολόγγιον καί άλλους τόπους, καί πάλιν έπανέστρεψεν 
είς την βασιλεύουσαν. Συμβουλευθείς δέ καί μέ τόν τότε πατριάρχην 
Σωφρόνιον, καί παρ’ αύτοϋ λαβών νέαν άδειαν άρχισε νά κηρύττνι 
πάλιν τόν λόγον τοΰ Ευαγγελίου μέ περισσοτέραν θερμότητα καί 
ζήλον. Περιελθών όλας σχεδόν τάς νήσους τοϋ Αιγαίου Πέλαγους καί 
διδώξας τού; χριστιανούς έπανήλθε τώ  1775 είς τόν ’Αθωνα καί 
εκεί έπ’ ολίγον κηρύξας, άπήλθεν είς Θεσσαλονίκην, Βέρροιαν, καί 
πάσαν σχεδόν την Μακεδονίαν διήλθεν" έκεΐθεν άδιαλείπτως κηρύτ
τουν έπροχώρησεν είς την Ήπειρον, καί έπ’ ολίγον μείνας έν Χει- 
μ,άρα, κατέβη είς την Αιτωλίαν καί ’Ακαρνανίαν, καί διά τής Ναυ- 
πακτία; έλθών είς Λωρίδα, Παρνασσίδα(*), Ευρυτανίαν, έπανήλθε διά

(*) Έν Q.ozyr »ίΐμ5ΐοΰτ3ΐ ώι Ιχ Γχλχξε'.δίου διήλβΐ τήν 13 ’Οκτωβρίου 177lj



του Βάλτου εις "Ηπειρον' όλίγας δέ ήμέρας κηρόζας εις "Αρταν καί 
Πρέβεζαν, διεπέρασεν εις Λευκάδα, καί έκεΐθεν εις Κεφαλληνίαν.

Αί διδαχαί τοϋ μακαρίου Κοσμά εις καταληπτήν ΰπό πάντων 
άπαγγελλόμεναι γλώσσαν, έπροξένησαν μεγίστην έντύπωσιν’ δι* αυ
τών έστηρίχθη τό χριστώνυμον πλήρωμα έν τή πίστει, πάσα ίρις 
καί φιλονεικία έλησμονήθη, καί ό λαός κατά χιλιάδας παρηκολούθει 
τόν περιλάλητον ιεροκήρυκα έπισκεπτόμενον πάσαν χώραν καί κα- 
λόβην, καί διδάσκοντα διά πυρετώδους ευγλωττίας την πρός Θεόν 
αγάπην, την αδελφότητα, καί τόν πρός τά γράμματα ζήλον έμπνέοντα, 
καί φιλοτιμοϋντα τους άκροωμένους ινα έγείρωσι σχολεία, καί εΰπρε- 
πίζωσι τάς εκκλησίας. Χριστιανοί καί Τούρκοι άμοιβαίως εσέβοντο 
καί ήκουον έν κατανύξει τάς συμβουλάς τοϋ αειμνήστου Κοσμά. 
"Οπου έμελλε νά διδάζιρ έπήγνυτο ζυλινος σταυρός, παραμένων μετά 
τό  κήρυγμα εις μαρτύριον τής διαβάσεώς του, καί ώσεί άναπολών 
εις τούς όρώντας τάς συμβουλάς τοϋ θεσπεσίου άνδρός. Πεντή- 
κοντα περίπου ιερείς καί μοναχοί συνώδευον αείποτε αυτόν, καί μετά 
την πρόσληψιν ετέρων οί υπεράριθμοι έστέλλοντο εις διάφορα τής Στε
ρείς καί Πολοποννήσου χωρία, κατά τό δυνατόν κηρύσσοντες ή αυτο
σχεδίους λόγους, ή άναγινώσκοντες τούς ΰπό τοϋ διδασκάλου των έκ- 
φωνηθέντας. ’Αγαπών την ισότητα έκάκιζε καί έκεραυνοβόλει τάς 
καταπιέσεις των αρχόντων προτρέπων εις μετάνοιαν διά τά  παρελ
θόντα, καί εις χριστιανικήν έν τώ μέλλοντι διοίκησιν. ’Εν Κεφαλλη
νία, ένθα ιδίως ήγέρθη δριμϋς τών καταχρήσεων τής άριστοχρατείας 
επικριτής, εύρε πολλούς διώκτας, άλλα καί πλειοτέρους τούς όπερα- 
σπιστάς· ό δ ’ Ενετός προβλεπτής βλέπων τήν πλειονότητα τοϋ λαού 
ένθουσιωδώς συνηγορούσαν ύπέρ τοϋ Κοσμά ήναγκάσθη ν’ απόρριψη 
τάς περί βιαίας αποπομπής αυτού προτάσεις τών αρχόντων. 'Ο  λαο
φιλής ίεροκήρυξ θερμοπαρακαλούμενος ύπό τών ευλαβών Κεφαλλήνων 
παρέμεινεν έπί πολύ έν τή νήσω" επειδή όμως πανταχοθεν εζεζη- 
τεΐτο ήναγκάσθη ν' άπέλθν) εις Ζάκυνθον' δέκα δέ πλοιάρια κατα- 
πεφορτωμένα άπό φιλακροάμονας Κεφαλλήνας συναπήλθον μετ’ αύτοϋ. 
Έν Ζακύνθω όμως δεν έτυχε τής αυτής ύποδεξιώσεως, διότι οί 
άρχοντες μαθόντες τά έν Κεφαλληνία είχον προκαλέσει τήν απο
πομπήν του. Έπανέστρεψεν διά τούτο εις Κεφαλληνίαν, καί αρκετόν έτι 
διαμείνας ήλθεν εις Κέρκυραν, ένθα κατά πρώτον καλώς ύπεδε;ιώθη' 
επειδή όμως, ενόσω έμεινε διδάσκων, άθρόα συνήρχοντο τά πλήθη
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άπό τής παρακειμένης Στερεά; καί των λοιπών νήσων, ή έςουσία φοβη* 
θεϊσα την συρροήν καί υποκινούμενη υπό τών αρχόντων διέταξεν αύτόν 
ν’ άπέλθη' ό δέ μακάριος ϊνα μή γίνη αίτιος απαίσιων, άπέπλευσεν 
εις την αντίπεραν “Ηπειρον, και έξηκολούθησε τό κήρυγμα καθ’ δλην 
την ’Αλβανίαν.

Οι 'Εβραίοι τής ’Ηπείρου διά μυρίων μέσων έσυκοφάντησαν τον 
Κοσμαν παρά τώ  σατράπη τής ’Ηπείρου Κούρτ-πασα, ώς άνθρωπον 
φιλοπόλεμου, καί οργανον έπαναστάσεως" αλλά προσκληθείς ενώπιον αϋ- 
του εις Βεράτιον τοσοϋτον κατέθελξε τόν αγρών εκείνον ’Αλβανόν, ώστε 
ούτος καταγοητευτείς έδωρήσατο θρονίον κεκαλυμμένον διά μεταξο
πτίλου, ϊνα έπ’ αύτοϋ άναβαίνων κηρύττη τόν λόγον τοϋ Θεοϋ. Οί φθο
νεροί διώκται δέν καθησύχασαν, καί μετ’ ού πολύ ευρον οργανον 
τών μυσαρών σχεδίων των όθωμανόν τινα είσπράκτορα, όστις άναγ- 
γείλας εις τόν σατράπην, οτι ένεκα τής συρροής τών κατοίκων περί 
τόν ιερομόναχον Κοσμαν έχερσώθησαν αί γαϊαι, καί δέν άπετίοντο 
οί φόροι, έλαβε την διαταγήν να παρεμποδίση τό κακόν' αυτός δέ άλ- 
λοίαν σημασίαν εις τήν διαταγήν άποδούς συνέλαβε τόν Ιεροκήρυκα 
καί κρυφίως διέταξε τόν θάνατον αϋτοΰ (5)' οί δήμιοι παραλαβόντες 
τούτον ώδήγησαν πρός τ ι δένδρον, καί τώ άνήγγειλαν τήν πρόθεσιν 
ό νεομάρτυς έν χριστιανική γαλήνη έστρεψε τά  βλέμματα πρός τόν 
ουρανόν, καί άναφωνήσας τό ψαλμικόν « διήλθομεν διά πυρός καί 
« ύδατος, καί έξήγαγες ήμάς εις αναψυχήν », μετά φιλοσοφικής τω
όντι καρτερίας ύπέμεινε τό μαρτύρων, έκτελεσθέν τή 2 ί  Αύγου
στου 1 7 7 9  (*).

Ζωηρά τηρείται μέχρι τοϋ νϋν ή μνήμη τοϋ θεσπεσίου ίεοοκήρυ- 
κος καθ’ ό'λην τήν Ε λλάδα, καί ή εκκλησία όντως έκτιμήσασα τούς 
πόνους, τάς άρετάς, καί τό καρποφόρον τής διδασκαλίας, έν τή χ ο 
ρεία τών άγιων κατέλεξε τόν ιερομάρτυρα Κοσμαν, ίσαπόστολον προσ- 
αγορεύσασα, καί τήν ημέραν τοϋ θανάτου αύτοϋ ώς εορτήν θρησκευ
τικήν θεσπίσασα.

'Ο Κοσμάς έκτος τοϋ δτι κατέπαυσε πολλά; κακάς καί βαοβκ- 
φικάς έξεις, καί έστερέωσε τόν λαόν έν τή πίστει, τή άδελφότητι, 
καί τή πρός τήν πατρίδα αγάπη, έγένετο καί ό επισημότερος τών

{*) Άρχβαντιναυ Ηπειρωτικά, σελ. 2G8.
. ( ’) —*Ρ7«ί 6 Μ ακραίο; γρά®*: κατά λά(Η; 1772,



ελληνικών γραμμάτων ευεργέτες, διότι διακόσια δέκα σχολεία συνεστή- 
Θησαν τή προτροπή τοϋ ‘αοιδίμου τούτου.

Είνε ακατανόητος ό προς την μνήμην τοϋ αγίου τούτου άνδρός 
σεβασμ.ός καί αυτών τών Τούρκων. Ό  Κούρτ-πασάς άμ,α μαθών τον 
Θάνατον τοϋ Κοσμά, διέταξε την θανάτωσιν τοϋ βαρβάρου εΐσπρά- 
κτορος, μόλις σωθέντος διά της μεσιτείας 'ικαγών προυχόντων τοϋ 
ΛΙπερατίου. 'Ο δέ τρομερός της Ηπείρου σατράπης ’Αλήπασας, ται- 
αύτην έδειξε προς εκείνον εΰλάβειαν, ώστε περί τό 1804 ϊδίαις δα- 
πάναις άνήγειοε λαμπράν φερώνυμου μονήν εΐ; Καλ.κουτάση, χωρίον 
τοϋ ΛΙπερατίου, όπου άπηγχονίσθη ό άγιος. 'Ως μοί ειπεν ό κ. Λάμ
προ; ό αύτό; ’Αλής παρήγγειλεν εις τον πάππον του, επιδέξιου τών 
Καλαρρυτών Χρυσοχόον, την άργυράν τοϋ Κοσμά κάραν’ άμα δέ λαβών 
διεπέρασε τρίς διά τής γενειάδας εις σημείου βαθυτάτου σεβασμού, 
λέγων προς τούς παρευρεθέντας ’Οθωμανούς, τούς μεμψιμ,οιρήσαντας 
έπι τή πράξει « φέρετέ μου εναν ΛΙουσουλμάνον σάν αυτόν τόν Xpt- 
» στιανόν, νά τοϋ φιλήσω καί τά  πόδια ». Διάφορα δ’ επεισόδια 
καταδεικνύοντα την τοιαύτην προς τόν άγιον εΰλάβειαν τής θηριώ
δους εκείνης έλληνομάστιγος διηγήσατό μοι ό επιζών ΆΟ. Λοιδωρίκης, 
εις τών γραμματέων αΰτοϋ διατελ.έσας.

Τόν Κοσμάν καταλλήλως έν όλίγοις εγκωμίασε Σέργιος ό Μακραΐος, 
καί διά μακρών ό συντάξας τήν ακολουθίαν αύτοϋ, ώς άγιου, Σάπφει 
ρος Χριστοδούλου έκ Γραμμένου τής Ηπείρου. ’Εκ ταύτης δ’ ήρύ- 
σθημεν καί ήμ.εϊς τά πλεΐστα τών περί τοϋ βίου αύτοϋ έκτεθέντων.

Αί διδα^αί τοϋ Κοσμά εϋρηνται παρά διαφόροις χειρόγραφος καί 
μία έκ τούτων έξετυπώθη τώ 186ο  έν Κερκύρα ύπό τίνος φιλευλα- 
βοϋς. ΛΙία δ ’ έ; αύτών έκφωνηθεϊσα έν Γαλαξειδίω τή 13 όκτωβρίου 
1771 εύρηται χειρόγραφος παρ’ έμοί. Αιάφορα δ ’ ετερα πονήματα αΰ
τοϋ εϋρηνται έν τή μ.ονή τοϋ Προυσοϋ, και έν Αθωνι.

Καί ό αδελφός αύτοϋ Χρύσανθος, λόγιος καί Οπό τών αύτών α ι
σθημάτων φλέγόμενος, μνημονεύεται ύπό Σέργιου τοϋ ΛΙακραίου.

"ίνα καταδειχθή ό υπέρ τής παιδείας ένθερμος ζήλος τοϋ αειμνή
στου Κοσμά, παρεντιθέμεθα δύο έπιστολας αύτοϋ την μεν προς τόν 
έν Νάξω σ χ ο λ ά ρχοϋντα αύτάδελφόν του Χρύσανθον, τήν δ ετεραν 
προς τούς κατοίκους Πρεβέζης(’).

Π  Άμφότεραι αί έτιστολαί ίχορηγήΟηοάν μοι ύτώ τοϋ ίεροδιαχόνου Χριστοφόρβυ 
Κοντοϋ τοϋ ’Δχβρνανος, ®ιλοτ.ένως άσ/ολουμένου ΕΪς έςοτχοίδωτιν τής ίττοοίις τίί»
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Πανοσιώτατε α γα π ητέ  μοι άδε Ιφε χυρ Χρύσανθε 
άσ.-τάζόμενος προσκυνώ σ ι , χαΐ παραχα.Ιώ  

τόν άγιον θεόν διά την ψ υχικήν σου 
xal σωματικήν υγείαν.

Χάριτι θεία, αδελφέ, υγιαίνω όπωσοϋν, ψυχικά δε Κύριος οΤδε. T i  κατ’ Ιμ Ι 
δε καί περί έμέ φαίνονται πολλά καί απίστευτα είς τους πολλούς, καί μήτε 
άγω δύναμαι νά τά καταλάβω· τόσα δέ μόνον λέγω σοι διά να δοξάσεις τόν 
Κύριον, και νά χάρης, δτι γίνεται αρκετή μετάνοια είς τους άδελφούς. 'Έ ω ς 
τριάκοντα έπαρχίας περιήλθον, δέκα σχολεία Ελληνικά Ιποίησα, διακόσια 
διά κοινά γράμματα, τοΰ Κυρίου συνεργοΰντος και τόν λόγον μου βεβαιούντος 
διά τενων όπακολουθησάντων σημείων, πλήν δόξα τω λεγοντι ή γ ά ρ  δ ύ ν α μ ί ς  
μου  Ιν ά σ θ ε ν ε ί φ  τ ε λ ε ι ο ΰ τ α ι .  Περιέρχομαι δε κατά τό παρόν την Παραμυ
θίαν καί Μαργαρίτην. Ε λπ ίζω  δέ εις όλίγον καιρόν νά σέ άπολαύσω, άν Οέλη ό 
θεός. Περιήλθον δέ καί την πατρίδα καί πάντες οί συγγενείς σέ προσκυνούσε 
καί οί φίλοι. Ά σπάζομαι δέ καί τόν πανιιρώτατον Δεσπότην, και ευχομαε 
πάντας τους έν Χριστώ αδελφούς. Ύγίαινε ψυχικά καί σωματικά.

Δέκα χιλιάδες Χριστιανοί μέ άγαπώσι, καί ένας μέ μισεί.
Χίλεοι Τούρκοι μέ άγαπώσι, καί ένας όχι τόσον.
Χιλιάδες 'Εβραίοι θέλουσι τόν θάνατόν μου, καί ένας όχι.

αοψθ '  Μαρτίου S '.  Ό  σός αδελφός
ΚΟΣΜΑΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ

Ε ύγενέστατοι άγαπητοί μου άδε.ΙτροΙ οί χατοιχονντες 
χήν χωράν Πρέθεζαν σας άσπάζομαι, και παρα- 

χα.ίώ τόν άγιον Θεόν διά την ψ υχικήν  
και σωματικήν σας υγείαν.

’Εγώ, άδελφοί μου, ώς δούλος Χριστού τού θεού ημών ανάξιος περιερχό- 
μενος καί διδάσκων τό κατά δύναμιν τους χριστιανούς ήλθα καί έδώ καί βλέ
ποντας, δτι δεν έχετε σχολείον έπαρακίνησα τους χριστιανούς, καί έδωσαν τό 
κατά δύναμιν, καί προαίρεσιν διά τό σχολεΐύν σας. Πρεπει δε καί ή εύγενεία 
σας πάντες νά βοηθάτε πάντοτε τό σχολείον σας έξ ιδίων πόνων, ή κοινώς άπό 
την χώραν, ή καί άπό τά βακούφια, διά νά λάβετε καί παρά θεο ί τόν μ ι
σθόν σας, καί τιμήν παρά ανθρώπων. Ε ίμαι δέ καί εγώ χρεώστης νά παρα
καλώ τόν Κύοιον τόν εόλογούντα τά πάντα νά εΰλογήση τήν χώραν σας- καί 
τό σχολείον καί τά παιδιά σας καί νά σάς άξιώση νά ζήσητε καί Ιδώ καλά

Άκαρνάνων καί Α’τωλών άπό των άρ/αιοτάτων μ ί/ρ ι τών καθ' ημάς χρόνων. Καί 
ή μέν πρώτη σώζεται.έν πρωτοτυπώ έν τη μονή της Προυσοΰ, όθεν άντεγράφη, η 

,ίέ  πρός τούς κατοίκους Πρεβεζης είναι αϋτόγραυος τοΰ Κοσμά καί εύρίσκεται εις 
τάς χμίρας τοΰ άνω ίεροοιακόνου.



καί θεάρεστα, καί να σάς βάλη και εις τόν παράδεισον v i χαίρίβθε xal νά 
εύφραίνεσθε, και να δοξάζβχε την άγ(αν Τριάδα. ’Αμήν.

’Έβαλα δε καί επίτροπον τον παππά κυρ Νικόλαον Κεραμίδα, και τον κυρ 
’Αναστάσιον παππά 'Ρ'ζον, να κρατούν καί να κυβερνούν τδ άνωθεν σχολεΐον. 
"Ε τι δέ και Ιπιστάτας καί βοηθούς αυτών τδν κύρ Δήμον τού Χρήστου, καί 
τον κύρ Σπόρον τού Γεωργίου Λάμπρου, καί τον κύρ Χρηστόν τού Γεωργίου 
ινά βοηθούν το αύτο σχολεΐον, καθώς ό Κύριος τούς φωτίσει. Καί Sv σάς τύχη 
κάνένα Ιμπόδιον άπδ τούς έξουσιαστός τής αυτής χώρας να τον εύγάνετε ϊξο» 
άπό το σύνορον, δθεν σάς φα-*ή εύλογον. Ταΰτα καί ύγιαίνετε έν Κυρΐω.

αψ οθ’ ’Απρίλιος. ΚΟΣΜΑΣ ΙΕΡΟΜ ΟΝΑΧΟΣ ευχέτης σας.

Σεραφείμ ο Ήπειρώττ,ς.
’Εγεννήθη έν Ήπείρω, καί τό μοναχικόν άσπασθείς σταδίου έχει* 

ροτονήθη μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως" μετά δέ τήν παραίτησιν Καλ
λινίκου τοϋ Β . προεβιβάσθη είς τόν οικουμενικόν θρόνον δ Σεραφείμ 
Bf. (1 7 5 7 ). ’Επί τρία έτη καί μήνας οκτώ καλώς τήν εκκλησίαν 
διοικήσας, διά τής ραδιουργίας πολλών καθηρέθη (26 Μαρτίου 1760) 
καί έξωρίσθη είς "Αθωνα* μετ’ ού πολύ δε κρύφα έκεΐθεν έλθών είς 
τήν βασιλεύουσαν ήθωώθη, καί έπανέστρεψεν είς τό ησυχαστήριου 
του. "Ων άνήρ φιλελευθέρων αισθημάτων, ά'μα κατήλθεν είς Αιγαίου 
ό 'Ρωσσικός στόλος, είσήλθε καί έντίμως δεξιωθείς υπό των έλευ-, 
θερωτών Μοσχόβων ήρξατο νά έκδίδιρ πατριαρχικά; έγκυκλίους 
προτρέπων είς έπανάστασιν τούς χριστιανούς* ταύτας δέ λαβών δ 
πατριαρχείων Θεοδόσιος δ Β* σονεκάλεσε σύνοδον, ήτις τδν μέν 
Σεραφείμ καθήρεσε παντός εκκλησιαστικού αξιώματος, πρδς δέ τδν 
λαόν έκδοΰσα προκηρύξεις προέτρεπε καί έξώρκιζεν είς ειρήνην καί 
ησυχίαν·

’Αποχωρησάντων των 'Ρώσσων συναπήλθε καί ό Σεραφείμ, πολλής 
δέ τιμής καί φιλοξενίας άπολαύσας έν τή Τωσσική αυλή άπεβίωσε 
καί έτάφη παρά τό Κίαιβον, δπου διέτριβε.

Διετέλεσεν δ μακάριος είς τών τότε λογίων, ένθέρμως υποστήρι
ξα ς τήν παιδείαν, καί ούκ ολίγον συντελέσας είς τήν χριστιανικήν 
κατάρτισιυ τών δμοδόξων του. Σέργιος δ Μακραϊος (*) λέγει ταΰτα*

» Ή ν  δέ ό παναγιώτατος κύριος Σεραφείμ Ή πειρώτης το γένος, ευσεβής 
» έξ εύσεβών, εύπατρίδης, φιλογενής, φιλότιμος, τολμηρός, γενναίος, νοήμων, 
» ευμαθής μάλλον ή πολυμαθής, ορμητικός ο!ς έοάκει συμφέρειν, δυσαπάλ- 
» λακτος ών είχετο1 έν πράγμασιν εΰεπτ’βολ.ος, εΰμήχανος τα άρέσκοντα αυτό.
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» διαπράξασθάι τον έπιχωριάζοντα τρόπον" παρεζήλου γαρ καί έξέμαθε τώί>
» κρατουντών την πολιτικήν και τό αρχικόν αυτών ήθος άπεμάξατο. Σόν- 
ϊ  οιδε μέντοι και τής ιδίας αξίας τα καθήκοντα, έν οις περί τα μέγιστα 
ϊ  έφιλοτιμεΐτο, καί τοΐς ειλικρινή την αρετήν κατορθοϋσιν ήσμενίζετο, καί 
» διάπυρος ζηλωτής ήν των όρθοδόξων δογμάτων καί τών έκκλησιών τοϋ 
f Θεοΰ κηδεμών έπιμελέστατος.

ϊ  ΊΙγάπα  δε καί τήν σοφίαν καί πεπαιδευμένους, καί τουτοις Ι'χαιρεν 
j> όμιλών, καί τιμάν έφιλοτιμεΐτο' διό καί τής αυτών έφρόντιζε συστάσεως, 
ϊ  καί σχολείων είχε πρόνοιαν, καί έπεί τα τής πολυμαθείας έώρα έν τώ γίνει
* όποφερόμενα, διαναστήσαι καί έπενεγκεΐν διενοεΐτο καί κατεσπουδαζε" καί τον 
» ζήλον τής περί αυτόν ΐερας συνόδου έκπυρώσας καί συμπαραλαβών συνερ- 
» γοός, χορηγίαν έκ κΟινοΰ Ιράνου οόκ άφιλότιμον διαταξάμενος καί προσβε- 
» βαιώσας διό πατριαρχικού σιγιλλιώδους γράμματος κατεβάλλετο οίονεί Ιξ 
> δπαρχής θεμέλια μεγαλοπρεπούς οικοδομής, καί διηνεκούς συστάσεως τής έν 
τ> Κωνσταντινουπόλει σχολής, τέσσαρας εν αυτή πάσης έπιστήμης καί μαθή- 
ι  σεως διορισάμενος έφρόνεισε δε καί περί τής σχολής του άγιου ’Όρους καί 
Λ δεξιωσάμενος καί τιμήσας καί διά πολλών πείσας τόν έκ Μεσόβου Νικό- 
» λαόν, τοΰ σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου Ευγενίου ταύτην παραιτησαμένου, 
ϊ  έκεΐσε άπέστειλε, καί τόν μέγαν έκεΐνον Ευγένιον μεταπεμψάμενος από 
ϊ  Θεσσαλονίκης, ΰπερθαυμάζων καί τιμών καθίστη διδάσκαλον τής έν τή 
"ι Κωνσταντινουπόλει σχολής, όίστε επί τό τρίτον έτος τής αύτοϋ πατριαρ- 
» χίας τήν παροικίαν τοϋ Φαναριού Άθηνόπολιν κατεστήσατο. Έ κ εΐ γαρ 
» Ευγένιος ο πολός ήν τότε θεολογών, έκεΐ Δωρόθεος φελοσοφών, έκεΐ ήητο- 
ϊ  ρευων Κριτίας, έκεΐ Ά νανίας τός λογικός τέχνας διδάσκων, έκεΐ έσμός
* φιλοσόφων, καί φιλολόγων σμήνος, καί θεολόγων θίασος, έφ’ οίς ήδετο πας 
» τις φιλογενής, μάλιστα δέ οί χορηγοί καί συνίστορες ».

Χριστόδουλος Άκαρνάν.
’Εγεννήθη τω 1738 εις Ξηρόμερον έκ πατοός Ευσταθίου" ήκροά- 

σατο άλλων τινών διδασκάλων, καί αύτοϋ τοϋ Βουλγάρεως έν τή 
-Άθωνιάδι Σχολή; Προσκληθείς δ’ ύστερον εις Βιέννην ως διδάσκαλος 
μετέβη έκεΐ καί έδίδασκεν εις διαφόρους" ειτα ήλΟεν εις Λειψίαν, 
ένθα καί τό ζήν έζεμέτρησε τώ 1793 Αύγόύστου 15.

Ποτισθείς τόν ίόν τής τότ’ έπιπολαζούσης δημοκρατικής φιλοσοφίας, 
παρεξεκλινεν ό άνήρ εις άτοπους φιλοσοφικάς δοξασίας, καί έπέσυρε 
κατ’ αύτοϋ τάς άράς τής μεγάλης έκκλησίας, άναθεματισθείς καί 
«ποδιωχθε’ις τής χριστωνύμου ποίμνης. 'Ο έκ 'Ραψάνης Γοβδελάς δρι- 
μύ; έπέπεσε κατ’ αύτοϋ, καί έπισωρεύων ορμαθούς ύβρεων διεσυρε 
βαναύσως ένα έπίσημον τοϋ ήμετέρου έθνους λόγιον, πρός ούδέν σε- 
'βασθείς τόν ύπό τήν πλάκα τοϋ τάφου κοιμώμενον Άκαρνάνα, όστις 
εάν εζη ήδύνατο καταλλήλως ν’ άντιμετρηθή πρός τόν υβριστήν.

494
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Πολλούς τότε παρέσυρεν ό θριαμ-βεύων χείμαρρος τ ι ς  Γαλλικές έπα- 
ναστάσεως, καί πολλαί καρδίαι θερμοκεφάλων νεωτεοιστών συμπα- 
θοϋσαι υπέρ των κηρυχθεισών νέων ιδεών εϊδον δυστυχώς καί τάς 
θρησκευτικάς έκείνας άλογίας ΰπο το πρίσμα άκαταλογίστου ενθου
σιασμού. Τοιοϋτος έγένετο καί ό Χριστόδουλος, άνήρ άλλως τε ούδε- 
νός των τότε ύστερος κατά την ευρυμάθειαν, καί την ελληνικήν ιδίως 
παίδευσιν.

Ό  Ζαβίρας λέγει ότι διατριβών έν Λειψία εϊδεν έν τώ δάσει τοϋ 
'Ροζεντάλ έπί μιας πλατείας μεμονωμένον τό μνήμα τοϋ Χριστοδού
λου, έφ’ού άνέγνω την έξης επιγραφήν τεθεϊσαν παρά τών μαθητών 
του" « Ενταύθα κεΐται ό φιλοσοφική σπουδή καί τή  τών όντων θεω- 
11 ρία τον έαυτοϋ βίον άφοσιώσας λογιώτατος Χριστόδουλος Εΰστα- 
” θίου ό έξ ’Ακαρνανίας, γεννηθείς μέν τω έτει 1733 , θανών δέ τώ  
■» 1 7 9 3 , Αϋγούστου 13 ».

,  Σ υγγρ ά μ μ α τα ·
— Περί φιλοσόφου, φιλοσοφίας, φυσικών, μεταφυσικών, πνευματικών καί 

θείων. Έ ν Βιέννη 1786.
— ’Αληθής πολιτική, ήτις διαιρείται εις δυο κεφάλαια'χρήσιμα καί άναγ- 

καΐα προς διακόσμησιν καί στολισμόν τών εύγενών άνδρών, διδάσκουσα ου 
μόνον άποφευγειν τα έλαττώματα, άλλα μήν καί ώς οίόν τε καί τήν αρετήν 
άσπάζεσθαι, μεταφρασθεΐσα Ικ τής γαλλικής εις τήν ήμετέραν άπλήν διάλε
κτον. Ένετίησι 1781, παρά Νικολάιρ Γλυκεί.

— Ά πάντησις ανωνύμου προς τούς αυτού άφρονας κατηγόρους έπονο ι ασθεΐσα 
περί θεοκρατείας, δτι απας ο λόγος περί τούτων στρέφει. 1793, Ιν Αειψίφ τής 
Σαζωνίας.

Τό τελευταΐον πονημάτων εΤνε κυρίως τό δον αφορμήν εις τα Ικτεθέντα. 
Νεόφυτος Ζ’ άφώρισεν αυτόν" τό δε άφοριστικόν μετά σχολίων έξέδωκεν Ιν 
Βούδη άνωνύμως τω 1800 6 Δημ. Γοβδελάς, γράψας καί τήν σατυρικήν 
’Ακολουθίαν έτεροφθάλμου καί άντιχρίστου Χριστοδούλου τοΰ έξ ’Ακαρνανίας* 
Ικδοθεΐσαν τώ 1793.

Θεόδωρος ’Αναστασίου Καβαλιώτης.
’Εγεννήθη έν Καβάλα τής Μακεδονίας, καί διά συνδρομής τοϋ σω

ματείου τών χαλκέων πεμφθείς εϊς ’Ιωάννινα έμαθήτευσεν ΰπό Ευγέ
νιον τον Βούλγαριν" μεθ’ ικανόν χρόνον άπελθόντος τοϋ Ευγενίου εις 
Κοζάνην παρηκολούθησεν αυτόν καί ο Θεόδωρός, οστις ύστερόν έλθουν 
εις Μοσχόπολιν προέστη έπί τρία ετη τής ένταϋθα ίδρυθείσης ’Ακα
δημίας, καί νυμ.φευθεΐς μ,ετά Μοσχοπολίτιδος έχειροτονήθη ίερβίός, καν 
μ ετ’ ολίγον οόνομάσθη μέγας πρώτο παπάς.' Έδίδαξεν εν. έπί αρκετά
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έτηy καί ύστερον άναβάς εις Κωνσταντινούπολή/ διωρίσθη διά πατριαρ
χικού γράμματος ίεροκήρυξ -τοΰ θρόνου τής πρώτες ’Ιουστινιανέ ’Αχρι
δών. 'Ερωπ εύρυτέρας μαθήσεως ήλθεν εις Γερμανίαν, καί ύστερον 
διά Βενετία; έπανέστρει|/εν εΐ; Μοσχόπολιν, ένθα καί άπεβίωσε περί 
το 1786  έτος.

Ό  Καβαλιώτης ήν εκ των όλίγων διδασκάλων τοΰ ήμετέρου γένους, 
γραμματικός άριστος, καί κατά Ζαβίραν, δαιμ.όνιος. Πολλοί καί διά
φοροι έγένοντο οί μαθηταί αΰτοΰ, έξ ων ήμεις γνωρίζομεν τους έξης 
γράψαντας επιγράμματα ήρωελεγεια, καρκινικά, καί ιαμβικά εις τήν 
υπό τοΰ διδασκάλου των συγγραφεΐσαν γραμματικήν, Τέρπον Μάνον 
διδάσκαλον τής έν Κ οριτζα σχολής, Βρέτον ιερέα καί νομοφύλακα, Νικό
λαον Σαμσάλαν, Ναοΰμ Γκούσταν, Σάβαν ιερομόναχον καί διδάσκαλον 
τοΰ έν Βηθουκίω σχολείου, Γεώργιον Νικολαίδην Τούρταν, Ναοΰμ Νι
κολάου Τούρταν, ’Αμβρόσιον ιερομόναχον τής μ.ονής τοΰ άγιου Ναοΰμ, 
Θωμάν ’Αναστασιάδνιν άδελφιδοΰν τοΰ Καστόρια; Χρυσάνθου, Ίωάν- 

νην Ποσάμαν.
Σ  νγγρά μμα  τα.

■ — Εισαγωγή είς τά όχ.τώ μ-’ρη τοΰ λόγου. ΈνΜοσχοπόλει 1760 καί Έ νε- 
«ίησι 1774.

— Λεξικόν Ελληνικόν άπλοΰν, βλαχικον, καί αλβανικόν.
—’Έ π η  προς τον έξζρχιχώς έν Μοσχοπόλει έπιδημήσαντα Ίωαννίκιον 

Χαλχηδόνος έν ί'τει 1750 Μαΐου 2 . (έξεδόθησαν έν Μοσχοπόλει μετ’ άλλων 
έπών διαφόρων διδασκάλων) ( ').

— Περί τής έν Μοσχοπόλει ’Ακαδημίας.
— Μετάφρασις αλβανική τής Καινής Διαθήκης (* *).

Θεοφάνης ό έξ Άγραφων
’Εγεννήθη έν Βρανιανοΐς των Άγράφων, καί έμαθήτευσεν ΰπό Ά να- 

«τάσιον τόν Γόρδιον, μετά τον θάνατον τοΰ όποιου έλθών είς ’Ιωάν
νινα ήκουσε τά λοιπά των μ,αθημάτων παοά Μπαλάνω. Έπιστρέψας 
εις τήν πατρίδα του έμόνασεν εις τό πλησίον τής κώμης Φουρνας 
μονίδριον τής Ζωοδόχου Πηγής, ένθα καί έδίδαςεν εκλεκτούς τινας 
μαθητάς, ώς ’ΐωάννην τόν έξ Άγραφων, Σέργιον τον Μακραΐον καί 
-Κύριλλον, τά  γραμματικά, τήν λογικήν καί αριθμητικήν. Έκ τούτων 
ό  μέν ’Ιωάννης έδίδαξεν είς τήν έν ’Ιασίω αυθεντικήν σχολήν, καί 
μετέφρασε διάφορα έκ τοΰ γαλλικού, συγγράψας καί μέγα Ελληνικό»

(*) Ζαβίρας,
(*) Han, Halbanesiscbe Student*
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Λεξικόν' δ Μακραΐος έδίδαξεν έν ΚωνσταντινουπόλεΓ καί δ Κύριλλος 
διατρίψας έπειτα παρά Μπαλάνω χρόνους δέκα, προέστη ύστερον 
τής έν Κοζάνη σχολής, καί μετά ταϋτα ζητηθείς υπό των θεσσα- 
λονικέων έσχολάρχησε καί έν τή μητροπόλει τής Μακεδονίας, καί επί 
τέλους άπήλθεν εις τό 'Αγιώνυμον 'Ορος, ένθα καί παρέμεινε πάσχων 
έκ νευροποδα λγίας (’).

'Ο Θεοφάνης έξεμέτρησε τό ζήν έν τή μονή τής Ζωοδόχου Πτ,γής 
περί τό έτος 1779 .

Συνέταξε λόγους πανηγυρικούς εις την Θεοτόκον, καί την Άνάστασιν τοΰ 
Χριστού (*).

Θεόκλητος Καρατσάς.
Έγεννήθη έν Κωνσταντινουπδλει περί τό έτος 1 7 2 8 , καί ήτο, 

κατά Ζαβίραν, άνήρ ελλόγιμος καί είδήμων ού μόνον τής ελληνικής, 
αλλά καί τής λατινικής καί ιταλικής διαλέκτου, καί μάλιστα τής 
αραβικής, συριακής, περσικής, καί τουρκικής γλώσσης. Έχρημ,άτισε 
κατά πρώτον γραμματεύς τών έν Βλαχία ηγεμόνων, έπειτα τοΰ 
κοινού τής Μεγάλης ’Εκκλησίας, ύστερον δέ παραιτήσας καί τιμάς 
καί δόξας άπήλθεν εις Άθωνα καί την μοναχικήν άσπασάμενος π ο 
λιτείαν έξη έν τή σκήτν) Καυσοκαλυβίτου παρά τω ευδοκιμώ καί ένα-, 
ρέτω Παϊσίω. 'Οταν ό ’Αλέξιος ’Ορλώφ, κατήλθεν εις τό Δίγαΐον 
πέλαγος προς έπανάστασιν τής Ελλάδος, επειδή έλαβεν ανάγκην 
καλού διερμηνέως πρό πάντων τής αραβικής, επεμψε κρυφίως στρα- 
τιώτας μεθ’ένός πλοίου είς τό 'Αγιον ’’Ορος ινα συλλαβόντες φέρωσι τόν 
Θεόκλητον, τόν όποιον ώς καταλληλότερον πάντων τώ  εϊχον συστή
σει. Συλληφθείς ό Καρατσας άπήχθη διά τής βίας εις Πάρον, συνο- 
δευόμενος καί υπό τού πνευματικού πατρός του Παϊσίου. 'Ο ’Ορλώφ 
κρατήσας αυτούς έπι τρεις μήνας ήναγκάσθη ΐνα τούς άπολύση, διότι 
καθ’ δλον τό διάστημα τούτο έφαίνοντο καταλελυπημένοι καί δυσ/ε- 
ραίνοντες έπί τή βία οί έρημόφιλοΐ μοναχοί.

Αιτήσει τού Παϊσίου ό Θεόκλητος συνέγραψεν είς απλήν φράσιν No-

(*) Τοΰ Κυρίλλου φέρονται, κατά Ζαβίραν, διάφοροι έπιστολαί πρδς Σωφρόνιον, Κύ
ριλλον, καί Καλλίνικον τούς πατριάρχας περί εκκλησιαστικών υποθέσεων καί κανο
νικών ζητημάτων. Διά πατριαρχικού γράμματος διωρίσθη κοινός πνευματικός τών εν 
’Άθωνι μοναχών. Τούτου έχρημάτισαν πολλοί καί καλοί μαθηταί, καί μεταξύ τών 
άλλων δ περίφημος ‘Ιωάννης Πέζαρος.

(*) Ζαβίρας.

(ν ε ο ε λ λ . φ ιλ ο λ ο γ .) 32
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μοκάνονα εις χρήσιν των άπλουστέρων, μεταφράσας καί τους ασκητικούς 
ορούς τοϋ Μεγάλου Βασιλείου, καί έκ του άραβικοΰ πολλά γράμματα 
καί προσταγάς των βασιλέων τής Αίγυπτου καί Κωνστατινουπόλεως.

Έτελεύτησεν έν έτει 1777 , μόλις ά'γων τό πεντηκοστόν έτος τής 
ηλικίας (’).

Κωνσταντίνος Τζεχάνης.
Έγεννήθη έν Μοσχοπόλει τής Μακεδονίας άπό τον Χατζή-Γεώρ

γιον τζεχάνην, καί έδιδάχθη τά τε γραμματικά καί ποιητικά παρά 
Θεοδώρου τοΰ Καβαλιώτου. Άποδημήσας ήλθεν εις τήν Ουγγαρίαν, 
χάριν Ιμπορίας, άλλα πάντοτε κεντούμενος υπό τοΰ τής παιδείας έρω
τος έγκατέλιπε τόν κερδώον 'Ερμήν, καί μετέβη εις τό έν Μόδορ 
γυμνάσιον, ένθα έπί διετίαν έφοίτησεν. ’Εγκρατής οπωσδήποτε γενό- 
μενος τής γερμανικής καί λατινικής γλώσσης έσκόπει ίνα μεταβή εις 
Άλλην πρός τελειοτέραν κατάρτισιν' διαβαίνων όμως έκ Βιέννης έκρα- 
τήθη υπό τοΰ πατρός του, τόν όποιον μάτην ό Κωνσταντίνος δακρυρ- 
ροών παρεκάλει. Περί τό έτος 1766  φυγών κρυφίως ήλθεν εις “Αλλην 
πεζός καί μηδ’ οβολόν έχων καί έγένετο ακροατής πολυμαθεστάτων 
διδασκάλων. Μετά τριετή δέ διατριβήν άπήλθεν εις την ακαδημίαν τής 
Γοττίγγης καί μικρόν ένταΰθα παραμείνας μετέβη εις Παρισίους, καί 
έκεΐθεν εις Λονδίνον, καί έπί τέλους εις τήν έν Λεόδη τής 'Ολλανδίας 
άκαδημ.ίαν, ένθ’ άκούσας τόν διδάσκοντα τήν έλληνικήν γλώσσαν κατε- 
παιοόμενον καί έξευτελίζοντα τους τότε “Ελληνας, δεν ήνέχθη τόν εις 
τό έθνος αδίκως προσαπτόμενον μώμον, άλλα συνθέσας δύο έπη υπέρ 
τους εξήκοντα στίχους περιέχοντα, τό μέν εις έπαινον τής ’Ακαδη
μίας τοϋ Λουγδούνου των Βατάβων (Leyden) τό δέ πρός έλεγχον 
τοϋ γαυριώντος διδασκάλου έξέδοτο τύποις άμφότερα, άμα δέ καί τήν 
υπό τοϋ άνω καθηγητοϋ εις τό λατινικόν γενομένην μετάφρασιν των 
,'Ελλήνων συγγραφέων σφαλεράν ό Τζεχάνης δημ.οσία κατέδειςε. ’Εκ 
Λεόδης έπεσκέφθη τό ’Αμστελόδαμον, Βενετίαν, καί 'Ρώμην, καί έν 
έτει 1771 έπανήλθεν εις Βιέννην, ό’θεν τήν 1 ’Ιουλίου 1773  μετέβη 
εϊς ’Αγγλίαν, καί διά τής Βιέννης κατέβη εις Κωνσταντινούπολή, 
ένθα δεξιωθείς υπό τοϋ πατριάρχου καί τών περί αύτάν αρχιερέων 
συνέθετο διάφορα ποιήματα εις έπαινον αυτών. ’Αλλά καί έκ Κων
σταντινουπόλεως μετά βραχυχρόνιον διατριβήν άπάρας μετέβη διά 
Βλαχίας εϊς Πολωνίαν καί έκεΐθεν έπανήλθεν εις Λούγδουνον, ένθα

(*) Λντόβ;,
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κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1776  διατριβών συνέθετο και έζέδοτο τό εις 
Αικατερίνην Β' ποίημα.

Σ υγγράμ μα τα .
—Έγχειρίδιον αριθμητικόν, ήτοι σύντομος, εύκολος, και ακριβής τοΰ ορθού 

λογαριασμού έρμηνεία εις κοινήν ωφέλειαν των αρχαρίων, καί Ιξαιρε’τως έκεί- 
νων οί οποίοι με'λλουσιν είς τοϋ Καίσαρος τον τόπον να πραγματεοθοΰν. Έν 
"Αλλη τή Μαγδεβουργική 1769.

—’Έπος ήρωελεγεϊον προς Αικατερίνην Β’. Lllglluili Batavorum 1776.
—’Έπη δυο έν Λουγδούνώ ομοίως έκδοθεντα, περί ών άνω έλέχθη.
— Ποίημα σαπφικόν είς τον έλλογιμώτατον καί εϋγενέστατον Σκαρλάτον 

τόν Στούρζαν. Έν Βιέννη 15 Ιουλίου 1771.
—Επίγραμμα ήρωελεγεϊον είς τόν έν ίερομονάχοις έλλογιμώτατον καί τής 

έν Βιέννη άδελφότητος σεβάσμιον έφημέριον ’’Ανθιμον τόν έκ τής Έλασσώνος 
ίερας μονής.

—"Επος ήρωελεγεϊον εις τόν Φιλιππίδην' (κατεχωρήθη μετά δύο άλλων 
έν άρχή τής έν.έ'τει 1773 έκδοθείσπς γραμματικής τοΰ Μοσχοπούλου).

——“Επος ήρωελεγεϊον είς Βικέντιον Ίωαννοβίτζ τόν Τεμεσβαρίου έπίσκο- 
πον, 25 Φεβρουάριου 1772.

—’Έπος είς τόν κόμητα Φραγκίσκον Κολλάριον, 15 ’Απριλίου 1772.
—’Έπος σαπφικόν είς τήν γενέθλιον ημέραν τοΰ Βασιλέως των Πρώσσων 

Φρεδερίκου Β’.
— Δύο έπιγράμματα πρός τόν ηγεμόνα Ύψηλάντην. (έξεδόθησαν μεν άλλων 

έν Λειψία).
- Π ρ  ογύμνασμα γεωμετρικόν, ήτοι νέα θεωρία τοΰ τετραγωνισμοΰ τοΰ κύ- 

κλου, 24 ’Ιανουάριου 1774.
Πρός τούτοις ό Τζεχάνης μετέφρασεν είς τό έλληνικόν τήν βιογραφίαν 

Γεωργίου τοΰ Καστριώτου, τήν γραμματικήν τοΰ 'Ρενίου έκ τοΰ λατινικού, τήν 
Κατήχησιν τοΰ Πλάτωνος, καί τόν κανόνα τοΰ όρθοΰ καί τιμίου βίου έκ τοΰ 
γερμανικοΰ

Νικόλαος Ζερτζούλης.
Έγεννήθη εν Μετσόβω, καί έμαθήτευσε κατά πρώτον έν Ίωαννίνοις 

παρά Μπαλάνω Βασίλοπούλω’ ύστερον δ ’ έχρημ.άτισε διδάσκαλο; έν 
Τρίκκη έπί δεκαετίαν(17 4 0  — 50), καί έκεΐθεν έπανελθών είς Ιω άν
νινα έδιδάχθη καί τήν λατινικήν. Μετά οκτώ δέ μηνών παρέλευσιν 
«πήλθεν είς Βενετίαν, καί έκεΐθεν έπεσκέφθη πάσας σχεδόν τάς ’Ακα
μ ψ ία ς  τής Ευρώπης (1 7 5 2 — 59), διδαχθείς ού μόνον τήν λατινικήν, 
γαλλικήν, καί ιταλικήν διάλεκτον, άλλα καί πασας σχεδόν τάς 
έπιστήμας. ’Ελθών είς Κωνσταντινούπολή έπέμφθη Οπό τής ίερας

(') Ζα6ίρας.
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συνόδου εις τήν Άθωνιάδα σχολάν προς διαδοχήν Ευγενίου^1). ’Εκεί δ’έπί 
£ν έτος διδάξας παρνιτήθη καί έλθών εις Μολδαβίαν προέστη τ ις  έν 
Ίασίω ’Ακαδημίας, καί εύδοκίμως έδίδαξε μέχρι τοϋ έν ετει 1 7 7 3  
συμβάντος θανάτου του.

'Ο Ζερτζούλης ήν των πολυμαθεστέρων τοϋ καιρσϋ του, καί σύδενός 
των τότε καλλιεργούντων τόν 'Έλληνα λόγον δεύτερος. Ίώσηπος δ Μοι- 
σιόδαξ καταριθμώντούτον μετ’Εύγενίου και Νικηφόρου τοΰ Θεοτόκη λέγει 
ταϋτα έν προλεγομένοις της ΰπ’ αΰτοϋ έκδοθείσης έν έτει 1761 μετα- 
φράσεως τής ’Ηθικής Φιλοσοφίας. « "Ενας Βούλγαρις Ευγένιος εις τό 
» Βυζάντιον, ένας Νικηφόρος Θεοτόκης εις τήν Κέρκυραν, ένας Ζορ- 
» τούλλιος (sic) Νικόλαος είς τον Άθωνα, είναι οί πρώτοι λογάδες* 
ΐ) άξιοι καί οί τρεις νά συγγράφουν, καί νά παραδίνουν μέ ακρίβειαν 
» πάσαν έπιστήμην. ’Ολη ή 'Ελλάς πρέπει νά τους σεβάζεται, διότι 
» αυτοί σπουδάζουν νά ανακαλέσουν τάς Μούσας είς τον πάτριον 
» Έλικωνά των »·

Συγγράμματα,.
—’Αριθμητική και Γεωμετρία Ούολφίου. (Ικ τοΰ λατινικού).
—Πειραματική φυσική Πέτρου Μοσχεμβαίμ. (όμ.)
— Μέρος των κατά Νεΰτωνα στοιχείων, (ομοίως).
— Λόγοι έγκωμιαστικοί είς Αικατερίνην Β’.
—Ερμηνεία περί άναστάσεως Κωνσταντινουπόλεως σύντομος είς τους χρη

σμούς Λέοντος τοΰ Σοφοΰ. (Έγράφη τω 1767).
—’Ακολουθία 'Αγίου Νικολάου τοΰ έκ Μετζόβου. (5).

Οί αΰτάδελφοι τοϋ Νικολάου Κυριάκος καί Θεόφιλος Ζερτζούλη 
ήσαν έπίσης λόγιοι. Τούτων φέρεται ’Επίγραμμα είς τήν Εισαγωγήν 
τοϋ Ααρβάρεως.

Νικόδημος Κεφαλλήν.
Έγεννηθη έν Κεφαλληνία περί το 1713  έτος και έγένετο εϊς των 

ίκανωτέρων μαθητών τοϋ Δαμωδοϋ. Μεταβάς εις Σμύρνην διήκουσε 
Δωροθέου, καί ύστερον έλθών είς Κωνσταντινούπολιν ένεδύθη τδ μο
ναχικόν σχήμα καί διωρίσθη ίεροκήρυξ τής μεγάλης έκκλησίας. Έν 
έτει 17 7 7  έλθών διά τής Ουγγαρίας είς Βιέννην έξέδοτο τους έν Κων- 
σταντινουπόλει ΰπ’ αΰτοϋ έκφωνηθέντας λόγους έπί τής πατριαρχίας 
τοϋ Κυρίλλου, σκοπών "να ταύτό πράς·ρ καί διά τους υπολοίπους.

Άπεβίωσε τήν 18 Αύγουστου 1788.

(') Ό  Ζα6ίρας είδε παρά τή ο’κογενείφ τοΰ Ζερτζούλη σωζόμενον τό περί τούτου 
εκδοόόν πατριαρχικόν σιγίλλιον. (<2) Ζαβίρας.
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*0 προσωπικώς γνωρίσκς τον Νικόδημον Ζαβίοας λέγει περί αΰτοϋ 
ταϋτα.

« Ή ν είδήμων τής έλληνικής, καί λατινική; γλώσσης, ευδοκίμησα; μάλλον 
» Ιν τή ρητορική εΰρροία τοΰ λόγου. Ουτος ο κλεινό; άνήρ έν Πέστη ετι ών 
5 μοί έδειξε την θεολογίαν χοΰ Κορεσίου, την οποίαν, ώ; μοί εΤπεν, ήθελε 
* νά Ικδώση εΐ; τύπον, την σειράν εί; τον Ίωβ, την οποίαν ύστερον Ιξέδοτο 
» Ένετίησιν δ υποτακτικό; αΰτοϋ ’Ιωάννης, καί την πολύφυλλον καί διεξοδι- 
» κήν Ικείνην θεολογίαν τοΰ διδασκάλου αΰτοϋ Δαμωδοΰ, άλλ’ ό θάνατδ; του 
» εστέρησε το γένος μα; τοΰ τόσου καλοϋ ».

—Λόγοι ψυχωφελείς ήτοι ρομφαία δίστομο; κατα τοΰ διαβόλου. Έν
Βιέννη 1788.

—Λόγοι Ικφωνηθέντες Ιπί τής πατριαρχεία; Κυρίλλου 1755—56.
Κακτάριος Δαπόντες..

Κωνσταντίνο; δ Δαπόντες έγεννήθη περί τάς άρχάς τοΰ 1Η* αΐωνος 
iv τή νήσφ Σκοπέλω, καί παιδευΟείς έν τή πάτριοι τά εγκύκλια, είτε 
χάριν εμπορίας είτε καί εύρυτέρας μαθήσεως ένεκα, ήλθεν εις τάς παρι- 
στρίους ηγεμονίας μετά τοΰ πατρός καί ενός τών άδελφών του. 'Ο 
ήγεμών Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτο; προσέλαβε τον Δαπόντεν ώς 
δεύτερον γραμματέα τής έν Βουκουρεστίω αύλής, καί μετ’ ού πολύ 
ί  Αγγλική κυβέρνησες διώρισεν αύτόν πρόξενον έν Ίασίω.

"Αμα είς τάς παρά τόν 'ίστρον έλληνικάς ήγεμονία; άνέπνευσεν δ 
Κωνσταντίνος τήν ζεί^ωρον τής ελευθερίας αύραν, καί εΐδεν έκεϊ κατα
βαλλόμενα τά  πρώτα σπέρματα τής ελληνικής έθνικότητος ίέν 2πα«- 
«εν όνειρευόμενος τήν άνάστασιν τής ελληνικής αυτοκρατορίας.

Είδα κ’ Ιγώ (Ιν δνειρον) χρόνου; εί; τοΰ; χιλίους 
τριάκοντα δέ καί οκτώ Ιπί έπτακοσίους,
Κυριακή ξημέρωμα, δώδεκα Νοεμβρίου, 
μνήμη τοΰ Έλεήμονο; ίστωντα; τοΰ άγιου, 
τήν κατοικίαν έχωντα; στην κούρτην τή; Βλαχίας, 
καί δεύτερο; γραμματικό; ώνια; τή; αυθεντίας.
”Εν’ αετόν δικέφαλον στον ουρανον άπάνω 
έλαμπεν ώ; ό ήλιος, νά μην είπώ παρανω, 
άνωθεν άπό τοΰ Ικεΐ ναοϋ τοΰ σεβάσμιου, 
άπό τό μέρος ίσια τοΰ βήματος τοΰ θειου, 
μ ϊ στέφανον βασιλικόν Ιπί τήν κεφαλήν του, 
μ’ έναν σταυρόν ώ; σύνηθε; έπί τήν κορυφήν του.
'Αετός, στέφανος, σταυρός, όλο; σχηματισμένος 
δι’άστρων άμετρα λαμπρών κεχαρακτηρισμενος.
Πλησίον δέ τοΰ άετοΰ ό μέγα; Κωνσταντίνος, 
μαζή με τήν μητέρα του, μέ τόν σταυρόν κ’ εκείνο;.
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Ταΰτα ίδών αγαπητέ μ’ αυτήν την δρασίν μου,
θαμβοί κατέλαβεν εΰΟυ; την ταπεινήν ψυχήν μου.
θεωρώ δέ τον άετδν, τον πρώην δψωμένον *
άπάνω εις τον ούρανδν, τόσον χαμηλωμένον,
όποΰ μ ’ ^φαίνονταν τδ πώς μπορώ να τον πιάσω . . . (').

Έν ετει 1 7 4 6  εστάλη υπό τοϋ ήγεμόνος τής Βλαχίας Μαυροκορ- 
δάτου εις τον Χάνην τής Κριμαίας, ύπό τοϋ οποίου ΰπεδέχθη εύνοϊ- 
κώς. ’Ακολουθήσας δέ τον Χάνην ήλθεν εις Κωνσταντινούπολή, ένθα δύο 
Πελοποννήσιοι κατεμήνυσαν αυτόν εις τον μέγαν βεζίρην, πλάσαντες 
διαφόρους συκοφαντίας. Ό  μέγας βεζίρης ζητήσας άλλοτε τόν Δαπόν- 
τεν εις την υπηρεσίαν του καί άρνηθέντα εΰρε την περίστασιν κατάλ
ληλον ΐνα έκδικηθή. "Οθεν συλληφθείς ό δυστυχής κατά διαταγήν του 
έρρίφθη εις τάς φύλακας, καί προσαχθείς ύστερον ενώπιον τοϋ πρωθυ
πουργού ήκουσεν άπό στόματος αύτοϋ την αιτίαν τής φυλακίσεως, ό'τι 
δήθεν μετέβη εις 'Ρωσσίαν προς έκχριστιάνισιν τών έκεϊ Τούρκων, 
παρεμπόδισε την πληρωμήν τοϋ τεταγμένου φόρου, είχε περιουσίαν 
άναβαίνουσαν εις εκατόν πεντήκοντα χιλιάδας γροσίων, σταϋλον πολυ- 
τελέστερον τοϋ μεγάλου βεζίρου, καί έν τελεί διαταχθείς ϊνα μέτρηση 
1 5 ,0 0 0  γροσίων, άναβιβασθείσας ύστερον εις 2 7 ,5 0 0 , έρρίφθη πάλιν 
εις τό δεσμωτήριον (27  Μαρτίου 1747) (2).

.Έν τή φυλακή συνέγραψε τόν γνωστόν Κ α θ ρ έ ιτ ΐη ν  τώ ν  Γ υνοαχώ ν, 

έν ώ άναμίξ έστιχούργησεν όσα τής αγίας Γραφής καί άλλων συγ
γραμμάτων ειχεν άναγνώσει, προσθείς καί τινας τών περιπετειών του 
βίου του. Επειδή δέ πρό πάντων εν αΰτώ διαμνημονεύει έργα ενά
ρετων καί σοφών γυναικών επέγραψε τό σύγγραμμα Καθρέπτην τών 
Γ υναικών

• ...........................................  γιατί έδώ κοιτάζει
ή κάθε μια τοϋ λόγου της και βλέπωντας σπουδάζει 
να στολισθή καί να φθιασθή καί αύτή καθώς τυχαίνει 
δσον καλή καί εύμορφη, ώσάν αύτή νά γένη.

Λυτρωθείς έκ τής φυλακής ό Δαπόντες άπήλδεν εις * Αθω να και 
τό μοναχικόν ένδυθείς σχήμα μετωνομάσθη Καισάοιος, καί ήσκήτευεν 
έν τή μονή Ξηροποτάμου^ ένθα καί τό ζήν έξεμέτρησε περί τό 1789 έτος.

‘Ο Δαπόντες ήν έκ τών πολυμαθέστερων καί πολυγραφικωτέρων 
τού καιρού του, τρίβων περί την θεολογίαν, μελωδός, καί στιχουργός

(*) Καβρέπτης τών Γυναικών, τόμ. Β'. σελ, 400 
( *) Αυτόθι σελ. 290 κλπ.
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6ΰχί τών ευκαταφρονητών, μη τηρών δμως οΰδεμίαν εις τά  συγγράμ
ματα του τάξιν, αλλά συνεχώς άναμιγνύων άκαταλληλως τό σπουδαίου 
μετά του γελοίου, την Γραφήν μετά τής Μυθολογίας κλπ.

Σ υ γγρ ά μ μ α τα .
— Καθρέφτης Γυναικών. Ένετίησι 1766. Τόμοι δυο σελ. 4 2 8 + 5 3 6 . (Ή  

βτιχηρά αΰτη συγγραφή περαιωθεΐσα τή πρώτη Μαρτίου 1763 προσφωνεΐται 
ύπδ τοΰ Δαπόντε εις την Ελένην Μαυροκορδάτου, σύζυγον τοΰ ηγεμόνας 
τής Μολδαβίας Γρηγορίου Καλλιμάχη, καί Ιξεδόθη Ιπιστασία Θωμά Μανδα- 
κάσση, προτάξαντος Ιπίγραμμα εις έπαινον τής έλληνικής γλώσσης καί τοΰ 
Δαπόντε, καί τινα Ιν τελεί στιχοοργήματα, Ιξ ών εν εις έπαινον τοΰ προς 
εκδοσιν άναλώσαντος Κωστή Ά βράμη Νεοχωρίτου. Ή  εκδοσις δμως δεν Ιγέ- 
νετο μετά τής δεούσης Ιπιμελείας, καί ό Δαπόντες είς εν τών Ιργων του (Δόγοι 
Πανηγυρικοί) μέμφεται τον Μανδακάσσην, ώς νοθεύσαντα καί άμαυρώσαντα 
τδ ποίημά του).

— Λόγος τοΰ Ιν άγίοις πατρδς ημών Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς περί Ιξόδου 
ψυχής, καί περί τής δευτέρας παρουσίας, μεταφρασθείς εις απλήν διάλεκτον 
διά στίχων πολιτικών παρά Κ. Δαπόντε. Ένετίησι 1763.

— Πατερικόν τοΰ Ιν άγίοις πατρδς ημών Γρηγορίου τοΰ Διαλόγου πάπα 
'Ρώμης, Ιν φ  περιέχονται βίοι τών Ιν ’Ιταλία όσιων πάτερων, ΰπ’ αΰτοΰ μδν 
λατινιστί συγγραφέντες, παρά δε τοΰ μακαρίου Ζαχαρίου πάπα 'Ρώμης είς τδ 
έλληνικδν μεταφρασθέντες, νΰν δε είς τδ κοινδν παρά Κωνσταντίου Δαπόντε 
τοΰ μετονομασθέντος Καισαρίου, τοΰ έκ τής νήσου Σκοπέλων (sic), πρδς χρήσιν 
κοινήν καί ωφέλειαν τών άναγινωσκόντων" άφιερωθέν δε τφ δεοφιλεστάτιρ καί 
λογιωτάτιρ Ιπισκόπω τής άγιωτάτης Ιπισκοπής 'Ρημνίκου τής Ιν Κραγιόβα, 
κυρίψ κυρίω Καισαρίω, οΰτινος δαπάνη νΰν πρώτον καί Ιτυπώθη α ψ +  Έ νε- 
τίησι 1780, παρά Νικολάω Γλυκεϊ τφ Ιξ Ίωνανίνων. (Εις 8 ',ν μέγα σελ. 608). 
Έφιλοπόνησε την μετάφρασιν ταύτην Ιν έτει 1777. Εις το τέλος αναγινωσκε- 
ται. ί ’Εγράφη οικεία χειρί Ιν τή παροικία τοΰ άγιου ορούς, Ιν τή ιερά, 
» Βασιλική τε, καί πατριαρχική μονή τών αγίων ένδοξων μεγαλομαρτύρων 
» τοΰ Χριστού Τεσσαράκοντα, τή Ιπιλεγομένη πρώην μεν τοΰ Χειμάρρου, 
* ύστερον τοΰ Εηροποτάμου, νυν δε Χλωροποταμου®. Εν τη αυτή βιβλίο 
ευρηνται τοΰ αΰτοΰ Δαπόντε—Βίος· Γρηγορίου— Διάφοροι ύμνοι Ιν τελεί έκά- 
στου τών τεσσάρων βιβλίων— Βίος καί πολιτεία αγίου Έπιφανίου Ιπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως—’Εγκώμιον διά στίχων εις τον άγιον Επιφανιον—'Έ τε 
ρον είς τδν άγιον Γρηγόριον—"1 μνος εις την Παναγίαν Εγκώμιον φυλα
κής—Μεγαλυνάρια καί Ιγκώμιον διά στίχων εις τον άγιον Αθανάσιον Ωδά- 
ρια είς τούς αρχιστρατήγους Μιχαήλ καί Γαβριήλ— Χαιρετισμοί διά στίχων 
εις τήν Παναγίαν).

—Χρηστοήθεια, Ένετίησι 1770. (Προσφωνεΐται ΰπδ τοΰ Ικδόντος τυπογρά
φου Δημ. Θεοδοσίου είς τδν Ιξ Ίωαννίνων ευπατρίδην Μαρούτσην. Έ ν  τή Χ ρη
στοήθεια περιέχονται Ικτδς πολλών καί'διαφόρων άλλων, διά στίχων μετά- 
φρασις τών γνωμικών τον Κάτωνος, Φωκυλίδου, Πυδαγόρου, πίνακος τοΰ Κέ-
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βητος, περί ψυχής Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς, ύμνοι καί διηγήσεις, Ιπιστολα^ 
νουθετικόν ποίημα, μετάφρασις τεσσάρων διαλόγων τοϋ Λουκιανού, οιήγησις 
περί τοϋ έν Σαντορίνη σεισμοΰ, κλπ).

—'Ρόδον τδ άμάραντον. 1778.
—Λόγοι πανηγυρικοί διά στίχων, Ένετίησι 1779.
— θέατρον Βασιλικόν, περιέχον Ιστορίας διαφόρων βασιλέων 1780.
— Γεωγραφικαί ίστορίαι καί περί τής νέας νήσου τής πλησίον τής Σαντορίνης 

άναδοθείσης, 1775.
— Έξήγησις τής θείας λειτουργίας. Έ ν  Βιέννη 1795.
— Τράπεζα πνευματική. Έ ν  Βενετία 1779 καί 1780.
— ’Άνθη νοητά.
— Κήπος χαρίτων.
—Φανάριον τών γυναικών.
— Έπιστολαί διά στίχων άπλών κατά τής υπερηφάνειας καί ματαιδτητος 

τοΰ κόσμου. Ένετίησι 1776.
— Βίβλος Βασιλειών. 2  τόμ.
— Βίοι άγιων άνδρών.
— ’Ανθολογία.
—Μαργαρϊται τών τριών 'Ιεραρχών» ήτοι λόγοι παραινετικοί μεταφοασθε’ν- 

τες είς το άπλοΰν· Ένετίησι 1779.
— Έγκόλπιον Αογικόν, τοδτέστιν ύμνοι είς την Θεοτόκον καί εΰχαί διά δια

φόρων μ.έτρων καί μελών. Έ ν  Βενετία 1 7 /Ο.
— Επιστολή περί τής ματαιότητας τοΰ κόσμου. Ένετίησι 1772.
•— Περί θαυμάσιων ακουσμάτων (').
— Μυθολογία.
■—Περί τών Ιπισήμων Γρηγορίων, ’Ιωαννών, καί Γεωργίων.
— Λογικά δώρα.
— Βίος τοϋ οσίου 'Ιεροθέου τοϋ Ικ Καλαμάτας τής Πελοποννήσου, οστις 

έτελεΰτησε τώ ετει 1732.
— Βίος τής Άργυρίτιδος Προυσινής, ήτις διά 17 έτη διακαρτερήσασα έν 

τζ> δεσμωτήρια) έν τώ καλή άμολογίφ τετελείωται (* *).
— Μαρτυριον τοϋ μάρτυρος Χρήστου τοϋ Κηπουροϋ Άλβανίτου τοϋ έν Κ ω /- 

σταντινουπόλει μαρτυρήσαντος κατά τό 1748 έτος (“).
— Κατάλογος ιστορικός τών καθ’ ημάς χρηματισάντων έπισήμων 'Ρωμαίων, 

καί τινων μεγάλων συμβεβηκότων καί υποθέσεων, άρχόμενος άπό τοϋ χιλιο
στού έπτακοσιοστοΰ έτους έως τοϋ ένεστώτος ογδοηκοστού τετάρτου. (Έ ν τή 
άνεκδότω ταυτη πραγμαιεία του ό Δαπόντες απαριθμεί τους τε λογίους κλη
ρικούς καί λαϊκούς μετ’ αναγραφής τών συγγραμμάτων αυτών, καί τους έπι- 
σημοτέρους τών φιλομαθών πραγματευτών) (').

(*) Βρετοϋ Κατάλογος Νεοελλ. Φιλολογίας σελ. 194 .— Παρ. καί Αόγιον Έρμήν.
(*) Νέον Μαρτυρολόγιον· ό νεομάρτυς οϋτος ήτο έν τή αυτή φυλακή μετά τοΰ 

Ααπόντε. (*) Ζαόίρας,
(*) Πρακτικά τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικού Συλλόγου, τόμ. Α' σελ. 1ί>5.



“—'Ιστορία των συμβάντων τοΰ σουλτάν Μεχμέτη, Επιτροπεύοντος του Κιου- 
προυλή γεροντος Μεχμέτ πασά, μέχρι τής βασιλείας τοΰ σουλτάν Μεχμέτη, 
Επιτροπεύοντος τηνικαΰτα τοΰ Δαμάτ Χασάν-πασα.

— Δακικαί Εφημερίδες, ήτοι συμδεβηκότα τετραετούς μάχης Όθωμανβρώσ- 
σων, προς δε καί Αύστριακών μέχρις έτους 1739 συλλεχθέντα άπέ τε πρω- 
τοπύπων γραμμάτων καί αΰτοπτών αύλικων τής ηγεμονίας Ούγγροβλαχίας, 
αύθεντεύοντος Ίωάννου Κωνσταντίνου Νικολάου Βοεβόδα τοΰ Μαυροκορδάτου, 
παρά Κωνσταντίνου Δαπόντε τοΰ έκ νήσου Σκοπέλου δευτέρου γραμματικού 
τής αυτού Ύψηλότητος καί Κονσούλου των Ίγγλεζων (*).

'Ο  Δαπόντες έπεμελήθη την Εν Βουκουρεστίω (1736) £κδοοιν διαφόρων 
ακολουθιών, καί ιδία δαπάνη Εξέδωκεν Εν Βενετία (1746) την Ακολουθίαν τοΰ 
άγιου 'Ρηγίνου.

Στρατηγός.
A . 'sfrzdriOQ. ’Εγεννήθη έν Κέρκυρα από γονείς έκ Κρήτης ενταύθα 

μεταναστάντας, καί έλθών εις Βενετίαν έγενετο αναγνώστης έν τω  ναω 
τοΰ άγιου Γεωργίου καί ήκροάτο μαθήυ,ατα έν τω  Φλαγγινιανώ <ρρον- 
τιστηρίω, καταγραφείς μεταξύ των μελών τοΰ έκεΐ περί τάς άρχάς 
τοΰ ΙΗ' αϊώνος ίδρυθέντος συλλόγου των ’Αβλαβών καί συνθέσας ώς 
τοιούτος έν ετει 1720  δύο ώδάρια.

"Υστερον μετέβη εις Πατάβιον προς τελειοτέραν κατάρτισιν, καί 
διωρίσθη διευθυντής τοΰ Κουτουνιανοΰ Έλληνομουσείου, διδάζας μετά 
κρότου, καί συνεπεία τούτου τιμηθείς υπό τής πόλεως διά τής άνιδρύ- 
σεως άνδρκχντος.

Ό  Φακκιολάτης αυτοπροσώπως γνωρίσας τόν Στρατηγόν λέγει περί 
αΰτοϋ n Nunc collegium regit vir litteris excultus et indus- 
trius Antonius Stratic0 qui suis institutionibus parat juventutem 
hanc ad graviora studia in Gymnasio capessenda (2).

'Ο ’Αντώνιος συνέγραψε πολλά, έξ ών ημείς γνωρι,ομεν.
— Ώδάριον περί τής θεϊκής αγάπης. (Έδημοσιεύθη μετά τού κατωτέρω 

εις ’Άνθη Εύλαβείας). r
— "Ασμα σαπφικόν εις τόν μητροπολίτην Φιλαδελφεί,ας Μελέτιον Τυπάλόον.
— Δύο Επιγράμματα εις την Εγκυκλοπαίδειαν τού Πατούσα.
— Μετάφρασιν διά στίχων Απλοελληνικών τής βατραχομυομαχιας τοΰ Ο μη

ρου. Ένετίησι 1743.
— Διδασκαλίαν θεωρικο-πρακτικήν περί των πυρετών. Ενετίησι 1745 . 

(Την πραγματείαν ταύτην μετέφρασεν Εκ τού ιταλικού 6 Στρατηγός προτροπή 
Ίωάννου Μόρμορη Κυθηρίου).
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(') Τ4 δυο τελευταία χειρόγραφα εύρηνται παρά Π. Λάμπριρ,
(*) ’Άνθη Εύλαβείας σελ. 23 —25.



— 'Ιστορικήν μυσταγωγίαν, όπου οδηγεί εύκολα με την μονάχην ιστορίαν 
της Παλαιάς καί τής Νέας Διαθήκης κάθε χριστιανόν εις την γνώρισιν τοΰ 
άληθινού θεού καί Σωτήρος ημών Τησοΰ Χριοτοΰ, καί εις τα δόγματα τής 
χριστιανικής πίστεως. Ένετίησι 1780.

— Ε πίγραμ μ α  είς Κωνσταντίνον Μαυροκορδάτον τόν ηγεμόνα, (συνεξεδόθη 
τή Μυσταγωγία, ήτις προσεφωνήθη είς τούτον).

-—Δυο Επιγράμματα είς την διδακτορικήν στεψιν Γεωργίου τοΰ Ύπομενα.
— Σαπφικόν Επίγραμμα είς Ίωάννην ’Έμον πρώην πρεσβευτήν τής Έ νετι- 

κής Δημοκρατίας είς Κωνσταντινούπολή. (Κατεχωρήθη Εν τή περί πυρετών 
μεταφράσει, ήν ό ’Αντώνιος προσεφώνησε τώ φιλομοόσω τουτω Ένετώ 
ευπατρίδη).

Β \ Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  Σ τρ α τη γ ό ς , πιθανώς αδελφός τοΰ ’Αντωνίου.
Έγένετο, κατά Βεντότην, καθηγητής τοΰ φυσικού δεκαίου Ιν Πα- 

ταβίω, νομοδιδάσκαλος αρεστός, εϊδήμων τής ελληνικής, καί ιταλικής 
γλώσσης, καί έξέδοτο τους εναρκτήριους λόγους των παραδόσεων του (‘).

Β άρκοσης.
Α \  Ν ικό.Ιαος. ’Εγεννήθη έν Τωαννίνοις καί ήκροάσθη είς τά φιλο

σοφικά καί θεολογικά μαθήματα τόν Μπαλάνον’ ύστερον δέ κληθείς ΰπό 
τών έν Σιατίστη προυχόντων κατέστη διδάσκαλος τής έκεϊ σχολής, 
έν ή πλέον τής εξαετίας έδίδαξεν" έκεϊθεν μετέβη είς Κοζάνην καί 
έχρημάτισε κοινός διδάσκαλος επί έν έτος. ’Αλλ’επειδή οί προεστώτες 
διεπληκτίσθησαν μεταξύ των, ό Βάρκοσης προσελήφθη παρά τοΰ Τωάν- 
νου Σακελλαρίου προς διδασκαλίαν των υιών αύτοΰ, καί έπί έξ έτη τό 
τοΰ οικοδιδασκάλου μετήλθεν έπάγγελμα. Κατά τους χρόνους έκείνους 
ελθόντος είς Κοζάνην 'Ρώσσου τίνος, Κωνσταντίνου Τζεπίν, ό Νικόλαος 
έδιδάχθη παρ’ αύτοΰ μετά Δημητρίου Σακελλαρίου τήν λατινικήν 
γλώσσαν, καί ύστερον μεταβάς είς Τύρναβον διέτριψεν ολίγον παρά τώ 
έκεϊ άρχιερατεύοντι θείω του. Μετ’ οΰ πολύ έλθών είς Κωνσταντινού
πολη» έχρημάτισε διδάσκαλος τών υιών τοΰ Ίακωβάκη, καί έσπούδασε 
τήν γαλλικήν καί ιταλικήν διάλεκτον. Έν δ’ έτει 1 7 7 7  μετέβη είς 
’ΐάσιον, ήγεμονεύοντος Κωνσταντίνου τοΰ Μουρούζη, καί διορισθείς 
ηγεμονικός γραμματεΰς έδίδασκεν άμα καί τά τέκνα αύτοΰ. Περί τό 
1 7 8 2  έπανελθών είς Κωνσταντινουπολιν άπεβίωσεν ένταΰθα έκ λοι
μικής νόσου.

Μετεφρασεν Εκ τοΰ λατινικού τήν λογικήν, καί μεταφυσικήν τού Φρεδερί-
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(’) Βεντότη, Συμπλήρωμα Εκκλησιαστικής ιστορίας Μελετίου.



MU Βαουμαΐστέρου, έξ ών ή πρώτη έξεδάθη Ιν Βιέννη (1795), δαπάνη Γεωρ
γίου Μανούση τοϋ Σιατιατέως.

Προς 8’ εγραψεν έν ετει 1750 ήρωελεγεΐον επίγραμμα προς Ίωαννίχιον 
Χαλκηδόνας, τον ίίατερον πατριάρχην Κωναταντινουπόλεως. (’).

Β’. Κ α.Ι.Ιίηχος Μπάρχοσης, αδελφό; τοϋ προρρηθέντος Νικολάου,’ 
και μαθητής Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως, έχρημάτισε διδάσκαλος έν 
Σιατίστη καί ΚοζάννΓ ύστερον δέ μεταβάς εϊς Μολδαβίαν ήσκήτευεν 
εις την έν ’Ιασίω μονήν τοϋ Βατοπεδίου, την καλουμένην Μπαρμκόΐ. 
Συνέγραψε διαφόρους λόγους ηθικούς (2).

ΈφραΙμ. 6 ’Αθηναίος.
Γεννηθείς έν Άθηναις έξεπαιδεύθη έν ττρώτοις υπό Παύλον, τόν μ ε- 

τέπειτα Παίσιον, καί ’Αγάπιον τόν Βουλισμάν, ύστερον δ ’ έλθών εις 
Πάτμον έμαθητευσε παρά Γερασίμω τώ Βυζαντιω (’). Μετέπειτα 
προσκληθείς προέστη της έν Κύπρω σχολής, καί έπέσυρε την αγάπην 
των κατοίκων διά των χριστιανικών αρετών, καί της γονίμ,ου διδα
σκαλίας αύτοϋ. ’Εν ετει 17 6 0  έστάλη υπό τών Κυπρίων εις Κων- 
σταντινούπολιν μετά τοϋ Μακαρίου έπισκόπου Κιτιαίων, IV  άναφερη 
την έπελθοΰσαν εις την νήσον συμφοράν, διά την ένσκήψασαν τρομε- 
ράν πανώλη, καί έπικαλεσθη τό ελεος τών τε κρατουντών καί τών 
όμοδόξων. Έκπληρώσας ό Έφραίμ την αποστολήν του έπανήλθε, καί 
μετ’ οΰ πολύ έστάλη εις την έν ’'Αθωνι μονήν τής Λαύρας, ό'θεν παρα
λαβών μετεκόμισεν εις Κύπρον την κάραν τοϋ άγιου Μιχαήλ Συνάδων, 
φημιζομένην έπί όλέθρω τών άκρίδων, αιτινες τότε κατέφθειρον τάς 
έν τή νήσω αμπέλους (4).

(*) Ζαβίρας. (δ) Αυτόθι*
(*) « Άπδ γάρ βρέφους τοΤς ίεζοΤζ ασχολούμενος γράμμασι, καί διδασκάλων τυχών 

αγαθών, οΐος ήν Παύλος έκεΐνος, ό Παίσιος μετονομασθείς, ί'να μή λέγω καί τόν ’Αγά
πιον τόν ύπέρτινα άλλον ζηλωτήν έν τοΤς καθ’ ήμας χρόνοις άναφανέντα, ακτημοσύνη 
τε κεκοσμημένον, και τή άλλη τών άρετων άγλαία, καΐάποστολικως ζησαντα μαλιστα* 
έπεί πανταχοΰ άναργύρως περιερχόμενος, τδ ίερΑν έκήρυττεν εΰαγγέλιον, στη- 
ρίζωντοϋς έρθοδόςους διά τοϋ ενάρετου αΰτοϋ βίου, χα! λόγου τοϋ θείου χα! γραφιχοϋ. 
”Ην γάρ έχεΐνος πράξει χα! θεωρία αριστος, ώς χαΐ πάντες δμολογοϋσι. Τί δ- 5ν 
ειποιμι περί τοϋ έμοϋ γέροντος χα! διδασκάλου Γερασίμου τοϋ μαθητου Μαχαρΐου 
έχείνου του παμμάχαρος δντως χαΐ τρισολβίου, ον χαΐ ό θεός έδόξασεν δ χαΐ δοξά- 
ζων τους αύτδν άντιδοξάζοντας; Τοϋτον γάρ χαΐ χειρ ναρχεΐ έγκωμιάζειν γραοιχώς, 
Χα! γλωσσά έπαινεΓν οϋ δόναται λογιχώς, ώς δντα εργω χα! λόγφ μαθητήν τοϋ τρισ- 
μάχαρος έχείνου Πατμίου άνδρός, τοϋ διδασκάλου Μακαρίου, Οαίρω δέ λέγειν χαΐ 
ύπέρ τοϋτον, ε’μή άπατώμαι». Έφραίμ έν προοίμια) τής περιγραφής τοϋ Κόκκου.

(') Κυπριανού, ιστορία Κόπρου σελ. 317.
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'Ο Έφραίμ έπί δεκαεννέα έτη σχολαρχήσας καί τον Ιερόν ‘Χόγο1? 
κηρύξας έν Κύπρω άπεφάσισε ν’ άπέλθη, έκεϊθεν. Τότε οί έν τϊ) περιω- 
νύμω μονή τ ις  Θεοτόκου τοΰ Κόκκου παρεκάλεσαν αυτόν νά συγ- 
γράψνι τό κτιτορικον, εις δέ τάς παρακλήσεις τούτων πειθόμενος συνέ
γραψε κατ’ Αύγουστον τοΰ 1748  την έν ετει 1751 έκδοθεϊσαν περι
γραφήν τής μονής ταύτγ)ς (’).

Έλθών ό ΈφραΙμ εις Παλαιστίνην προεχειρίσθη μητροπολίτης Να
ζαρέτ, καί τώ  1 7 6 6 , εκλογή τοΰ γηραιού Παρθενίου, καί όμοθύμω 
επιδοκιμασία καί των λοιπών άγωταφιτών πατέρων άνεβιβάσθη εις 
τον πατριαρχικόν τών 'Ιεροσολύμων θρόνον, δεύτερος μέν την επωνυ
μίαν, έκατοστός δέ εικοστός πρώτος έν τή σειρά Ίακιύβου τοΰ Ά δελ- 
φοθέου. Μόλις έκλεχθείς πατριάρχης ό Έφραίμ Β* άπήλθεν εις Κων
σταντινούπολή, καί έκεΐθεν εις Μολδοβλαχίαν, έξαιτούμενος τό έλεος 
τών απανταχού χριστιανών εις άνακούφίσιν τών χρεών, δ ι’ ών ό θρόνος 
ητο έπιβεβαρυμένος. Έν έτει 1768ήναγκάσθη ένεκα τοΰ μεταξύ Τουρκίας 
καί 'Ρωσσίας κινηθέντος πολέμου, ϊνα έπανέλθή εις Βυζάντιον. Κατά 
την εποχήν ταύτην οί Λατίνοι άνενέωσαν τάς έπί τών άγιων τόπων 
αλόγους αυτών αξιώσεις, τάς οποίας ό τότε δμογενής ιατρός τοΰ σε- 
χουλισλάμη, Νικόλαος ό Σκουλιδάς, υποκινούμενος υπό τοΰ μακαρίου 
’Εφραίμ πάνττρ έματαίωσε.

'Ο Έφραίμ όσίως καί εύσεβώς βιώσας, καί έπί πενταετίαν μόλις 
κατακοσμήσας τόν θρόνον τών 'Ιεροσολύμων έτελεύτησε · τώ  1771, 
διαδεχθείς ύπό Σωφρονίου τοΰ Πτολεμαΐδος (2).

Ή ν  ό Έφραίμ πολυμαθής, καί φιλογενέστατος, συντελέσας εις 
σύστασιν πολλών σχολείων, καί έκδοσιν διαφόρων ψυχωφελών βιβλίων. 
Ό  αξιώσει αυτού έκδούς τά  ’Ασκητικά ’Ισαάκ τοΰ Σύρου Νικηφόρος 
ό ©εοτόκης, προσφωνών τώ  Εφραίμ επιφέρει.

« Πολύς άτεχνώς καί δ ζήλος, δν δ’.ατελών έχεις δπέρ τών ευαγών καί 
» άγιων έν Τεροσολόμοις σεύασμάτων, πολλοί δέ και οί κάματοι, οδς υπέρ αυτών 
» άντλεϊς, καί οί αγώνες καί οί μέχρις αίματος κίνδυνοι, ών καί αύτόπτην με 
» γενέσθαι ξυμβέβηκεν" άλλα το τής άποστολικής καί όρΟοτόμαυ σου διδασκα-

(*) *0 Ζαβίρας λέγει, οτι «ή  αρετή τοΰ Έφραίμ είς τοσοϋτον σέβας καί άγάπην
• τούς Κυπρίους έφείλκυσεν, ώστε μετά τδν θάνατον τοΰ άρχιερέως αυτών, πάντες 
» όμοθυμαίόν αρχιεπίσκοπον τής περίφημου ταύτης νήσου έξελέξαντο- άλλ’ αυτός 
» πρφος καί ταπεινός τη χαρδίφ ών άπεΤπβ τό πρόβλημα, καί λάβρα έχεϊβεν φυγάς 
» «ίς Ιερουσαλήμ ψχετο, καί τά εκεΐσε άσχητήρια κατέλαβε ».

(*) Παλαμα Ίεροσολυμιάς, σελ. φπβ—πέ.
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» λίας δαψιλές και άγλαόκαρπον ούκ αν ραδίως Ιξεχύσειέ τε άνατυπώσασθαι'
* πυκναί μεν γάρ, μάλλον δέ συνεχείς αΐ κατ’ ιδίαν εισηγήσεις τε καί ΰπο- 
» θήκαι, αΐς τινώ< μεν τδν βίον καταπεπωτόκτα Ιπανορθοΐς, τινών δε διακλονού- 
» μενον έπιστηρίζεις, τινών δε καί τον Ιπί τοΰ καλοΰ έδραΐον Ιπ ί τδ τελειότερον 
» προσάγεις' άφθονον δε καί άενναον καί τδ Ιπί κοινοΰ Ικρέον των παραινετι- 
» κών λόγων γλυκόρρουν νάμα ονπερ αί των πιστεοόντων καρδίαι πλουσίως 
» Ιπαρδευόμεναι, άειθαλλείς τή εύσεβεία Ιναποδείκνυνται, τους τής άρετής 
» αυτών καρπούς άποδιδοΰσαι καί !ν τ.άσι κατευοδούμεναι ■>.

Προτάττων ό Θεοτόκης ώραίκν χαλκογραφικήν εικόνα τοΰ Έφραίμ, 
"ίΟησιν ΰπ’ αυτήν τό έζής δίστιχου.

Γης ΐερης Έφραίμ ορα τδν μεγαν άρχιερήα, 
ου φάος ήρώον φώτισε γαΐαν δλην.

Σ υγγρ άμ μα τα .

— Περιγραφή τής σεβάσμιας καί βασιλικής μονής τοΰ Κόκκου, ήτοι διή- 
γησις περί τής Ιν Κύπρω άποκοιμήσεως τής θαυματουργού άγιας εΐκόνος τής 
ύπεραγίας Θεοτόκου τής λεγομένης Κυκκοτίσσης' νΰν πρώτον τόποις Ικδοθείσα, 
σπουδή μεν καί προτροπή τών Ιν τή αύτή μονή Πατέρων, καί Γερόντων τής 
Συντάξεως" εις ευεργεσίαν δέ καί ωφέλειαν τών ορθοδόξων χριστιανών. Έ νε- 
τίησι 1751. Παρά τώ Άντωνίώ ΒόρτολΓ εες 8 0ν, σελ. 7 6 . Έ ν  τή Ικδόσει 
τούτη εΰρηνται : Ε π ίγραμμα  είς Έφραίμ ώς άπδ τής βίβλου !ξ όκτώ πολι
τικών στίχων τών Κυπρίων Γερασίμου Ιερομονάχου, καί Σωφρονίου αρχιδια
κόνου. Στίχοι ιαμβικοί καί κανών παρακλητικός τοΰ Έφραίμ πρδς την Θεο
τόκον Παρθένον.

Σεραφείμ ό Πισσίδειος, μαθητής τοΰ Έφραίμ, Ιπ ί τδ τελειότερον μετατυ- 
πώσας τδ Κτιτορικδν, προσέθηκε Κανόνα τοΰ αύτοΰ Έ φραίμ μετά τδν Ιν ετει 
1751 πυρπολισμδν τής μονής.

—Χριστιανική διδασκαλία συντομωτάτη. (Έτυπώθη τώ 1775 εν τέλει τοΰ 
Κτιτορικοΰ τής Ιν Τραπεζοΰντι μονής τοΰ Σουμελά ΰπδ Μεταξοπούλου).

—Λόγος εις τδ Γενέσιον τής Θεομήτορος. (συνεξεδόθη τή ευαγγελική Σάλ- 
τειγκι Μακαρίου).

— ’Απαρίθμησες τών λατινικών νεωτερισμών, παρά τοΰ αοιδίμου πατριάρχου 
τών Ιεροσολύμων κυρίου Έφραίμ, πρδ τής ιεραρχίας του, προς τον Χουρι 
Ιωσήφ ζητήσαντα Ινθέρμως αυτούς. (Χειρόγραφον παρά Σ . Οικονομώ).

— Τυπική διάταξις τής κατά τήν νήσον Κύπρον σεβάσμιας και βασιλικής 
μονής τής ΰπεοαγίας Θεοτόκου, Μαχαιράοος επιλεγόμενης. Κνετιησι 1756. 
(Περιεχει τήν Ιν ετει 1210 Ιν 170 άρθροις διάταξιν Νείλου ιερομονάχου, τοΰ 
κτίτορος τής μονής τοΰ Μαχαιρά. Έ ν  τή Ικδόσει ταύτη εΰρηνται τοΰ Έφραίμ 
•—’Ιαμβικόν Ιπίγραμμα, καί Κανών Παρακλητικός εις τήν Θεοτόκον τοΰ Μα-

χ*’-?*).
Ό  Έφραίμ εδαπάνησεν είς εκδοσιν διαφόρων βιβλίων, ώς τής Ιν 1769 ΰπδ 

Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου εκδοθείσης ορθοδόξου διδασκαλίας Μελετίου Πήγα,
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Λαυσαϊκοϋ, των εις την γραμματικήν τοΰ Γαζή υπομνημάτων Νεοφύτου, 
τοΰ περί των 'Ιεροσολύμων συνταγματίου, Γερασίμου υπομνήματος εις τό Δ' 
Γαξή, κλπ.

Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης.
Έγεννήθη έν Πάτραις τής Πελοπόννησου έκ γονέων Εβραίων, όμο- 

λογησάντων τό χριστιανικόν 5όγμα. Κομι5ή νέος προσελήφθη υπό τοΰ 
θείου του, ύστερον άρχιερατεύσαντος έν Βλαχία, καί έμαθήτευσε κατά 
πρώτον έν Κωνσταντινουπόλει, ύστερον 5’ έν Πάτμφ παρά Γερασίμω 
τψ  Βυζαντίω. Έλθών είτα είς Ιωάννινα ήκροάσατο Ευγενίου τοΰ 
Βουλγάρεως, καί μεταβάς εις ’Άθωνα ΰπέ5υ τό μοναχικόν τριβώνιον, 
καί έμόναζεν έν τή σκήτ7) τοΰ Καυσοκαλυβίτου, ό'θεν ελαβε καί τό 
έπώνυμον, διδάσκων καί εις τινας τών νέων μοναχών τά γραμματικά.

Παρά την μονήν τοΰ Βατοπε5ίου, έπί λόφου προς άνατολάς κει
μένου άνηγέρθη τή φίλομούσω ένεογεία τοΰ προϊσταμένου τής μονής 
Νεοφύτου ή Βατοπε5ινή σχολή, είς τήν σχολαρχίαν τής οποίας προσ- 
εκλήθη κατά Δεκέμβριον τοΰ 17 4 9  ό Καυσοκαλυβίτης, άναμφιβόλως 
πολύ συνεργήσας είς τήν πρώτην αυτής ί'5ρυσιν (’). "Υστερον 5ε μεταβάς 
έ5ί5αξεν έν Χίω, καί έπί τέλους είς Βλαχίαν, ένθα μεταξύ τών μα
θητών του ήτο καί ό υιός τοΰ ήγεμόνος Γρηγορίου Γκίκα ’Αλέξανδρος. 
Τώ 1770  διέτριβεν έν Τρανσυλβανία, όπου καί συνέταξε τό Κ τιτο- 
ρικόν τοΰ Σουμελά. “Υστερον 5’ έπανελθών εις Βλαχίαν παρέμεινε 
μέχρι τελευτής. Μή δυνάμενος ίνα πορίζηται ένταΰθα τά προς λιτόν 
βίον συντελοΰντα έγραψε προς τον έν 'Ρωσσία Ευγένιον τον Βούλγαρέ 
ό'πως τώ εΰρη θέσιν τινα. Έν τή εξής επιστολή έκτραγωδεΐ ό αείμνη
στος τοΰ γένους διδάσκαλος τάς κακουχίας καί στερήσεις αύτοΰ. 
» Κατέλαβέ με, λέγει, ό χειμών έν οίκήματι πάντνι άνευθέτω είς 
» παραχειμασίαν . .  . ’Ανεμοβροχ ίζομαι διά τών πάντνι άναπεπταμένων 
» θυρίδων, καί τρόπον κοχλίου καθ’ εαυτόν συστρεφόμενος ένειλοΰμαι 
» πρός τό νυκτερινόν ψΰχος καί προς τό έπισυμβαΐνον άνεμόβροχον, 
» κάντεΰθεν μή έ'χων ποΰ κλίνω τήν κεφαλήν πάσχω τά αυτά μάλ- 
» λον δέ καί χείρω τών έν τή Πουσκαρία καθειργμένων, άπότε ούδ’ 
» ούπερ έκεϊνοι άπολαύουσιν ήμερινοΰ φωτός 5ta τής θυρίδος μετέ- 
» χω ’ άλλά ταΐς παρατυχούσαις σανίσι καί οις περιβέβλημαι ρα~ (*)

(*) Τώ 1783, προνοία τής Μεγάλης Έχχλησίας, ή Βατοπεδινή σχολή έπεχταθεΐσα 
μετωνομασθη Άθωνιάς Άχχδημία. (Λωροθέου Εύελπίδου, οί περί ίερωσϋνης λόγοι 
τοΰ Χρυσοστόμου, Έν Άβήναις 1867. προλεγ.)—Πανδώρα, τόμ. ΙΗ’. σελ. 116·
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* κίοις καταφράςα; έν σκότω την ημέραν οικοι διάγω' τά γάρ τών
* ■τκντη άσυναρμόστων θυρών, αιτινες εις ώραν χειμέριον ούδέν διαφέ- 
” ρουσι. κεκλεισμ.έναι η άνεωγμέναι, παρώσειν με τέως δοκώ ”·

’Ο Νεόφυτος άπεβίωσεν έν Βουκουρεστίω περί τό έτος 1780 .
'Ο Καυσοκαλυβίτης, εί καί χλευασθείς ύπό τοϋ Κοραή, ύπερεπαι- 

νεϊται δμως ύπό των αλλοφύλων, Ό  Βιλλουασών έν προλεγομένοις 
εις "Ομηρον λέγει >> Ille autem Neophytus recentium graecorum 
ingraeca grammatica facile princeps ». 'Ο 'Ρεΐζιος άποκαλεϊ τό εις 
Γαζήν 'Υπόμνημα τοϋ Νεοφύτου »plenissimus et erudissimus coramen- 
tarius ». Καί ό περιώνυμος Βόλφιος « de ipso libro, quo doctissimi 
grammatici pars difficillima arte subtili veterumque ingenio di- 
gna illustratur, dicendi alia fortasse occasio erit melior »· καί 
άλλαχοϋ ό αυτός λέγει, οτι τό βιβλίον τοϋ Καυσοκαλυβίτου άποδει- 
κνύει, δτι ΰπάρχουσιν ακόμη άνδρες βαθεΐαν τ ις  έλληνικής γλώσσης 
γνώσιν έχοντες (*) ».

Ό  Νεόφυτος θεωρείται καί ώς αρχηγός της εις την κοινήν γλώσσαν 
μεταφράσεως τοϋ ελληνικού κειμένου μονολεκτικώς, ένώ πρότερον έπε- 
■κρατει ή επαχθής μέθοδος της λεγομένης ψυχαγωγίας, της δι’ έπισω- 
ρευσεως δηλονότι απάντων των συνωνύμων ερμηνείας’ τό σύστημα 
τοϋ Καυσοκαλυβίτου πληρέστερου έφηρμοσαν καί θριαμβευτικός διέ- 
δωκαν οί μαθηται αΰτοϋ Λάμπρος ό Φωτιάδης, καί Γρηγόριος ό 
Κωσταντας.

Ο Φωτιάδης έποίησε πέντε επιγράμματα έξυμνούντα την σοφίαν 
τοϋ Νεοφύτου, Δημνίτριος δέ ό Μανδακάσης τό έξης.

Κεόθει Νειοφύτοιο δέμας κόνις ηδ’ όλιγίστη,
Ού μην τοϋδε πόνων ίδμοσύνης τε κλέος.
'Ό ς  γάρ Έλλάδ·. δήν έκσπασθεΐσαν προθελυμνως 
Ελλάδα γλώσσαν εοΐς άμπεφύχευκε πονοις.
Ίδμοσύνην δ’ έκφηνεν έην αλις οίς Ινί δελχοις.
Ζώει αρ’ εόκλεέως κδν θάνε σωμαχιω.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
Εκλογή χοϋ ψαλχηρίου πανχός καί ευχή, συλλεγείσα παρα Νεοφύτου 

ιεροδιακόνου Πελοποννησίου χοϋ Ιξ 'Εβραίων. Έ ν τη τυπογραφία τοϋ "Αθωνος 
1789, καί Ιν Βενετία 1784.

— θεοδώρου Γραμματικής εισαγωγή των είς τέσσαρα εις τό τέταρτον υπό
μνημα. Έ ν  Βουκουρεστίω 4768. (Μεγα 4 0ν ί χ  σελίδων 1400. ’Αθανάσιος ό

(’) Κ. ’Λσωτπον, Προλεγόμενα εις Β’ περίοδον χής 'Ελληνικής Συντάξεως.
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Πάριος συνοψίαας έξέδοτο τώ 4787 τα γραμματικά ταΰτα υπομνήματα τοΰ 
Νεοφύτου εις ενα τόμον Ικ σελίδων 487. Ευγένιος δε ό Βούλγαρις έπέκρινε 
τό υπόμνημα τοΰ Καυσοκαλυβίτου, γράψας Κριτικός έπιστάσεις, έκδοθείσας 
τω 4806).

— Προσκηνυτάριον τοΰ άγιου όρους. Ένετίησι . . .
*—Περί τοΰ τίμιου καί ζωοποιοΰ οταυροΰ.
— Κατά Καλβινιοτών.
— Βίος Μελετίου Πήγα. (ΠροετάχΟη της έπιμελεία αύτοΰ έν ετει 4769 γενο* 

μένης έκδόσεως τής ορθοδόξου ομολογίας).
— Έγχειρίδιον περιε'χον τόν παρακλητικόν κανόνα. Ένετίησι 4776.
— Ή  θεία καί ιερά άκολουΟία των όσιων καί θεοφόρων πατε’ρων ημών 

Βαρνάβα καί Σωφρονίου των έξ ’Αθηνών, καί τοΰ ίεροΰ Χριστοφόρου, τών έν 
Μελά ό'ρει άακηοάντων, ή καί ή ίερά Ιστορία τής βασιλικής μονής τοΰ Σου
μελά, βίος τε καί πολιτεία τών άνωθεν οσίων πατέρων κλπ. δπό Νεοφύτου 
τοΰ Καυσοκαλυβίτου. (Έξεδόθη έν Λειψία τώ 4775 υπό Παρθενίου Μεταξο- 
πούλου τοΰ Τραπεζουντίου).

—Ε πιγράμματα  περί τών γραψάντων περί τοΰ όρους τοΰ Μελά, εις τό 
ήγιασμένον όρος τοΰ Σουμελά, εις την Ζωοδόχον Πηγήν, καί εις την Θεοτό
κον. (συνεξεδόθησαν τω άνωτέρω).

— Πολιτικοί νόμοι ή έξήγησις τών ιερών κανόνων τών Συνόδων.
— Έγχειρίδιον αποδεικτικόν περί τοΰ δτι χρεωστοΰσιν οΐ χριστιανοί συχνώ- 

τερον νά μεταλαμβάνωσι τά θεΓα μυστήρια. Ένετίητι 1777 (’Αμφιβάλλεται 
αν ήνε εργον τοΰ Νεοφύτου).

—Σχόλια είς τόν θουκυδ'δην.
— Περί τών λεγομένων Φράγκ-Μαζόνων.
— Φιλόσοφος ή Θεϊστής.
— Σχόλια εις τά ’Ηθικά τοΰ Άριστοτελους.
— ’Εξήγητις τοΰ περί φιλίας λόγου τοΰ Λουκιανού, καί τοΰ περί τυραννίας (’)·
— Περί τοΰ Επιταφίου Φωτός. (Χειρόγραφον παρά Σοφ. Οικονομώ).
— Έπιστολαί.
Προς τούτοις ό Καυσοκαλυβίτης εγραψε μολδαβιστί— ’Ανατροπήν τής θρη

σκείας τών Εβραίων, έκδοθεΐσαν τφ  1803, καί από τοΰ πρωτοτύπου είς τήν 
ελληνικήν μετενεχθεΐσαν ΰπό Ίωάννου Γεωργίου, καί έπιμελεία Γεωργίού 
Γάτζου έν Ίασίφ τυπωθεϊσαν τώ 4818.

Κ υ π ρ ια ν ό ς  ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ιά ς .

Έγεννήθη έν Κύπρω, καί έμαθήτευσεν έν Πάτμω παρά Μακαρίω, 
συμμαθητής γενόμενος Νεοφύτου τοΰ Καυσοκαλυβίτου. ΈλΟών ύστερον 
εις ’Ιωάννινα διήκουσε παρ’ Εύγενίώ τω Βουλγάρει τήν ρητορικήν, 
θεολογίαν, καί τήν λατινικήν γλώσσαν (2). Ποοσκληθέντος τοΰ Ευγενίου

(*) Ζαβίρας.
(*) Κττλ λάθος 6 Κιανστάντιος λέγει, δτι ό Κυπριανός διήκουσεν έν τξ Άθωνιάδ:

$12
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ΐίς  Κωνσταντινούπολιν καί άναδεχθέντος την σχολαρχίαν της Άθωνιά-' 
δος Ακαδημίας, συναπήλθε καί ό Κυπριανός εις Κωνσταντινούπολιν, 
καί παρέμ,ε'.νεν ενταύθα διδάσκων κατ’ οίκον εΐς τινας των εύγενών. 
Κατά τους χρόνου; εκείνου; έξορισθέντος υπό τής Πύλης Π αισίου τοΰ 
μητροπολίτου Κύπρου, κατεπείσθη υπό τοΰ πατριαρχείου ό Κυπριανός 
ΐνα δε/θή την αρχιεπισκοπήν τής πατρώος του' έλθών δ’εΐς Κύπρον καί 
ευρών ίσχύον τό υπέρ τοΰ Παίσίου κόμμα, φρονίμως ποιων παργ,τήθη 
ύπέρ αύτοϋ (4), καί ήλθεν εΐς Κωνσταντινούπολή, καί μετ’ ού πολύ 
προσκληθείς εΐς ’Άθωνα ύπό Ευγενίου διωρίσθη διδάσκαλος έν τνί 'Ακα- 
δημ,ία των γραμματικών μ,αθημάτων. "Ενεκεν όμως τής έπεύ.Οούσης 
διαιρέσεως μεταξύ των μαθητών, των μ.έν ύποστηριζόντων τον Βούλ— 
γαριν, των δέ συμ,παθούντων ύπέρ Παναγιώτου τοΰ Παλαμά, έπαν- 
ήλθεν εις Κωνσταντινούπολιν, καί έν έτει 1 7 6 6 , παραιτηθέντος τοΰ 
«πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Ματθαίου, προεχειρισθη τοιοϋτος ό Κυπρια
νός, ό'στις έπί δέκα καί έπτά ετη πατριαρχεύσας παρητήθη έν έτει 
1783  ύπέρ Παρθενίου, καί έλθών εις Κωνσταντινούπολιν έτελεύτησεν 
ενταύθα τώ 1787  (2).

'Ικανόν μαρτύριον τής παιδείας τοΰ άνδρός έστω ή μετά Ευγε
νίου τοΰ Βουλγάρεως φιλία* ούτος προσφωνών τώ Κυπριανώ τόν δεύ
τερον τόμ.ον των τοΰ Θεοδώρητου Σωζομ,ένων λέγει. « ’Αλλ’ έμ.οιγε 
” άλογον παρά τά εΐρημένα καί ουδέ οφειλής έκτος άποφαίνει τήν 
” άφοσίωσιν καί ή μετά σοΰ άφοσίωσις, Πάτερ, ανέκαθεν, έξ ού μ.άλα 
» βραχείας ΐή ς συντριβής τε καί ομιλίας έγγενομένη συνήθεια, καί
* ό έξ αυτής εΐς βάθος μοι έντετηκώς ακραιφνής ερως, αι τε περί τούς 
■■ λόγους, τά  καλά ημών παιδικά, κοιναί μελέται καί συνουσίαι καί 
” συνασκήσεις, αίς πή μ.έν άλλήλων τό τοΰ νοΰ πτερόν ήμ,εν ποτέ
* διανιστώντες καί διατείνοντες, ποΐ δέ καί άλλους αμ.α, το γε κ α θ . 
» εαυτούς, έπί όμοίαν πτήσιν παραγυμνάζοντές τε καί διαθήγοντες ».

Έγραψεν ό Κυπριανός, κατα Ζαβίραν, ’Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν.

Μανασσης Ήλιάδχς.
Έγεννήθη έν Μελενίκω τής Μακεδονίας, καί μετά την άποπεράτω*

Σεροδιάκονος ων τοΰ Εύγενίου. Βλ. Οίκονοαου, Άπαρί0$ι.τ4σιν των πατριαρ** 
:/ών ’Αλεξανδρείας. {Πανδώρα 1864, σελ. 599).

(') Κυπριανού, ιστορία Κύπρου, σελ. 317.
Π  Ζαβίρας.

( ν ε ο ε λ λ , φ ι λ ο λ ο γ .)
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civ των εγκυκλίων μ α θ η μ ά τ ω ν  παρ’ Άλεξάνδρω Τυρναβίτη, μεταβα# 
εις ’Ιταλίαν έσπούδασε την ια τ ρ ικ ή ν  έν τοΐς πανεπιστημ,ίοις τοϋ Πα- 
ταβίου καί της Βονωνίας. ΈλΟών εις Βλαχίαν μετήρχετο ευδοκιμώ} 
την επιστήμην, διδάσκων ά μ α  καί τά φιλοσοφικά μ α θ ή μ α τ α  έν  τή 
’Ακαδημία τοϋ Βουκουρεστίου. Έ πί τής ηγεμονίας ’Αλεξάνδρου τοϋ 
'ΐψηλάντου εστάλη εις την ’Ιταλίαν καί Γερμανίαν προς κατάρτισιν έν 
τοΐς φυσικομαθηματικούς, καί αγοράν των άπαιτουμένων εργαλείων διά 
την πειραματικήν των επιστήμων τούτων διδασκαλίαν (’). Έπανελ·* 
θ ώ ν  δ’ εις Λακίαν καί επ’ όλίγον διδάξας άπεβίωσεν ενταύθα περί τά
1 7 8 5 __ Χάριν περιεργείας άποσπώμεν τά  έξης, έκ τοϋ αύτογράφου
αΰτοΰ σημειωματαρίου.

ί α ψ ν δ ’ Μαΐου λ' ήρξάμεθα σΰν θεώ  τής Λογικής πραγματείας,
> εικοστή δευτέρα, μηνος μεταγειτνιώνος, ήμερα παρασκευή, ώρα 

ι  ιβ' τής ημέρας, ό μακαρίτης ’Αμβρόσιος αύτό τοϋτο έγένετο, τεττάρων 
ϊ  ήμερων κλινήρης γενόμενος, ού πάνυ χαλεπήν τινα άνατλας νόσον.

» α ψ ν έ ’Ιουνίου ις·' έτελειώσαμεν την Λογικήν.
» s ιθ’ ήρξάμεθα τής Φυσικής, μετά τής Ρητορικής του

ι  Κορυδαλλέως τής είς τάς Έρμογένους ιδ’ στάσεις.
» α ψ ν έ μηνος ’Ιουλίου κ ', ήμερα δ’, ώρα δ’ τής ήμέρας, ό μακαρίτης 

i  παπά κυρ Ίωαννίκιος τά κοινόν χρέος έπλήρωσε, πεντήκοντα ημερών νόσων 
» δπομείνας.

» α ψ ν ς’ Μαΐου κή, ήκολούθησε θανατικόν είς Βουκουρέστιον, καί την αΰ* 
ι  την ημέραν έφύγαμεν άπό Βουκουρέστι εις Τζάραν, καί μετά μήνα είς Γ ίρ- 
» γεβον, καί εις Τζερβένδοβα μετ’ όλίγον.

ϊ α ψ ν ζ '  Ίαννουρίου ιγ ' Ιγυρίσαμεν άπό τά φευγατία είς τό Βουκουρέστι, 
ϊ  παύοντας τό θανατικόν, καί άρχομένου Φεβρουάριου ήρξάμεθα καί ήμεϊς
* πάλιν των μαθημάτων.

ϊ α ψ ν ζ '  ’Απριλίου θ', τελειώσαντες τάς δύο ρητορικάς, την του Κορυίαλ- 
ι  λέως είς την τοΰ Έρμογενους, καί την τοϋ ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου 
» τοΰ έξ άπο^ήτων, ήρξάμεθα τής περί Οϋρανοΰ πραγματείας τοΰ αΰτοΰ 
ι  σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου τοΰ Κορυδαλλέως, άναγινώσκοντες αυτήν μετά 
» τοΰ λειπομένου τής φυσικής.

ϊ  α ψ ν ζ  ’Ιουλίου ζ ', έπήρα τον Νικολάκην άνεψιόν τοΰ άγιου Μυρε’ων ν» 
ϊ  τον διαβάζω διά τριάντα γρόσια τον χρόνον.

» φψνζ '  ’Ιουλίου ιέ, έπήγαν τά Ιξαδέλφιά μου είς Σιμπίνι.
» ’Οκτωβρίου άρχομένου, ήρξάμεθα τής περί τής ψυχής τοΰ αΰτοΰ Κορυ- 

ί  δαλλέως, μετά τοΰ λειπομένου τής περί Οΰρανοΰ πραγματείας άναγινώ*
* σκοντες αύτήν.

(*) ’Απολογία Ίωσήπου Μοισιόδακος—Ζαδιρας,
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' V ΰ ψ V ζ ' ’Οκτωβρίου ή, έπήρα τον ανεψιόν τοΰ άγιου Δρόστρας ’Αναστάσιον 
s νά τον διαβάζω.

β αψνθ '  Δεκεμβρίου άρχομένου, κατέστην τρίτος διδάσκαλος τής έν Βου- 
Ί> κουρεστίω τοΰ 'Αγίου Σάββα σχολής, έπί τοΰ δψηλοτάτου καί θεοσεβεστά- 
β του αόθέντου Ίωάννου Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου, το πέμπτου ηγεμόνευ
ε οντος τής Δακίας.

» α ψ ν ζ ’ Δεκεμβρίου ιά, Ιτελειώσαμεν τδ περί Ουρανού, αμα δέ καί τδ πρώ- 
« τον βιβλίον τοΰ περί Ψ υχής.

τ> α ψ ν ζ ’ Δεκεμβρίου ιέ, ηρξάμεθα τοΰ περί Γεννήσεως καί Φθοράς τοΰ 
β Κουρσουλοο, καί τοΰ δευτέρου βιβλίου τής περί Ψ υχής πραγματείας, β

Αί εξής δέ σημειώσεις τοΰ Ήλιά5η καταδεικνύουν τά πενιχρά έσοδα καί 
έξοδα των τότε διδασκόντων.

» α ψ ξ β ’ Μαΐου ιέ, ήρξατο παρ’ έμοί τρέφεσθαι ό υίδς τοΰ α’ρχοντος κλοτζά- 
ε> ρη Κωνσταντίνου Ζαγοριανοΰ πρδς γρόσια τρία τδν μήνα.

» α ψ ξ β  Μαΐου ι'ς’, συνεφώνησα μετά τοΰ Χ ατζή-Γ ιάννη Μπολέτζουγλοι» 
* διά τδν άνεψιόν του Δημητράκην νά τρέφεται παρ’ Ιμοΰ πρδς γρόσια 50 τδν 
β χρόνον. "Έλαβα παρ’ αυΐοϋ γρόσιον έν. Μαίου κγ’ άνεχώρησε.

•β α ψ ξ β  ’Απριλίου κζ'. έμιαθωσάμην τδν Μανόλην διά νά μοί μαγειρευη, 
» καί νά μέ ΰπηρετή πρδς γρόσια 50 τδν χρόνον καί ό'χι άλλο.

τ α ξ ξ β ’ Μαρτίου γ ’, Ιμισθωσάμην τ ή ν ’Αναστασίαν γερόντισσαν διά μαγεί» 
β ρισσάν μου δια γρόσι έν τδν μήνα.

β αψνδ '  Νοεμβρίου κβ’ έσυμφώνησα μέ τδν μπαρμπέρην γρόσια πέντε τδν 
» χρόνον διά νά έρχεται νά μάς ξυραφίζη εις τδ σπίτι μας.

» α ψ ν έ  Δεκεμβρίου άρχομένου, έσυμφώνησα μέ πλύστραν ένα ήμισυ γρόσι 
β τδν χρόνον.

» α ψ ξ ά ,  τροφή τω Εΰσταδίιύ διά Μάρτιον καί ’Απρίλιον γρόσια δυο»
* “Εξοδα δύο αντεριών δέκα γρόσια καί 25  παράδες β.
Έ κ  των συγγραμμάτων τοΰ Ήλιάδου γνωρίζομεν ένα μόνον λόγον έγκω- 

μιαστικδν εις ’Αλέξανδρον Ύψηλάντην, έκδοθέντα έλληνολατινιστί έν Λειψία 
478 I, καί τά έξής άνέκδοτα έπιγράμματα γεγραμμένα έντδς τού προμνημονευ- 
θέντος σημειωματάριου—Εις τδν μητροπολίτην Ούγγροβλαχίας Νεόφυτον τδν 
Κ ρήτα—’Αλέξανδρον Τυρναβίτην (τρία),— Είς τάς δέκα Κατηγορίας τοΰ 
Άριστοτέλους—Εις τδν έπίσκοπον Τζερβενοΰ— Είς τινα βίβλον (δύο) —Πρδς 
τον δεσπότην Χριστόν (δύο)—Είς τον ηγεμόνα Σκαρλατον τον Γκικαν (ονο) 
— Είς τδν ηγεμόνα Κωνσταντίνον Μαυροκορδατον κλπ.

Σεραφείμ, ο ΓΓισσειδίος.

’Εγένετο μαθητής 'Ιεροθέου τοΰ ’ΐθακηβίου καέ Έφραίμ τοΰ ’Αθη
ναίου, καί τδν μοναχικόν προελόμενος βίον έμόναζεν έν τή κατά Κύ
προν μονή τής Θεοτόκου τοΰ Κόκκου, τής οποίας ύστερον άνεδείγθη 

πρωτοσύγγελος καί αρχιμανδρίτης. Έλθών είς Βενετίαν επεττάτησεν

33*
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εις τήν εκδοσιν διαφόρων έκκλησιαστικών βιβλίων, καί έν έτει 1774  
προεχειρίσθη μ,ητροπολίτης Άγκυρας.

'Ο Σεραφείμ έγένετο πολλής καί μεγάλης ώφελείας πρόξενος εις 
τους έν τή Μικρά ’Ασία χριστιανούς, διότι μ.εταφράσας διάφορα εκκλη
σιαστικά βιβλία τουρκιστί έξετύπωσεν αυτά δι’ έλληνικών χαρακτή
ρων, καί διένειμεν αϋτοΐς προς ψυχικήν σωτηρίαν.

Συγγράμματα.
— Πνευματική Κιθάρα, ή λόγοι ψυχωφελείς. Ένετίησι 1783.
— Περιγραφή τής μονής τοΰ Κόκκου" (τελειότερα τής τοϋ διδασκάλου του 

Έφραίμ" έν τέλει ταότης εϋρηται άπλοελληνική μετάφρασες ΰπό Σεραφείμ 
τής προς ’Ιουστινιανόν I/.δέσεως Α γαπητού τοΰ ιεροδιακόνου).

'Ο  Πισσείδιος έπεμελήδη, προσδείς και προλεγόμενα, τήν Ικδοσιν τής ΰπό 
Έ φραίμ τυπωθείσης τυπικής διατάξεως τής μονής τής Θεοτόκου Μαχαιράδος 
(Ένετίησι 1756), Ευαγγελικής Σάλπιγγος Μακαρίου, καί 'Ραντισμοΰ στηλι- 
τευσεως (έν Λειψία 1758), Λαυσαϊκοΰ (1758), Θη/.αρα (1783) κλπ.

Κατά τον Ζαβίραν μετεφρασεν έκ τοΰ ελληνικού εις τήν τουρκικήν τά έξής"
— Σιμαβή μπαχτζε τοναυμααί. (Βίοι 'Αγίων).
— Δαβίδ πατισιάχ βέ παγαμπερίν τεσπιχάτ λαριλάν πιραπέρ. (Ψαλτηρίου 

Δαβίδ).
—  Ρούχ άφιετλεγί παχάρι Ζαμπιουλιαμε (Έκλόγιον ’Αγαπίου Κρητός).
Καί τό Προσκυνητάριον τής 'Ιερουσαλήμ, έκδοθέν έν Λειψία τω 1780, έπι-

ταγή Άβραμίου 'Ιεροσολύμων.

’Αντώνιος Μοσχόπουλος.
’ΕγεννήΟη εις χωρίον Χαβριάτα τής Κεφαλληνίας τω 1 7 1 3 , καί 

έμαθήτευσε παρά τω συμπατριώτη του Βικεντίω Δαμωδώ’ άπελθών 
δ’ εΐτα εις Βενετίαν, ένθα ό αδελφός του Χρύσανθος διέμενεν έφημε- 
ρεύων εις τον ναόν τοϋ αγίου Γεωργίου, έξεπαιδεύθη τελειώτερον 
περί τε τήν ελληνικήν καί λατινικήν φιλολογίαν, καί τάς άλλας 
^πιστήμας. Διορισ-θείς δεδάσκαλος τοϋ έκεϊ έλληνομουσείου, έπανήλθεν 
ύστερον εις Κεφαλληνίαν, καί έδίδαξεν εύδοκίμως, έκτος τής πατρίδος 
του, εις τάς νήσους Ζάκυνθον καί Λευκάδα. Μεταξύ των έν Κεφαλληνία, 
μαθητών του άναφέρονται καί οί ’Ιάκωβος ιερομόναχος ό Κοργιαλένιος, 
Σπυρίδων Δαφανένας ό αρχιδιάκονος, καί ό ιππότης Πανταζής Καρύ- 
δης. Ζήσας ό Μοσχόπουλος έβδομήκοντα πέντε έτη έτελεύτησεν έν 
Κεφαλληνία περί τόν Μάϊον τοϋ 1788 .

Σ  νγγράμματα.
— Πραγματεία τής Πρακτικής Φιλοσοφίας.
— Λογική, μεταγλωττισΟείσα έκ τής τοϋ Βολφίου.

m
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•—Λογική, είτε στοχαστική Ιπάνω εις τα? δυνάμεις του ανθρωπίνου νοός.
— Ε πιτομή  τής Μεταφυσικής εις μέρη τέσσαρα’ (οντολογία, κοσμολογία, 

φυσική, καί θεολογία).
— Συνταγμάτιον θεολογικόν.
Έ κτος τούτων, πάντων ανεκδότων, έγραψεν ό ’Αντώνιος καί το εξής 

έπ’ έσχάτων έκοοθέν, μετά προλεγομένων βιογραφικών, |ξ  ών ήρύσθημεν τά 
έκτεθέντα.

— Ε πιτομ ή  τής Δογματικής καί Η θικής θεολογίας, συντεΟείσα παρά τοΰ 
αοιδίμου Κ. Αντωνίου Μοσχοπούλου Κεφαλλήνος διδασκάλου τής φιλοσοφίας 
καί τής ίεράς θεολογίας, καί έκδοθεΐσα δαπάνη Γερασίμου ίερεως Σολομοΰ) 
Κεφαλλήνος. Έ ν  Κεφαλληνία, Ικ τοΰ τυπογραφείου, ή Κεφαλληνία, όδός Νέας 
Μονής 'Αγίου Γερασίμου, 4854. 8 ° ’ σελ. 540.

Νικόλαος Μαυροειδής.
’ΕγεννήΟη τω 1708  έν Άργοστολίιρ τής Κεφαλληνίας, καί έπαι- 

δεύθη πρώτον μέν ΰπά,τόν Δαμ.ωδόν, ύστερον δ’ εις Πατάβιον, δ ια- 
πρέψας εις την λατινικήν φιλολογίαν, καί την ρητορικήν τέχνην. Έ πι-  
στρέψας εις τήν πατρίδα του έχειροτονήθη ίερεΰς, καί προσκληθείς 
εις Κωνσταντινούπολ,ιν ύπά τοΰ πατριάρχου Σεραφείμ διωρίσθη ίεροκή- 
ρυξ. Μεταβάς δ’ ειτα εις Ίάσιον έκήρυττε τον λόγον τοΰ Θεοΰ, μ.έχρις 
ότου Παίσιο; ό Β μ.ετεκάλεσεν αυτόν εί; τήν βασιλεύουσαν. Προσκλή- 
σει τοΰ ήγεμόνος τής Μολδοβλαχίας μετέβη αώθις ό Μαυροειδής εις 
τάς ηγεμονίας καί μετ’ ού πολύ έπανέστρεψεν εις Βυζάντιον. Εΐκοσι- 
τέσσαρα έτη έδίδαξεν άποστολικώς ό Κεφαλλήν ίεροκήρυ; τον λόγον 
τοΰ κυρίου εις διάφορα τής 'Ελλάδος μέρη. Έπανακάμψας δέ μετά τά 
1 7 5 6  εις Κεφαλλ.ηνίαν μέχρι βαθυτάτου γήρω; έςηκολούθησεν ό φεοέ- 
πονος ίεροκήρυξ τό Οεάρεστον έργον του, καί άπεβίωσεν έν έτει 1 7 8 8 .

Συνεγραψεν ό Μαυροειδής καί ΙξΙδωκεν—Άποστολικον δίκτυον, ήτοι λόγους 
ψυχωφελείς εις τήν αγίαν καί μεγάλην τεσσαρακοστήν, καί εις τήν τεσσαρακον
θήμερον νηστείαν των Χριστουγέννων. Έ ν  Ιασιω 1756, και 1 / 8 0 {  ).

Σαμουήλ ο Χαντζεργ,ς.
ΈγεννήΟρ έζ εύγενών έν Βυζαντίω περί σας άρχας τοΰ ΙΗ αίώνος’ 

παιδευΟείς δ’ έν τή πατρίδι τά εγκύκλια καί τήν μοναχικήν άσπασά- 
μενος πολιτείαν, προεχειρίσΟη μητροπολίτης Δέρκων. ’Εν έτει 1763  
οικειοθελώς παραιτηΟέντος Ίωαννικίου Γ άνήλΘεν εις τήν ύψίστην τής 
,ορθοδοξίας περιωπήν ό κλεινότατος Σαμ,ουήλ (21 Μαϊου). Εις κακήν

(’) Μαζαράκη, Βιογραοίαι τ$ 7  ί τησήμων Κεφαλλήνιου*
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ευρών κατάστασιν την έκκλησίαν εΐργάσθη άνενδότως προς διο’ρ -  
θωσιν των κακώς κειμένων’ καί πρώτον έπλήρωσεν έξ ιδίων τήν 
δαπάνην τοΰ δασμού της νέας πατριαρχεία;, μηδεμίαν παρ’ ούδε- 
νός καταδεξάμενος χρηματικήν βοήθειαν’ συνέστησε τό οκταμελές 
τών γερόντων, καί τό τετραμελές τών επιτρόπων συμβούλων, έπο- 
πτεΰον καί διευθετούν τά τής Μεγάλης ’Εκκλησίας’ υπέταξε τάς τέως 
αυτοκέφαλους ’Αρχιεπισκοπάς ’Αχριδών καί Πεκίου, αΐτινες πολλών 
σκανδάλων έγένοντο αίτιοι’ κατέστειλε την έν ’Ανατολή καί έν Χίο» 
ετςαρθεϊσαν όφρΰν τών Λατίνων, έτίμησε πολλαχώς τους τότ’ έπί 
παιδεία πρωτεύοντας, καί έν γένει δραστηρίως ένήργησε παν τό πρός 
την άνάδειξιν τής ορθοδοξίας συντελούν.

’Αλλά τοιοϋτον πατριάρχην βαρΰν ήσθάνθησαν έπί τοΰ τραχήλου 
οί διεφθαρμένος τών κληρικών, μή δυνάμενοι να εΰρωσι πλέον στάδιον 
εις την άργυρολογίαν καί τάς λοιπά; καταχρήσεις αυτών’ όθεν συνω- 
μόσαντες έκίνησαν πάντα λίθον κατ’ αύτοϋ, καί ό αείμνηστος Σαμουήλ, 
μετά πενταετή πατριαρχείαν, καθαιρεθείς έξωρίσθη εις ν Αθω να τόν 
Νοέμβριον τοΰ 1768. Διεδέχθη δέ αύτόν ό Μελέτιος Β \  πολυμαθής 
μέν άνήρ, πλήν ανίκανος εκείνου διάδοχος’ καί μετά ένός έτους ’πα- 
τριαρχείαν πολλά παθών καί ούτος έξωρίσθη διαδεχθείς υπό Θεο
δοσίου Β*, δστις έπί τριετίαν διϋθύνας τά τής Μεγάλης ’Εκκλησίας, 
παρνιτήθη, καί αύθις προσεκλήθη εις τόν οικουμενικόν θρόνον ό Σαμουήλ 
(1772). ’Επί τής όλιγοχρονίου δευτέρας αύτοΰ πατριαρχεία; ό Χαντζε- 
ρής κατώρθωσε τήν εκδοσιν σουλτανςκοϋ διατάγματος κωλύοντος την 
εις τάς δίκας καί τους γάμου; τών ιερέων έπέμβασιν τών πολιτικών 
άοχών, και διατάσσοντος πολλά καλά καί έθνωφελή.

Μετά ένός έτους καί μηνός διοίκησιν άποβληθείς αύθις ό Σαμουήλ, 
καί έήθών εις τήν νήσον Χάλκην διεβίωσεν ήσυχάξων μέχρι τελευτής (‘).

» ΤΗν ό παναγιώτατος ουτος Σαμουήλ, λέγει Σέργιο; ό Μακραΐο;, τήν πα- 
» τρίδα Βυζάντιος, φύσεως καί τέχνης ευημερία πολλήν συνειλοχώς έκ παιδός 
2 τήν ευμάθειαν' γενόμενος δε μητροπολίτης Δερκων, καί τό περιόν τής φρο- 
τ> νήαεως αύτοϋ καί δραστήριου φύσεως καί άγχινοίας έν πολλοΐς προσμαρτυ- 
* ρήσας, καί εύνοιας τυχών παρά τών τότε βαρυτίμων γερόντων καί τών εύ- 
> γενεστάτων έν δυνάμει αρχόντων, τών ιδιαιτέρων λόγων καί βουλευμάτων 
» αύτοΐς κοινωνός ήν, καί τόν θρόνον έξης προβιβάσας, τών λίαν έντίμων άγιων 
m αρχιερέων έγνωρίζετο' ο δε, τής έκ τούτων ώφελείας έξ αρχής παραπολαύων,

(') Μαχραϊου, Πατριαρχική Πεντηκονταετηρίς.
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V καί πολιτική; φρονήσίω; και πράξεω; συλλόγων τον καρπόν, ουδέ λογικής 
β εύμαθεία; καί θεωρητική; φιλοσοφία; καί ίερα; θεολογία; άμελών, αλλά 
» καί διδάσκαλοι; άδειαλείπτω; έμιλών καί Ιν πόση έπιστήμη άτρύτω; φιλο- 
» πόνων, μεΐζον έφιλοτιμεΐτο έν αότοΐ; προεχειν ή έν έκείνοι; γιωρ'ζεσθαι’ 
Β διδ καί τά πολλά δπεκχωρών τών έκκλησιαστικών πραγμάτων τή θεωρία 
> καί μελέτη ένησχολεΓτο, καί το?; βιβλίοι; προσέκειτο την έκ τή ; άπραγμο- 
a σύνη; σπουδήν τή; περί τά βιωτικά άσχολία; προτεραν ποιούμενο; . . . »

Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .

— Διαταγαΐ περί Γόμων. Έ ν  Κωνσταντινουπόλει 1767.
— Έπιστολαί. Κυρ'λλω τω πρώην Κωνσταντινουπόλεω; (1759). Τώ με- 

γόλφ ποστελνίκφ Ά λεξ . Ύψηλάντη. Τω άγαπητω άγίιρ Προύση; Μελετίω 
(δυο). Τώ πατριάρχη Μελετίψ (δυο έζ "Αθωνο; 1768, έν αΐ; περιγράφει την 
έκεΐ έπίπονον μετάβασίντου). Τοΐ; έν βασιλευούση (δυο . Τψ  ποστελνίκω Νικο- 
λάω Καρατζα (δύο1. Τώ μεγάλω διερμηνευτή Νικολάω Σούτσψ (τέσσαρε;). 
Τώ μεγάλω σκευοφύλακα Άθανασίω Κομνηνώ Ύψηλάντη. Τώ ποστελνίκω 
Κωνσταντίνιρ Μουρούζη. Τώ ποστελνίκω Δημητράσκω Σούτζιρ. Τώ ποστελνίκω 
Μιχαλάκη Σούτζω. Τώ ’Ιωάννη Σουτζα). Άλεξάνδρερ Σπαθάρη. Τώ ποστελ
νίκω Γεωργίιρ (1769) (*).

Ό  Ίακωβάκη; 'Ρ ίζο; (*) άναφέρει δτι πολλοί λόγοι καί διάφορα τοΰ Σα- 
μ.ουήλ συντάγματα περιελθόντα εϊ; τού; συγγενεΐ; αύτοΰ. παρεδόθησαν έν ετει 
1809 εΐ; 'Ιερεμίαν Δ ’ εΐ; εκόοσιν, πλήν δεν Ιδημοσιεύθησαν.

Μπαλάνος Βασίλόποολος.

’Εγεννήθη έν ’Ιωαννίνοις καί έγένετο εις τών λαμπροτέρων μαθητών 
Μεθοδίου τοΰ ’Ανθρακίτου, μετά τόν θάνατον τοΰ οποίου χειροτονηθείς 
ίερεύς διωρίσθη σχολάρχης, καί ώ; τοιοϋτος μέχρι τελευτής παρέμεινεν. 
Κατά Ζαβίραν Ίώσηπος ό Μοισιόδαξ λέγει ταϋτα περί τοΰ Μπαλά- 
νου. « 'Ο δέ αοίδιμος Μπαλάνος ό Βασιλόπουλο;, άνήρ έν πολλοϊς 
■> άλλοι; δοκιμώτατος, καί έν τοϊς μαθηματικοί; εϊτα άριστεύων, ζήλιυ 
» άνενδότω κινούμενος υπέρ τών μαθητευόντων αύτώ καί υπέρ παν- 
» τός του γένους απλώς, άνεζώσθη να κατάστρωση μίαν οδόν ρ,αθη- 
» ματικήν πλήρη* ούτε άπέτυχεν ό μέγας άνήρ τοΰ αναγκαίου καί 
* καλοϋ επιχειρήματος αύτοΰ* αυτός διείληιρεν εν δυσί τόμ-ot; δλοις 
" περί τών στοιχείων τοΰ Εύκλείδους, περί τών προβλημάτων τοΰ 
8 ’Αρχιμήδους, περί τής τριγωνομετρίας, είτε τής έπιπέδου είτε τής 
» σφαιρικής, περί τών τμήσεων τών κωνικών* ίσως ό μακαρίτης ν«

(*) ’Ανέκδοτο: παρΑ Σ. Οίκονόμφ.
, (*) Cours de Literature Grecque, σελ, 176*
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:» έπραγματεύθη καί περί έτέρων άνηκόντων τη συνθετική όδώ, τ ά
> όποια όμως έν τη αλλοδαπή μοί είναι έν άγνοια' πανταχού ό περί- 
.» βλεπτος άνήρ φέρεται μετά πάσης τ ις  δυνατής σαφήνεια; καί πλη- 
'» ρότητος, καί ό μετερχόμενος αυτόν πανταχόθεν συνάγει τό άνεπί-

δεικτον του ήθους αυτού, τεκμ,ήριον ασφαλέστατου των άκόμπως 
'» φιλοσοφούντων, καί τήν επαινετήν πρόθεσιν, τήν όποιαν περιέθαλπεν
> ό άνήρ αεί καί ιδιαίτατα υπέρ τής ώφελείας τοΰ κοινού" φράσεις
> έζητημέναι, περικοπαί ρητορικαί, γρίφοι τετεχνευμένοι, στίχων 
:» παρωδίαι, καί ετερα τά  όποια νομίζονται παρ’ άλλοι; έγκασμήματα
> αναγκαία τη φιλοσοφία πάντα ένομίσθησαν τώ άνδρί βατταρίσματα 
I» άπάδαντα τη  φιλοσοφία' ούτε Ικρινε μ.ετα κόσμου άλλοτρίου νά 
» μεταποίηση τήν καλήν όψιν τής φιλοσοφίας, πεπεισμένος πώς τά

> έπιστημ.ονικά είναι καθ’ έαυτά ώραΐα καί πώς όσον άπλούστερα 
;» εκτίθενται τοσούτον ωραιότερα φαίνονται, υπτίασε καί τό ύφος 
'» αΰτοϋ επίτηδες, όμοιος τώ  ΚΟρυδαλλεί, όστις πολυμαθέστατος καί 
» τεχνικώτατος έν τοΐς επιστολικοί; καί έν άλλοίς, όμως έν τοϊς φι-
> λοσοφικοΐς φαίνεται άπλούστατος' λύπης άςιον είναι λογιστέον πάν-
>  τως πώς ό τιλικούτας άνήρ ετυχεν ήμοιρηκώς των διαλέκτων τών 
:» Ευρωπαίων, είτε τής ύγιεστέρας φιλοσοφίας τών νεωτέρων ό άκραι- 
11 φνής ζήλος ό όποιος ήνθει πάντοτε διακαώς έν τη  καρδια αύτοΰ 

Ί> Οπέρ τής ώφελείας τοΰ κοινού, καί όντως επιστημονικός τρόπος} 
ι» τόν όποιον έσυνείθιζεν έν τώ  γράφειν έμελλον νά προικίσωσι πάν- 
» τως τά  ήμ,έτερα σχολεία, τουλάχιστον μ,ιάς οδού μαθηματικής 
" είτε συνθετικής, σώας, απέριττου, εύτακτου, καί τοιαύτης έν

> βραχυλογία, όποια φαίνεται άπαιτητέα την σήμερον υπό τής πα- 
» ρούσης καταστάσεως τού γένους ημών' ή περιττή ΰπόληψις, τήν. 
» όποίοςν είχε πρός τήν αρχαιότητα καί αυτός ό άνήρ, καί ή άγνοια

>  τών διαλέκτων τής Ευρώπης έ/ρημ,άτισαν δύο αίτίαι αϊτινες, έποίη-
> σαν αυτόν νά διαλάβη περί μόνης τής συνθετικής οδού έν δυσί 
ΐ» τόμοι; ογκωδέστατοι;

Τό βέβαιον, ότι ό Μπαλάνος ήν οξύς μαθηματικός, διά τήν άγνοιαν 
όμως τών νεωτέρων ανακαλύψεων έμμένων εις τήν παλαιάν μ-έθοδον, 
εμπνέων μάλιστα καί εις τούς φοιτώντας τήν κατά τών νεωτέρων 
θεωριών αποστροφήν' άλλ’ ούχ ήττον πολλής ώφελείας έγένετο πρό
ξενος διά τής άόκνου διδασκαλίας του.

Προχειρισθείς πρωτοπαπα* ψωαννίνων άπεβίωσεν έν ετ&ι 17§Sj
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διαδεχθείς έν τή σχολαρχ ία ύπό τοϋ υίοΰ του Κοσμά, τέως δευτε- 
ρεύοντος διδασκάλου τής σχολής·

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
— Όοός μαθηματική?, ήτοι σειρά βαθμηδόν προϊοϋσα, περιεκτική των 

κατ’ είδος κυριωτέρων τή? μαθήσεως πραγματειών, οίον των στοιχείων τοΰ 
Εύκλείδου' σφαιρικών κατά Θεοδόσιον’ γεωμετρία? θεωρητική? καί πρακτικής 
τριγωνομετρίας' τοΰ περί κρικωτής σφαίρας κατά Πρόκλον’ τοΰ περί χρήσεως 
σφαιρών' άστρολαβίου' γεωγραφίας καί οπτική?' πρότερον μέν παρά Μεθοδίου 
’Ανθρακίτου Ι χ  τής λατινίδος εις την έλληνίδα μετενεχθεϊσά τε φωνήν καί 
έρμηνευθεΐσα λίαν μέντοι συνεπτυγμε’νως καί άμυδρώς, ύστερον δε παρά Μπα- 
λάνου Βασιλοπούλου άναπτυχθεΐσά τε καί καλλωπισθεϊσα τή τε φράσει τής 
λέξεως καί τή σαφηνεία των νοημάτων, πλατυνθείσά τε καί πλουτισθεΐσα τή 
προσθέσει οΰκ ολίγων θεωρηυάτων τε καί προβλημάτων (Έξεδόθη έπιμελεία 
Γεωργίου Κωνσταντίνου εις τόμους 4 έν Βενετία τώ 1719, καί άνετυπώθη 
τώ 1775).

— Άντιπελάργησις, ή Συλλογή των σωζομένοον έκ τών άρχαιοτέρων Ε λ λ ή 
νων, τών έκπεπονηκότων διαφόρως προς τό Δήλιον πρόβλημα εις εύρεσιν δύο 
μέσων άναλόγων γραμμών έν συνεχεΐ γεωμετρική άναλογία, καί Ικ τών νεω- 
τέρων ΰπό Μπαλάνου Βασιλοπούλου εύφυώς γεωμετρηθεντων εις την τούτων 
εύρεσιν διά μονού τοϋ Κανόνος καί Διαβήτου γεωμετρικώς. (Διά τοϋ συνταγ- 
ματιου τούτου έπειράθη νά λύση τό περίφημου Δηλιακδν πρόβλημα, καί νό
μισα? εύστοχον την όπ’ αύτοΰ προτεινομένην λύσιν άνεκοίνωσε τήν άνακάλυψιν 
εις διαφόρους ’Ακαδημίας τής Ευρώπης (1753). Πικρώς δμω; έπεκρίθη διά 
τήν νομιζομένην εύρεσιν ΰπό Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως, σχολαρχοΰντος τότ’ έν 
“Αθωνι, καί εντεΰθεν προήχθη συζήτησις εις βαναυσολογίας παρεκτραπεΐσα. 
Τό συνταγμάτιον έδημοσιεύθη έν Βιέννη τώ 1816 ΰπό τοΰ υίοΰ του Κοσμά).

— Ερμηνεία τών άφορισμών τοΰ Τπποκράτους.
— Σχόλια εις Γαληνόν.

’Αντώνιος Κατήφορος.
Έγεννήθη έν Ζακύνθω έν έτει 1696 . Έκπαιδευθείς δ’ έν τή  πάτριά  

τά  εγκύκλια μετέβη εις Ιταλίαν καί έλθων εις Παταβιον εγενετο τρό
φιμος τοΰ Κουτουνιανοΰ έλλ.ηνομουσείου" ύστερον μεταβάς εις 'Ρώμην 
έφοίτησεν εϊς τό φροντιστήοιον τοϋ άγιου ’Αθανασίου' ένταΰθα όμως 
διασπώμενος, καί περί τάς πατρίας αύτοΰ θρησκευτικές πεποιθήσεις 
ένοχλούμενος ό Κατήφορος έφυγε λαθραίως καί διεσώθη τών ονύχων 
τής ρωμαϊκής προπαγάνδας εις Βενετίαν.

Έπανελθών εις Ζάκυνθον έχειροτονήθη αναγνώστης, καί μετ’ ολί
γον διάκονος καί ίερεύς ύπό τοΰ έπισκόπου Κεφαλληνίας καί Ζακύν
θου. Ειτα προσκληθείς ιός διδάσκαλος τοΰ Φλαγγινιανοΰ φροντιστηρίου

ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ ΑΙΩΝ. 521



5 2 2 ΤΜΙΙΜΛ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ήλθεν εις Βενετίαν, ένθα καί ύπό τής ορθοδόξου κοινότήτος προτρα·* 
πείς έκήρυττεν εις τον ναόν τοΰ άγιου Γεωργίου τον λόγον τοϋ Θεού.
,’Ενταύθα δέ συνέγραψε, χάριν των μαθητών του, καί ελληνικήν γραμ
ματικήν, καί μετά τίνος Ιταλού μετήνεγκεν εις τό λατινικόν τά .συγ
γράμματα τού πατριάρχου Φωτίου.

Έ ρωτι μαθήσεως ό Κατήφορος έπεθΰμνισε νά έπισκεφθή διάφορα 
•τής Ευρώπης μέρη, καί έκ Βενετίας άπάρας μετέβη εις Γαλλίαν καί 
’Ολλανδίαν" έπιθυμών δέ ϊνα ϊδνι καί τήν 'Ρωσσίαν καί τον τότε θρυλ- 
λούμενον τσάρον Πέτρον τον μέγαν, έπεβιβάσθη εις πλοΐον, πλήν ναυα- 
γήσας περί τά  'Ολλανδικά τενάγη ήλθεν εις ’Αμστελόδαμον, ένθα οί 
παρεπιδημούντες Εβραίοι έκ φιλανθρωπίας τον περιεποιήθησαν καί 
τάς θλίψεις αυτού καί ατυχίας έμετρίασαν. Διατρίβοντα έν Άγν] 
εγνώρισεν αυτόν ό δοΰξ τής Αοραίνης καί πρίγκηψ τού ’Ωράνζ, δστις 
έκτιμών τάς γνώσεις τού άνδρός τόν προσέλαβε παρ’ αύτω. Τότε δέ 
λέγεται, δτι ό βασιλεύς τής Πρωσσίας έςειλε σοφούς άνδρας εις ’Άγην, 
οϊτινες έλθόντες συνωμίλησαν μετά τού Κατηφόρου καί προέτρεψαν 
ΐνα μεταβή παρά τφ  βασιλεϊ" άλλ’ ούτος μή θέλων νά έγκαταλίπγι 
τόν δούκα άπεποιήθη, καί τότε οί άποσταλέντες περιέγραψαν τόν 
βίον καί έσχεδίασαν τήν εικόνα του, ήν λαβών ό Φρεδερίκος κατέταξε 
μετά των άλλων σοφών έν τή εΐκονοθήκνι του.

’Επανακάμψας ό Κατήφορος εις Ζάκυνθον έπροβιβάσθη πρωτοπα- 
πάς’ ενταύθα δέ μελετών, συγγράφων, καί κηρύττων έπ’ εκκλησίας 
κατέλιπε τόν βίον έν έτει 1763.

Ό  ίερεύς Κόντος έξεφώνησεν αύτω ώραΐον επικήδειον λόγον (’).
'Ο Κατήφορος ήν, κατά Ζαβίραν καί άλλους, πολυμαθής καί πεπαι

δευμένος έν τε τή θύραθεν καί ιερά θεολογώ, είδήμων τής έλληνικής, 
λατινικής, καί ιταλικής γλώσσης, καί επαινείται ύπό Κούμα ως. καλός 
γραμματικός.

Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α ·

— Μετάφρασις λατινική τινών τοϋ Χρυσοστόμου συγγραμμάτων.
— Έ ^ κ ώ μ ιο ν  τοΰ άγιου Σπυρίδω νος, (λα τιν ιστί).
— Μετάφρασις λατινική των τοΰ Φωτίου.
-—Βίος Πέτρου τοΰ Μεγάλου αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας. (Έγράφη ίταλι- 

βτί καί έζεδόβη πολλάκις έν Βενετία (1736), Μεδιολάνοις, Νεαπόλει κλπ. Έ ν

ί ’) Παν. λιώσου, Vv?in περί Κατηφόριυ, Έν ΖαχύνΟφ 1838.



ϊτει 4737 έζίλληνιοθείς ΰπο τοΰ Κεφαλλήνος ’Αθανασίου Σκιβδα έτυπώθη 4* 
Βενετία).

— 'Ιστορία παλαιάς καί νέας Διαθήκης έκ τοϋ ιταλικού μετά χαλκογρα
φιών και έζηγήσεων έκ τών πατέρων. Ένετίησι 4737.

— Ελληνική γραμματική, καί ποιητική μέθοδος. Ένετίησι 4769, 4778, 
καί 4784.

—Λόγοι έκκλησιαστικοί.
~  Στιχουργήματα.

Φιλόθεος ο Κύπρου.
Περί τοϋ λογίου τούτου αρχιεπισκόπου λέγει ταϋτα ό συμπολίτη? 

του Κυπριανός (‘). » ’Αναβάς δέ επί τοϋ θρόνου μετά, τόν Σίλβεστρον 
11 ό φιλεπιστήμων διδάσκαλος κύριος Φιλόθεος έκ Γαλάτων κώμης, ώς 
» έν Κωνσταντινουπόλει χρόνους αρκετούς διατελέσας, καί μαθητάς 
11 έκ τών έπισήμων οικων εύγενών έκεϊσε λαβών, μάλιστα τόν Κρι- 
» τίαν έκεϊνον έχων έν πάσιν υπερασπιστήν, ώς διδάσκαλος κατ’ 
ν ιδίαν τών τέκνων αΰτοϋ χρηματίσας, άνήρ έφωδιασμένος διά θεω- 
» ρίας καί πράςεως άριστα, ζηλωτής παιδείας τών νέων ών, έστόλισε 
« την ’Αρχιεπισκοπήν μετά σχολών έλληνικής καί μουσικής, καί 
» διδασκάλων, φιλόπτωχος, «φιλάργυρος τον τρόπον, γενναίος την 
» ψυχήν, έσέμνυνε τήν αρχιεπισκοπήν, καί τό αρχιεπισκοπικόν όνομα 
■ ήγειρεν, εις οΰ τήν τυχοϋσαν μεγαλοπρέπειαν, ώς ούδείς άλλος τών 
” πρό αΰτοϋ, καί τή εϊδήσει τών έκκλησιαστικών τάξεων τήν έκκλη- 
11 σίαν τής Κύπρου καί τό ίερατεΐον εΰπρέπισεν' ούτος πρώτην φρον* 
» τίδα έπελάβετο νά έλευθερώσνι τήν πατρίδα τών δυσαπαντήτων 
» δοσιμάτων καί τών άκορέστων έζουσιαστών ν’ άναστείλνι τήν^ρμήν' 
” δθεν πορευθείς εις Κωνσταντινούπολή ένήργησε τοσοϋτον, ώστε 
» έ'φθασε νά καταπείσνι τόν βεζίρην νά κάμνι έλεος εις τόν ράγιάν, 
” καί νά κατεβάσιρ άπό τά χαρατσοχάρτια αρκετήν ποσότητα άλλα φεΰ! 
u υπό τινων κακοτρόπων εχθρών Τούρκων, καί ταχα  Χριστιανών το» 
V όνόματι, ύπο τίνος λέγω Κιρσά Μεεμέταγα Άλαγήμπεη τής Πάφου, 
” τινός κακοκλήρου ίερέως ΙΙαφίου, τινός Μαρκέλλου καί Μοδίτου, 
» καί Χοιροκοιτιώτου, καί άλλων φθονερών διαβαλθείς εις τόν βεζίρην 
11 εστάλη εις Κύπρον σιδεροδέσμιος, καί είς φυλακήν έμβληθείς άπαι- 
ν τεΐτο πώς έλαβεν άπό τόν ράγιάν άνευ φερμανίου τρία καί πέντε γρό- 
« σια' άλλ’ εις τήν έξέτασιν έδείχθη άθώοςτής διαβολής καί κατηγορίας

ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ AKIN.

. (') ‘Ιστορία Χρονολογική τής νήσου Κόπρου, ο;λ. 315.
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» τών ρηθέντων κακοτρόπων. Έξώσθη δέ καί τοΰ θρόνου, καί τις νεα- 
.» νιας οίνόφλυξ Νεόφυτος παρά τών ρηθέντων Κυπρίων εκλεχθείς, 
» βιασθέντος τοΰ πατριάρχου από τής Πόρτας Six  την χειροτονίαν 
» του, έχειροτονήθη αρχιεπίσκοπος τό κνώδαλον' άλλ’ έλθών εις Κύ- 
» προν ό γεννάδας, καί οΰ μόνον μή αποδεχθείς άλλα καί άποστραφείς 
)> υπό τών χριστιανών, καί ώς επιβάτης τοΰ θρόνου καί ώς μή Κύ- 
» πριος, όρώντων τον γνήσιον αυτών αρχιερέα εις τά  δεσμ.ά, καί φυ- 
» λακήν υπέρ αυτών πάσχοντα, εντός ολίγου ΰπ’ αδημονίας, μάλλον 
» δέ ύπά μέθης άπεχρέμψατο την ψυχήν' καί πάλιν τίθεται έλευθε- 
» ρωθείς ό λύχνος έπί την λυχνίαν, ό αθλητής Φιλόθεος' άλλ’ Οπο 
» φόβου τής καταδρομής ό μακάριος επιληψία κατασχεθείς έκρατήθη 
« δλος τά μέλη, καί τρέμων χεϊρας καί πόδας μόλις έκινεΐτο υπό 
.» δύο βαστάζων άνθρώπων μέχρι τέλους τής ζωής.

» ’Αλλά καί είς τοιαύτην άδλίαν κατάστασιν ευρισκόμενος μήτε 
» άπεδειλίασεν ό καλός ποιμήν, άλλά γενναίος διά την τοΰ κοινού
> οΰφέλειαν προσπαθών άπήλθεν είς Βηρυτόν, καί έκεϊθεν άπέστειλεν 
» τους άρχιερεϊς, τον ’Ιωακείμ. Πάφου, τόν Μακάριον Κιτιαίων, καί 
» τόν Κυρηνίας Νικηφόρον είς βασιλεύουσαν διά πρόσκλαυσιν μ,ετά καί 
,*> άλλων Κυπρίων καλοθελήτων, ένθα πολλά οι φίλοι αΰτοϋ συμπράξαν-
> τες καί βοηθήσαντες τοϊς άρχιερεϋσι καί τοΐς λοιποϊς, κατέπεισαν τόν 
» βεζίρην έλθεϊν είς τοιαύτην συγκατάβασιν καί συμφωνίαν, ό'τι ά
> τόπος άπό τους 17'ό-ί καί είς τό εξής νά έ'χη νά πληρόνρ διά δό-

σιμόν δέκα χιλιάδας χαρτία.............»
’Ε^λεύτησεν ό αείμνηστος Φιλόθεος έν ετει 1 7 5 9 , διαδεχθείς έν 

τή αρχιεπισκοπή υπό τοΰ άρχιμ.ανδρίτου αΰτοϋ Παϊσίου.
Συνε’γραψεν έν ετει 1740, Σημειώσεις περί τής τών Κυπρίων εκκλησίας, καί. 

Εκθεσιν περί τών προνομίων αυτής, δημοσιευθείσας υπό Κυπριανού εν ιστο
ρία Κύπρου σελ. 372 — 390).

Μιχαήλ Παπαγεωργίου.
Έγεννήθη έν Σιατίστη τής Μακεδονίας την 26  Φεβρουάριου 1 7 2 7 . 

Οϋ μόνον ό πατήρ αύτοΰ ήτο ίερεΰς άλλά καί μ.ακρά καί άδιάκοπος 
σειρά προγόνων τό λευϊτικόν έξήσκει έπάγγελμα. ’Εσπούδασε τά 
μέν γραμμ,ατικά καί εγκύκλια έν τή πατρίδι παρά τώ δίδασκά λ ω 
Παϊσίω, τώ ύστερον Παραμ.υθίας έπισκόπω, ύστερον δέ μεταβάς είς 
^Ιωάννινα έξεπαιδεύθη τά  φιλοσοφικά παρ’ Εύγεν’ω Βουλγάρει. Μετά 
ίίιν «ποςςεράτωσιν τών στνουδών έ^ανακάμ-ψας έχρημάτισε διδάσκαλος-
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Λατά πρώτον έν τή πάτριοι του, ύστερον & ’ εις Σέλντσαν, 8θεν προσ
κληθείς εις Μελενίκον έδίδαξε καί ένταΰθα έ<ρ’ ικανόν χρόνον, έκφω- 
νών καί καθ’ εβδομάδα σχεδόν επ’ άμβωνος διαφόρους ψυχωφελείς 
λόγους. ’Εκ Μελενίκου άναβάς εις Γερμανίαν έδιδάχθη την γερμανι
κήν καί λατινικήν γλώσσαν, και ύστερον ελθων εις το εν Βιέννη 
Πανεπιστήμιον ήκροάσατο τήν φιλοσοφίαν, τας νεωτέρας επιστημας, 
καί μέρος τ ις  ιατρικές. Μετά ταϋτα έχρνιμάτισε διδάσκαλος τών 
εκεί έλλνινοπαίδων, καί μετ’ οΰ πολϋ κατέστη καθηγητής τής ελλη
νικής έπί μισθώ δημοσίω έν τω  κολλεγίιρ τής άγιας Βαρβάρας, ένθα 
διά πολλοϋ χρόνου έδίδαξε πολλούς τών Λατίνων ιερέων καί κληρι
κών. ’Ενταύθα συνεδέθη καί διά στενής φιλίας μετά του περίφημου 
βιβλιοφύλακος Κολλαρίου.

Μεθ’ ικανόν χρόνον ό Μιχαήλ έλθών εις Ουγγαρίαν έδίδαξεν έν 
Πέστη, Βούδα, Μισκόλιξ, καί Ά γρία, έκεΐθεν δ ’ έπανελθών εις Βιέν
νην έπανέλαβε την διδασκαλίαν τών έλληνοπαίδων, καί ένταΰθα προσ
βληθείς έκ σφοδρού κολικωπόνου έξεμέτρησε τό ζην τή 1 9 ’Ιουνίου t7 9 6 .

Κατά Ζαβίραν ό Μιχαήλ ην άτηρ γραρρατιχώ τατος, ρήτωρ, ποιη
τής , καί ψι.Ιύσοψος.

Σ  νγγράμρα,τα.

— Τό μέγα Άλφαβητάρων. Έ ν Βιέννη 1771 Πίστη, 1789, Ένετίησι 1804.
— Μικρόν Άλφαβητάριον. Βιέννη 47. .
— Πρόχειρος καί εύπόριστος διδασκαλία τών πρωτόπειρων 'Ρωμελιτών τής 

Γερμανικής γλώσσης. Βιέννη 4772 καί 4793, Πίστη 4792.
— Οικιακός καί πρόχειρος διδάσκαλος τών άρχορίων τής ελληνικής γλώσ

σης. Βιέννη 4783.
— Έ π η  ήρωελεγεΐα, ιαμβικά, κλπ. εις τήν γραμματικήν Μοσχοπούλου, 

την Ικκλησιαστικήν ιστορίαν Μελετίου, χρονικόν Φραντζή, τήν ιταλικήν γραμ
ματικήν Θωμά Μανδακάση κλπ.

Έ ν έτει 4773 έξέόοτο τήν γραμμμαπκην (Περί σχεοών) Μανουήλ τοϋ 
Μοσχοπούλου, προτάξας καί βίον τοϋ συγγραφέως.

Παρά ταϋτα καταγράφονται υπό τοϋ Ζαβιρα και τα έξης ανέκδοτα τοϋ
Παπαγεωργίου.

Απάντησις εις τοδς συλλογισμούς τοϋ σοφωτάτου Κολλαρίου περί τής 
έκπορευσεως τοϋ άγιου Πνεύματος.

I ραμματική Γερμανική πληρεστάτη.
Απόκρισις πρός τήν είσενεχθείσαν αΰτώ έρώτησιν περί τον απολυτίκιου 

® Τήν σπουδήν σου τή κλήσει κατάλληλον έργασαμένη φεροινυμε ι>.

Επιγράμματα εις νεόδμητους εν Σιατίστη οίκους, τό ΰπέρθυρον τοϋ 
tv  Αγρια ναοϋ, την Πυξίδα τοϋ 'Γψηλάντου, κλπ,
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— ΠβρΙ τής τοΰ κόσμου πλάσεως δι’ ήρωιλεγείων στίχων.
•—Έπιστολβί γλαφυρώταται προς διαφόρους.
— Κατά Καλβινιστών καί λουθηρανιστών περί έπικλήσεως των άγιων, περί 

προσκυνήσεως των εικόνων, των λειψάνων, τοΰ σταυροΰ, καί άλλων τινών άναγ- 
καίων (Έγράφη έν Πεσιη τω 1788).

—Άπόκρισις προς τον Ιλλογιρώτατον ’Αθανάσιον Στίρια περί τοΰ J θέ- 
βπη κατεβρόντησε «.

— Πλειστοι λόγοι Ικφωνηθέντες έν Σιατίστη, Σελίτβη, Μελενίκω, Λιππου- 
πόλει κλπ.

Έκτος τούτων μετε'φρααεν έκ τής λατινικής εις τήν απλοελληνικήν την Άνα* 
τομίαν τοΰ Κούλρου, καί λόγους τινάς τοΰ Κικέρωνος.

Γαβριήλ Καλλονάς.
Έγεννήθη έν νΑνδρω τω  1 7 2 4  καί δεκαετής άπορφανισθείς πατοός 

συναπήλθε μεθ’ ενός των Θείων του εις Σμύρνην, όπου διήκουσε 
τάς πρώτας άρχάς των μαθημάτων* μεθ’ Ικανόν χρόνον έπα- 
νελθών εις τήν ένεγκαμένην ένεδύθη τό μοναχικόν σχήμα έν τη μονή 
τής Ζωοδόχου Πηγής, καί έκεΐθεν μετά παρέλευσεν αρκετού χρόνου 
άνεχώρησεν εις ’Αλεξάνδρειαν πρός τάν Θεΐόν του Ματθαίον τόν πατρι
άρχην, υπό τοΰ όποιου έχειροτονήθη ίεροδιάκονος, καί έπί πενταετίαν 
έχρημάτισε γραμματείς αΰτοΰ. Έξ Αίγυπτου ήλθεν εις Άθωνα, ένθα 
ήκροάσθη παρ’ Εύγενίω τά  φιλοσοφικά μαθήματα. Μεταβάς εις Κων- 
σταντινούπολιν έχρημάτισε διδάσκαλος τινών εύγενών, ώς Σταυράκη, 
Υψηλάντου κλπ. ’Απάρας έκ Βυζαντίου ήλθεν εις Βουκουρέστιον καί 
έκεΐθεν εις Βιέννην, ένθα έπί πενταετίαν έχρημάτισεν εφημέριος των 
παρεπιδημούντων ορθοδόξων Ελλήνων. Έλθών είς Ουγγαρίαν έγένετο 
έφημέριος τής έν Πέστη έλληνικής έκκλησίας έπί δύο έτη, καί έπί 
άλλα δύο τής έν Διασέγ, καί τελευταϊον είς Γκιόγκιος, ένθα καί τό 
ζην έξεμέτρησε τή 8 Μαρτίου 1 7 9 6 .

" Παρ’ αύτώ τώ αΐδεσίμω καί σοφω άνδρί, γράφει ό Ζαβίρας} 
» ένέτυχον τοσαΰτα έλληνικά χειρόγραφα συγγράμματα, τά πλεΐστα  
» ιδία χειρί γεγραμμένα, δσα παρ’ ούδενί άλλω των ήμετέρων, άτινα 
» σώζονται τανΰν παρά τώ πανοσιωτάτω αρχιμανδρίτη καί άνεψιώ 
» αύτοΰ ’Ιγνατίω τώ Καλλονά, τώ τανΰν εις Γγιόγγιος έφημερεύοντι >ι.

Έγραψεν ό Γαβριήλ Παιδαγωγίαν έκδοθεϊσαν έν Βιέννη τώ  1 800  
άιπό τών ανεψιών του Ιγνατίου καί Γεωργίου Καλλονά.

Σπυρίδων Μηλιάς.
Έγεννήθη έν Κερκύρα, καί τόν μοναχικόν άσπασθείς βίον έχει ροτογ
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ί»ηθη υπό της μεγάλης έκκ>.ησίας πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης; 
Επειδή δέ ό έν Βενετία μητροπολιτικός θρόνος του Φιλαδελφείας, 
ένεκα τής αποστασίας Μελετίου τοΰ Τυπάλδου, είχε καταργηθή, τό 
πατριαρχεϊον άνέθηκεν εις τον Μηλιάν την διεύθυνσιν των έκεϊ εκκλη
σιαστικών υποθέσεων, όνομάσαν αυτόν τοποτηρητητ χαι πρόεδρον των 
tv  ra te  x-lttralo 'Ererlcuc ' ΕΛΛήνων- ’Εν έτει 1762  άπροτάθη 
ύπό τών έν Βενετία ορθοδόξων ώς μητροπολίτη; Φιλαδέλφειας, άλλ’ 
επειδή ό Φατζέας προλαβών έχειροτονήθη παρά κανόνας, έματαιώθη 
ή εκλογή τοΰ Μηλιά, όστις παρέμεινεν ενταύθα ώς πατριαρχικός 
εξαρχος, κηρύττων τον λόγον τού Θεού, συγγραφών καί επιστατών, 
πατριαρχικ-ji ίσως κελεύσει, εις τήν εκδοσιν τών έκκλησιαστικών 
βιβλίων.

'θ  φιλόπονος Κερκυραϊος μετά μεγάλης έπιμελείας σύλλέξας έξέ- 
δωκεν έν Βενετία (καί ούχί έν Παρισίοις ώς ψευδώς έν τίτλιρ φέρεται) 
Συνάθροισιν τω ν 'Α γίω ν  Σννόδων τής ΚαθοΜχήζ ’ ΕχχΛησίαο^ ένετει 
1761 εις τόμους δύο ογκώδεις εις φύλλον δαπάννι τ ο ΰ ’Αθηναίου Πολη- 
μέρου Παυλή.

Συνέγραψε Διδαχάς (1 7 7 3 ), 'Ιδέαν ά.Ιηθη τονμετανοοΰντος (1 7 7 4 ), 
τό Έπιστολάριον (1 7 8 5 ), καί έπεμελήθη διαφόρους έκδόσεις (’).

Στέφανος Νικολαΐδης.
’Εγεννήθη έν ’Ιωαννίνοις, καί ήτο ανεψιός Σεραφείμ Β ' τού πατριάρ- 

χου Κωνσταντινουπόλεως. Άκροασθείς έν τή πατρίδι τά  εγκύκλια 
μετέβη εις Κωνσταντινούπολή, καί έπί εξαμηνίαν διήκουσε τών έκεϊ 
διδασκόντων' ύστερον άδρα δαπάννι τού θείου του έπέμφθη εις Πίζαν 
πρός έκπαίδευσιν, άλλά μετά τήν έν έτει 1760  Ικπτωσιν τοΰ Σερα
φείμ άπό τού θρόνου ό δυστυχής Στέφανος περιελθών εις αμηχανίαν, 
διά τήν παντελή στέρησιν τών άναγκαιουντων, ηλθεν εις Αιβόρνον 
καί προσελήφθη ΰπό τίνος συμπατριώτου του έμπορου ώς γραμματεύς. 
Μετ’ ού πολύ (κατά τύχην ευπατρίδης τις “Αγγλος διερχόμενος έκεΐ- 
θεν καί ίδών τήν πολυμ.άθειαν αυτού παρελαβεν εις Αονδΐνον^ 
ένθα τον συνέστησεν εις πολλούς “Αγγλους ώς διδάσκαλον τής 
ελληνικής γλώσσης. “Υστερον έχρημάτισε κοινός διδάσσαλος, διαπρέ- 
ττων έπί πολυμαθεία κοσμιότητι καί ηθών, 8θεν καί μεγάλως έτιματο 
καί έσέβετο παρά πάντων. Μ ή δυνάμενος όμως νά υποφέρω τό ψυχρόν

5 2 *

Ο  Ζαβίρις—Βρετοΰ Κατάλογος, Β’, σελ. 230.
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τη ; ’Αγγλία; κλίμα έπανήλθεν εις Ιτα λία ν, καί ενταύθα και το 'ζ:($ 
έξεμέτρησεν έν ετει 1792.

"Εγραψεν ό Νικολαί'δη; πολλά καί διάφορα εξ ών μνημόνευαν -  
ται ταΰτα.

— Περί της 'Ιπποκράτους τέχνης.
— Λύσεις φιλοσοφικών αποριών.
—Ά ναίρισις ε’ις τό τοϋ άββα Κομπανιώνη καθ’ Ελλήνων σύγγραμμα (’)ι

Ίωάσαφ Κορνήλιος.
’Εγεννήθη έν Ζακύνθω καί έγένετο εί; των προσφίλεστέρων μ.αθη

τών Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως. Διατρίβων έν Κωνσταντινουπόλει διω- 
ρίσθη ίεροκήρυξ υπό της μεγάλη; εκκλησία;, καί έξεφώνησε διαφό
ρου; πανηγυρικούς καί έπιταφίου; λόγους, ώς εί; Νικηφόρον Νικομή
δειας, εις τον ηγεμόνα ’Ιωάννην Καλλιμάχην, εις Κωστάντιον Σιγοϋρον 
Ζακύνθιον τον μέγαν αρχιδιάκονον, εί; ’Αντώνιον τον Σίφνιον πρώτον 
όστιάριον, Γεώργιον Σταυράκογλουν τον τυραννικώ; κρεμασθέντα έν 
ετει 1 7 6 2 , εί; ’ΐωάνην 'Ρίζον Μανέν τον ιατροφιλόσοφον, εί; τον άρ
χοντα Κωσταντΐνον Σοϋτζον ή Δράκον, εί; ’Αλέξανδρον Σοϋτσον η Δρά- 
κον αδίκως κατακριθέντα καί διά τό μή έξωμόσασΟαι την εί; Χρι
στόν πίστιν κρεμασθέντα, εί; τόν μέγαν ποστέλνικον Κωνσταντίνον 
τον Σουλουστιάρην, εί; Στέφανον Μαυροκορδάτον διερμηνέα τοϋ βασι
λικού στόλου, εί; Χοτζα-Άνδρέαν τόν Σαράφην, εί; Χατζή-Μανόλην 

Μπικέλλαν Βερροιέα κλπ.
'Ο Κορνήλιο; ην εύγλωττο; καί ευφάνταστο; ίεροκήρυξ, άσκόπω; 

όμως μεταβαίνει άπό ιδέα; εί; ιδέαν, καί έξ είκόνο; εί; εικόνα’ κατό
χων ολίγα; αστρονομικά; καί γεωμετρικά; γνώσεις δεικνύει παραδόξω; 
άκατανόητον συμπάθειαν υπέρ των άριθμ,ών, έκαστο; των όποιων έχει 
δι’ αυτόν μυστηριώδη δύναμιν’ παραδείγματα; χάριν έν τω προ; τον 
άγιον Γεώργιον λόγω του αναφωνεί ταύτα’ « όγδοήκοντα καί δύο 
» έχομεν χρόνου; έως τή; σήμερον, όπου Σωτηρα καί όμολογοϋμ εν, 
» καί έορτάζομεν, καί έξυμνοϋμεν τόν Τροπαιοφόρον Γεώργιον. ΆριΟ- 
»  μό; μυστηριώδη; όπου αναλυόμενο; δείχνει φανερά, ότι αυτό; είναι 
» των Τροπαίων τό Τρόπαιον. Βλέπω εγώ τά  μέρη του καί είναι τό  
» τετράγωνον των τεσσάρων γενικών ’Αρετών, καί τό τετράγωνον 
•  των πέντε σωματικών Αισθήσεων, ήτοι τό δεκαέξ καί τό είκοσι

0 )  Ζ α β Ιρ α ς ,
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« πέντε* * βλέπω τούτων τό άθροισμα καί είναι το τεσσαράκοντα έν. 
" Βλέπω, ότι τό άθροισμα τούτο των τετραγώνων άν πολυπλασιασθ^ 
" μέ την Δυάδα, τούτέστι μέ την Πράςιν καί την θεωρίαν, γεννφ 
Μ πεπληρωμένως τόν μυστηριώδη άριθμόν, οπού είναι 6 ογδοηκοστές
* δεύτερος, οπού είναι τού τερατουργοΰ Γεωργίου των Τροπαίων
■ Τρόπαιον, συνθεμένον άπό όσα Τρόπαια σταίνουν ή αϊσθησαις, άπό
* όσα Τρόπαια ύψόνουν ή Άρεταίς ».

Τοιούτοι μαθηματικοί παραλογισμοί άπαντώνται καί έν τω  λύγο» 
πρός τον άγιον Νικύλαον, τον όποιον προσπαθεί ν’ άποδείξνι κεντρογ 
tcotJor περιεκτικήν ο.Ιων των Μακαρισμών τον ΕναγγεΜον.

Κακόζηλο; ούχ ήττον εΐνε καί ή ΰπό τού Ίωάσαφ αυθαίρετο; και
νοτομία γεωμετρικών όρων, ως κνΰόχνδον, κλπ.

Οί λόγοι τού Κορνηλίου έξεδόθησαν έν Βενετία τω  1 788  είς δύο 
Αγχώδεις τύμβος, προσφωνούμενοι εις Ευγένιον τόν Βούλγαριν, προστε- 
θέντος καί Σ υ ν τά γ μ α το ς  Έ χ χ Λ ψ η α σ τ ιχ η ς  ρη τορ ικ ή ς .

Ό  Ίωάσαφ άπεβίωσεν έν Ζακύνθω περί τά  τέλη τού IH ' αΐώνος.

'Ρήγας ο Φεραΐος.
Έγεννήθη έν Φεραΐς (Βελεστίνω) της Θεσσαλίας περί τά  μέσα τού 

ΪΗ ' αΐώνος (’), καί έπαιδεύθη τά  εγκύκλια εις τό έν Ζαγορά σχολεΐον, 
«υμμαθητάς έχων Νικύλαον τόν Κασαβέτην, καί Ίωάννην 'Ρήγα Πάν- 
τον (2). Φύσει φιλελεύθερος καί αδυνατών ΐνα συζήση μετά τών τυ
ράννων τής πατρίδος του & 'Ρήγας έγκαταλιπών τήν Θεσσαλίαν μ ε- 
τέβη εις Δακίαν (1790). Εις Βουκουρέστιον, όπου υπό τήν προστασίαν 
τών 'Ελλήνων ήγεμύνων εΐχον εύρει άσυλον αί άπό τού πατρίου εδά
φους φυγαδευθεΐσαι Μούσαι, ό 'Ρήγα; ήκουσεν υψηλότερα μαθήματα, καί 
μ ετ’ ύλίγον προσελήφθη γραμματεύς τού άρχοντας Βραγκοβάνου.

Ή  τύτ έκραγεΐσα Γαλλική έπανάστασις είχεν έξάψει τά  πνεύματα 
πάντων, καί εντός χρυσών ονείρων εκυλιετο ή έζεγερθεΐσα φαντασία καί 
νέων καί γερόντων, έλπίδες δέ καί καρδιωγμοί δέν έ'παυον διαγε- 
λώσαι καί παρορμώσαι τους "Ελληνας εις έθνικήν άποκατάστασιν. Ή  
φλογερά τού 'Ρήγα καρδία, ώς δήλον, είχε τότε μεταβληθή εις κά

(■) κ « ά  Πε^αιδόν έγε.νήβη χφ 1754, xal Νιχολόπουλον 1753.
(*) 6  Κβοαδέττ,ς έδίδαξεν ε’ς χδ σχολεΐον χής Ζαγορϊς- ό δέ ’Ιωάννης 'Ρήγ* 

Ίάνχος έσχίν ό πβχήο χοΰ έν τω Πανεπισχημίω χαθηγηχοϋ τής φ:λοσοφίσς Κοριού 
Φιλέτου Ίωάννου.

(ν ε ο ε λ λ . φ ιλ ο α ο γ .) 3 ί
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μινον αισθημάτων, καί υπό τά πρίσμα πυρετώδους ενθουσιασμού ένέ* 
κυμόνησε την εθνεγερσίαν. 'Η 'Ελλάς, μεγάλη ποτέ καί κραταιά. 
παρίστατο τότε εις τά  όμματά του τεταπεινωμένη, σύρουσα την άλυ- 
σον ,τοϋ δούλου, καί κύπτουσα τον αυχένα υπό την μάστιγα βαρβάρου 
δεσπότου. "θθεν μέ την μονομερή ιδέαν τής άπελευθερώσεως του γένους 
ψυχή τε καί σώματι ήρξατο πλέον εργαζόμενος ό θερμουργός πα- 
τριώτης.

Τφ 1 7 8 6  διορισθεΐς ήγεμών τής Βλαχίας ό Μαυρογένης, προσέ- 
λαβε μετ’ ού πολύ τόν 'Ρήγαν ώς γραμματέα, θελχθείς έκ τής μετ’ 
αύτοϋ γενομένης ποτέ συνδιαλέξεως· Κηρυχθέντος τοϋ μεταξύ 'Ρωσσίας 
καϊ Τουρκίας πολέμου, ή Πύλη έχορήγησεν απόλυτον εξουσίαν εις τόν 
Μαυρογένην, τά  μέγιστα εΰνοούμενον υπό τοϋ παντοδυνάμου τότε 
ναυάρχου Χασάν τοϋ Γαζή. Λιορίσας ό ήγεμών στρατιωτικούς έπιτη- 
ρητάε των παραδουναβίων, εξέλεξε μεταξύ τών άλλων καί τόν γραμ
ματέα του 'Ρήγαν, τοποθετηθέντα ώς τοιοϋτον έν Κραΐόβα. Κατά 
τόν πόλεμον εκείνον διαταχθείς υπό τής Πύλης καί ό διάσημος 
Πασβάνογλους έφρούρει μετά 1 2 0 0  λογάδων εις τά παρίστρια. Μετ’ 
αύτοϋ προσοικειωθείς ό 'Ρήγας συνεδέθη στενώς’ την δέ φιλίαν εκείνην 
συνέσφιγξεν ετι καί τό έξής συμβεβηκός. 'Ο  Πασβάνογλους, στερού
μενος τροφίμων διά τόν στρατόν του, τών οποίων ή μεταφορά δυσχε
ρής, ένεκα τής πεσούσης χε«5νος, καθίστατο, εξύβρισε πικρώς τόν επι
στάτην τών τροφών, θειον τοϋ Μαυρογένη' ό δέ ήγεμών μαθών τοϋτο 
διέταξε τήν τιμωρίαν τοϋ ύβριστοϋ, δστις πληροφόρηθείς τοϋτο έκρυβη* 
Διαταχθείσης τής προσαγωγής του, οί ς-ρατιωτικοί έπιτηρηταί έτέθησαν 
εις κίνησιν καί ό 'Ρήγας λαβών όμοίαν διαταγήν τοϋ ήγεμόνος, επεμψε 
τέσσαρας στρατιώτας έκ τοϋ σώματός του, γνωρίζοντας προσωπικώς 
τόν δραπέτην, μέ τήν παραγγελίαν όπως εΰρόντες προσαγάγωσιν αυτόν 
άνευ κρότου καί ταραχής. 'Ο Πασβάνογλους μετημφιεσμένος περιφε
ρόμενος άνεγνωρίσθη υπό τών σταλέντων, καί όδηγηθείς ήσύχως παρε- 
δόθη εις τόν 'Ρήγαν, όστις φιλοδωρήσας τούς συλλαβόντας καί παραγ- 
γείλας αύτοϊς άκραν μυστικότητα, περιεποιήθη αδελφικώς τόν αιχμά
λωτον, ποός 8ν τό εσπέρας συνδειπνών είπε* « δόξασον τόν Θεόν, βέη, 
» δτι έπεσες εις χεϊράς μου’ έγώ δέν σκοπεύω νά έκτελέσω τήν δια- 
» ταγήν τοϋ ήγεμόνος, άν καί αύστηρώς διατάσσωμαι* ταύτην τήν 
» νύκτα θά σέ στείλω ασφαλώς εϊς τήν πατρίδα σου, σύ δέ, ενόσω 
7> τά πράγματα εύρίσκονται εις το'.αύτην θορυβώδη καί επικίνδυνον
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» κατάστασιν, πρέπει νά αέτρς κρυμμένος και άγνωστος εις τήν π  a - 
11 τρίδα σου* τοιουτοτρόπως δέ πράττ-ων θά· σώση,ς καί των δύο μας 
» τήν ζωήν καί ύπόληψιν ».

'G 'Ρωσσικός στρατός υπό τόν αρχιστράτηγον Ποτέμκίν εΐσήλασβ 
μετ’ οΰ πολύ εις ’Ιάσιον, καταλαβών ύστερον αμαχητί καί τό Βου~ 
κουρέστιον- ό δυστυχής Μαυρογένης έπλήρωσε διά τής κεφαλής του 
τόν Θρίαμβον των ρωσσικών οπλών. 'Απλούς πλέον ιδιώτης έπανελΘών 
δ 'Ρήγας εις την υπό των Μοσχοβιτών κατ-εχομένην πρωτεύουσαν της 
Βλαχίας δεν έφαντάσθη νά ζητήσνι οΰδεμίαν πολιτικήν υπηρεσίαν, εί 
καί άχων πρός τούτο αρκετά συστατικά «πολήψεως κάί θαυμαστής 
γλωσσομάθειάς.

Ό  Πασβάνογλους μαθών τόν θάνατον τού Μαυρογένου, ήλθεν εις 
Βουκουρέστιον μετά πολλών δώρων ϊνα έκδηλώσνι το πρός τόν σωτήρά 
του αίσθημα ευγνωμοσύνης.

Μεγίστην έντύττωσιν ένεποίησεν εις τό διορατικόν τού 'Ρήγα ό πνειτ 
ματώδης καί ζωηρός τού Βιδινίου βέης, δστις εκτός των άλλων είχε 
καί τό προτέρημα μ.εγάλης έν τώ τόπω του επιρροής, -δυνάμενος 
έν ώρα νά στρατολογήσνι αρκετούς λογάδας. Τόν ’Οθωμανόν τούτον. » 
'Ρήγας έκρινεν άρμόζον ϊνα κατηχήσνι καί εί δυνατόν προσλάβ-ρ άρρω-' 
γόν των μεγαλουργών του σχεδίων·.

Κατά τόν ϊίερραιβόν ώμίλησεν αύτω ώς έξης:
“ ’Εάν έγώ, βέη, έσωσα την ζωήν σου άπό τόν θάνατον, τούτο 

ήτο χρέος μ.ου, διότι δοξάζω ό'τι ένας Θεός έπλασεν όλον τόν κόσμον, 
ώστε όλοι ήμεθα πλάσματα καί τέκνα ενός πατρός, καί επομένως 
αδελφοί' φέρω ώς παράδειγμα τό εξής' όταν ,εϊς πατήρ γέννηση, καθ’ 
ΰπόθεσιν πολλούς υιούς, καί ό μέν έξ αυτών γένφ δερβίσης, άλλος 
ποαγματευτής, άλλος ψωμοπώλης, καί άλλοι μεταχειρισθώσιν άλλα 
επαγγέλματα, δύνανται ούτοι ν’ άρνηθώσι τόν πάτερα των, καί τήν 
αδελφοσύνην των ένεκα τής διαφοράς τών επαγγελμάτων, δικαιούν
ται άρα ενώπιον τού Θεοϋ διά τούτο νά αποστρεφεται καί κατατρέχνι 
ό εϊς τόν άλλον, ενώ ό πατήρ αύτών αγαπά όλους επίσης; ’Εάν σύ 
καυχάσαι, ότι ή ’Οθωμανική πίστις είναι καλλίτερα άφ’ δλας τάς 
άλλας, καί έγώ πάλιν φρονώ, ότι ή έδική μου υπερβαίνει όλας, κατά 
τούτο σφάλλομεν καί οί δύο φιλονεικούντες, διότι ο Θεός, ως κοινός 
πατ/ρ} διατάττει νά ήμεθα ειλικρινείς, δίκαιοι, φιλάνθρωποι, 
κ«ί νά άγαπώμεν τούς υπηκόους καί νά μή καταδικάζωμεν αυτούς

53  V'
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άνόμως, ώς τά  άλογα ζώα* καθόσον δέ άφορίή είς τά  θρησκευτική 
ήμεΐς δέν έχομεν εξουσίαν νά έξετάζωμεν, καί διαφιλονεικώμεν δσα 
ανήκουν εις τόν Θεόν' ημείς ούτε ειδομεν, ούτε ήκούσαμεν, οΰτε εις 
κανέν βιβλίον εΰρομεν γεγραμμένον, δτι ό Θεός έπαίδευσε τόν δείνα 
διότι ήτο Τούρκος, η τόν δείνα διότι ήτο χριστιανός, η τόν δείνα, 
διότι ήτον ήλιοσεληνολάτρης κλπ. βλέπομεν δμως καί άκούομεν, καί 
είς τά  βιβλία εύρίσκομεν γεγραμμένον, ότι ό Θεός έπαίδευσε, καί 
παιδεύει πάντοτε τους τυραννοΰντας τό πλάσμα του, τους αδελ
φούς των ».

“Η ύπό τό πνεύμα άνεξιθρησκείας υπάτης και αμοιβαίας αδελ
φότητος των τέως δι’ άκατανομάστου φανατισμού άποκεχωρισμένων 
καί άλληλομαχούντων υπηκόων μυσαράς καί επαχθούς δεσποτείας 
κατήχησις αΰτη τού 'Ρήγα μεγίστην ένεποίησεν έντύπωσιν είς την 
άγρίαν πλήν αγνήν τοΰ Πασβανόγλου καρδίαν. Έν κατανύξει καί 
συντριβή καρδίας ήκουσε τους υψηλούς εκείνους λόγους, πρώτον ήδη 
άπαγγελλομένους άπό στόματος ελληνικού ενώπιον μουσουλμάνου, καί 
άπειρον πρός τόν πυρετώδη "Ελληνα όμολογήσας σέβας καί ύπα- 
κουήν, καθικέτευσεν αυτόν ϊνα τόν διδάξφ πλειότερα. 'Ο ενθουσιώδης 
"Ελλην βλέπων τό μέγα σχέδιόν του κατ’ αρχήν άσπαζόμενον, άπρο- 
καλύπτως εσπειρεν εις τήν καρδίαν τοΰ ’Οθωμανού τά  σπέρματα τής 
έπαναστάσεως. « ’Αφού φίλε, έπανέλαβε, έπείσθης εις όσα εΐλικοινώς 
σοί είπα, οφείλω νά σοΙ δείξω καί τόν τρόπον διά νά τά ένεργήσνις, 
καί μάλιστα διότι σέ βλέπω άξιον καί πρόθυμον είς τό καλόν’ είναι 
λοιπόν χρεία νά δράξ-ρς τά  όπλα, καί παιδεύσης όσους βέηδες και 
αγάδες γνωρίζεις κακούργους, τόσον είς τό Βεδίνι, όσον καί είς άλλα 
μέρη, καί έναγκαλισθής δέ τούς καλούς Τούρκους, καί τούς δυστυχείς 
υπηκόους’ δέν είναι αμφιβολία, ότι άμα άκούσρ ό Σουλτάνος τάς 
πράξεις θά σοί γράψνι (έπειδή έξέκλινε άπό τόν δρόμον τόϋ Θεού καί 
τάς έντολάς τού Κορανίου) κατάρας καί άπειλάς’ σύ όμως τό πρώτον 
κατά σου φερμάνι του πέμψον ευθύς είς εμέ, έγώ δέ θέλω σοί στείλει 
διά τού ίδιου ταχυδρόμου σχέδιον, καθ’ S οφείλεις ν’άπαντήσης δικαιο- 
λογών τάς πράξεις σου. Μή σέ φοβίσωσι, φίλε μου, αί άπειλαί, καί 
τά  στρατεύματα τών παρανόμων τυράννων’ σύ έχεις βοηθόν τόν Θεόν, 
όστις ακούει καθ’ ήμέραν τούς στεναγμούς, καί δάκρυα τόσων μυριά
δων ανθρώπων, καί δέν άφίνει ποτέ άτιμωρήτους τούς κακούργους* 
οθεν όταν ένας ήγεμών άποφασίσ-ρ νά έλευθερώσιρ τά  ελάσματα το5

$3%
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Θεοΰ άπό ένα άθεον τύραννον, τύτε ό Θεός είναι μαζή του, καί ό'ταν 
δ Θεός μετ’ αύτοϋ, ποιον άλλον φοβείται ·, ήξευρε, φίλε {/.ου, δτι πας 
κακούργος είναι δειλός, επειδή ό καθρέπτνις των κακουργημάτων του 
καί ή οργή τοΰ Θεοΰ παρίστανται νυχθημερόν προ των οφθαλμών του 
καί άφαιροϋσιν άπ’ αύτοϋ πάσαν ελπίδα σωτηρίας. Τοιαΰτα παρα
δείγματα και τόν παλαιόν καιρόν, καί τώρα έγιναν καί γίνονται 
πολλά, καί μάλιστα τά  σημερινά τής Γαλλίας ».

‘Ο Πασβάνογλους τοσοΰτον είχεν ήλεκτρισθή άπό τών λόγων τοΰ 
'Ρήγα, άπαγγελλομένων εις τήν Τουρκικήν τήν οποίαν ά'ριστα έγνώ- 
ριζε, καί μετά τόνου φωνής 8ν έκτος τής γλώσσης καί ή απαράμιλλο; 
στωμυλία τοΰ ρήτορος ένεψύχου, ΰπεσχέθη άναχωρών ϊνα ποαγματο- 
ποιήσνι τάς έντολάς του. Έλθών δέ είς Βιδίνιον ύψωσε τήν σημαίαν τής 
έπαναστάσεως, καί είς φόβον καί ταραχήν ένέβαλλε τό διβάνιον, οπερ 
συνεκέντρωσε καί άπέστειλε πανταχόθεν πολυαρίθμους στρατούς κατά 
τοΰ επικινδύνου αντάρτου. *0 'Ρήγας άμα είδε τήν έν Βιδινίφ έπα- 
νάστασιν συστηματοποιηθεΐσαν, άνεχώρησεν έκ Δακίας, καί έλθών είς 
Βιέννην έξελέξατο τήν Αυστριακήν μητρόπολιν ώς κέντρον τών ένερ- 
γειών του. ’Απόστολοι μεμυημένοι είς τό σχέδιον τοΰ 'Ρήγα, διέτρε- 
χον τήν 'Ελλάδα, καί λοιπάς τοΰ Τουρκικοΰ κράτους επαρχίας, κατη- 
χοΰντες τοΰ; πάντα; πρός έξέργερσιν. Ό  πρωτουργος τοΰ μεγάλου 
εκείνου κινήμ,ατος διετήρει άδιάκοπον αλληλογραφίαν μετά τοΰ Π α- 
σβάνογλου, διαφόρων έπισήμων Τούρκων καί ’Αλβανών (ι), καί μετά 
τών άρματωλών, επισκόπων, καί άλλων προυχόντων τοΰ 'Ελληνικού 
γένους. 'Υπό τό πρίσμα τοΰ επαναστατικού όργασμοϋ του συνέθετα 
ό νέος Τυρταίος τοΰ; θουρίου; εκείνους υμνους, οίτινες άπό περάτων 
μέχρι περάτων τής Τουρκίας έψάλλοντο ένθουσιωδώς παρά πάντων. 
Δι’ αυτών προσεκάλει ό 'Ρήγας τοΰς πάντα; νά δράζωσι τά  δπλα 
κατά τοΰ μουσουλμανικού ζυγού, άνευ διακρίσεως θρησκεύματος καί 
γλώσσης, έζορκίζων καί τοΰς έν ζένη υπηρεσία ευρισκομένους αδελ
φούς νά καταβώσιν εις τάς πατρίδας των, και προσφέρωσι τόν βρα·* 
χίονά των υπέρ τής 'Ελλάδος.

Σ ’ άνατολή καί δόσι | Π ά  τήν πατρίδα όλοι
καί νότο καί βόρειό, I νάχωμε μία καρδιά.

(’) Εΰρηται τοιαΰτη αλληλογραφία μεταξύ 'Ρήγα καί τών Άλδανών “Αγου Μου- 
χουρδάρη, ΜουχουρδΑρ-Πόταα, ώς μοί είπεν 6 συγγενής αυτών Καπλάν-μπεης. Ούχ 
ήιτον δέ τοιαΰτη έσώζετο μέχρι τίνος μεταξύ τοΰ επισκόπου Αοιδορικίου Διονυσίου καί 
τοΰ έκ Καρπενησιού Παλαιοποόλ,ου.
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Στην π'στιν too καθένας 
ελεύθερος να ζή,
Στην δόξαν τού πολέμου 
να τρεξωμεν μαζή.
‘Ό σ’ απ’ την τυραννίαν 
■πήγαν στην ξενιτειά,
Στον τόπον του καθένας 
8ς ελθη τώρα π ’ά.
Ή · 'Ρούμελη ιούς κράζε*, 
μ ’ άγκάλας ανοικτάς,
Τους δίδει β}ό καί, τόπους, 
αξίας καί τιμάς.
Ώ ς  πότε όφφικιάλος 
σε ξένους βασιλείς ;
“Ελα νά γίνης στύλος 
δικής σου τής φυλής.
Κάλλίο για τήν πατρίδα 
κανένας νά χαθή,
’Ή  να κρεμάση φούντα, 
γΐά ξένον στο σπαθί.
Κ αί όσοι προσκυνήσουν 
δεν είναι πλιό έχθροϊ, 
’Αδέλφιά μας θά γίνουν 
8ς ήναι κ’ ΙΟνικοί.
Μα δσοι θά τολμήσουν, 
άντίκρυ νά σταθούν,
Εκείνοι, καί δικοί μας 
&ν ήναι, θά χαθούν.
Τ ί  στέκεις Πασβανόγλου, 
τόσον Ικστατικός;
Τινάξου στο Μπαλκάνι, 
φώλίασε σαν αετός'
Τούς μπούφους καί κοράκους, 
καθόλου μ ή ψηφάς,
Μέ τον ραγιά ένώσου,
&ν θέλης νά νικάς.
Σιλίστρα καί Βραΐλα 
Σμαίλι, καί Κελί,
Βενδέρι καί Χοτήνι, 
έσένα προσκαλεί. 
Στρατεύματά σου στείλε 
κ ’ έκείνοι προσκυνούν,
Γιατί στην τυραννίαν 
νά ζήσουν δεν μπορούν. 
Βουλγάροι κ’ Άρβανίται, 
Ά ρμένοι καί 'Ρωμν οί,. 
Ά ράπιδες καί ’Άσπροι, 
μέ μιά κοινή όρμή,
Γιά τήν έλευθερίαν 
νά ζώσωμεν σπαθί,
Ι ΐ ΰ ;  είμεσθ’ άνδρειωμένοι, 
παντού νά ξακουσθή.

Σουλιώται καί Μανιάτα? 
λίοντάρία ξακουστά,
‘Ως πότε σταϊς σπηλιαϊς σας: 
κοιναστε σφαλιστά; 
Μαυροβούνιού καπλάν’α,
Ό λύ  μπου σταυραετοί,
Κ ι’ Άγραφων τά ξεφτέρια,, 
γενήτε μίά ψυχή.
Σπετσών, ψαρών, καί Υορας.· 
θαλασσινά πουλίά,

Ό  νόμος σάς προστάζει- 
νά βάλεται φωτιά,
Ν ά κάψτε τήν άρμάδα 
τού καπετάν-πασα,
Ν ά μπήτε εις τήν Πόλιν^ 
κ’ εις τήν άγϊά-Σοφιά.
Τού Μισιριοΰ ασλάνια, 
για πρώτη σας δουλειά,.
Δικόν σας έναν βέην 
κάμετε βασιληά,
Χαράτζι τής Αϊγύπτου. 
στήν Πόλ’ 8ς μή φανή,
Γιά νά ψοφήσ’ δ λύκος 
έπού σάς τυρ.αννεϊ,
Καί σύ πού. στο Χαλέπι 
Ιλεύθερα φρονείς,
Πασά, καιρόν μήν χάνης; 
στον κάμπον νά φανή;,
Μέ τά στρατεύματά σου 
ευθύς νά σηκωθής,
Στής Πόλης τά φερμάνια, 
ποτέ νά μή δοθής.
Λοιπόν γιατί αργείτε, 
τί στεσκεσθε νεκροί; 
Ξυπνήσατε, μήν ήσθε. 
Ινάντιοι κ’ έχθροί.
Πώς οί προπάτορες μας. 
ώρμούσαν σάν θεριά,
Γ ιά τήν έλευθερίαν 
πηδούσαν στήν φωτ’ά.
“Ε τζι κ’ ημείς άδέλφία, 
ν’ άρπάξωμεν γίά μίά 
Τ ’ άρματα, καί νά βγούμεν, 
άπ’ τήν πικρή σκλαβιά.
Νά σφάξωμεν του; λύκους, 
πού τον ζυγόν βαστούν,
Καί χριστιανούς καί τούρκαυς; 
σκληρά τούς τυραννούν. 
Στεριάς καί τού πελάγου. 
νά λάμψη ό σταυρός,
Κ’ εις τήν δικαιοσύνην., 
χά σκύψη ό εχθρός.
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Ό  ορχος τοΰ 'Ρ ήγα  και των εις τ ι/r έπανάστασιν  
pvovpirw r έ ΐχεν  ώς ίζής.

ΤΩ βασιλεύ τοΰ κόσμου 
ορκίζομαι σέ σε,
Στην γνώμην των τυράννων 
να μην Ιλθώ ποτέ.
Μήτε να τούς δουλευσω,
μήτε να πλανηθώ,
Εις τα ταξίματά τους 
v i μη παραδοθώ. 
Ενόσω ζώ στον κόσμον, 
ό μόνος μου σκοπός

Π ά  νά τούς αφανίσω 
θα νάνε σταθερός.
Πιστός εις την πατρίδα, 
συντρίβω τον ζυγόν, 
’Αχώριστος v i ήμαι 
από τόν αρχηγόν.
Κ ΐ’ &ν παραβώ τόν όρκον, 
ν’ άστράψ’ ό ούρανός,
Καί να με κατακάψη, 
να γενω ώσαν καπνός.

Αί νίκαι των Γάλλων είχαν καταπλήξει τόν κόσμον, καί ό 'Ρήγας 
συναισθανόμενος, δτι προς τόν σκοπόν του άπγτεϊτο καί συνέργεια 
μεγάλης τινδς δυνάμεως, ένητένισε προς τόν μεγαλουργόν τής Κορ
σικής γόνον. Λιά των έν Έ λλάδι φίλων καί συνωμοτών έλαβε τεμά- 
χιον ρίζης έκ τών παρά τά  Θεσσαλικά Τέμπη φυομένων ροδοδαφνών^ 
καί έξ αύτοϋ κατασκευάσας ώραίαν ταμβακοθήκην, έπεμψε δώρον 
πρός τόν έν ’Ιταλία τότε διατρίβοντα Ναπολέοντα, πληροφορών τούτον 
εν τή συνοδευούσφ επιστολή περί τής καταγωγής τού ξύλου. Τοιαύτη 
νεοφανής καί περίεργος προσφορά ευαρέστησε τόν Βοναπάρτην, δστις 
άπαντών εις τόν ’Ρήγαν έξέφρασε μυρίας δσας φιλοφροσύνας καί ευχαρι
στήσεις’ δραξάμενος δέ τοίαύτης επιθυμητής ευκαιρίας ό μεγαλεπή- 
βολος "Ελλην έξιστόρησεν άπαντών την ελεεινήν τής 'Ελλάδος κατά- 
στασιν, καί θερμήν υπέρ αυτής άπέτεινεν ικεσίαν πρός τήν κρα- 
ταιάν Γαλλίαν, παρ’ ής μετά δακρύων Ιζήτει τήν άπολύτρωσιν ή 
κλασική εκείνη γή. 'Ο 'Ρήγας μετ’ οϋ πολύ, κατά πρόσκλησιν τοΰ 
Γίαπολέοντος άναχωρήσας έκ Βιέννης έπορεύετο εις Βενετίαν, ύπο- 
ταγεϊσαν τότε εις τά  τροπαιοφόρα τών Γάλλων δπλα.

Ό  Φεραϊος εύελπιζόμενος ήδη έπΐ τή άρρωγή τού Ναπολέοντος, 
εϊχε προπέμψει τά  διάφορα αύτοϋ συγγράμματα καί έγγραφα πρός τόν 
Ιν Τεργέστη ’Αντώνιον Κορωνιόν Χίον, μεμυημένον εις τό μέγα τής 
παλιγγενεσίας σ/έδιον. Κατά δυστυχίαν δμως άπουσιάζοντος' τότε 
τού Κορωνιυϋ έκ Τεργέστης, ελαβε τ ’ άποστελλόμενα ό συνεμπορευά- 
μενος Δημήτριος Οικονόμου έκ Κοζάνης, δστις άνοίξας τό κιβώτιον 
καί ίδών τά  περιεχόμενα, ειτ’ έκ φόβου, είτ έξ άλλου μυσαροϋ αισθή
ματος μεταβάς παρέδωκεν αύτά εις τον διοικητήν Γεργεστης βα- 
ρώνον Πετόγκην. ’Ολίγον μετά τοϋτο έφθασεν εις Τεργέστην ό 'Ρήγας 
Τίαρακολουθούμενος ΰίϊό τοΰ συνεταίρου Χρ. Περραιβοΰ καί καφέ-
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λυσεν εις τό παρά τόν αΐγιαλόν Βασιλικόν Εενοδοχεϊον' περί τήυ 
πρώτην ώραν τής νυκτός, έν ώ ήτοιμάζετο. νά μεταβή πρός έπίσκε- 
ψιν τον προξένου, τ ι ς  Γαλλίας Μπρεσόν καί λάβ·ρ παρ’ αυτού οδηγίας 
τοϋ Ναπολέοντος, εΐσήλθεν αίφνης εις τό δωμάτιον είς Αυστριακός, 
άξιωαατικός» ό'στις μετά τον συνήθη χαιρετισμόν ήρώτησε γερμανιστί'
« Τίς έξ υμών καλείται Ή γ*ς ” > Έ γ ώ !  άπήντησεν έν τ ή  αυτή δια- 
λέκτω ό, Φεραϊος, ώχριάσας παραχρήμα, διότι εννόησε. τόν μέγαν, 
κίνδυνον· 'Ο αξιωματικός διατάξας τους συνοδεύοντας στρατιώτας "να 
μή συγχωρήσωσιν, εις ούδέν.α τήν είσοδον, άνεχώρησεν αμέσως. Έν, 
τώ  μεταξύ ό 'Ρήγας δωροδοκίας τούς σκοπούς έξηφάνισε τά  
μετ’ αύτοϋ φερόμενα μυστικά έγγραφα καί την σφραγίδα. Μετ’ ολίγου 
εφθασεν ά νομάρχης, συνοδευόμενος ύπό $ξ ύπαλλήλων, καί ηρξατο νά. 
έρωτα τόν 'Ρήγαν περί της πατρίδος} τοϋ επαγγέλματος, τής έν, 
Αυστρία διαμονής, καί τής μελετωμένης οδοιπορίας του' ό Φεραϊος 
άπήντησε λακωνικώς πρός ολας τάς έρωτήσεις, είπών έν. τελεί, ότι 
πορεύεται εις την πατρίδα το,υ- Μετά την άνάκρισιν ήρώτησε του 
Περραιβόν, καί άντ’ αύτοϋ, μή εΐδότος την γερμανικήν, άπήντησευ 
ό 'Ρήγας ταϋτα· « 'Ο νέος ούτος εϊνε Θεσταλός την πατρίδα, καί 
υπάγει είς την ακαδημίαν τοϋ Παταβίου ινα διδαχθή τήν ιατρικήν^ 
ελαβον δέ αύτόν κατά σύμπτωσιν έκ Βιέννης ώς συνοδοιπόρον μέχρι 
Τεργέστης, καί ούδέν πλέο,ν »· Οί άνακριταί πεισθέντες διέταξαν άμε-· 
σως ίνα ό μέν Περραιβός μεταβή είς άλλο δωμάτιον τοϋ ξενοδχείου, 
ό δέ 'Ρήγας νά μείνρ έκεΐ ύπό, στρατιωτικήν φυλακήν, μέχρι δευτέρας- 
διαταγής. Είς τόν Περραιβόν έξερχόμενον ξΐπεν. ό 'Ρήγας ελληνιστί, 
« όσα δεν έπρόλαβον. έγώ νά πράξω, ένέργησον σύ όσον τάχιστα ».

Τήν έπιοϋσαν ό Φεραϊος μαθώ.ν τήν κατάσχεσιν των ποιημάτων και 
έγγραφων του Ιγινεν άλλος έξ άλλου. Τρεις έγένοντο ανακρίσεις ύπό, 
τής αύστριακής αστυνομίας, ό δε αείμνηστος πατριώτης, ατάραχος, καί 
Θαρραλέος, άπήντα εύστόχως εις τάς ερωτήσεις· Β ατά τήν τελευταίας 
συνεδρίασιν των ανακριτών ώμίλησεν ώς έξης:

<> Εύγενέστατε νομάρχα καί κύριοι άνακριταί’ όσα ποιήματα κατέ-· 
σχετε όλα εΐνε έδικά μου, καί ούδενός άλλου’ βεβαιώ ύμας, ότι πρό. 
έτών παρέβλεψα τό ατομικόν μου συμφέρον, άφοσιωθείς είς μόνον τό  
εθνικόν’ αλλά διά νά μή ματαιωθώσιν αί έλπίδες τοϋ σκοπού μου είς 
μέρη επικίνδυνα καί βάρβαρα, άπεφάσισα νά καταφύγω εις κράτος 
ισχυρόν, χριστιανικόν, σοφόν, φιλάνθρωπον, καί φιλελληνικόν (οΐον τά'
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λ,ύστριακδν), δπου συνέγραψα οσα ήσαν αναγκαία διά το έθνος μου» 
χωρίς νά προξενήσω καθ’ δλον τδ διάστημα της διαμονής μου παρα- 
μικράν ψυχρότητα εις την πολιτικήν της κυβερνήσεως, έκδίδων αυτά 
μέ πολλήν μυστικότητα καί προσοχήν προς αποφυγήν πάσης εξωτε
ρικής ΰπονοίας' άλλ’ έάν ήδη συνέλαβέ με ή Κυβέρνησις διά προδα' 
σίας, τοΰτο θεωρώ ώς της ένεστώσης πολίτικης συμπεριφοράς αποτέ
λεσμα, δεν δύναμαι δμως άφ’ ετέρου νά πε,ισθώ ότι ό φιλάνθρωπος 
αύτοκράτωρ δεν έπιθυμεϊ την ελευθερίαν ένδς αρχαίου ένδοξου έθνους, 
ήδη δέ δεινοπαθούντος, καί έλεεινού’ δέν αγνοεί δτι οί πολυχιόνιοι 
αγώνες καί θυσίαι του έσωσαν κατά διαφόρους έποχάς καί την Δύσιν" 
δέν άρνεΐται, δτι αί σοφαί γνώσεις τών προπατόρων του έφώτισαν 
«πασαν την Ευρώπην' διά ταϋτα τρέφει χρηστάς ελπίδας τδ έθνος μου 
εις την δικαιοσύνην καί φιλανθρωπίαν τής Μεγαλειότητός του, καί 
πολλώ μάλλον, διότι καί τό κράτος του ούκ ολίγους κινδύνους καί 
αιματοχυσίας ΰπέστη πολλάκις ΰπδ τοϋ βαρβάρου καί αντίχριστου 
τυράννου, τοϋ ΰπδ βαρΰν ζυγόν καταθλίβοντος ήδη τδ έθνος μου- 
Ευχόμενος καί έγώ νά ϊδω τδ έθνος μου ΰπδ χριστιανικήν βασιλείαν 
ώφειλον νά γράψω όσα δ υπέρ πατρίδος ζήλος μέ ώδήγει κατά τοϋ 
άντιχρίστου' έάν όμως ό θείος ένθουσιασμός μου παρεξηγηθή, καί έπο- 
μένως καταδικασθή, τούτο δέν μέ φοβίζει διόλου, ούτε ό θάνατος μέ 
τρομάζει, διότι μυριάδες υπέρ πίστεως καί πατρίδος έθυσιάσθησαν, οί 
δέ άπόγονοι αυτών έπραγματοποίησαν τήν παραδειγματικήν διαγωγήν 
τών προγενεστέρων. ».

Ταϋτα άκούσαντες οί άνακριταί έκινήθησαν εις συμπάθειαν' οί 
οφθαλμοί τοϋ νομάρχου έδάκρυσαν' ή άνάκρισις διεκόπη, καί οί δυστυ
χείς υπάλληλοι, κατ’ άνωτέραν διαταγήν έκπληροϋντες καθήκον άπα- 
δον πρδς τά  φρονήματά των, εΰήλπισαν τδν 'Ρήγαν μέ τήν πιθανήν 
χάριν τοϋ αΰτοκράτορας (') .

*Η Πύλη δέν έπαυε πάντα κινούσα λίθον κατά τοϋ 'Ρήγα, καί ή 
εν Βιέννη πρεσβευτής αυτής Τυπάλδος, έκπληρών τάς διαταγάς αυτής:», 
έματαίωσε τάς παρά τή αυλή ένεργείας τών φίλων τοϋ 'Ρήγα. "Οθεν 
διετάχθησαν αί έν Τεργέστη άρχαί ίνα πέμψωσιν εις Βιέννην 
τδν Φεραΐον, μετά τοϋ ένοχοποιουμένου συνέταιρου Αντωνίου Κοριο

ί1) Ό Νομάρχη; ΓΙετόγχης, Ούγγρος τδ γένος, τοσαύτην ήσΟάνδη πρδς τδν 'Ρήγαν, 
συμπάθειαν, ωττε έχοάτησε τήν εϊχόν» «ύτοΰ εύρεθεϊσαν μεταξύ των χαταοχιβέντων 
?ΐ6ο»τ(ων.
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νιοΰ. ’Απελπισθείς περί τής σωτηρίας ό 'Ρήγας έπειράθη αυτοκτονίαν^ 
καί ένέπηξε τρίς μαχαιρίδιόν τ ι  εις τήν κοιλίαν του’ άλλ’ ή σμι- 
κρότης τού φονικού οργάνου, το πάχος τής κοιλίας, καί ή ταχεία 
συνδρομή των φυλάκων έματαίωσαν τήν ήρωϊκήν πρόθεσίν του. Διά 
φροντίδας των αρχών θεραπευθείς άπό των τραυμάτων έστάλνι εις Βιέν
νην καί εβλήθη έν ειρκτή, δπου προηγουμένως συλληφθέντες έστέναζον 
Οι συνέταιροι Δημήτριος Ζνικαϊος ιατρός ’ΐωαννίτης, Άργέντιος Χϊος5 
Τουρούτζιας Καζανίτης, Κανδηλάπτης, καί οί τυπογράφοι αδελφό1 
Μαρκίδαι Πούλϊου. "Αλλαι δέ καί ενταύθα έγένοντο ανακρίσεις, και οί 
φυλακισμένοι έδειξαν σταθερόν καί άτρόμητον χαρακτήρα, καταφρονή- 
σαντες παντός κινδύνου χάριν τής πατρίδος.

Μετ’ ολίγον ή Αυστριακή ένδίδουσα εις τάς επανειλημμένα; τής 
Τουρκίας αιτήσεις, παρέδωκεν εις αυτήν τον 'Ρήγαν μετά οκτώ συνε
ταίρων, έξορίσασα τους άλλους εις Τρανσυλβανίαν καί αλλαχού. 'Ο 
Μηνύτωρ τής Γαλλίας (An VI, Ν° 271) όμιλεΐ ούτως έξ άνταπο- 
κρίσεως τοΰ Σεμλίνου. « Είδομεν διερχομένους άπό τής πύλεως ταύτης 
τους "Ελληνας. Ήσαν άνά δύο δεδεμένοι, καί συνωδεύοντο ΰπο 24  
στρατιωτών, δύο δεκανέων, ενός άνωτέρου αξιωματικού, καί ενός πο
λιτικού υπαλλήλου. Ψυχή τού διοργανισθέντος 'Ελληνικού κινήματος 
εϊνε 6 'Ρήγας, μέχρι παραφοράς ενθουσιασμένος εις άπολευθέρωσιν τής 
δυστυχούς πατρίδος του, άλλοτε κατοικουμένης ΰπο ελευθέρων άνδρών’ 
ολίγον πρό τής συλλήψεώς του, ώσεί ειδοποιηθείς ύπό προαισθήματος 
άπεμακρύνθη τής Βιέννης, αλλά συλληφθείς εις Τεργέστην άπεπειράθη 
αυτοκτονίαν δι’ εγχειριδίου' ό βραχίων έπρύδωσε τήν θέλησίν του, καί 
τό κτύπημα δέν υπήρξε θανάσιμον. Εύρίσκεται οΰτος μεταξύ τών οκτώ 
συλληφθέντων Ελλήνων, έξ ών οί μέν πέντε θά παραδοθώσιν εις τήν 
Πύλην, οί δέ τρεις έτεροι, ώς υπήκοοι τής Αυστρίας, κατεδικάσθησαν 
εις ισόβιον εξορίαν. 'Ο 'Ρήγας δέν ήτο μόνος έπί κεφαλής τής συνω
μοσίας’ ίσχυρώς έβοηθεΐτο ύπό τού Μαυρογένη ανεψιού τού περιφήμου 
βοεβοδα. ’Αλλ’ ό Μαυρογένης άναχωρήσας κατά τό παρελθόν έτος είς 
Γαλλίαν, ησυχάζει νύν είς Παρισίους, ενώ ό άτυχης 'Ρήγας βαδίζει 
ίΐς τάς βασάνους ».

'Ο Πασβάνογλους μαθών τά  λυπηρά συμβάντα κατέλαβεν ολας 
τάς δημοσίας οδούς καί στενωπούς μετ’ ενόπλου δυνάμεως, ΐνα σώσ$ 
τον 'Ρήγαν τού κινδύνου (*). Οί Αυστριακοί παρέδωκαν αυτόν μετά

(’) Ό Άλήπασχς τ5ν ’Jnwvvivwv ίίμα μαΚ>ν τήν πτράδ'.σιν τνν 'Ρήγα εϊς τό»
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Των ές συνοπαδών εις τόν πασάν τοΰ Βελιγραδιού, δστις μχθών τάς 
προετοιμασίας τοΰ Πασβάνογλου, κατά διαταγήν τής Πύλης άπεφά- 
σισε να τους θανατώσφ έκεϊ, μη θέλων νά διακινδυνεύσγ) την αποστο
λήν διά χωρών, έν αίς μ.εγίστη ητο τοΰ αντάρτου τοΰ Βιδινίου ή δύ- 
ναμις καί επιρροή.

"Οθεν προσποιηθείς, δτι έμελλε νά πέμψν) τους καταδίκους εις Κων
σταντινούπολή διά τοΰ Δουνάβεως, διέταξεν ινα έκβάλλωσιν αυτούς 
τής ειρκτής άνά ενα καί πνίγωσιν είς τόν ποταμόν. Τελευταίος, καί 
έβδομος τόν άρι&μόν εμεινεν ό 'Ρήγας, δστις εκβληθείς τοΰ δεσμωτη
ρίου ενόησε τόν σκοπόν των βαρβάρων. Ταΰρκός τις ήθέλησε νά σύρ-ij 
αύτόν βαρβαρικώς, πλήν διά μιας ρωμ.αλέας πυγμής τοΰ ήρωος έπεσε 
χαμαί ήμιθανής. Μαθών τοΰτο ό πασάς διέταξε νά τόν φονεύσωσιν 
έντός τής ειρκτής διά πυροβόλου δπλου, ρίπτοντες τόν νεκρόν εις τοΰ 
’’ίστρου τά ρεύματα. Δύο Τούρκοι εΐσήλθον, άλλά πριν διευθύνωσι κατ’ 
αύτοϋ τάς πιστόλας των, ό έθνομάρτυς, ατάραχος άνέκραξεν έν Τουρ
κική διαλέκτω. « Ούτως αποθνήσκουν τά  παλληκάρια' αρκετόν σπά
ρον έσπειρα' θά έλΟη ή ώρα νά βλάστησή, και τό γένος μου θα συνάξνι 
τόν γλυκόν καρπόν ».

Οί δήμ,ιοι έπυροβόλησαν, και ό 'Ρήγας έπεσε νεκρός (1798) (')·
Οδυνηράν έντύπωσιν έπροςένησε καθ’δλην την 'Ελλάδα ό θάνατος τοΰ 

Φεραίου. 'Ο Κοραής δημοσιεύσας την Αδελφικήν Διδασκαλίαν έξετόξευσε 
πικράς άράς κατά τής παραδούσγς τόν εθνομάρτυρα είς τάς χεϊρας 
τών βαρβάρων Αυστριακής Κυβερνήσεως, προτρέπων τούς έν αυτή 
έμπορευομένους "Ελληνας ΐνα έγκαταλείψωσι τό επάρατον αυτής έδα
φος- ό δέ φιλελεύθερος ’ΐωαννίτης Σπυρίδων Σπάχος έκδούς έν ’Αμ- 
στελοδάμω την Ελληνικήν Νομαρχίαν ή λόγους περί έλευθερίας, αφιέ
ρωσε τό πόνημα είς τόν τύμβον τοΰ 'Ρήγα, περί ού μακρόν ποιείται, 
λόγον έν τοϊς προλεγομένοις και τω  κεμένω (2).

«ατράπην τον Βελιγραδιού, δι’ έπίτηδες ταχυδρόμου παρεκαλεσεν αυτόν "να τω έςα- 
ποστείλη τόν 'Ρήγαν, άδηλον διά τινα σκοπόν έτεροι δέ λέγουσιν, οτι ό Φάλαρες 
τής Ήπε;ρου, πασχών τότε, δέν έζήτησε τόν Φεραΐον, αλλά τόν συνεταίρον κα! 
νυγχατάδιχον αΰτοϋ Δημήτριον Ζηχαΐον, ιατρόν ούχΐ των ευκαταφρονητών

Ο  Χρ. Περ^αιβού, Βιογραφία 'Ρήγα Φεραίου. Έν Άβήναις I860. Παράβ. τοΰ 
®υτοΰ Πολεμικά 'Απομνημονεύματα—Nicolopulo, vie de Rhigas.

> <*) Ό  'Ρήγας συλλαβών τήν ιδέαν τής παλιγγενεσίας, είχε χαράξει καί Σφρα
γίδα ’Εθνικήν, δι’ ής έσφραγίζοντο τά πρός τούς μεμυημένους έγγραφα. Είχε δέ 
βίίτη περιφέρειαν ”σην ταλλήρφ· έν τω Ουρεω ύπήρχον πλαγίως τρί* ρόπαλα καί
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Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .

—  ’Απάνθισμα Φυσικής δια τους άγχίνους καί φιλομαθείς "Ελληνας, in  

τής Γαλλικής και Γερμανικής διαλέκτου έρανισθέν παρά τοΰ 'Ρήγα  Βελε* *. 
στενλή Θετταλοΰ. Βιέννη 4790.

— Σχολεϊον των Ντελικάτων έραστών, έκ τοΰ Γαλλικού. Βιέννη 4790.
—Νέου Άναχάρσιδος Τόμος Δ /  Έ ν  Βιέννη 4797. (Τα μεν πρώτα κεφά

λαια (3 2 —34) μετεφράσθησαν υπό Γ . Βεντότη, τά δέ υπόλοιπα (35 — 39) 
υπό τοΰ 'Ρήγα  έπιτηρήσαντος και την δλην έκδοσιν.

— Ό  ’Ηθικός Τρίπους. Τά ’Ολύμπια" δράμα τοΰ άββά Μεταστασίου, με- 
ταφοασθέν εις την ήμετε'ραν διάλεκτον. ’Εν Βιέννη 4797. (Συνεξεδόθησαν ή  
Βοσκόπουλα των "Αλπεων ποίημα τοΰ Μαρμοντέλ, μεταφρασθέν διά στίχων 
υπό τοΰ αδτοΰ 'Ρήγα , καί ό Πρώτος Ναύτης, ποίημα τοΰ Γερμανού Γεσνερου, 
μεταφρασθέν υπό τοΰ συνεταίρου αυτού ’Αντωνίου Κορωνιοΰ).

— 'Ύμνοι, (Έξεδόθησαν τώ 4797 κρύφα έν Βιέννη- τώ δέ 4814 μετά 
προσθήκης ώδών τινων καί άλλων έν Ίασίω. Ε ίς δ’ έξ αυτών θούριος έτυπώθη 
iv  Κέρκυρα περί τό 4809.

— Χάρτα τής Ελλάδος, έν Βιέννη.
— Στρατιωτικόν Έ γκδλπιον.—Προσωρινοί πολιτικοί κανονισμοί. (Έτυπώθη- 

σαν λάθρα έν Βιε’ννη).

Γεώργιος Ζαβίρας.
Έγεννήθη τη 2 8  Μαΐου 1 7 4 4  έν Σιατίστη τής Μακεδονίας υπό 

πατρός μέν Τωάννου, μητρός δέ ’Αγνής. Χετραέτης ήρζατο νά δ ιδά- 
σκηται τά  στοιχειώδη μαθήματα παρά τώ  πρός μητρός θείω αύτοϋ 
Μιχαήλ Παπαγεωργίω, ύστερον δέ τά  εγκύκλια παρά Μιχαήλ Σια- 
τιστεϊ, καί Νικολάω Βάρκοση. Μετά ταΰτα (1760) καταλιπών τήν 
πατρίδα αύτοϋ άπήλθεν είς Ουγγαρίαν, καί ήσπάσθη τόν εμπορικόν 
βίον. Έν ετει 17 7 0  είς Κολωνίαν διατρίβων ήκροάσθη τήν νεωτέραν 
φιλοσοφίαν, ύστερον δέ υπό τής φιλομαθείας οίστρηλατούμενος συνε- 
κρότησε άζιόλογον βιβλιοθήκην, δι’ ήν κατηνάλωσεν υπέρ τά  πεντα- 
χισχίλια φλωρίνια (*). Καίτοι δέ άπησχολημένος ων είς τά  τοϋ εμ
πορίου δ Ζαβίρας έδαπάνα τόν ΰπολειπόμενον χρόνον πρός συγγραφάς, 
άναδειχθείς εις τών φιλοπονωτέρων καί χρησιμωτέρων λογίων τοϋ 
έθνους. Έκ τών πολλών αύτοϋ συγγραμμάτων τό έπιγραφόμενον 
« Νέα Ε λλάς » κατέχει περιφανή θέσιν έν τή ιστορία τής νεωτέρας 
ήμών φιλολογίας, καί ούτως είπεϊν θεωρείται ώς τό άξιολογώτερον

4φ’ έκαστου τούτων τρείς σταυροί- είς τήν περιφέρειαν έφερε τήν έπιγραφήν «'Γπέ^ 
Ρίστεως, Πατρίδος, Νόμων, χ*1 ’Ελευθερίας».

(*) ’*« τής έν τή Νία 'Ελλάδι αυτοβιογραφίας.
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p.wijietov αυτής, 5ιότι καί πρώτον έστι κατά τδ είδος, καί πολυτίμους 
απεθησαύρισεν έν αύτω δ πολυμαθέστατος καί φιλοπονώτατος άνήρ 
βιογραφικάς ειδήσεις περί προγενεςέρων καί συγχρόνων λογίων, μετά 
τακτικής άπαριθμήσεως των συγγραμμάτων αύτών, καί τών εκδόσεων. 

Άπεβίωσεν δ Γεώργιος Ζαβίρας έν Πέστνι τή 28 Αύγουστου 1804.
Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .

—  Ίατρικαί παραινέσεις, μεταφρασθεΐσαι Ικ τοΰ Οδγγρικοϋ. Έ ν  Πέ-
»ΐτ| 1787.

—’Ονοματολογία Βοτανική τετράγλωσσος. Έ ν  Πίστη 1787 .
— Δημητρ'ου Καντεμίρου, άξιομνημόνευτα έν Βλαχία συμβεβηκότα, μετά- 

φρασθίντα Ικ τού γερμανικού. Έ ν Βιέννη 1 < 95.
— 'Ιερά ιστορία, Ικ τοΰ γερμανικού μεταφρασβεΐσα. Έ ν  Πέστη 1787, άνε- 

τυπώθη δίς Ιν Βιέννη, καί έν Βούδη.
’Ανέκδοτα.

— Νε’α Ελλάς, ήτοι ίστορία τών πεπαιδευμένων Ελλήνων, τών μετά την 
θλιβεράν τοΰ Γένους ημών κατάστασιν άκμασάντων καί την προβεβηκυΐαν καί 
ψυχορραγούσαν Ελλάδα τοΐς αύτών πόνοις τε καί ίδρώσιν, ώς οΐόν τε ήν άντι- 
πελαργησάντων καί άναζωπυρησάντων, Ιν ή καταλέγονται καί πάντα σχεδόν 
τα συγγράμματα αύτών, καί πού καί πότε καί ποσάκις έξεδόθησαν, τα δε 
άνεκδοτα Ιν τίσι βιβλιοθήκαις τής Ευρώπης ή τής Ελλάδος Ιναπόκεινται, 
συνερανισθεϊσα Ικ διαφόρων Ελλήνων, Λατίνων, Γάλλων, Γερμανών, ’Ιταλών, 
Ούγγρων συγγραφέων, αμα δε Ιξ ιδίας άναγνώσεως πολλών συγγραμμάτων, 
έκδοόίντων τε καί τύποις έτι άνεκδότων, Ιν τάξει χρονολογική τεΟεΐσα, παρά 
Γεωργίου Ίωάννου Ζαβίρα, τού Ικ Σιατίστης τής Μακεδονίας (*).

— Σύνταγμα περί τής ένώσεως καί κράσεως τού ιερού ποτηρίου τής θείας 
ευχαριστείας, κατά ’Ιωσήφ Βανδάλε καί τών έμοφρόνων αύτού λεγόντων, ότι 
ή κράσις αυτή ήν πάντη άγνωστος τή άρχαία Ικκλησίφ, Ιξ οδ συμπεραίνουσιν 
ότι ή ’Ανατολική Ικκλησία παραφθείρει την ύλην τού μυστηρίου.

— Ε πιτομ ή  ελληνικής ιστορίας από τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τού 
θανάτου Κλεοπάτρας, τής βασιλίσσης τής Αίγυπτου.

— Περιήγησις Ικ Βιέννης εις Μοραβίαν, Βοημίαν, Σαξωνίαν, καί Βορουσ- 
«ίαν Ιν ετει 1800.

— Εγχειρίδιου χρονολογικόν Ικκλησιαστικόν καί πολιτικόν, περιεχον την 
άπό κτίσεως κόσμου χρονολογίαν, τήν σειράν τών Πατριάρχων τών πέντε 
Αποστολικών θρόνων, καί σειράν τών άρχιεπισκοπων καί επισκοπών της 
Ανατολικής έκκλησίας, τήν σειράν πασών τών οικουμενικών και τοπικών συ-

Ο  Μετά τόν θάνατον τοΰ αυγγραφέως τό πρωτόγραφου παρεδόθη εις "Ανθιμον τόν 
Γ«ζήν πρδς εκδοσιν. Έκ τούτου δέ μετέδη εις χεϊρας τού κυρίου Κ. Άσωπίου καί 
βεοχλ. ΦαρμαχΙδου, Si άποθανών τό έχληροδότηαεν εις τήν'Δημοσίαν Βιβλιοθήκην, 
ενθ* κεδρίσχεται. Έ χ  τοΰ πολυτίμου τούτου χειρογράφου παρελάβομεν άρχετάς βιογρα- 
φιχάς ειδήσεις περί διαφόρων λογίων, ώς έν έχάστφ βίφ ύποσημειοϋμεν.
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νόοων, Εκκλησιαστικών συγγραφέων, τών αίρεσιαρχών, της Επιστροφής των 
Εθνών εις τον χριστιανισμόν, και την σειράν των βασιλέων των άνά πάσαν 
σχεδόν την οικουμένην Εθνών.

— 'Ιστορία τοΰ θησαυρού, ό’στις εΰρέθη τώρα νεωστί εις τό Εν Στυρία μονά- 
στήριον τό λεγόμενον Μαρία Τζέλ, δια στίχων.

— Ίωάννου Καλβίνου βίος Ερανισθείς Εκ διαφόρων Λατίνων, Γάλλων, καί 
Γερμανών συγγραφέων.

— Διατριβή περί τοΰ ΐεροΰ Στέμματος της Ουγγαρίας.
— Συμμικτα Ιερό, Εν οίς περί σωτηρίας τών αίρετικών, περί τοΰ τ ι  Ε μ ο ί 

κ α ί  σ ο ί γ ό ν α ι ,  περί της είκόνος τοΰ πατρός, περί τών Κολύβων, περί τών 
θαυματουργών εικόνων, περί άναχειροτονίας, περί άναβαπτισμοΰ νηπίων, περί 
τής τοΰ Κλωπα Μαρίας, καί περί τοΰ αύτεξουσίου.

—Πατριαρχική Ιστρρία Κωνσταντινουπόλεως, περιέχουσα κατά σειράν τον 
βίον έκαστου Πατριάρχου άπό τών χρόνων τοΰ ’Αποστόλου Ά νδρέιυ με’χρι 
τής δπό τών Τούρκων άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως.

.^-Έτέρα άπό τής άλώσεως μέχρι τοΰ έτους 1600.
— Βιβλιοθήκη πολεμική, διαλαμβάνουσα περί πάντων τών διδασκάλων τοΰ 

γένους ημών, τών κατά Λατίνων γραψάντων περί πάντων τών άμφισβητου- 
μένων δογμάτων τε καί Εθίμων, περί τών συγγραμμάτων αΰτών, περί τών 
Εκδοθέντων καί άνεκδότων άντιγράφων, ήτις δμως εμεινεν άτελής μέχρι τής 
άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως.

— Περί τής νηστείας τής τετράδος καί σαββάτου, άφιερωθείσα προς τον 
Εκλαμπρότατον καί παναιδεσιμώτατον Αλέξανδρον Βαρκότζη (οδγγροελληνιστί).

Μεταφράσεις Ανέκδοτοί.
—Μέθοδος Άστρογνωσίας,, διδάσκουσα τήν άνευ σφαίρας ή πίνακος ούρα- 

νίου γνώσιν τών διασημοτίρων αστέρων τών Εν τώ τής Ουγγαρίας όρίζονχτ 
φαινομένων* (Εκ τής λατινικής).

— Διάλεζις σύντομος καί ειλικρινής περί τοΰ γένους τών Σέρβων, τών 
κακώς λεγομε’νων 'Ρασκιανών. (Εκ του λατινικοΰ).

— Βιβλιοθήκη πολεμική, διαλαμβάνουσα περί πάντων τών διδασκάλων τοΰ 
γένους ήμών, οίτινες κατά τής τών Λατίνων δόξης συνέγραψαν περί τής Εκ- 
πορεύσεως τοΰ άγίου πνεύματος. (Εκ τοΰ λατινικού).

— Στοιχεία Γεωγραφίας, ήτοι μέθοδος σύντομος προς κατάληψιν τών πρώ
των αρχών τής Γεωγραφίας' (Εκ τοΰ λατινικού).

— Κορνηλίου Νέπωτος, περί τών Επισήμων στρατηγών Ελλήνων’ (όμοίως).
— ’Αρχαία απομνημονεύματα, ήτοι τρία κατά Λατίνων συγγράμματα, 

τούτέστι Μιχαήλ τοΰ Κηρουλαρίου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Κλή- 
μεντος ’Αρχιεπισκόπου ’Αχριδών, καί Νικήτα Στηθάτου κατά τών λατινικών 
άζύμων. (όμοίως).

— 'Ιστορία τοΰ I f f  α’ώνως, περί Επιστροφής τών Εθνών εις τον χριστιανι
σμόν Ι’ν τε τή Ευρώπη, ’Ασία, ’Αφρική τε καί ’Αμερική* (όμοίως)'.

— Ίωάννου Κομενίου γραπτός λόγος, (όμοίως Εκ τής λατινικής μετά καί 
Οδγγρνκής παραφράσεως).
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•—Συνοπτικά αξιομνημόνευτα συμβεβηκότα τοΰ 'Ρωσσοτουρκικού πολέμου 
των έτών 1769 και 1770. (Ικ τής γαλλικής).

—'Ιστορία Στεφάνου τοΰ Μικρού, τοΰ τρίτου ψευδοπετρου αυτοκράτορος τής 
'Ρωσσίας. (ομοίως Ικ τού γαλλικού).

— θεολογία άστρονομική, ήτοι άπόδειξις τής ΰπάρξεως καί των προσόντων 
τού θεού δια τής Ιρεύνης και περιγραφής των ουρανών., (ομοίως).

—'Ιστορία χρονολογική των Παπών άπο τοΰ άποστόλου Πέτρου μέχρι Πίου 
τού έ. (Ικ τής γερμανικής).

— Ελευθερίου τίνος καί άπροσωπολήπτου Ούγγρου διάγνωσις τοΰ ζητήματος 
περί τού: Είς τίνα υπόληψιν πρεπει νά ήναι οί "Ελληνες εις την Ούγγαρίαν, 
μεταξύ τών Ικεί κατοικουσών λοιπών γενεών, και τίνα συνάφειαν Ιχουσι μετά 
των ΣΙρβων’ (ομοίως Ικ τού γερμανικού μετά πλείστων υποσημειώσεων).

— Διατριβή περί τής Ελληνικής καί έτερων τινών γλωσσών, συγγραφεΐσα 
ουγγριστί παρά ’Ιωσήφ Καψάλη

—Πολιτική κατάστασις τής Ουγγαρίας (Ικ τής ουγγρικής).
— Διάλογοι οδγγρικοί, καί άπλοελληνικοί.

Ειχεν 6 Γεώργιος αδελφόν, επίσης λόγιον, τόν Κωνσταντίνον ’ΐωάν- 
νου Ζαβίραν, 8ς τώ 17 8 7  έν Πέστ/ι διατριβών έίαπάνησε καί έπεμ.ε-
λήθη την εκίοσιν δύο συγγραμμάτων τοΰ αδελφού του.

Ιωάννης ‘Ρίζος C).
Έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει, καί έν τή πάτριοι παιδευθείς τά 

εγκύκλια μετέβη είς Ευρώπην, ένθα άνηγορεύθη ιατροφιλόσοφος. ’Α πί
θανε περί τά τέλη τοΰ ΙΗ' αιώνος. Περί τοότου λέγει ό έν 1792  
έκδούς την Βοσπορομαχίαν τοΰ Μομάρς Κήρυκος ό Χαιρέτης. « άνθρω- 
” πος εις τήν ιατρικήν εμπειρίαν καί επιστήμην ούδενός' δεύτερος, είς
* τήν ειλικρίνειαν δέ τοΰ ήθους, είς τήν καθαρότητα πάντων ΰπέρ- 
» τερος. "Ανθρωπον τόν όποιον έκλαυσαν στερηθέντες οί όμογενεΐς,
* καί τοσοΰτον έλυπήθηταν θανόντα, ό'σον ζώντα έθαύμασαν καί έτί- 
” μησαν καί αυτοί οί Ευρωπαίοι. "Ανθρωπος τοΰ όποιου ένδοξον ένθύ- 
” μησιν άφησε γραμμένην ό σοφός Πιβάτης είς τό πολυμαθές καί 
» πάνσοφον λεξικόν, τό έκδοθέν- είς Βενετίαν κηρύττωντάς τον ώς εΰρέ- 
” την τής Ποσειδονίου μηχανής, μέ τιμήν μεγάλην τοΰ γένους μας. 
” Καί άνθρωπος είς ένα λόγον, είς τού όποιου τόν θάνατον ό τότε

έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβυς τής Άγγλοβρεττανικής βασιλείας, 
“ ό έξοχώτατος Πόρτερ έφθασε να είπρ μεγάλνι τή φωνή ούτως*
* έστε[ήθημεν era vnoxriperor, τον όποιου χρόχοι πο.Ι.ΙοΙ πρέπει
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» νά  περάσουν ώστε νά άΐ,ιωθη των 'Ρωμαίων zb γένος νά .Ιάβη 
» όεύτερονί ”.

Ό  έν λόγω 'Ρίζος συνεδέετο φιλικώς πρός τόν Μορ/.άρς, πρώτον 
διερμηνέα τής έν Κωνσταντινουπόλει Αυστριακής πρεσβείας, είδημονέ- 
στατον τής ελληνικής γλώσσης, καί στιχουργόν ούχί των ευκατα
φρονητών. Ουτος καταληφθείς υπό μεγάλης μελαγχολίας, Six τόν θά
νατον τής νεαρας συζύγου του, συνεβουλεύθη τόν 'Ρίζον, ό'στις τώ συνέ- 
στησεν ώς μόνον άλεξιτήριον φάρμακον την ποίησιν. Συνεπεία τής συμ
βουλής ταύτης Ιγραψεν ό Μομάρς τήν Βοσπορομαχίαν, ποίημα πλήρες 
μελαγχολίας, δπερ έδημοσίευσ* * προτάξας επιστολήν S iol στίχων 
πρός τόν φίλον του ιατρόν.

'Ο Ζακόνθιος Κορνήλιος έξεφώνησεν επιτάφιον εις τόν έν λόγω 'Ρ ί
ζον, όστις κατϊ αΰτον συνέγραψε καί ’Επιτομήν Χρονολογίας ( ’).

, Χαρβούρης.
Ar. Μαρίνος δ κόμης. Έγεννήθη έξ εΰγενών περί τάς άρχάς του 

III’ αΐώνος έν Άργοστολίιρ τής Κεφαλληνίας, ό S i  πατήρ αΰτοϋ Αημή- 
τριος άπέστειλεν αυτόν μετά τοΰ αδελφού του Τωάννου είς τό πανεπι
στήμιου τής Βονωνίας πρός εκπαίδευαιν. Ένταΰθα, παρά τήν θέλησιν 
τών γονέων του, άπαιτούντων τήν έχμάθησιν τής προσοδοφόρου νομι
κής έπιστήμης, κατέγινεν έξ ιδιαζούσης κλίσεως είς τά φυσικομαθη
ματικά, έπιδοθείς προ πάντων είς τήν σπουδήν τής έφηρμοσμένης μαθη
ματικής. Μετά τήν έν ’Ιταλία άποπεράτωσιν τών μαθημάτων έπανέ- 
στρεψεν ό Μαρίνος είς Κεφαλληνίαν. ’Εντεύθεν μετ’ ού πολύ έκ δυσα
ρέσκειας πρός τήν έν τή πατρίδι του δεσπόζουσαν 'Ενετικήν έξουσίαν, 
έκουσίως έξωρίσθη καί ΰπά τό πλαστώνυμον.Λ άσκαρες  μετέβη είς 
'Ρωσσίαν. Ένταΰθα ευρών τούς συμπατριώτας του Μελισσηνούς μέγα 
ίσχύοντας παρά τή αϋλή τής Αικατερίνης Β’ {*), έτυχεν ε’μενοϋς 
δεξιώσεως, καί παρουσιασθείς είς τήν γενναιόφρονα αΰτοκράτειραν, 
έπαξίως έτιμήθη όνομασθείς άντισυνταγματάρχης τοΰ μηχανικού.

(*) Λόγοι Ίωάσαφ Κορνηλίου, Τόμ. Β’} σελ. 181—8.
(*) ϊϊέτρος Μελισσηνδς Κεφαλλήν διάσημος στρατηγός του μη/ανίκου, καί ’Ιωάν* 

νης αΰτάδελφος αΰτοΰ -πρόεδρος τής έν 'Ρωσσία συνόδου. *0 Μαζαράκης οΰτως έχτί- 
θησι τά περί τής είσαγωγής είς τήν αυλήν τής Αικατερίνης τοΰ Χαρβυύρη* έξ Επι
στολών όμως αύτογράφων τοΰ Πέτρου Μελισσηνοΰ, άς ειδον έν Κ ε φ α λ λ η ν ί α  χαταδεί- 
χνυται, ότι δ  Χαρβούρης o j  μόνον δεν συνεστήθη ε ί ς  Αικατερίνην Οπό τοΰ Μελισσηνοΰ 
<£λλ’ ούτε μετέπειτα προσωπιχώς έγνωρίσθη μετ’ αυτοΰ«

5 4 4
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Κ ατ’ εκείνην την εποχήν ή μεγαλουργός της "Αρκτου Σεμίραμις 
είχε συλλάβει την ιδέαν άνεγέρσεως μεγάλου άνδριάντος ΙΙέτρου τοϋ 
Μεγάλου. Τό έργου άνετέθη εϊς τον περίφημου Γάλλον άνδριαντοποιό» 
Φαλκονέτον, ό'στις εσχέδίασε τον αύτοκράτορ* έφιππον καί καταπα- 
τούντα οφιν ζητοϋντα νά κωλύστι Την πρόοδόν του. 'Η  επίνοια τοϋ 
Φαλκονέτου έπευφημίσθη παρ’ όλης της αυλής, καί το σώμ,α τών 
μηχανικών διετάχθη Οπό τοϋ υπουργού Μπέτζκ νά προτείννι τα σχέ
δια της μεγάλης οικοδομής. εϊς ήν εμελε νά χυθή ό άνδριάς, κατά 
την θέλησιν καί τάς όδηγίας τού άνδριαντοποιοϋ. ’Εκ των πολλών 
παρουσιααθέντων ένεκρίθη τό σχέδιον τού "Ελληνος μηχανικού, εΐ καί 
ό φθόνος τών άποτυχόντιον συναδέλφων εψεγεν αύτό ώς παράτολμου 
καί μη διαρκές. 'Ο Φαλκονέτος είχε τά πάντα τελειώσει’ διά νά φυ
λαχθεί όμως ή φυσικά άρμονία μεταζύ τού άνδριάντος, τού βάθρου, 
καί προ πάντων τού σκοπού δΓ 8ν άνηγείρετο τό μνημεΐον, ελεγεν 
‘οτι πάντα τ ’ άπαρτίζοντα έν συνάλιβ αύτό ώφειλαν νά καταδεικνύωσι 
την άξίαν τού ήρωος' οθεν καί δέν παραδεχετο νά θέση τόν αν
δριάντα έπί συνήθους βάθρου, άλλ’ έζητει νά κατασκευασΟή ώς 
τοιούτον δυσανάβατος καί βραχώδης λόφος. Πολλαι περί τούτου έγέ- 
νοντο προτάσεις προς τόν υπουργόν, άλλ’ ούδεμία ηύχαρίστει τον 
'Φαλκονέτον, όστις έπί τέλους άπεφάσισε νά κατασκευάστι τό βάθρον 
!μέ διαφόρους ογκώδεις λίθους συναρμοζομένους διά σιδήρου καί ορει
χάλκου.

Ά λ λ ’ 6 Χαρβούρης άντέτεινεν είς την πρόθεσιν τού περιφανούς άν- 
δριαντοποιού άποδεικνύων, δτι ένεκα τού υγρού τού κλίματος τά  συν- 
'δέοντα μέταλλα ήθελον όξειδωθή, καί τό βάθρον άποσυντεθή' έπείδή 
όμως έθεωρεΐτο αδύνατος πάσα άλλη θεραπεία ένεκρίθη, μ. όλας τάς 
αντιρρήσεις τού Μαρίνου, ή πρότασις τού Φαλκονέτου. Ό  "Ελλην μη
χανικός δυσφορών έκίνησε πάντα λίθον πρός αποτροπήν τού μελετω- 
μένου, καί πληροφορηθείς, ότι έντός μιας λίμνης ευρίσκετε ογκώδης 
μονόλιθος όπερβαίνων κατά τό μέγεθος τό σχεδιασθεν βάθρον, καί 
άναγνωρίσας τούτον ώς καταλληλότατον προέτεινε τήν μετακόμασίν του* 
αλλ’ ή πρότασις του δέν έτυχεν αϊσίας άκροασεως, κα> δια το ογκώδες 
πού γρανίτου κεχωσμένου δεκαπέντε πόδας έντος τελματώδους εδάφους, 
καί διά τό απίστευτου τής μεταφοράς. 'Ο Φαλκονέτος όμως θαρρών 
εις τον Μαρίνον παρώτρυνε τήν Αικατερίνην νά ποιήσ·ρ τήν απόπειραν. 
Οθεν άνετέθη είς τόν "Ελληνα μηχαντ/όν ή μετακόμισις τού τεραστίου 

(ν ε ο έ λ λ . ΦΙΑΟΛΟΓ.) 35
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έκείνου όγκου. Ό  Χαρβούρτ.ς κχτασκευάσας ίδια? μηχανάς, κατώρ^ 
βω σε μετά πολλάς δυσχερείας, άς ύπερενίκησεν απίστευτο? επιμονή 
νά έκχώση καί μεταφέρνι τον γρανίτην είς τήν πλατείαν τής Πέτρου* 
πόλεως, την 30  Σεπτεμβρίου 1 7 6 9 , πρός μεγίστην εκπληξιν καί 
τής παρασταθείσης εις τό θέαμα αΰτοκρατορικής αύλής, καί θάμβος 
άδιήγητον των συνεπιστημόνων. Έβδομήκοντα χιλιάδες ρουβλίων 
έδαπανήθησαν είς μεταφοράν τοϋ τεραστίου εκείνου βράχου, ζυγίζοντας 
τρία εκατομμύρια λιτρών.

'Ο Μαρίνος έφημίσθη διά τό τεράστιον τοϋτο κατόρθωμα καθ’ ολην 
τήν Ευρώπην, έπισύρας τά εγκώμια των τότε σοφών. 'Ο διάσημος 
’Ιταλός Φραγκίσκος Μιλίτζιας διηγούμενος τήν τολμηράν μηχανικήν 
έπιχείρησιν τοϋ Έλληνος προσεπιλέγει. ο Αί ΰπερνικηθεϊσαι δυσκολίαι 
» τιμώσι τον ανθρώπινον νοϋν. Μόνη ή φύσις γεννά ένα μηχανικόν, 
2 καθώς γεννά ένα αύτοκράτορα, ένα στρατηγόν, ένα φιλόσοφον ».

'Ο Χαρβούρης, ένεκα τής φιλάσθενου κράσεώς του, μή δυνάμενος νά 
παραμείννι είς κλίμα κάθυγρον, έζήτησεν τήν άδειαν νά έπιστρέψν) είς 
τήν πατρίδα του πρός γεωργικήν άνάπτυζιν αυτής. Τφ 1 7 7 7  άπο- 
λαύσας τών μεγαλοδωριών τής Αικατερίνης άνεχώρησεν έκ Πετρουπό- 
λεως διά Παρισίους, ένθα έδημοσίευσε γαλλιστί τά  κατά τήν μετα
φοράν τοϋ περίφημου μονολίθου" ενταύθα δέ νυμφευθείς νέαν Γαλ- 
λίδα άπέκτησεν ένα υιόν. Έκ τής γαλλικής μητροπόλεως έλθών εις 
Κεφαλληνίαν έπεχειρίσθη τήν έκχέρσωσιν τής τελματώδους πεδιάδος 
τού Λιβαδιού, καλλιεργών μετ’ επιτυχίας τ ’ αποικιακά φυτά, οϊον τό 
ινδικόν, σακχαροκάλαμον, βάμβακα κλπ.

Έπέπρωτο όμως ό μέγας καί εύεργετικώτατος ούτος άνήρ νά πέσν) 
θύμα Ελλήνων. Λάκωνες εργαζόμενοι εις τάς ύπ’ αυτού έκχερσωθεί- 
σας γαίας είσήλθον, έπ’ έλπίδι άρπαγής, εις τόν οίκον αυτού καί εκεί
νον μέν έλεεινώς έσφαζαν (1 7 8 2 ), τήν δέ σύζυγόν του καταπληγώ-, 
σαντες άφήκαν νομίσαντες αυτήν νεκράν.

’Εκ τών συγγραμμάτων τού Μαρίνου μάς είναι γνωστόν τό έξης.—Monu
ment eleve a la gloire du Pierre le grand, ou relations des travaux 
el des moyens mecaniques, par le eomte Marin Carburi, ci-devant lieu
tenant de Police et censeur ayant la direction du corps noble des ca
dets de lerre de St Pelersbourg. Paris 1777 (*).

B \ 'Ιωάννηc κόμης Χαρβούρης, αδελφός τοϋ Μαρίνου, καί συσπουτ

Ο  Άνθιμου Μαζαράκη, Βιογραιρίαι Κεταλλήν^'^
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δαστής είς τδ έν Βονωνία πανεπιστήμιον. Περαιώσας τάς ίατρικάς 
σπουδάς του έπανέστρεψεν εις Κεφαλληνίαν, άλλ’ ένεκα της τότε πολι
τικής ανωμαλίας, έπανήλθεν έν έτει 17 4 0  εις ’Ιταλίαν, συμπαραλαβών 
και τον νεώτερον αδελφόν του Μάρκον. Έκέϊ έπεδόθή εις τελειοτέραν 
Τής ιατρικής έκμάθησιν, αφιερωθείς ιδίως εις τήν παθολογίαν, και 
φημισθείς ώςείς των έν ’Ιταλία πρακτικωτέρων ’Αόκληπιαδών.

Τω 1750  ό βασιλεύς τής Σαρδηνίας Κάρολος ’Εμμανουήλ θελήσας 
ν’ άναμόρφώστ] τήν καθέδραν τής ιατρικής, καί συστηματοτίοιήσνι 
τελειότερον τήν έν Ταυρίνω διδασκαλίαν αυτής, διώρισε κατ’ εκλογήν 
καθηγητήν τον Ίωάννην, θεσπίσας μισθόν τριών χιλιάδων λιρών ’Ιτα
λικών, καί ετέρων χιλίων ισόβιον σύνταξιν. Εΰδοκίμ.ως καί μετά 
ήρήμης δνδάξας ό Χαρβούρής ποοεβιβάσθη εις διαφόρους άλλας θέ- 
Ότεις, καί κατά διαφόρους έποχάς ηΰξήνθη ή μισθοδοσία αύτοϋ. Τώ 
1 7 6 2 , μετά δωδεκαετή γόνιμον καθηγεσίαν, καί αποτελεσματικήν 
έξάσκησιν τοΰ επαγγέλματος, φλέγόμενος ύπδ τοϋ πρός τάς περιη
γήσεις έρωτος, έλαβε Τήν άδειαν τοΰ βασιλέως καί πέριήλθε τήν 
’Ιταλίαν, Γαλλίαν, 'Ολλανδίαν, ’Αγγλίαν, καί Φινλανδίαν. Τότε δε 
άνεκηρύχθη μέλος τών έν Λόνδίνω καί Έδιμβούργω βασιλικών εται
ριών. Μετά δέ τρίακονθήμεοον απουσίαν έπανήλθεν εις Τάυρίνον, καί 
έδωρήσατο εις πλουτισμόν τοΰ νεοσύστατου Μουσείου, διαφόρους ζωο-, 
λογικάς συλλογάς σογκροτηθείσας κατά τήν περιοδείαν του.

Μετά εικοσαετή καθηγεσίαν άπεφάσισεν ϊνα έπανέλθνι εις τήν πα
τρίδα του, καί ό βασιλεύς Κάρολος, διά διατάγματος έθέσπισεν ίνα 
Τώ χορηγηθή λαμπρά ισόβιος σύνταξις" αλλά κατά τήν έποχήν έκεί- 
νην ή Ουγάτηρ τοΰ βασιλέως νυμφευθεΐσα τόν κόμητα Άρτουά, αδελ
φόν τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Λουδοβίκου ΙΣΤ' έζήτησεν έπιμόνως 
τον Χαρβούοην ώς ιατρόν αυτής" δεχθείς τήν πρόσκλησιν ό διάσημ.ος 
Κεφαλλήν παρηκολούθησε τήν ήγέμονίδα εις Παρισίόυς, καί μετ’ οΰ 
πολύ ό Λουδοβίκος παρέλαβεν αυτόν ώς ιατρόν πάσης τής βασιλικής 

οικογένειας.

Διαμείνας έν Γαλλία μ-έχρι τοΰ 1 7 9 5 , έπανεστρεψεν, ένεκα τών 
ανωμαλιών τής γαλλικής έπαναστάσεως, εις Ιταλίαν, καί ή Βενετική 
Δημοκρατία έσπευσε νά τώπροσφέρη έδραν τής φυσιολογίας έν τώ πανε- 
στημίω τοΰ Παταβίου, ένθα έδίδαξε μέχρι τής τελευτή: του (1 S 0 1 ).

Σι νεγραΔίν ό Ιωάννης Φυσικομαθηματικήν Άνάλυσιν τοΰ Οπό τοϋ άοελ- 
?οΰ του Μαρίνου μ-τενεχΟίντος εις Πετρούπολιν γρανίτου, συνεκδοθεΐσαν, τί)

8 4 ί
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Περιγραφή, καί μετέφρασε τα περί τής Ιατρικής συγγράμματα του Φριοερι’κοά 
Όφφμάνου (*).

Γ*. Μάρχος χόμης ΧαρβονρηC, αύτάδελφος των προρρηθέντων. 
Έγενν/,θη περί το 1731 έν Κεφαλληνία καί ένναέτης άχθείς ύπο του 
άδελφοΰ του Ίωάννου είς Βενετίαν είσήχθη εις τό λαμπρότερου φρον- 
τιστήριον τής ποτέ περιφανούς εκείνης μητροπόλεοις. Μετά την απο
περάτωσή τής εγκυκλίου μαθήσεως μετέβη εις Βονωνίαν, ένθα σπου- 
δάσας την ιατρικήν ελαβε τό διδακτορικόν δίπλωμα. ’Έχων δ’ 
ιδίαν κλίσιν πρός τάς φυσικάς καί χημικάς έπιστήμας εμεινεν επ’ 
ολίγον πρός συμπλήρωσιν των επί τοΰ κλάδου τούτου γνώσεων του.

'Η 'Ενετική δημοκρατία έκτιμώσα τάς περί τοΰ Μάρκου ένθερμους 
συστάσεις των καθηγητών του άπέστειλεν αυτόν τώ 1780 ΐνα περιέλθνι 
τά μεταλλεία τής Ουγγαρίας, Γερμανίας, καί Σουηδίας. Κατά την 
περιοδείαν ταύτην προσοικειωθείς έπηυφημίοθη υπό τών διασημοτέρων 
επιστημόνων τής Ευρώπης, Λινναίου, Κρόνστεδ, Μαργράφ, καί Πόττ· 
Μετά οκταετή περιήγησιν τών σημαντικωτέρων μεταλλείων καί χη 
μείων τής Ευρώπης, ή Δημοκρατία, δαπανήσασα πρός τοϋτο τεσσα
ράκοντα χιλιάδας δουκάτων, διώρισε τόν Μάρκον καθηγητήν τής επί
τηδες τότε πρώτον έν Παταβίω συστηθείσης έδρας τής χημείας.

’Αδιαλείπτως καταγινόμενος έφεΰρε πρώτος ό Κεφαλλήν ούτος 
χημικός τήν χύσιν τοΰ σφυρηλάτου σιδήρου άνευ ανθράκων, ώς τέως 

συνειθίζετο, καί έφήρμοσε την άνακάλυψιν είς διαφόρους τής βιομη
χανίας άνάγκας, καί ιδίως είς τήν χύσιν τών τηλεβόλων, έπινοή,σας 
άμα τόν ά φ . Ι ε χ τ ο ν  χ ά ρ τ η ν  (carta incombustibile), τόσον χρήσιμον 
είς τάς πυροβολικάς χρήσεις.

Ή  Δημοκρατία ευγνωμονούσα διά τάς κοινωφελείς αύτοϋ ανα
καλύψεις έχάραξεν ίδιον παράσημον φέρον έπιγεγραμμένην τήν πρός 
τόν περιφανή "Ελληνα ευγνωμοσύνην, καί δι’ αύτοΰ τόν έβράβευσε.

Πρός τούτοις ό Χαρβούρης έφεΰρε καί νέαν μέθοδον πρός κρυστάλ- 
λωσιν τοΰ θεϊκοΰ ό;έος.

Τοιοΰτος γενόμενος ό Μάρκος, άπεβίωσεν έν Παταβίω την 9 Δε
κεμβρίου 1 8 0 8 , παρά πάντων θρηνούμενος καί κλεΐζόμενος.

"Εγραψε διαφόρους διατριβάς άναγνωσθε'σας καί καταχωοηΟείσας είς τά  
Πρακτικά τοΰ ΓΙαταβινοΰ Πανεπιστημίου (4).

0 ) ΑΰτύΟι. 
{’) Αΰτόίι,
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Παρθένίος Μεταξόπουλος.

’Εγεννήθη έν Τραπεζοϋντι, και εκαλείτο Παϋλος έν τοϊς κοσμικοί;. 
*Εξεπαιδεύθη ύπο τούς διδασκάλους ΙΙαπα-Κυριαζήν, καί Δαβίδ ιερέα, 
περί ών διέσωσεν ήμϊν τάς εξής ειδήσεις.

« Εις Καφάν τής Ταυρικής, ό τοϋ διδασκάλου μου Παπα-Κυριαζή 
ιι διδάσκαλος ό έν ίερομονάχοις Νικηφόρο; περί τό 17 3 0  άπό Χρίστου 
» έτος συκοφαντούμενος έκ τίνος ’Αρμενίου μεγάλου πραγματεύσου 
» τοϋ Χάνη τοϋ Κριμίου, ειτα άπό των Τούρκων παρακινηθείς άρνη- 
» θήναι τήν εις Χριστόν πίστιν καί μή ύπακούσας, μετά διαφόρου; 
* δεινά; βασάνου; έλαβε τδν τής μαρτυρίας στέφανον, κρεμασθείς έν 
“ ξύλφ, Μαρτίου ιβ , καί θάπτεται έξω τής πόλεως έν τοϊς κοιμη- 
» τηρίοις, εις τόπον λεγόμενον Τζανδόν" ομοίως καί ό φίλος μου Εύ- 
ρ στάθιος, ων έν τ δ  ιδ ' έτει τής ήλικίας αύτοϋ, έν τω δικαστήριο» 
“ τών Τουρκών τρανως καί Θαρσαλέως ©εόν αληθή καί ποιητήν τοϋ 
» παντός, τόν κύριον ήμών ’ΐησοϋν Χριστόν όμολογήσας τ ίπ τετα ι 
» σφοδρώς, καί έν ζοφερά φυλακή βληθείς, τελευταίου διά τό άμε- 
» τάτρεπτον τής γνώμης αύτοϋ, τήν κεφαλήν άποτέμνεται ένώπιόν 
» μου εις τόπον λεγόμενον Ότοϋν-Παζάρι τοϋ Καφφα έν έτει 1 7 5 9 , 
» Μαΐου 1 0 , ημέρα β’, ώρα 1 0 , καί έτάφη έν τω  νάρθηκι τοϋ ναοΰ 
» τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Μητροπόλεως, καί έζωγραφήθη παρ’ 
» έμοϋ ό τάφος αύτοϋ χάριν εύλαβείας τε καί φιλίας. 'Ωσαύτως καί 
» ό δεύτερος διδάσκαλός μου Δαβίδ ίερεύς καί οικονόμος τοϋ Καφφα 
> έν έτει 1 7 7 0 , διά τό περιπόθητον καί γλυκύτατου όνομα τοϋ 
» ’Ιησοϋ μου, Χριστοϋ, τήν κεφαλήν παρά τών Τούρκων άπετμ.ήθη, 
μ άξιωθείς τοϋ στεφάνου τής μαρτυρίας (‘) ».

Τήν μοναχικήν ειτα πολιτείαν ό Παΰλος άσπασάμενος και Παρθέ
νιο; μετονομασθείς, έγένετο αρχιμανδρίτης τής έν Τραπεζοϋντι διασή- 
μου Μονής τοϋ Σουμελά, καί συνέγραψεν 'Ιστορικόν τής πόλεως Τρα- 
πεζοϋντος καί τών βασιλέων αυτής άπό 7 1 8  μέχρι τής αλώσεως, 
— Μεγαλυνάρια εϊς τούς άγιους Βαρνάβαν καί Σωφρόνιον,— ’Επιγράμματα 
εις τήν Θεοτόκον, συνεκδοθέντα πάντα τω  έπιμελεία αύτοϋ έν Λει
ψία (1775) έκδοθέντι Κτιτορικω τής Μονής Σουμελά Νεοφύτου Καυ- 
σοκαλυβίτου, καί διαφόοοις σημειώμασι πλουτίσθέντι.

( '}  Κτιτοριχδν 5 ΐλ . 6 4 — 3 ,
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Ύψηλάντης.

A '. 'J M t , a r S ζ ,ος .  ’Εγεννήθη έν Βυζαντίψ καί καλώς έπαιδεύΘη· τή\λ 
ελληνικήν, γαλλικήν, ιταλικήν, τουρκικήν, αραβικήν, καί περσικής 
γλώσσαν· Μειλίχιος τους τρόπους, ευθύς την καρδίαν, Θαυμαζόμενος 
δέ διά την περίνοιαν, την ευρυμάθειαν, καί την πολιτικήν, ικανότητα, 
έξελέχθη, καίτοι νεώτατος, τή 9 Αύγουστου 17 7 4  μέγας Διερμηνεΰς 
τοϋ ’Οθωμανικού κράτους. Εις τό περίπυστον τούτο αξίωμα τριάκοντα 
πέντε μόνον ημέρας διαμείνας, πρασέφερε τη 'Ελλάδι την σπουδαίο? 
τέραν πασών τών όφειλομ,ένων τη πατρίδι υπηρεσιών' διότι ή Πύλη 
άμα μαΟοϋσα την έν 'Ελλάδι. διενεργηθεΐσαν, 'Ρωσσική υποκινήσει, έπα.- 
νάστασιν τρομερά διενοεϊτο βουλεύματα, καί ό Σουλτάνος Άβδοΰλ Χ α
μίτης διέταξε την γενικήν κατά τό κράτος σφαγήν τών 'Ελλήνων. 'Q  

'Γψηλάντης,ώς λέγεται, κατά την κρίσιμον,έκείνην τοϋ έλληνισμού ώραν, 
λαβών άρρωγόν καί τόν τότε μ.έγαν Βεζίρην εΰεργετηθέντα ποτέ Οπό 
"Ελληνας καί ζωηράν διατηροϋντα την εύγνωμοσύνην, κατώρθωσε τ·ήν 
άνάκλησιν τής Θηριώδους εκείνης διαταγής, καί ούτως εσωσεν απείρους 
κεφαλάς άπό την σπάθην τών δημίων,

ΛιορισΟεις ό 'Τψηλάντης μετ’ ολίγον ήγεμών τής Βλαχίας προΰ- 
κάλεσε την εκδοσιν αΰτοκρατορικοϋ Θεσπίσματος, δ ί  ού έπικυρουμέ,- 
νων τών αρχαίων τής ηγεμονίας ταύτης προνομίων έξησοαλίζετο ή 

ευημερία τοϋ Δακικοϋ κράτους, υπέρ ού ούκ ολίγον έμόχθησεν ό ’Αλέτ 
ξανδρος, λαβών μέρος εις τάς διαπραγματεύσεις τής συνθήκης τοϋ 
Καίναρτζίου.

Άφικόμενος εις Βουκουρέστιον έρ’ρύθμισε τό φορολογικόν σύστημα, 
δαοργάνισε τόν στρατόν, συνέστησε ταμειον ελέους, καί ένί λόγω άνύ·- 
ψωσε την. Βλαχίαν εις δυνατόν βαθμόν άναπτύξεως καί ευημε
ρίας. Συνέστησε στρατόν μόνιμον έξ εξήκοντα λόχων, ών οΐ μέν 5S  
έσχημ.ατίζοντο άποκλειστικώς έξ 'Ελλήνων, οί δ  έτεροι δύο: έκ Βουλ
γάρων καί Σέρβων. Ά λ λ ’ επειδή τινες τών 'Ελλήνων αξιωματικών 
συμφιόνους έχοντες καί τούς δύο, υιούς του Κωνσταντίνον καί Δημή- 
τριον ήΘέλησαν ν’ άναπετάσωσι την σημαίαν τής έπαναστάσεως έτα 
έλπίδι 'Ρωσσικής συνδρομής, άμα τούτο έγνωστοποιήθη έν Κιονσταν? 
τινουπόλει, οί υ>οί τοϋ ’Αλεξάνδρου ήναγκάσΘησαν νά δραπετεύσωσον 
εϊς Τρανσυλβανίαν, ό δέ ήγεμών προβλέπων τάς συνέπειας έπεμώεν 
s i ;  την Πύλην την άπό τοϋ Θρόνου τής Βλαχίας παραίτησίν του, πρρτ-
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ΐταθών αμα νά δικαιολογήση καί των υιών του την άπόδρασιν. ’Αλλά πάσα 
δικαιολόγησις ματαία ήθελεν άποβή, είμή παρεμ.βαίνων ό τότε μέγα® 
βεζίρης ’ ΐζέτ-Άχμ.έτ-Πασάς συνηγόρει ένθέρμως υπέρ αΰτοϋ παρά τω 
σουλτάνω.

"θτ’ έν 1785  ό αύτοκράτωρ τής Αυστρίας ’Ιωσήφ Β', καί ή τής 
'Ρωσσίας αύτοκράτειρα Αικατερίνη Β , συνεφώνησαν κρυφίως την έξα- 
φάνισιν του Τουρκικού κράτους, ό ’Αλέξανδρος 'ϊψηλάντης μ.αθών τ ’ 
άποφασισθέντα, συνέταξε σχέδιον περί τής άνεξαρτησίας τής 'Ελλάδος, 
τό όποιον ύποβληθέν εις τάν αύτοκράτορα τής Γερμανίας ασμένως 
παρεδέχθη. Έν τω  μεταξύ έκηρύχθη υπό των Τούρκων ό κατά τής 
'Ρωσσίας πόλεμος" τότε δέ συλληφθείσης υπό των ’Οθωμανών τής 
μεταξύ τού 'ϊψηλάντου καί τοϋ αύτοκράτορος ’Ιωσήφ άλληλογραφίας, 
ήναγκάσθη ό πρώτος νά προσέλθφ αιχμάλωτος εις τόν πρίγκηπα τοϋ 
Κοβρύργοο, παρ’ ού πεμφθείς εις Αυστρίαν διέμεινεν εις Βρούμ. τής 
Μοραβίας μέχρι τέλους τοϋ πολέμου.

ΔιορισθεΙς υπό τοϋ σουλτάνου Σελίμη τό δεύτερον ήγεμών τής 
Βλαχίας (1 7 9 6 ), ήναγκάσθη μετά διετή ηγεμονίαν νά παραΐτηθνί, 
διότι τό στέμ.μα, άναμιγνυομ.ένης κυριαρχικώς τής 'Ρωσσίας εις τά  

εγχώρια, δεν είχε την προτέραν αυτού λαμπηδόνα. Έ ζη  δέ ώς 
ιδιώτης έν Κωνσταντινουπόλει άπολαύων τής ύπολήψεως πάντων, ιδία 
δέ τών ξένων πρέσβεων, οϊτινες συνεβουλεύοντο αυτόν έφ όλων τών 
σπουδαίων ζητημάτων. "Οταν δμως, μετά τήν κήρυξή τοϋ ’Ρωσ- 
σίκοϋ πολέμου, ό σουλτάνος έθεώρησε τόν υιόν αΰτοϋ Κωνσταντίνον 
διαδεξάμενον τόν πατέρα έν τή ηγεμονία τής Βλαχίας, αντάρτην, 
ή ζωή τού σεβασμίου γέροντος περιήλθεν εις έ'σχατον κίνδυνον" 
δθεν συλληφθείς μετά τινας ημέρας ύπό τής Τουρκικής έξουσίας έρρί- 
φθη εις τήν ειρκτήν, και ύπέστη παν είδος βασάνων μ.ετά χριστια
νικής όντως καρτερίας, μονον δεόταν ο δήμιοςήθέλησενα τώ επιβαλλφ 
καί τήν ποινήν τής μαίιτιγώσεως, ήρνήσατο νά ύποβληθή εις αυτήν, 
άνακράξας « Αϊδέσθητι άνθρωπον, τόν όποιον ό σουλτάνος έτίμ.ησε διά 
» τουγίων »! Καί ούτως αυτός μέν έκαρατομήθη, ή δέ περιουσία του 
συνισταμένη εις πέντε έκατομμύρια γοοσιων έδημεύθη προς όφελος 

τοϋ αΰτοκρατορικοΰ ταμείου.

„ 'Ο ’Αλέξανδρος 'ϊψηλάντης ήν έκ τών μάλλον ευμαθών και πολυ
μαθών τοϋ καιρού του" ήγεμονεύων τής Βλαχίας έξέδωκε κώδικα, ον 
συνέλεξς κατά μέγα μ.έρος από τών ελληνικών νόμων, ύπεστήριξε
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καί ανέπτυξε την Ιλληνικήν παιδείαν, καί έπί της εποχής τοφ  

*τό Βουκουρέστιον κατέστη όντως έδρα των Μουσών (').
Β \ Karararziroc; Ύ ψ ηΛ άντη ζ, υιός τοϋ ανωτέρω. Έγεννήθη έν 

Κωνσταντινουπόλει περί τό 1 7 6 0 , καί. έκπαιδευθείς έν Γερμανία έκέ- 
κτητο παιδείαν ού την τυχοΰσαν' έξ άπαλών δ ’ ονύχων μυηθείς τής 
διπλωματικής έπιτηδειότητος καί των υπέρ πατρίδος πατροπαραδό- 
των σχεδίων, κατελήφθη υπό τοϋ θερμουργοϋ εκείνου πατριωτισμού 
και τής εΰγενοϋς φιλοδοξίας, άτι να ήσαν πάντοτε διακριτικά γνωρί
σματα τής ύψηλαντικής οικογένειας. Τδων τήν έν Βλαχία στρατιωτι
κήν προετοιμασίαν τοϋ πατρός αΰτοϋ, τοσοϋτον ένθουσιάσθη, ώστε 
καί το ι νέος-, συνέλαβε τήν ιδέαν νά τεθή έπ ί κέφαλής αυτός και 
πραγματοποίηση) τον προαιώνιον πόθον τοϋ ελληνικού έθνους' άλλ’ ή 
αποτυχία τοϋ παρακαίρου εκείνου κινήματος αυτόν μέν ήνάγκασε νά 
δραπέτευση, εις Γερμανίαν μετά τοϋ αδελφού του Δημητρίου, τόν δ% 
πατέρα ένέθεσεν εις τόν μέγιστον των κινδύνων.

Έν Γερμανία διατριβών ά Κωνσταντίνος συνεδέθη διά στενών σχέ
σεων πρός τούς έπισημοτέρους πολιτικούς άνδρας. Έπανελθών δ’ είί 
Κωνσταντινούπολιν άνέλαβεν αυτός, μετά τόν διορισμόν τοϋ πατρός- 
του ώς ήγεμόνος, τήν μεγάλην διερμηνείαν (1796 — 99). ’Οπαδός 
τής γαλλικής πολιτικής, ήναγκάσθη νά ζ'ητήστ) μετ’ οό πολύ τό ύπέρ 
των Ελλήνων στήριγμα εν τή εναντία μερίδι, άμα ειδεν ό'τι αί των 

Γάλλων ένέργειαι καί πράξεις δεν συνεβιβάζοντο πρός τάς άνάγκας 
καί τάς περιστάσεις τοϋ ήμετέρου έθνους. Χρώμενος όθεν τή παρά 
τή Πύλ-ρ μεγάλιρ αΰτοϋ επιρροή έπεισεν αυτήν νά συνάψη μετά τής 
’Αγγλίας καί 'Ρωσσίας τριπλήν συμμαχίαν, ήτις έλαττοϋσα τήν έν 
’Ανατολή δύναμιν. των. Γάλλων κατετάραξε τήν κυβέονησιν αυτών- 
« ’Ή , έγραφε τό Διευθυντήριον, ή τερατώδης αϋτη συμμαχία οΰ γενή- 
» σεται, ή τό  πάν έν Ευρώπη άνατραπήσεται « .  ’Αλλ’ ή Τουρκία 
καθείρξασα τον πρέσβ.υν τής Γαλλίας 'Ρουσινον, οΰδεμίαν έδωκε προσ
οχήν εις τάς άπειλάς ταύτας.

Τότε ό. 'Τψηλάντης είργάσθη τά  μέγιστα καί εις τήν ιδρυσιν τής 
ανεξαρτήτου Τονίου Πολιτείας.

Τΐ Πύλη έκτιμώσα τήν ικανότητα καί τήν αξίαν αΰτοϋ ύψωσε; 
τόν Κωνσταντίνον κατά Νοέμβριον τοϋ 17 9 9  έπί τόν θρόνον τής

s s a

Ο Βιογρ*®ί»ι των ρεγάλων Διερμηνέων, σελ. 137—141·
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Μολδαβίας. Κατά τήν ΰπερδιετή ήγεμονείαν του ανέπτυξε τον τόπον 
tisov όλίγιστοι των προ αυτού ήγεμονευσάντων, έπανήγαγε τνιν τάξιύ 
καί ευημερίαν, καί ή διοίκησις αυτού υπήρξε συνεχή; αγαθοεργία είς 
τούς Μολδαβούς.

Τή 2 2  Σεπτεμβρίου 18 0 2  ό Κωνσταντίνος διωρίσθη ήγεμών τής 
Βλαχίας, κατ’ επίμονον αΐτησιν των κατοίκων. ΙΙατρικώς δέ καί 
ενταύθα ήγεμονεύσας, ήναγκάσθη τήν 16 Αύγουστου 1806  νά φύγη 
εις Τρανσυλβανίαν, διότι ή Πύλη ένδίδουσα εις τάς παρακλήσεις τοΰ 
παντοδυνάμου πρέσβεως τής Γαλλίας, στρατηγού Σεβαστιάνη, επι
μόνους άπαιτούντος τήν καθαίρεσιν αυτού, έ'στειλεν εις Βουκουρέστιον τα 
περί άνακλήσεως φιρμάνιον συνεπάγον αναντίρρητους καί τον αποκε
φαλισμόν του.

Λαβών μέρος εις τήν εκστρατείαν των 'Ρώσσων, συνώδέυσε τον* 
στρατηγόν Μιχελσώνα εις Μολδαβίαν καί όψιαίτερον εις Βουκουρέ- 
στιον" άλλα γενομένης τής ειρήνης επέστρεψε μετά τού ρωσσικού 
στρατού, καί διέμεινεν εις Κίεβον. "Αμα δ ’ ώς έξερράγη ό κατά τής 
Γαλλίας πόλεμος, ό αΰτοκράτωρ ’Αλέξανδρος προσεκάλεσεν αυτόν 
νά μεταβή είς Πετρούπολιν· Δεξιωθείς εύμ.ενώς καί συμβουλευθείς 
διέμεινεν υπέρ τό έτος έν τι, ρωσσικίι πρωτευούσγ, καί τω  18 1 6  
έπέστρεψεν είς Κίεβον' άλλ’ άμ’ άφικόμενος παρά τή οϊκογενεία αυτού 
άπεβίωσε τήν αυτήν νύκτα προσβληθείς υπό κεραυνοβόλου αποπληξίας^

Μέγας διερμήνευε ών 6 Κωνσταντίνος ήσχολήθη περί το μέγα εργον τής 
άναμορφώσεως τοΰ Τουρκικοί κράτους, καί συνέταξε τον περί τοΰ στρατοί 
οργανισμόν (νιζαμ-τσεδίτ). Μετέφρασεν εις τήν Τουρκικήν τα συγγράμ,ματα 
τοΰ Βωμπ&ν, διεγείραντα όπέρ αυτοί τον θαυμασμόν των Τούρκων, καί προσ- 
κτησάμενα αύτω τήν σουλτανικήν εύνοιαν.

Συνέγραψε δέ καί άλλα πονήματα ανέκδοτα μέχρι τοΰδε τηρούμενα που (2),

Προκόπιος Πελοποννήσιος.
Έγεννήθη έν Πελοποννήσφ, καί τήν μοναχικήν άσπασάμενος πολι

τείαν έμόναζεν έν τω  μεγάλω Σπηλαίω' εδίδαξεν έν Πελοποννήσω 
κ α ί’Αλεξανδρεία, Λαρίσσϊΐ, Λακεδαιμόνια, καί ύστερον (1 7 7 4 )  προσ
κληθείς ΰπό τοΰ αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρύσανθού μετέβη ώς ίερο- 
κήρυξ είς τήν νήσον, καί έκεΐθεν είς Σμύρνην, π^οσκλήσει τού μητρο
πολίτου Προκοπίου. Τώ 1780  προσκληθείς υπό ’Αβραμίου πατριάρ-

ί’) Αυτόθι, ,ελ. 131—
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you μετέβη είς 'Ιεροσόλυμα ώς ίεροκήρυξ καί σχολάρχης τής Ίεροσι»· 
λυμιάδος σχολάς. Κατά το αυτό έτος έςέδοτο έν Λειψία τό πόνημά 
του « Αύλός Ποιμενικός, » οττερ πρασεφώνησεν είς Προκόπιον Σμύρνης 
καί Άβράμιον 'Ιεροσολύμων. ’Εν τελεί συνεξεδόΘησαν διάφοραι αυτού 
διδαχαί έκφωνηθεϊσαι τω  17 7 4  έν Αευκοσία τής Κύπρου.

Κελεύσει τοϋ Άβραμίου εγραψεν ό Προκόπιος, εγκώμια είς την 
μετάστασιν της ΰπεραγίας Θεοτόκου έκδοθέντα έπ’ εσχάτων έν Τέρα-· 
λύμοις (’).

Άπεβίωσε περί τά  τέλη τοϋ παρελθόντος αίώνος-

Μιχαήλ Δούκας.
’Εγεννήθη έν Σιατίστνι καί έπαιδεύθη τά  γραμματικά παρά τφ  

συμπατριώτη του Μιχαήλ Παπα-Γεωργίου. Θέλων δέ νά παρατείνη 
την άκρόασιν προς έκμάθησιν καί των φιλοσοφικών άπετράπη υπό 
τοϋ πατρός, όστις είχε προορίσει τον Μιχαήλ διά τό έμπόριον. Μετά 
μεγάλης δυσκολίας άποσπασθείς τοϋ σχολείου έπεδόθη είς στάδιο ν 
προς τό όποιον ούδεμίαν γ,σθάνετο κλίσιν, καί μετά παρέλευσιν ολί
γου */ρόνου σταλείς είς Βιέννην δι’ έμπορικάς επιχειρήσεις άφιερώθη, 
παρά την πατρικήν θέλησιν, είς τά  γράμματα’ όθεν ένζηλως κατέ- 
γινεν είς έκμάθησιν τής γερμανικής, καί γαλλικής διαλέκτου, άκροα- 
σθείς καί τά  φιλοσοφικά μαθήματα. Μετά τοϋτο έπαρθείς ήρξατο έπαγ- 
γελλόμενος τόν φιλόσοφον, καί κηρύττων έν τη Θεολογία ό,τι μωρόν 
καί αιρετικόν. Ή  Αυστριακή κυβέρνησις, προς κατάπαυσιν των σκαν
δάλων, συλλαβοΰσα τόν Μιχαήλ έθηκεν εις τό φρενοκομ,εΐον, καί μετά 
παρέλευσιν ολίγου χρόνου άποφυλακίσασα έστειλεν εις την πατρίδα 
του’ πλην καί έν Σιατίστνι τά  αύτά μ.ωρά κηρύττων δόγματα, καί 
άνοητως φιλοσόφων έστάλη υπό τού πατρός του προς σωφρονισμόν 
είς την μονήν τών Μετεώρων, καί έκεΐθεν είς τινα των μ.ονών τοϋ 
’Άθωνος. ΈνταϋΘα δέ άθλίως έςεμέτρησεν ό δυστυχής τό ζην.

Ό  Μιχαήλ έν Βιέννη διατριβών μετέφρασε—Κόρου ηθικήν περιήγησιν, εις 
τόμους δυο— 'Ιστορίαν Βελισαρίου—καί το Μυθολογικόν τοϋ Ίνδοϋ φιλοσόφου 
Πιλπάΐδος. At τρείς μεταφράσεις αϋται έξεδοθησαν έν Βιέννη τω 1783 (*),

Θωμάς Μανδακάσης.
ΈγεννήΟη έν Καστόρια τής Μακεδονίας, έν νεαρά δέ ηλικία έλθω*

ί1) ’Ακολουθία είς τήν Μίτά?τασιν τής Θεοτόκον, Έν 'Ιεροτολύμο'.ζ 1862.
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%ίς 'Ρωσσίαν έγένετο τρόφιμος τοΰ έν τώ μοναστηρίω της άγιας Τριά» 
&>ς γυμνασίου, καί ύστερον μεταβάς εις Γερμανίαν ήκροάσατι* 
τά ιατρικά μαθήματα. Τφ 1758  άναγορευθείς διδάκτωρ υπό του 
πανεπιστημίου της Λειψίας, έλαβε την άδειαν του μετέρχεσθαι την 
επιστήμην έν Σαξωνία. Περί τούτου Ευγένιος ό Βούλγαρις λέγει « παν
ί  δείας τε της άλλης και φιλοσόφων μαθημάτων, εν ήκων, πρό πάντ* 
> των δέ της των ’Ασκληπιαδών ίεράς τέχνης άμφιλαφώς έχόμενος,
»  ην κάνταϋθα (έν Αειψίφ) μετιέναι τε καί άσκεΐν άδεια δήπου καί 
* συναινέσει των ’Ακαδημαϊκών έπιτέτραπται (*) ». "Υστερον κατεΧ-* 
θών εις 'Ελλάδα έσχολάρχησεν έν Κμστορίοι (1 7 6 7 — 70.) (2),

Σ  ν γ γ ρ ά μ μ α ζ α .

—'Ό μοια των Ιλλειπόντων Ι ά μ α τ α .  (Διατριβή εναίσιμος γεγραμμενη έλλη- 
νολατινιστί και Γκδοθεΐσα Ιν Λειψία 1758).

— Περί των αοράτων διά των ορατών Ιννοουμένων πραγμάτων, και περί 
των άύλων εις αϊσθησιν πιπτόντων καί γιγνωσκομένων. Έ ν  Λειψία 1 760 ,

— Ποιημάτια— περί τής προς ημάς τοΰ Θεοΰ αγάπης—δέησις μετ’ αίνε- 
σεως— περί μαθήσεως— νουθεσία — έπαινος πρός τον έαυτοϋ φίλον Κωστήη 
Άβράμην.

Έ ν ετει 1766 ό Μανδακάσης Ιπεμελήθη την Ιν Λειψία ε/.δοσιν τοΰ Κ α- 
τόπτρου των Γυναικών τοΰ Δαπόντε, προσθείς Ιν άρχή Ιπίγραμμα εις έπαι
νον τής βίβλου καί τοΰ συγγραφε’ως, καί Ιν τελεί τοΰ πρώτου τόμου τά ανω
τέρω ποιημάτια (σελ. 4 3 7 —48)" ίδίαις δέ αϋτοϋ άναλώμασεν Ιτύπωσε την 
Φυσικήν Νικηφόρου τοΰ Θεοτόκη (1766), τον τρίτον τόμον τών υπό Ευγε
νίου εκδοθεντων συγγραμμάτων τοΰ Βρυεννίου, προτάξας λατινιστί προσφω- 
νητικήν εις τήν ίεράν σύνοδον τής 'Ρωσσίας καί προλεγόμενα, πράς. τουτοις 
καί τά όπο Νικολάου Βελλαρα συλλεχθέντα Ιγκωμιαστικά είς ’Αλέξανδρον, 
Ύψηλάντην (Ιν Λειψία 1777).

Ό  Μανδακάσης άπεβίωσε περί τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος.

Πολυχρόνιος ο Θραξ.
Έγεννήθη εις κώμην τινά τής Θράκης εν ετει 1 7 5 2 , καί α πα

τήρ αύτοϋ ώνομάζετο Δημήτριος, ή δέ μ.ήτηρ 'Ρόδινη. Ένναέτης έστάλη 
ΰπό τών γονέιον προς τούς έν Κωνσταντινουπόλει συγγενείς ϊνα διδα- 
χθή, τά πρώτα γράμματα, και ένταϋθα εκτός τών άλλων ήκροάσθη καί 
Παρθενίου άνδρός λίαν αίδεσίμου. Μεγάλην δ’ έχων πρδς τά γράμματα 
^?εσιν, πλήν στερούμενος τών αναγκαίων προς παίδευσιν έζοδων^ 
προτροπή τών έν Κωνσταντινουπόλει συγγενών του δεκαεςέτης ήλθϊν,

 ̂ ( J) λαβίρας,

(2) Παρανίκα Σχεδίασμα. « λ . Μ>
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«ίς ’ΐάσων, καί έχει ήκροάσθη τήν θεολογίαν, φιλοσοφίαν καί ίστο^ 
ρίαν -παρά Γεωργίω Κρητικώ άνδοί εύμαθεϊ. ’Εν Ιτει 1773 άπήλθβ 
μετά των έκεΐ εμπορευόμενων εις Λειψίαν, όπου έδιδάχθη την μέν 
γερμανικήν διάλεκτον υπό Βαϊγελίου, τήν λατινικήν ΰπό Σχμιδίου, 
τήν ιταλικήν ΰπό Φραπόρτα, καί τήν γαλλικήν ΰπό Παγκάν. Τό επό
μενον έτος έπολιτογραφήθη, κα'ι ήρξατο νά φοιτά τακτικώς εις τα  
μαθήματα τής ιατρικής καί φιλοσοφίας, άκροασθεις έν μέν φιλοσοφία 
Πλατνέρου, έν δέ τή πειραματική φυσική Αουδουΐγγου, έν τοΐς μαθη
ματικούς Βορζίου, ζβαντζιγέρου, καί 'Ρεδελίου, έν τή φυσική ιστορία 
Αασκίου, έν τή άστρονομίφ Φουγγίου, έν τή ιατρική Έρνέστου, έν τή 
χημία, φυσιολογία καί φαρμακευτική Λεουχάρδου, καί έν άλλοις 
μαθήμασι διαφόρων καθηγητών, οΰς λεπτομερώς απαριθμεί έν τινι τών 
συγγραμμάτων του. Περαιώσας έν Λειψία τάς σπουδάς του ήλθεν εις 
Βιέννην, καί ένταϋθα κατεγίνετο μελετών καί μεταγλωττίζουν διάφορα 
κοινωφελή συγγράμματα.

Σ  ν γ γ ρ ά μ μ α τ α .

— 'Ιερόν απάνθισμα περιέχον τέσσαρας καί έκατόν Ιστορίας τής παλαιός 
καί νέας Διαθήκης. Έ ν  Λειψία 1775. (Τό πρωτότυπον εγράφη γερμανιστί 
ΰπό Ίωάννου Χυβνε’ρου).

— Ποιήματα, έξ ών έν ΰπερ Γαληνού ή κατα Βεσαλίου.
— Περί τοϋ πόσον ή δυναμις τοϋ άε’ρος βοηθεϊ εις τήν κίνησιν του αίματος, 

Έ ν  Λειψία 1778.
— Περί δυνάμεως τής κινναβάρεως.
— Περί τής έν Έλλάδι έπιδημικής νόσου. Έ ν  Λειψία 1778 ί1).

Κωνσταντίνος Καραϊωάννης.
Έγεννήθη έν Τρίκκνι τής Θεσσαλίας (2) , καί άκροασθεις τά έγκύκλια 

παρά Νικολάω Ζερζούλή καί Εύγενίφ Βουλγάρει, έρωτι τελειοτέρας 
μαθήσεως μετέβη εις Νεάπολιν, όπου διήκουσε τήν σειράν τών ιατρι
κών μ.αθημάτων. ’ΑναγορευθεΙς διδάκτωρ ήρξατο μετερχόμενος τήν 
ιατρικήν έν πρώτοις ςίς Νεάπολιν, ύστερον δ - έλθών εις Κωνσταντι
νούπολή έπιτυχώς έξήσκει τό έπάγγελμά του. 'θ  μέγας διερμηνεΰς 
Γρηγόριος ’Αλεξάνδρου Γκίκας προσέλαβεν αυτόν ώς ιατρόν, καί έν έτει 
1765 διορισθείς ήγεμών τής Μολδαβίας συμπαρέλαβε τόν Κ,αραϊωάν- (*)

!>$6

(*) Ζαβίρας,
( ) Ό Κ. Βρετδς συγχέων τούτον πρδς το$ς εξ ’Ιωάννινάν ενττατρίδας Καραϊυάννας  ̂

λα9ος λέγει «£ιτ$γ ’Ιοχχννίτην,
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Vr.v, 8ν καί ^ιώρκτβν αρχίατρον τής αύλής. 'Ο  Κωνσταντίνος οΰ μόνον 
Ιπ ιτοχώς.έξη,τκητε τήν άνθρωποσωτήοιον αύτοΰ τέχνην, άλλά καί τά 
έν Μολδοβλαχία σχολεία κατά τό ευρωπαϊκόν σύστημα άναδιωργά- 
νωσεν. ’Εξωσθέντος Οπό των *Ρώσσων τοϋ Γκίκα (1 7 6 9 ), ό Καραϊωάν- 
νης ήλθεν εις 'Ρωσσίαν, και μετ’ όλιγοχρόνιον διαμονήν έπιστρέψας εις 
τήν 'Ελλάδα διωρίσθη ιατρός τής πόλεως Ίωαννίνων. ’Εναρέτως δε 
ΧαΙ θεαρέστως ζήσας εφθασεν εις βαθύ καί λιπαρόν γήρας, ό'τε στα
λείς ΰπό τοϋ πασά των Ίωαννίνων ΐνα Θεραπεύση τόν τής Ααρίσσης, 
καί επανερχόμενος εις Ιωάννινα ήσθένησε καθ’ οδόν, καί κομισθείς 
εϊς τήν πατρίδα του Τρίκκην έξεμέτρησε μετ’ ολίγον τό ζήν.

Συνέγραψεν ό Καραϊωάννης, κατά Ζαβίραν, Σύνοψην τής Λ ο γ ι κ ή  
χα'ι γραμματικήν.

Τήν γραμματικήν συνέταζεν δ Καραϊωάννης, κελευτεί τοΰ ήγεμόνσς Γρη- 
γορίου Γκίκα, ώς λέγει, ά έκδοϋς αύτήν Πολυζώης Κοντός. * Ό  δό άείμνη-
* στο; ήγεμών έπί τήν ηγεμονίαν έλθών καί πάντα λίαν κοινωφελών διαθέ- 
» μένος, τά δε έκεΐσε σχολεία ευρών έν άμελεία διάγοντα, τώ ίδίιρ ϊατρψ,
> οΐάπερ "Ελληνι καί περί τά τοιαΰτα θεωρία καί πράξει εΐδήμονι, τήν περί 
» των σχολείων καί διδασκάλων φροντίδα παρέδωκεν* ό δ’ε δλη ψυχή τήν 
» έπιστασίαν δεξάμενος, τά έν Ίασίω περιφανή σχολεία συνεστήσατο δαιδα- 
» λίως, φιλοσόφοις τε καί γραμματικοί; διδασκάλοις ταϋτα κόσμων. Ά λ λ ’ ό
* φιλίλλην καί φιλόσοφος ήγεμών τήν έν τοίς γραμματικοϊς μαθήμασιν έπι- 
» γενομενην τοΰ πρώτου χρόνου τοίς νέοις έπίδοσιν όλιγίστην ίδών, καί πολ-
* λοΰς τούτων έν άμεθόδω των γραμματικών γυμνάσιά πονοϋντας, καί αιτίαν 
» μαθών, γραμματικόν τι σύστημα καί μέθοδον άρίστην τον ιατρόν συγγρά- 
» ψαι προετρέψατο, μίαν έκ πασών γραμματικήν όση δύναμις σύντομον καί
> εδμέθοδον, ώστε ταύτη μόνη χρωμένους τους μαθητάς έγκρατείς άποβήναι
* τής έλληνικής διαλέκτου. Καί γάρ δεινόν ήγήσατο δ ήγεμών άπαντα τά κατά

‘ » τήν Ευρώπην γένη, ού μόνον τήν έαυτών διάλεκτον, άλλά καί τά ; άλλο
ι» τρίας, μια δηλαδή έκάστης διαλέκτου γραμματική έν βραχεί έκμανθάνειν. 
» τούς δέ "Ελληνας διά τοιούτων γραμματικών τήν πατρώαν αυτών δισλι- 
» κτον μηδόλως σχεδόν δυναμένους μανθάνειν! Ό  δε ιατρός τώ τοΰ ήγεμόνος 
» ύπείκων κελεύσματι, τό τών σχολείων έπεχειρήσατο χρόνιον νόσημα θερα- 
» πεΰσαι" καί διό τάς γραμματικός άπάαας ύπ οψιν τιθεϊς έκ πασών τό 
» προς διδασκαλίαν άναγκαίον καί άπέριττον συνελέξατο εΰμεθόδως, καί μίαν 
1 γραμματικήν άρίστην, σύντομον καί τελειωτάτην έξεθετα ».

Τήν γραμματικήν ό Καραϊωάννης επεμψεν ύστερον είς τόν έν Βενετία διατρί- 
βοντα φίλον του Πολυζώην Κοντόν πρός τύπωσιν, πλήν έν ψ τό πόνημά του 
ήρζατο τυπούμενον ό συγγραφεύς έτελευτα εν Τρικκη μη δυνηθ^ις τότε ο Κον
τός "ά έπαρκέση εις τα τυπωτικά, διέκοψε τήν Ι'κδοσιν, ήτις έν Ι’τει 1796 
έπεραιώθη έν Βούδα είς τόμους δύο, μετά πολλών προσθηκών τοϋ εκδάντος,
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Έ ν τή  γραμματική εϋρηται καί το έξης Επίγραμμα.
’Ατραπόν oTot διελθέμεναι άμογητί μέμηλε 
Γραμματικής μεθόδου, κ’ ό’ργια ής ϊδμεναι,
Έ ν  σφετε’ροις οχ’ άριστων Κωνσταντίνος άγαστός
’Ιατροφιλόσοφος κυδαλίμοις με βίβλον
*ΊΙν συνέθηκε πόνοις, ω Τρίκκη παΐρ'ις υπάρξει}
Δεΐ θαμινώς τριβε’μεν χερσί περιφραδεως. ]

Καρατζάς.
Α\ Γεώργιοζ, υιός Στεφάνου, τοϋ έν ιατροί; άρίστου" ήν λίαν 

έύπαίδευτος, εγκρατής ττ,ς ελληνικής, λατινικής, γαλλικής, ιταλικής, 
αραβικής και τουρκικής διαλέκτου, και ιατρός ούκ αδόκιμος, έκμαθών 
τήν επιστήμην υπό τΟϋ πατρός του. Καί τοι νέος ό Γεώργιος Καρατζάς 
την ηλικίαν υπερέβαλλε πάντας κατά την φρόνησιν καί ευσέβειαν, 
διά τά τοϋ πνεύρ.ατος αύτοϋ προτερήματα καί την αρετήν" έχρημά- 
τισε λογοθέτης τής μεγάλης έκκλησίας, καί ειτα μέγας διερμηνεϋς 
τή ς ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ά λ λ ’ όμως αΐ περί τοϋ μέλλοντος 
τοϋ νέου τούτου χρησταί ελπίδες έν τά χει έψεύσθησαν, διότι λοιμω 
συσχεθεις άπεβίωσέ μόλις μ.ετά ενός έτους διερμηνείαν (1 7 6 4  — 5). 
.Μετέφρασε κατά Μοισιόδακα έκ τοϋ γαλλικού εις την τουρκικήν σύγ
γραμμά τ ι, καί προσήνεγκεν αύτό τφ  σουλτάνω, όστις εύμενώς άπο- 
δεξάμενος τήν προσφοράν πλείστων τιμών τόν Γεώργιον κατηξίωσε (*).

V .  ΝιχόΛαος, νιος Κωνσταντίνον Καρατζΰ" άνήρ θεοσεβής, περί- 
νους, καί είς των εύπαιδεύτων, γιγνώσκων εκτός τής Έλληνίδος φω
νής, τήν γαλλικήν, ιταλικήν, αραβικήν, τουρκικήν καί περσικήν. 
Τή 80 Σεπτεμβρίου 17 7 7  διεδέχθη εις τό τής μεγάλης διερμ,ηνείας 
αξίωμα τόν Κωνσταντίνον Μουρούζην, έπί τόν ηγεμονικόν τής Μολ- 
δαυΐας θρόνον άνελθόντα. 'Ο Νικόλαος έξελθών μετά τοϋ βεζίρου εις 
τόν κατά τής 'Ρωσσίας πόλεμον ήχμαλωτίσθη καί έκρατήΟη υπό τών 
'Ρώσσων έπί Ιξ όλους μήνας, μεθ’ ους, γενομ-ένης ειρήνης, έπέστρεψεν 
εις Κωνσταντινούπολιν, καί μετά πενταετή διερμηνείαν (1777  — 82) 
έγένςτο ήγεμών τής Βλαχίας" άλλ’ ή ηγεμονία τούτου έπί Ιξ μόνον 
μήνας διήρκεσε, διότι ό μετ’ αύτόν διοριστείς διερμηνεϋς Μιχαήλ Σοϋ- 
τζος έπέτυχεν, άδρμ χρηματική δόσέι ν’ άντικαταστήσν; αυτόν άποθατ 
νόντα μετ’ ού πολύ έκ πλευρίτιδος έν ηλικία τεσσαράκοντα εξ ετών.

Συνέγραψεν ό Νικόλαος Καρατζάς.
— Γραμματικής γαλλικής ακριβή διδασκαλίαν. Έ ν  Βιένντ, 1806.

* ί 1) -τσματιάδου, Βιογραφία: τών Μεγάλων Διερμηνέων, σι λ. 130,
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- *—1ϊερί τών Ιθ'μων τής Πόρτας (ανέκδοτον) (*).
Καί μετεφρασεν έκ του γαλλικού εις το ελληνικόν, κατά 'Ρίζον Νερουλόν (*)» 

Δοκίμιον περί των ηθών καί τοΰ πνεύματος τών Ιθνών.
“ Αιώνα Λουδοβίκου ΙΔ ’.
—Ιστορίαν τής συνωμοσίας τών 'Ισπανών κατά τής Βενετίας.
Γ ’. Ιωάννης Καρατζας. Έγεννήθη έν Κώνσταντίνουπόλει έκ του 

Θΐρολεχθέντσς Νικολάου, καί καλώς έκπαιδευθείς μετά την καρατόμ/ησιν 
τού μεγάλου διερμηνέως ’Αλεξάνδρου Σούτζου διεδέχθη αυτόν εις τό 
άξίωμα (19  ’Οκτωβρίου 1 8 0 8 ) ' μετ’ όλίγον όμως χρόνον έξωσθείς 
άντικατέστη υπό τοΰ κατωτέρου συγγενούς και όμωνύμου άΰτόύ.

Δ'. Ιωάννης Νικολάου Καρατζας. Γεννηθείς καί ούτος έν Κων- 
σταντινουπόλει προσελήφθη έν έ'τει 1 8 0 2  ώς διερμηνεύς τοΰ στόλου 
ύπό τοΰ μεγάλου ναυάρχου Χουσείν-πασά, μεγάλως ίσχύοντος παρά 
τώ  σουλτάνω -Σελίμ.’ προσκληθείς δμως ό ναύαρχος μετ’ ολίγον παρά 
τοΰ σουλτάνου ινα έπανέλθη δσον τάχιστα εις Κωνσταντιούπολιν, 
άφησε τόν διερμηνέα του δπως μετά μιας μοίρας περιέλθη τάς νήσους. 
Αλλά κατηγορηθείς, δτι προσηνέχθη υπέρ τό δέον επιεικώς πρός τούς 

κατοίκους, άμα έπανελθών εις την βασιλεύουσαν έπαύθη τής διερ- 
μ.ηνείας τοΰ στόλου.

Έν έτει 1808  ευνοούμενος καί έκτιμ.ώμενος υπό τοΰ ύπουργοϋ 
τών έςωτερικών διωρίσθη μέγας διερμηνεύς τής αυτοκρατορίας, αντί τοΰ 
έξωσθέντος συγγενούς καί όμωνύμου αυτού' αλλά καί ούτος επ’ όλίγον 
διε τήρησε τό άξίωμα, διότι μετά δύο μήνας προσβληθείς Οπό πλευρί- 
τιδος άπεβίωσε τό τριακοστόν ίννατον τής ηλικίας αύτοϋ έτος άγων.

Φιλομαθής ών καί φιλόμουσος ό ’Ιωάννης έδαπάνησε τα έτη τής αργίας 
του εις μεταφράσεις συγγραμμάτων τουρκικών, γαλλικών καί ιταλικών, ύπο 

,δέ τοΰ Κ. Σταματιάδου μνημονεύεται μετάφρασις αύτοϋ π ε ρ ί  ά κ μ ή ς  καί 
π α ρ α κ μ ή ς  τ ώ ν  ' Ρ ω μ α ί ω ν  τοΰ Μοντεσκιοΰ, καί δύο δράματα (Δημοφών 
καί Κλιταιμνήστρα) έκ τού ιταλικού εις ομοιοκατάληκτους έλληνικούς στίχους 
μεθηρμηνευμένα (5).

Δημήτριος Καρακάσης.
Έγεννήθη έν Σιατίστη τής Μακεδονίας περί τό έτος 17 3 4  εκ 

Νικολάου τού Καρακάση- άκροασθείς δ ’ έν τή πατρίδι παρά τώ ιερο

ί1) Αΰτ. σελ. 143—4.
{*) Cours de Litterature Grecque moderne, σελ. 33.
(8) Σταματιάδου, Βιογραφίαι Μεγάλων Διερμηνέων, σελ. 138.
0£ τελευταίοι ομώνυμοι Καρατσάδες δέν πρέπει v i  συγχέωνται πρός τον εκ 

Αευν νσίας τής Κύπρου Ίωάννην Καρατσαν τδν έχδόντα τόν Πίνακα τοΰ Κέβητος, 
καί την Λογικήν τοΰ Σουγδουρή, έν Βιέννη 1792.
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διδασκάλω Παπα-Μιχαήλ Σιατιστεΐ τά  γραμματικά, φιλοσοφικά, 
καί Οεολογικά μαδήματα, προσελήφθη ώς γραμματεΰς καί διδάσκαλος 
Γρηγορίου μητροπολίτου Γρε?βενών. Τή 19 Μαρτίου 1752  άπεδή- 
μησεν εις Ουγγαρίαν προς έκμάθησιν γλωσσών. ΕλΟών δ ’ εις τα  έν Πο- 
σονίω λουθηρανικά γυμνάσια έγένετο εγκρατής μετρίως πως τνϊς λα
τινικής καί γερμανικής γλώσσης" ύστερον μεταβάς εις Αλην τής 
Σαζωνίας ήκροάσθη μετά τής ιατρικής τήν φιλοσοφίαν καί τά  μαθη
ματικά· Άναγορευθείς διδάκτωρ τής ιατρικής (1760) ήλθεν εις Βιέννην 
καί έπί πολυν χρόνον ήσκήθη εις τά  έκεϊ νοσοκομεία. Ένταΰθα έντυ- 
χώ ν πλουσίω τινι έμπόρφ Λαρισσαίω, όνομαζομένω Νικολάω Κακάβω, 
συνατςήλθεν εις Λάριοσαν, ένθα ού μόνον παρά των έκεϊ άλλα καί τών 
εις τάς πέριζ κωμοπόλεις κατοικούντων Χριστιανών καί ’Οθωμανών 
Ιτυχε πολλής φιλοφροσύνης καί δεςιώσεως' μετά παρελευσιν δ ' ίκανοϋ 
χρόνου προσκληθείς ύπό τοΰ πατρός καί τών συμπολιτών ήλθεν εις 
Σιάτισταν, καί μετήρχετο τό ιατρικόν επάγγελμα. Αί πέρις κωμο- 
πόλεις, καί ιδίως οί έν Κοζάνη, συχνότατα προσεκάλουν αυτόν πρός 
θεραπείαν. Συζευχθείς έν Κοζάνη διέτριβ.εν έκτοτε ένταΰθα' μετά δέ 
ικανόν χρόνον άπήλθεν εις Κοαίόβαν (’), οθεν έλθών εις Βουκουρέστιον 
έγκατέστη μέχρι τέλους τοΰ βίου του, διορισθείς ύπό τοΰ ήγεμόνος 
ιατρός τής πόλεως καί τοΰ νεωστί έγερθέντος νοσοκομείου τοΰ άγιου 
ΙΙαντελεήμονος.

"Ο Ιναρακάσης ήν είδημονέστατος τής ελληνικής, λατινικής, καί 
γερμανικής, καί ιατρός εμπειρότατος.

Σ υγγράμ μα τα .
— Περί φλεβοτομίας. 1760 .
— Δημητρίου Καρακάση ιατροφιλοσόφου καί ΐατροϋ τής πόλεως Βουκου* 

ρεστίαυ καί τοΰ έν ταυ τη νοσοκομείου τοΰ έπ’ όνόματι τοΰ άγίου Παντελεή- 
μοιος, ποιηματια ιατρικά, δπερ ό αυτός καί εις τήν λατινίόα φωνήν μετή- 
νεγκε. Έ ν  Βιέννη τής Άουστρίας, α ψ \  έ. Έ ν  τή όλληνική τυπογραφία Γεωρ- 
γίου Βεντότη. 8, σελ. 246.

Έ ν  τή συλλογή ταότη προσφωνουμένη εις τον ηγεμόνα Ά λ ες . Μουρούζην 
περιε'χονται' Πρόλογος έκ στίχων 90. Διάφορα στ. 169. Κατά τής πολυφαρ* 
μ*κίας στ. 1146. Ά ντίπραξις τής Φυσεως στ. 104. Περί φλεβοτομίας 287. 
Περί πυρετοϋ μητριαίου 324. Ποιημάτια έ-ίμικτα. "Γμνοι ίκετήριοι. Ε π ι 
γράμματα εις Φιλάρετον έπίσκοπον Ριμνίκου. Περί θ ίας προνοίας Είδιίλλιον 
εις Άλε'ξ ανόρον Υψηλά/την. Προσφώνημα ει$ Νικόλαον Καρατζαν τον ηγε- 
μόνα, Τ/.ετήριον εις άγιον Παντελεημονα im p  του ήγεμόνος Μιχαήλ Σούτσου.

{’ ) Ζαβίρας.
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Εϊδύλλιον είς Ά λεξ . Μουρούζην. Ε ’δΰλλιον γαμήλιου είς τον Ίωάνυην Ά π ο -  
βτολίδηυ Α’τωλόν, τον καθηγητήν. Ειδυλλίου Ιν είδες Ιπιστολής είς τόν σύγ- 
γαμβρόν του 'Ροόσιον. 4 Ιγκωμιαστικα Ιπιγράμματα εις Ζωήν. Ε ίς βίβλον 
(Ζανέτου) άυατρε’πουσαν τα Ό κίλλου, Είς οικοδομάς καί πηγας ίδρυθείσας 
υπό τοΰ ήγεμόνος Νικολάου Μαυρογένους, βεστιάρου Σκαρλάτου Γραιτζάνου, 
Δημητρίου Γκίκα, Νικολάου Βραγκοβάνου, μεγάλου βορνίκου Ίωάννου Μου- 
ροόζη, Καλλινίκου πρωτοσυγκέλου, ’Ιγνατίου Μολδοβλαχίας κλπ. Ιπιγράμματα 
οκτώ 4 εί; δολίους. 4 εις τινα ξένον άλήτην. ’Επιτάφια Ιπιγράμματα εις Κ αι- 
σάριον 'Ριμνίκου Ιπίσκοπον, εις Νεόφυτον Καυαοκαλυβίτην, είς Γρηγόριον 
'Ράζον τον κλουτζιάρην, Κωναταντϊνον Μιχαήλ, ΣταμάτηνΧίον αϋτάδελφον τοΰ» 
Βερροίας άρχιρπισκόπου. Είς τον Ικ Κοζάνης Ρούσην, ε ίς ’Εμμανουήλ ιατρόν, 
«α ί άλλα άδεσποτα.

Έ ν  προλεγομίνοις λέγει ταΰτα ό Καρακάσσής περί των αυτοϋ ποιημάτων»

Δημητρίου πέλοντα θυμηδή πόνον 
επη τάδ’ ίσθι Καρακάσση τοΰπίκλην 
δς οΐ’ άκεοτωρ καίπερ ήσχολημίνος, 
σχολήν δτ’ ήγε ,χειρος Ικ παιωνίας 
ψυχήν ετερπεν Ιμμελεΐ στιχουργία, 
τρανών δι’ αυτής τάς δ’ δσας περ Ιν γένει 
ιατρικός έσχηκευ Ιννοίας νόω.

Ων τας μεν ηύπόρησεν άκροώμενος 
ήτκημενων δή και σοφών άνόρών πάλαι,
"Αλλα τό πριν μεν, Οόϊνδοβώνα δ’ύστερον 
τοιώνδ’ Ιν αίς όμιλος ην άκεστόρων . . .

Γεώργιος Βενδότης.
’ΕγεννήΟη έν Ζακύνθω καί μεταβάς εις ’Ιταλίαν έφοίτησεν εί; τάς 

επισημότερα; ακαδημίας. ΈλΟών είς Βενετίαν έχρημάτισε διορθωτής 
έν τω  τυπογραφείο) τοΰ Γλυκή καί μεταφράσας έςέδωκε διάφορα 
συγγράμματα (1777  — 80). Εντεύθεν μεταβάς είς Βιέννην καί ολί
γον διατρίψας διέβη είς Πέστην, ένθα έφ’ ικανόν έδίδαςε τους παΐδας 
των παροικούντων 'Ελλήνων- ύστερον όμως παραιτήσας τό διδασκαλικόν 
επάγγελμα έπανέστρεψεν έίς Βιέννην πρός εΰρεσιν επιτηδεύματος. 
Κατά την εποχήν εκείνην ό έζ ’ΐωαννίνων Πάνος Λαμπανιτζιώτης επι
δομών ϊνα έκδώση τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τοΰ Μελετίου άνέ- 
δετο εις τόν Βενεότην τήν έπιΟεώρησιν τής υπό Ίωάννου Παλαιολό- 
γου γενομένης μεταφράσεως- « οΰτοί δέ, ως λέγει ό άνω έκδοτης, οΰ 
” μόνον έκοπίασε άντιγ-ράφοντας τό βιβλίου (ώσάν όποΰ τοΰ μακαοί- 
" του μεταφραστοΰ τό γράψιμον δεν ήδύναντο οί τυποΟέται νά άνα- 
ι” γνωσωσιν], άλλ’ ακόμη ήγωνίσΟη καί εί; κομψοτέραν νά τό μετα.γ 

(ΔΈΟΕΑΛ, Φ1ΛΟΛΟΓ.) · 36
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» βάλλη φράσιν, καί με διαφόρους υποσημειώσεις νά τό καταγλαίση^ 
» καί ένί λόγω είπεΐν μέ οσα άπήτει μία τοιαύτη βίβλος, νά τό κά- 
» θωραΐση, καί τέλος πάντων νά τό διόρθωση έπιμελώς τό κατά 
» δύναμιν καί εις την κατά τύπον εκδοσιν ». ''Υστερον προσελ,ήφθη ώς 
διορθωτής τών εν τώ τυπογραφείω τοΰ ’Ιωσήφ Βαουμεϊστέρου έκδι- 
δομένων ελληνικών συγγραμμάτων, καί ώς τοιοΰτος έπεμελήθη την 
εν ετει 1 7 8 7  τυπωθεΐσαν κατά Ώκέλλου πραγματείαν τοΰ Τζανέ" 
του" τώ δέ 17 9 0  λαβών αΰτοκρατορικήν άδειαν συνέστησεν εν 
Βιέννη τό πρώτον ύπό Έλληνος διευθυνόμενον ελληνικόν τυπογρα
φείου (’), έκ τών πιεστηρίων τοΰ οποίου άπελύθησαν πάμπολλα 
κοινωφελή συγγράμματα, ώς ή Χειραγωγία τοΰ Δαρβάρεως (1790)^ 
'Ημερολόγιου τοΰ 1 7 9 2 , Έπιστολαί Συνεοίου, Λόγγου Ηοιμενικά, 
Συμβάντα τοΰ 'Ρομπινσών, "Ερωτος Άποτελ.έσματα (1 7 9 2 ), Ψαλ
τηρίου τοΰ Δαβίδ (1 7 9 3 ), περί Πληθύος κόσμων τοΰ Φοντενέλ, Δη- 
μοφόντης, Άχιλλεϋς δράματα Ματαστασίου (1 7 9 4 ), Καρακάση ποιή
ματα, Συμπλήρωμα ιστορίας Μελετίου (1 79ο) κλπ.

'θ  Βενδότης ααρέμεινεν έν Βιέννη συγγραφών, μεταφράζων καί 
έκδίδων διάφορα κοινωφελή συγγράμματα μέχρι τοΰ περί τά  τέλη 
τοΰ III’ αίώνος συμβάντος θανάτου του, οτε ή χήρα αύτοϋ άνέλαβε 
την διεύθυνσιν τής τυπογραφίας έπί πολύ ύστερον συντηρηθείσης, καί 
τω  1810  εις τόν Γερμανόν Ίωάννην Τσβέκιον πωληθείσης.

Σ ν γγρ ά μ μ ζτα .
■■—Γραμματική της Γαλλικής διαλέκτου. Έ ν Βιέννη 1787, καί 1793.
— 'Ημερολόγιου τοΰ έτους 1789, 1791, 1794, 1793, (’) 1796. Έ ν  Βιέννη.
— Λεξικόν τρίγλωσσον τής Γαλλ.ικής, ιταλικής, καί ρωμαϊκής διαλέκτου. 

Έ ν  Βιέννη 1790, έν Βενετία 1816. (Έ ν ετει 1804 ανώνυμός τις άφαιρεσας τό 
Ιταλικόν όνοματολόγιον έξέδοτο αύτό δίγλοισσον εις τόμους 2).

— Περιγραφή τοΰ παντός, ήτοι ιστορία φυσική μ.ε εικονογραφίας. Έ ν  Βιέν
νη 1792.

— Προσθήκη τής έκκλησιαστικής 'ιστορίας Μελετίου ’Αθηνών προς έξακο- 
λούθησιν τών άλλων τριών τόμων. Έ ν  Βιέννη 1 /9-3, * (*)

(') Κατά λάθος 6 Ζαβίρας λέγει, οτι ό Βεντότης ήγόρασε την ελληνικήν τυπο
γραφίαν τοΰ Βαουμεϊστέρου, διότι αυτή υπήρχε καί μετά ταΰτα άμιλλωμένη πρίς 
τήν τοΰ Βενδότου, καί την εν ετει 1794 ΐδρυθεϊσαν τών έκ Σιατίστης Μαρκιδών Πουλιών.

(*) Τώ 179ο ήρξαντο έκδίδοντες τοιαΰτα ημερολόγια καί οί Ποΰλιοι. Σημειωτέου, 
οτι κατά λάθος ό Κ. Βρετός (Κατάλογος Νεοελ. Φιλολ. Β' σελ. 323) λέγει ότι πρώ
τον έργον υπό Μαρκιδών τυπωθέν ήν τό καλενδάριον τοΰ 1793, έν ω δ αυτός (Λ 
αριθ. 340) έμνημόν ενσε τής έν ετει 1794 έκ τον τυΐτογραφείου αντων έκδο8είστρ 
ΔΉοδείξεως τον κυρονς τφγ Γραφών,



ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΛΟΟΣ ΑΙΩΝ. 5 6 S

— Περί τών ήγεμονευτάντων Ιν Βλαχία κατα καιρούς 2ως τοΰ νΰν Ιστορία 
συνοπτική, Ιν ή προσετέθη και περί τής παλαιας Δακίας. (άνΙκδοτος',) (*).

Μεταφράσεις.
— Αυνανισμού Ιπιτομή υπό Τισσότ. ’Εν Βενετία 1777.
— Νουθεσίαι εις τον λαόν είς διαφυλαξιν τής σωματικής υγείας τοϋ Τιβδότ. 

Ένετίησι 1780, καί 1ν Βιέννη 1782.
—Κατήχησις Πλάτωνος. Έ ν  Βιέννη 1782.
■—Ιστορία τής Αμερικής. Έ ν  Βιέννη 1792 — 93 είς τόμους 4.(®).
■—"Ανθος άρετής καί γνώσεως, ήτοι συνάθροισις κανόνων Οι’ ών δΰναταί 

τις να ζήση τιμίως καί ευτυχώς. Έ ν  Βιέννη 1794.
— Νέου Άναχάρσιδος τόμος Δ . Εν Βιέννη 1797. (Μετεφράσθη υπό Βεν- 

δότη καί 'Ρήγα Φε^όαίου).
— Περί Ακοσμίας. (Μετάφρασες Ικ τοΰ γαλλικόϋ άνέκδοτος, ;ώς μαρτυρεί ό 

Ζαβίρας}.

Τώσηπος ό Μοισιόδαξ.
Έγεννήθη έν Θράκη καί εκαλείτο έν τοΐ; κοσμικοί; ’Ιωάννης. Τδν 

μοναχικόν δέ προελόμενος βίον καί Ιώσηπος μετονομασθείς διήκουσε 
κατά πρώτον Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως, ύστερον δέ μεταβά; είς Πα- 
τάβιον έδιδάχθη μετά τής λατινικής, γαλλικής, καί ιταλικής γλώσ- 
σης τάς φιλοσοφικά; έπιστήμας. ΈλΟών εις Μολδαβίαν διωρίσθη έν 
έτει 17 6 9  σχολάρχης τής έν Ίασίω αυθεντικής σχολής’ πάσχων όμως 
«κ στηθικού νοσήματος ήναγκάσθη ΐνα παραιτηθή τής θεσεως. 

’Απεβίωσε ίτέρΐ τά τέλη τοΰ ΙΗ* αίώνος.
’θ  Μοισιόδαζ ων είδήμων έκτος πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών καί 

τής αρχαίας ελληνικής προετίμησεν έν τοϊς συγγράμ-ασιν αύτοϋ τήν 
απλοελληνικήν, αδίκως δέ υπό τών άντιδοξούντων κατακριθέΐς έδη - 
μοσίευσε τήν ’Απολογίαν, έν ή διέσωσε πολυτίμους ειδήσεις περί τής 
τότε καταστάσεως τής παιδείας καί τών λογίων τοΰ ήμετέρου έθνους.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
— ’Ηθική φιλοσοφία μεταφρασθείσα Ικ τοΰ ιταλικού ιδιώματος. Ένετίησι 1761. 
— Πραγματεία περί παίδων άγωγής. Ενετίησι 1779.
— Παραλλαγή τοΰ προς Νικοκλεα λόγου περί Βασιλείας τοΰ Ίσοκράτους, 

καί κεφάλαια πολίτικα μεταπεφρασμένα γαλλιστί. Έ ν  Βενετία 1779.
— ’Απολογία. Έ ν  Βιέννη 1780.
— Θεωρία τής Γεωγραφίας. Έ ν  Βιέννη 1781·

(9  Μνημονεύεται ύπδ Ζαβίρα.
(") Ό Ζαβίρας καταγράφει μεταξύ τών μεταφράσεων τοΰ Βενδότη καί τό Μυθολο

γικόν τοΰ Πιλπάϊδος, όπερ ώς ό ίδιος αλλαχού είπεν ότι μετεγλωττίσΟη τω 1783 
υπό Μιχαήλ τού Αοΰκα,

36*
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Κατά Ζαβίραν συνέγραψε καί Λογικήν, και μετέφρασε τήν Μαθηματική» 
τοΰ Καΐλλου, καί τήν Τριγωνομετρίαν τοϋ Τακουετίου.

Δημήτριος Δάρβαρις.
’Εγεννήθη έν Κλεισούρα τής Μακεδονίας έκ Νικολάου Δαρβάρεως, 

έμπορίας ενεκα μεταβάντος ύστερον εις Ουγγαρίαν καί ενταύθα διαρ
κώς έγκαταστάντος" έξεπαιδεύθη έν Πέστη τήν σλαβωνικήν, καί λα
τινικήν, καί ύστερον έλθών εις Ζέμονα έσπούδασε καί τα ελληνικά, 
τών οποίων τήν έκμάθησιν συνεπλήρωσεν εις Βουκουρέστιον έλθών. 
Μετά ταΰτα άναβάς εις "Αλλην τής Σαξωνίας ήκροάσθη έπί τετραε
τίαν τήν φιλοσοφίαν» καί εις Ζέμονα έπαναστρέψας έδίδαξεν έφ’ ικα
νόν χρόνον τά  ελληνικά. ’Εν τέλει έλθών εις Βιέννην διέμεινεν ένταύθα 
μέχρι τού περί τάς άρχάς τοϋ παρόντος αίώνος συμβάντος θανάτου 
του, συγγραφών ή μεταφράζων διάφορα κοινωφελή συγγράμματα, έξ 
ών τά πλεΐστα έξεδόθησαν μετά θάνατον υπό τών αδελφών του.

Σ  νγγρά μμα τα .
— Γραμματική Γερμανική. Έ ν  Βιέννη 1785.
— Καισαροβασιλική Διαταγή περί καμβίων. Έ ν  Βιέννη 1787.
— Χειραγωγία εις τήν καλοκάγαθίαν. Έ ν  Βιέννη 1790.
— ’Ασφαλής οδηγία εις τήν γνύσιν τοΰ άνδρώπου. Βιέννη 179ο.
— ’Αληθής οδός είς τήν ευδαιμονίαν. Βιέννη 1790.
— Εισαγωγή ε’ις τήν έλληνικήν γλώσσαν. Έ ν  Βιέννη 1 ' 98.
— Χρυσοΰν έγκόλπιον. Έ ν Βιέννη 1799.
— Πρόχειρος άριδμητική. Έ ν  Βιέννη 1803.
— Έκλογάριον γραικικόν. Έ ν  Βιέννη 1804.
— Γραμματική απλοελληνική. Έ ν  Βιέννη 1806.
— Έπιστολάριον. Έ ν  Βιέννη 1808.
— Διάλογοι Γραικο-Γερμανικοί. Έ ν  Βιέννη 1809.
— Οικιακή διδασκαλία τής φύσεως. Έ ν  Βιέννη 1810.
—Σοφίας άπάνθισμα. Έ ν Βιέννη 1811.
— ’Επιτομή Φυσικής. Έ ν  Βιέννη 1812.
— 'Οδηγός τοΰ βίου. Βιέννη 1812.
— Θεοφράστου χαρακτήρες μετά συντόμων κριτικών επιστασιών. Έ ν  Βιέν

νη 1818.
— Σύντομος γενική ιστορία. Έ ν  Βιέννη 1817.
- Π ρ ω  τοπειρία απλοελληνική. Έ ν  Βιέννη 1818, καί 1828.
— Τέσσαρα ποιημάτια. Έ ν  Βιέννη 1819.
— Χρηστομάθεια απλοελληνική. Έ ν  Βιέννη 1820.
— Εγκυκλοπαίδεια απλοελληνική. Έ ν  Βιέννη 1829.
" Ιερά Κατήχησις μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ ρωσσικοΰ, (Άνετμπώδη ΰπό Γ« 

Γενναοίου, δαπάνη Άνδρέου Κορόμηλα).
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Ot αδελφοί του Δημητρίου, ήσαν Ιπ'σης λόγιοι έκδόντες πολλά συγγράμ
ματα τοΰ άδελφοΰ των, καί ιδίως ο Πέτρο? ό Επιλεγόμενος Πεντάδος μετα- 
φράσας έν ετει 1821 Ικ τοΰ γερμανικού την Δάφνην τοΰ Γεσνέρου.

’Αναστάσιος Μουσπινιώτης (* *).
’Εγεννήθη έν ’ΐωαννίνοι; τφ  1 7 1 8 , και έδιδάχθη κατά πρώτον 

έν τή σχολή τοΰ Μπαλάνου τά γραμματικά, ποιητικά, καί την 
λογικήν. "Οταν δέ ό ευπατρίδη; Μαρούτση; συνέστησεν έν Ίωαννίνοις 
ιδίαν σχολήν, καί την σχολαρχίαν αυτής άνέΟετο εΐ; Ευγένιον, ό 
Μουσπινιώτη; μετά πολλών άλλων έγκαταλιπών την τοΰ Μπα
λάνου μετέβη εΐ; την τοΰ Βουλγάρεω;. ’Επειδή δέ ό τελευταίος 
μή άρκούμενος εΐ; τά υπό τών Μαρουτσών έτησίω; χορηγούμενα πεν
τακόσια γρόσια ήλθεν εΐ; Κοζάνην μέ μισθόν έτήσιον 800  γροσίων» 
ό ’Αναστάσιο; μείνα; έδίδαςεν έν τή έγκαταλειφθεισνι σχολή έπί πεν
ταετίαν, μέχρι; ότου ό Ευγένιο; επανήλθε προσκληθεί; ύπά τοΰ Μαρού- 
τζη μ.έ πλείονα μισθόν. Τότε δ Μουσπινιώτη; ποθών νά διδαχθή τάς 
έπιστήμα; άπήλθεν εΐ; Ευρώπην, καί ήκροάσθη τοΰ; έν Παταβίω καί 
άλλα; ακαδημία; διδάσκοντας. Έπανελθών εΐ; Ε λλάδα  προσεκλήθη 
ώ; προϊστάμενο; τής έν Μιτυλήνν) σχολής. Πληροφορηθεί; ό έν Κων- 
σταντινουπόλει, περιλάλητος τότε διά τά  πλούτη καί την δόξαν, Γεώρ
γιο; ό Σταυράκογλου; περί τής πολυμαθεία; αύτοΰ τδν προσεκάλεσεν 
παρ’ αΰτώ ώς σύμβουλον καί διερμηνέα. 'Ο Μουσπινιώτη; διέτριψεν 
έν Κωνσταντινουπόλει μέχρι τοΰ τραγικού θανάτου τοΰ Σταυροκό- 
γλου (8), δτε φοβηθεί; έφυγε κρυφίως εΐ; ’Ιταλίαν, καί έκεΐθεν διέβη 
εΐ; τά ; σλαυϊκά; επαρχία; τής Αυστρίας, ποριζόμενος διά τής διδα
σκαλία; τά  προ; τό ζήν συντελοϋντα· Εντεύθεν ήλθεν εΐ; Πάργαν 
σκοπεύων νά μεταβή εις την πατρί 5α του. Κινδυνεύων όμως νά φω- 
ραθή ώ; οικείο; τοΰ Σταυρακόγλου μετήλλαξε καί σχήμα καί όνομα, 
καί οΰτω περιήρχετο τά ; νήσους τοΰ Αιγαίου, την Πελοπόννησον, καί την 
Στερεάν 'Ελλάδα, κηρύττων τόν λόγον τοΰ Θεοΰ καί διδάσκων τοΰ; βου- 
λομένους- έπί τέλους έλθών εις Θράκην έμεινεν έν Αινώ έπί έτη τρία, 
αγνοούμενος παρά πάντων τ ι;  "καί πόθεν. 'Τποπτευομ.ενο; δέ μή φω- 
ραθή καί έκ τής όπερβαλλούση; δειλίας εΐ; υποχονδρίαν ύποπεσών

Η  Έπωνομάζετο Δι ογ έ νης  διά τό λιτόν καί άπεριττον των ενδυμάτων.
(*) 'Η έν έτει 1763 συμβάσ* άπαγ/όνιτις τοΰ Σταυρακόλλου περιγράφεται λε

πτομερώς εις ποιημάτιόν τι πολλάκις τυπωδέν εν Βενετία. Ίωάσαιρ δ’ ό Κορνήλιος 
όξεφωνησε κατάλληλον λόγον εις τόν άπαγχον.σΟέντα. (Λόγοι Πανηγυρικοί, τομ, 
Β' « λ , 193).
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άνεχώρησεν εις Μολδαβ ίαν, καί έκεΐθεν είς Ουγγαρίαν, περιερχόμενοφ: 
τάς έκεϊ πόλεις, καί ποτέ μέν κυρύττων εις τάς εκκλησίας των ορθο
δόξων, ποτέ δέ παραδίδων εις τους νέους την ιταλικήν προ πάντων 
γλώσσαν. ’Εν Πίστη δέ διέτριψεν έφ’ ικανόν χρόνον.

Γηραλέος ήδη καί πενόμενος ό δυστυχής ήλθεν εις Γγιόγγεσι., 
καί κατέλυσεν εις τήν ενταύθα εκκλησίαν τού άγιου Ναοΰμ, ένθα καί 
άθλίως άπεβίωσε τή 2  Σεπτεμβρίου 1801.

Τό πολυπαθές αυτού σώμα έτέθη έν τφ  κοιμητηρίω τών ορθοδόξων,, 
εις τόν αυτόν τάφον Γαβριήλ τού Καλλονά, άξιωθέν τής φιλοξένον 
ταυτης κηδείας παρά τού έν Γγιόγγεσι έφημερεύοντος ’Ιγνατίου τού, 
Καλλονα (’).

« Έ κ  των πολλών αυτού συγγραμμάτων και μεταφράσεων, λέγει δ Ζαβί- 
» ρας, δτινα τό βλοσυρόν ό’μμα τής τύχης κατηνάλωσε, σώζονται ext τριά- 
ϊ  κοντά λόγοι εις διαφόρους δποθέσεις τής Γραφής, (πολλοί όμως διεφθάρη- 
ϊ, σαν καί κατά μέρος είσίν έλλειπεΐς), εΤς λόγος λατινιστί ρηθείς έν τή  είς 
» Πίστην έκκλησία τών ορθοδόξων, καί εν μέρος τής μεταφράσεως τής φν- 
* σικής τού Δουχάμελ *.

Ευγένιος ό Βουλγαρις»
’Εγεννήθη έν Κέρκυρα τφ  17 1 6  εκ Πέτρου Βουλγάρεως Ζακυνθίο.υ 

καί Ζανέτας, προσωρινής τό τ  ενταύθα έκ Ζακύνθου μεταβάντων διά 
τόν φόβον τών κατά τής ‘Επτάνησου έπερχομένων Τούρκων (4), Βα- 
πτισθεΐς ώνομάσθη ’Ελευθέριος, καί έπαιδεύθη τά έγκύκλια μαθήματα 
άπό τόν συμπολίτην αύτοϋ ’Αντώνιον Κατήφορον, καί ύστερον, άπό 
τόν έν Κέρκυρα διδάσκαλον 'ΐερεμ.ίαν Καβαδίαν. Σταλείς δ ’ ύστερον 
είς Πατάβιον κατηρτίσθη τελειότερον, καί έπαναστρέψας έχειροτονήθη 
ίεροδιάκονος Ευγένιος μετονομασθείς (173.7—.8). Έν Βενετία προσοι-

(J) Ζαδίρας,
(') Διάφοροι διαφόρως έκθέσαντες τά κατά την γέννησιν του Ευγενίου, ΚερκυραΤον 

παρεδέχβησαν αυτόν. Τψ 1854 ό Ζσχύνθιος ίερεύς Νικόλαος Κατραμής δημοσίευσα* 
ιστορικά* διασαφήσεις επί τής πατρίδας τούτου, κατεδειξε δι’ επίσημων εγγράφων^ 
δτι ή οικογένεια τών Βουλγάρεων, έξ ής κατάγεται ό Ευγένιος, πρδ άμνημανεύτων 
χρόνων έγκαταστασα έν Ζακύνθψ, διαρκώς έν τη νήσψ κατφχει. Τό περιεργότερον» 
δτι καί ζώντος του Ευγενίου είχον άναφυή διενέξεις περί τής πατρίδος αυτού, και ό 
πανιερώτατος, ώσεί άρεσκόμενος έπί τή θρυλλουμένη έχ του περιφανούς έν Κερκύρφ 
έμωνύμου οίκου καταγωγή, ούδεμίαν εδωχε διασάφησιν. Δόνας ό ΚερχυραΤος, σύγ
χρονος τή> Εύγενίω, γράφει δτι μεταξύ τών περί τής γεννήσεως τούτου έριζουσών 
χωρών ήτο ή Πελοπόννησος, ή Κρήτη, καί ή Ζάκυνθος. Ή Κρήτη καί ή Πελοπόν
νησος εχουσι μεγαλείτερα τής Κερκύρας έπί τού Ευγενίου δικαιώματα, διςτι 
προγονοί αυτού άπό τών χω?ών τούτων είχον λάβει τάς συζύγους.
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Χειωθείς τοΐς φιλογενεσιν Ήπειρώταις Μαρούτζαις, διωρίσθη τώ  1 7 4 2  
βχολάρχης τής έν ’ΐωαννίνοις ΰπ’ αύτών συστημένης Σχολή?. ’Ελθών εν
ταύθα ό Βούλγαρις ήρξατο παραδίδων τά  νέα φιλοσοφήματα τοϊί Λοκ- 
κι'ου, Λεϊβνιτίου καί Βολφίου, τά  όποια έκτος τοϋ νεωτερισμού άνεδείκνυον 
άξιοτιμότερα ή ευγλωττία καί πολυμάθεια τού άνδρός. Κατά τήν επο
χήν εκείνην έσχολάρχει τού πρώτου έν ’ΐωαννίνοις σχολείου ό Μ πα- 
λάνος, άνήρ πολυμαθής, πλήν έκ προκαταλείψεω; άποκρούων πάντα έν 
τή φιλοσοφία νεωτερισμόν' οι οπαδοί τούτου έξωπλίσθησαν κατά των 
μαθημάτων τού Ευγενίου, δστις προς αποφυγήν των σκανδάλων απο
χώρησα; έξ ’Ιωαννίνων ήλθε προσκληθείς μέ μεγαλείτερον μισθόν εις 
Κοζάνην ('), καί έσχολάρχησεν έκεϊ (1750).

’Αφήκεν δμως εις ’Ιωάννινα πρόμαχον των νεωτέρων τής φιλοσο
φίας μαθημάτων τάν 'φίλον καί συσπουδαστήν του Τρύφωνα, άνδρα 
ειδήμονα τής ελληνικής γλώσσης καί των νεωτέρων επιστημών εγ 
κρατή, Τωαννίτην ή κατ’ άλλους Μετζοβίτην τήν πατρίδα" οΰτος 
έδίδασκεν ιδιαιτέρως εις ’Ιωάννινα τά  ελληνικά καί τήν νεωτέραν φι
λοσοφίαν, έως ού άπέθανε τά 1786  έ'τος, άφεΐς άξιον διάδοχον τής 
παιδείας του Δημήτριον τάν Βαρδάκαν, ά'στις υπήρξε μετά κλέους δ ι
δάσκαλος τού Μετζόβου.

Απά ’Ιωαννίνων καί Κοζάνης έφημίσθη πάραυτα ό Ευγένιος εις 
δλην τήν 'Ελλάδα, ώς σοφώτατος φιλολόγος" έπειδή δ ’ έφιλοτιμεΐτο νά 
όμιλή καί άπ’ άμβωνας μέ γλαφυρότητα άνήκουστον, ό τότε πατριάρ
χης Κύριλλος συστήσας τήν έν τώ Άθωνι σχολήν τοϋ γένους προσε- 
κάλεσεν έν αυτή σχολάρχην τον Εύγένιον. ”θθεν έλθών εις Κωνσταντι- 
νούπολιν (1753) έσυμφωνήθη μέ τάν άνήκουστον τότε διδασκαλικόν 
μισθόν χιλίων γροσίων, καί εστάλη εις 'Αθωνα. Διδάσκαλοι τής ελλη
νικής γλώσσης διωρίσθησαν Νεόφυτος ό Καυσοκαλυβίτης, καί Πανα
γιώτης ό Παλαμάς. Πανταχόθεν συνέρρεον έκεϊ μαθηταί IV άκροασθώσι 
τοϋ Ευγενίου καί τών συνδιδασκόντων. Ό  Βούλγαρις έγραψεν εις τήν 
πύλην τής σχολής, κατά μ.ίμησιν τοϋ Πλάτωνος, έπιγραφην ανάλο
γου τής χρείας τών μαθητών'

Γεωμετρήσων είοίτω, ού κωλύω'
Τ φ  μή θέλοντι συζογήσω τάς θυρας.

(Μ Μέ άγανάκτησιν κωμικήν γράφει ό Ευγένιος την μεταβκσιν του ταυτην* « ουκ 
*> ίντέσχομεν άλλ’ ύπεχωρήσιμεν, ώς άφ’ "πτου έτ’ όνου ά τί τής λαμτρας τύλε ως 
V τών Ιωαννίνων έπ; τήν μ·.κρ*ν μΐταβάντες Κοζάνην ν.
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Κατά την εποχήν ταύτην έγεννήθη ή μεταξύ τοϋ Ευγενίου να\ 
■τοϋ Μπαλάνου γεωμετρική έρι;" διότι ό τελευταίος έμπειρος πολύ 
τής στοιχειώδους γεωμετρίας ών, άλλ’ άγνοών τά τής ΰψηλοτέρας 
μαθηματικής, ένόμισεν οτι έλυσε τό περίφημου πρόβλημα Δύο ευθειών 
δοθεισών δύο μ εσάς άναλόγους εΰρεΐν χαζά συνεχή γεωμετρικήν 
αναλογίαν. Τήν λύσιν τοϋ προβλήματος εστειλεν εις τάς ακαδημίας 
τής Ευρώπης, χωρίς νά κοινολογήσω τ ι εις τον αντίζηλόν του Ευγένιον. 
Οί μαθηταί τοϋ Μπαλάνου Ζερζούλης καί Γεώργιος τήν έξέδωκαν 
διά τύπου εις Βενετίαν (1 7 5 4 ), καί ό Βούλγαρις λαβών εις τον. 
“Αθωνα τό βιβλιάριου από τόν προειοημένον Τρύφωνα (1755) δΓ 
επιστολής του πρός τόν πέμψαντα άνήρεσε τήν λύσιν μέ νεανικήν 
φιλοτιμίαν σφοδρότερον τοϋ δέοντος (*).

'Ο Ευγένιος μετά πενταετή έν "Αθωυι εϋκαρπον διδασκαλίαν ήναγ- 
κάσθη, ένεκα δυσάρεστων διενέξεων, ίνα παραιτηθή (2), καί μεταβάς 
εις Θεσσαλονίκην ησύχαζε. Τώ 1761 προσκληθείς μετέβη εις Κων- 
σταντινούπολιν ώς διδάσκαλος των επιστημών έν τή μεγάλνι τοϋ 
Γένους σχολή. Σαμουήλ λ.', άνήρ σοφός πλήν μή άπηλλαγμένος των 
κατά των νεωτέρων φιλοσοφημάτων προλήψεων, ώσεί εμπαίζων τόν 
διασημότερον έν τή ’Ανατολή διδάσκαλον αυτών, ώνόμασε τόν Ευγέ
νιον ’Ρεφενδάριον τής μεγάλης εκκλησίας. ’Θργισθείς οΰτος επί 
τοιαύτ-ρ προσβολή παρη,τήθη τής διδασκαλίας, καί άπήλθεν εις Γερ
μανίαν (3). ’Εν Λειψία διατριβών προσφκειώθη τώ  τότ’ έκεϊθεν διερχο-

S (1) Κούμα, ίστορία των ’Ανθρωπίνων Πράξεων, τόμ. ΙΒ\ 360—64. Τήν έπιστο·? 
λ̂ήν ταύτην έδημοσίευσεν δ υιός του Μπαλάνου Κοσμάς είς Άντιπελάογησιν έν 

ίιέννζ; 1806.
(5) Οίχτράν μετά τήν άποχώρησιν τού Ευγενίου παρίστησι τήν κατάστασιν τής 

Άθωνίάδος σχολής Μώσηπος ό Μοισιόδας. « Μία βολή ομματος Θλιβερά, λέγει, έπ* 
» έχείνη τή πολυχροτουμένη σχολή τού "Αθωνος, ή συμφορά, ή έρημία τής όποιας, 

ώστε νά όμιλήσω τοιουτοτρόπως, ετι χαΐ νυν αχνίζει ενώπιον ημών. Πού ό κλεινός 
» Ευγένιος; πού ή πολυπληθής χορεία των μαθητών, ήτις έν χαρφ τής Ελλάδος 
ν πάσης συνεκρότει ένα Έλιχώνα νέον Μουσών καί μουσοτρόφων; εφυγαδεύθ.η έκεΐ- 
» νος, έφυγαδευθη αυτή* βροντή νεμέσεως έπέπεσε καί έσχόρπισε διδάσκοντας καί 
» διδασκόμενους, καί ή οίκοδομή εκείνη, υπέρ τής όποιας ό τοσούτος θρούς έν τή 
» βασιλευούση καί έν τή λοιπή Έλλάδι, κατήντησεν (οιμοι!) ή κατοικία, ή φωλεά 
)) των κοράκων I » Απολογία.

(5) Καί ούτω μέν ό Κουμας, Σέργιος 8έ ό ΜαχραΤος εν Πατριαρχική Πεντηκονταε- 
τηρίδι λεγει, οτι εν ετει 1763 αποδήμησας ό Ευγένιος είς Κωνσταντινούπολην διήλθε 
τήν Λακιαν, καί φιλοφρόνως δεξιωθεις υπό των ηγεμόνων μετέβη ύστερον είς Λειψίαν, 
Ενταύθα δέ διατρίβοντα ό Πατριάχης Σαμουήλ ώνόμασεν αυτόν, τιμής χάριν^
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μένω 'Ρώσσω στρατάρχη Θεοδώρω Όρλώφ, ό'στις εις Πετρούπολεν έλθών 
συνέστησεν εις τήν αυτοκρατόρισσαν Αίκατερίναν τον σοφόν Ζακύν- 
θιον ίεροδιάκονον. ’Εν Σκςωνία δέ διαμένων ό Εύγένιος έλ.αβεν εντολήν 
τή; Σεμιράμιδος τής "Αρκτου, ΐνα έςελληνίσή τό περί Νομοθεσίας σύγ
γραμμα' καί μετά τούτο εις 'Ρωσσίαν προσκληθείς έδεξιώθη ευμενέ
στατα. Την 30 Αύγούςου 1775  έχειροτονήθη ίερεύς παρά τού μητρο
πολίτου Μόσχας Πλάτωνος, καί την 1 ’Οκτωβρίου 1776  προεχειρίσθη 
αρχιεπίσκοπος Σλαβονίου καί Χερσώνος. Τω 1787  έζήτησεν ό Εύγένιος, 
ένεκα τής προβεβηκυίας ηλικίας, την παραίτησίν του" ή δ’ Αικατερίνη 
δεχθεΐσα ταύτην, προσεκάλεσεν αυτόν είς Πετρούπολιν, καί κατέλεξε 
μεταξύ των μελών τής Αύτοκρατορικής ’Ακαδημίας. Συναισθανόμενος 
τάς δυνάμεις αυτού όσημέραι έξασθενούσας άπεσύρθη έν 1 8 0 2  είς την 
μονήν τού αγίου ’Αλεξάνδρου Νεύσκη, καί ενταύθα έξεδήμησεν είς 
Κύριον τήν 10 ’Ιουνίου 1 8 0 6 , έν ηλικία έννενήκοντα ετών.

'Ο Ευγένιος ήν έκ των πολυμαθέστερων καί πολυγραφωτέρων τού 
αίώνός του. ’Εγίνωσκε τήν Ελληνικήν, Λατινικήν, Γερμανικήν, ’Ιταλι
κήν, Γαλλικήν, Εβραϊκήν, Χαλδαϊκήν, Τουρκικήν, ’Αραβικήν, καί 
'Ρωσσικήν διάλεκτον. Πανδαη'μων καί χαλκέντερος συγγραφεύς, πρό
μαχος τής ορθοδοξίας λαμπρός, τά  μέγιστα συνετέλεσεν είς μετάδοσιν 
τής νεωτέρας φιλοσοφίας έν τω ήμετέρω εθνει. Πολλοί έπαξίως έπλε
ξαν τόν στέφανον τής σοφίας αυτού, ώς Νικόλαος ό Μαυρομμάτης, 
Κ. Κούμας, Γεώργιος ό Αίνιάν, Παύλος Καλλιγάς, Βρετός, καί άλλοι, 
ημείς δέ άπλώς τά  κατά τόν βίον αυτού άνθολογήσαντες, δεν δυνάμεθος 
νά έκταθώμεν κρίνοντες καί έκ των συγγραμμάτων τόν άνδρα.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
— Όοθόδοξος ομολογία σχεδιασΟείια παρά τού σοφολογιωτάτου ίεροδιακό- 

νου κυρίου Ευγενίου τού Βουλγάοεως. (έξεδόθη έν Άμστελοδάμω τω 1767 
ΰπό Ίωάννου ΓΙρίγκου τού έκ Ζαγαρας τής Θετταλομαγνησίας μετ’ άλλων).

— Ή  Λογική, εκ παλαιών τε καί νεωτέρων συνερανισθείσα ύπό Ευγενίου 
διακόνου τού Βουίγάρεως- ής προτέτακται άφήγησις προεισοδιώδης περί άρ-, 
χής καί προόδου τής κατά τήν Φιλοσοφίαν ένστάσεως, καί προδιατριβαϊ 
τέσσαρες είσαγωγικαί είς απασαν έν γε'νει τήν φιλοσοφίαν προτελεστικαί. 
Εκδοθεΐσα σπουδή τε καί φλοτίμω δαπάνη του ελλογιμωτατου και έζοχω— 

τάτου έν ίατροφιλοσόφοις κυρίου Θωμά Μανδακάσου τού έκ Καστοριάς. Έ ν 
Λειψία α ψ ξ ς ' .  8 . σελ. 586. (προσφωνεΐται τώ Γρηγορίω Γκίκα ήγεμόνι 
Μολδοβλαχίας).

ρεφενδάριον κ α ί  π α λ α τ ΐ ν ο ν  τοϋ ’Λποστολι κοϋ καί  Οι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ  
Ρρόνου.
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— Βιβλιάριον κατά Λατίνων. Έ ν  Κωνσταντινουπόλει 1796.
— Διατριβή περί ευθανασίας. Έ ν  Πετρουπόλει 1804.
— Στοιχεία Μεταφυσικής. Έ ν  Βενετία 1805.
— Τα Άρέσκοντα τοϊς Φιλοσοφείς. Έ ν Βιέννη 1805.
— Έκατονταετηρίς των άπό Χρίστου. Έ ν  Λειψία 1805.
— Κ 'ΐτικαί έπιστάσεις είς τάς ΰπομνηματικάς παρεκβολάς Νεοφύτου Κ αυ- 

σοκαλυβίτου. Έ ν Βιέννη 1806.
— Ε πιτομή  τής ιστορίας Γεωργίου τοΰ Καστοιώτου. Έ ν  Μόσχα 1812.
— Σχολαστική Θεολογία, (ανέκδοτος).
— Βιογραφία Θεοδώρητου Ιπισκόπου Κόρου. Έ ν Χάλη 1771.
— Εγκύκλιος ε’πιστολή προς τους έν Σερβία κατοικοϋντας χριστιανούς, 

απαριθμούσα τας των Λατίνων καινοτομίας μίαν προς μίαν. Έν Κωνσταντι- 
νουπόλει 1756. (έξεδόθη τδ δεύτερον υπό Σεραφείμ Πισσιδείου μετά τοΰ "Αν* 
θους Εΰσεβείας τοΰ Άργέντη).

•—Βιογραφία ’Ιωσήφ Βρυεννίου. Έ ν Λειψία 1768.
—Στοχασμοί εις τούς παρόντας κρίσιμους καιρούς τοΰ οθωμανικού κρά

τους. Έ ν  Λειψία. (Μετεφράσθη γαλλιστί, καί άνετυπώθη έν Κέρκυρα).
— 'Ικετηρία ώς έκ τοΰ γένους των Γραικών προς πασαν τήν χριστιανικήν 

Ευρώπην. Έ ν  Βιέννη.
— Ώ δαί εις τήν κατά τω ν’Οθωμανών νίκην Αικατερίνης τής Β . Έ ν Πε- 

τρουπόλει.
—Περί τών μετά τό σχίσμα αγίων τής ’Ανατολικής Εκκλησίας προς 

Πέτρον Λεκλέρκιον. (Τό πόνημα τούτο προσεφωνήθη είς Σεραφείμ Β ' τον 
πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, τού οποίου προτάσσεται έπιστολή πρός 
Ευγένιον).

— Προς τον Κοζάνης οίκονόμον Σωτήριον περί τού: τίς Ιστίν ή τού Μ αγύγ 
βασιλεία.

— Πρός τον αυτόν περί τού παρ’ Ίζεκιήλ λεγομένου <ι Ώ ς είδος Βεζέκ *.
—’Απολογία πρός τον πρώην Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλον περί τής 

από τού σχολείου τού "Αθωνος άποχωρήσεώ; του.
— Άπόκρισις είς τήν έρώτησιν Νικολάου τού Σκούρτου περί καταστάσεως 

τών ψυχών.
— Πρός τήν Αΐκατερίναν Β ’ ώς άπό προσώπου τών έν Νίζνη κατοικοΰν- 

των Ελλήνων.
—Σύμβολα ή έμβλήματά τινα πρός ώραϊσμόν τής έν Νίζνη θριαμβευτι

κής πύλης.
— Περί παλιβροιών πρός Θεόφιλον Κομπανίας, (έξεδόθη υπό Γ . Αίνιανος).
— Έπιστολαί πάμπολλαι, έξ ών τινες έδημοσιεύθησαν έν Βοσ~ορομαχία|

Φοινίκι Κέρκυρας, υπό Αίνιανος, Τανταλίδου, Οικονόμου, κλπ,

Μεταφράσεις.
’—Μαθηματικά Σεγνέρου. Έ ν Λειψία 1767.
— Περί τών ίν Πολωνία εκκλησιαστικών διχονοιών, 1768.
— Εισήγησις Αικατερίνης Β 1771. **
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— Ώ δή τω ΓΓοτεμκίνω. Έ ν Μόσχα 4775.
— Γεωργικά Β'.ργιλίου. Έ ν  Πετρουπόλει 4786.
—Αινείας Β'.ργιλίου Έ ν Πετρουπόλει 4794 — 2·
— Ά δά μ  Ζορνικαβίου περί τής ίκπορεύσεως τοΰ άγιου πνεύματος. Έ ν  

Πετρουπόλει 4797.
— Τελετουργία Ιερά. Έ ν Πετρουπόλει 1799.
— ΑΙ καθ’ "Ομηρον αρχαιότητες, καί αί Κερκυραϊκαί άρχαιολογίαι. Έ ν  

Μόσχα 1804.
— Διεγερτικά Βολταίρου δυο.
—Λόγος περί τοΰ τέλους καί σκοπού των συνετωτάτων διατάξεων τής 

ίύτοκρατορίσσης Αικατερίνης.
— Λόγος περί των προτροπών των εν πρώταις άναπειθουσών τον άνθρωπον 

άναλαβεΐν τό τοΰ δικάζειν υπούργημα.
— Λόγος έκφωνηθείς κατά την έορτάσιμον καί έπώνυμον ημέραν τής Αικα

τερίνης Β '. (*).
— Ποιήματα Βασιλείου τοΰ Πετρόο.
"—Λογική καί Μεταφυσική Δουχάμελ.
— Λογική Πουρχοτίου.
•—Φυσική Φρεδερίκου Βουκερέρου.
— ’Αριθμητική καί Γεωμετρία Βολφίου.
— Φορτουνάτου τοΰ Ικ Βριξίας περί συστήματος τοΰ παντός.
— Έπιστολαί Λεκλερκίου προς τους τέσσαρας πατριάρχας τής ’Ανατολής, 

προς Δημήτριον άρχιεπίσκοπον Νοβογροδίας καί προς Ευγένιον σχολαρχοΰντα 
δν Ά θω νι; (είς τό χειρόγραφον των μεταφράσεων τούτων επισυνάπτεται καί ή 
προς Αεκλέρκιον άπάντησις τοΰ Εόγενίου) (*).

— Σπαρτίον εντριτον. Έ ν  Λειψία 1804.
— Στοιχεία Γεωμετρίας Τακουετίου. Έ ν  Βιέννη 4805.
— Εισαγωγή εις τήν φιλοσοφίαν Γραβεζάνδου. Έ ν  Μόσχα 4805.
— Στοιχεία Μεταφυσικής Γενουηνσίου. Έ ν  Βιέννβ 4806.
Έ κτος τούτων ό Εΰγέιιος έξέδωκε— ’Ιωσήφ Βρυεννίου τά εδρεθέντα. Έ ν  

Λειψία 1768— Θεοδώρητου Κύρου τά σωζόμενα. Έ ν  Χάλλη 4768—Βρυεν
νίου τά παραλειπόμενα.

Είς τόν Βούλγαριν άποόίόονται καί τά έξής—'Ιερόν τής δοξης— Μετάφρα
σες λόγου τοΰ παπα Χαριστισκίου—Ούολταίρου έπιστό).η προς Αϊκατερίναν, 
μεταφρασμένη διά στίχων ίαμβρικών—Ίωάννου Πλουχόφ βουλευτοΰ έν τή 
ηγεμονία τοΰ Όλστέϊν περί τοΰ παρόντος πολέμου (μετάφρασες διά στίχων).

Βησσαρίων ο  έκ 'Ραψάνης.
ΈγεννήΟη περί τό  έτος 4 7 3 8  έν 'Ραψάν/ι τή ς  Μακεδονίας κα ί ην-,

(*} Οι τρεΤς λόγοι ούτοι ρωσιστί Σαμουήλ επισκόπου 'Ροστο-*
βίου μετεφράσθησαν λατινιστί, έκ ταύτης είς ττν έλληνιχήν ύπό Βουλγάρ^ς,

( ) Ζαβίρας, βίος Βουλγάρεως»
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κατά Ζχβίραν, αύτάδελφος τοϋ περίφημου μελωδοϋ Αναστασίου το$ 
πολλά άσματα εις ίδιον μέλος ποιήσαντος. ’Εν τοΐς λαϊκοΐς ώνομά- 
ζετο Βασίλειος καί έμαθήτευσε κατά πρώτον έν ’ΐωαννίνοις εις τή^ 
σχολήν τοϋ Μαοούτζη παρ’ Εΰγενίω Βουλγάρει, ύστερον δέ καί έν τή, 
’Αθωνιάδι άκαδημία, δθεν μετά του διδασκάλου του Ευγενίου συνα- 
πίλθεν εις Κωνσταντινούπολιν. ’Ενταύθα διήκουσε τά λοιπά τών 
μαθημάτων καί μετ’ ολίγον έχρημάτισε διδάσκαλος τών άδελφών 
καί υιών του μεγάλου λογοθέτου Αλεξάνδρου. Έκ Βυζαντίου έπα- 
νελθών εις ’’Αθωνα ένεδύθη τδ μοναχικόν σχήμα καί μετωνομάσθη 
Βησσαρίων. ’Ηγωνίσθη μεγάλως κατά της τότε φανείσης αίρέσεως 
τών κολλυβιστών, κατά τών όποιων καί συνέγραψε τό φερόμενον συγ
γραμμάτων Περί Μ γημοσύϊω ν, οπερ σώζεται έν χειρογράφω εις την 
σκη'την της άγιας ’Άννης, καί έν τνί νέα λεγομέντρ σκητιρ τοϋ αγίου 
Παύλου, ένθα έμόναζε.

Επειδή δ ’έν έτει 1 7 7 6  έτάραττον την έκκλησίαν εν τε "Αθωνι 
καί Θεσσαλονίκη] οί κολλυβάζες, ό Βησσαρίων άπηλθεν εις Κωνσταν- 
τινούπολιν έκ προσώπου τών τά ορθά φρονούντων, καί παραστάς εις 
την ίεράν σύνοδον έξέθηκε τά  δόγματα τών ταραξιών’ ό'θεν σύνοδος 
συγκροτηθεϊσα έπί Σωφρονίου, συνεδριάζοντος καί τοϋ 'Ιεροσολύμων 
’Αβραμίου, καί εϊκοσιν αρχιερέων καί πολλών ιερέων καί κληρικών, 
έξέδοτο τον κατά τών κολλυβιστών ό'ρον, ύποβάλλουσα άναθέματι τούς 
φρονοϋντας τά έναντία. Ή  συνοδική άπόφασις σταλεϊσα εις ’'Αθωνα 
διά τοϋ Βησσαρίωνος άνεγνώσθη εις δλα τά μοναστήρια καί τάς σκή- 
τας διά τοϋ τότε έν "Αθωνι ήσυχάζοντος Κυρίλλου πρώην οίκουμ,ε- 
νικοϋ πατριάρχου, καί ύστερον εις Θεσσαλονίκην, Χίον, καί άλλας 
επαρχίας, έν αις είχεν άναφανή ή περί κολλύβων συζήτησις.

Περί το έτος 1790 ό Βησσαρίων έγραψε προς τον Ελλόγιμον Ιπίσκοπον 
Πλαταμώνος Διονύσιον έπιστολήν Π ε ρ ί  τ ο ϋ  π ώ ς  δ ε ι  ά ρ χ ι ε  ρ α τ ε ύ ε ι ν? 
|ν  ν, διά πολλών μαρτυριών τής γραφής καί τών ιερών πατέρων διακρίνονται 
ρί αληθείς ιερείς τοϋ θεοΰ άπό τών νόθων.

Ό  Βησσαρίων ήκολούθησε τά ίχνη  τής άκριόεστέρας μοναστικής πολιτείας 
καί μάνας τάς κυριακάς καί μεγάλας έορτάς άπήρχετο εις την έκκλησίαν 
καί συνανεστρέφετο προς τούς θέλοντας "να λαλήσωσι μετ’ αύτοΰ, τάς δέ 
λοιπάς ημέρας τής έβδομάδος Ιμ,όναζεν έν ησυχία.

Συνέγραψεν έκτος τοϋ περί Μνημοσυνών, καί περί ’Οπτασιών. ( ').
Ά πεβίωσε περί τάς άρχάς τοϋ παρόντος αϊώνος.

( ’ } Ζαείρας.
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Παναγιώτης Παλαμας (·).

Έγεννήθη έν Μεσολογγίω περί τι» 17 2 2  και έπαιδεύθη έν τή 
ΐεατρίδι τά εγκύκλια, διακούσας ύστερον των έν Ίωαννίνοις δ α σ κ ά 
λων, καί Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως' μεταβάς 0’ εις Κωνσταντινούπολή 
ιερός τελειοσεραν παίδευσιν, διωρίσθη μετ’ ολίγον καθηγητής των 
'Ελληνικών είς την ’Αθωνιάδα σχολήν" μετά δέ την έκειθεν άπέλευσιν 
Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως παραιτηθείς καί ό Παλαμάς, ήλθε περί 
τό 1760 είς Μεσολόγγιον, καί οί φιλόμουσοι κάτοικοι της εύάνδρου 
ταύτης πόλεως διώρισαν σχολάρχην της κοινοσυντηρήτου σχολής 
αυτών τον Παναγιώτην, δστις άδιαλείπτως μέχρι σοϋ 1800  παρέμεινε 
διδάσκων. ’Εν τώ μεταξύ, έπελθούσης τής ρωσσική συνδαυλίσει διεν- 
εργηθείσης έν Πελοποννήσω καί Στερεά έπαναστάσεως, ύπέστη μετά 
τών άλλων καί τό Μεσολογγίου τ ’ άποτελέσματα τής βαρβάρου τών 
Αλβανών έπιδρομής" ό Παλαμάς τότε μετ’άλλων τής Αιτωλίας προ- 
κρίτων φεύγων την μουσουλμανικήν θηριωδίαν προσέφυγεν είς Ζάκυν
θον’ καί ούτως ή έν Μεσολογγίω σχολή έχαλαρώθη άπό τοϋ 1770  
•— 7 3 , δτ’ έπαναστρέψαντος τούτου ήρχισεν άναθάλλουσα.

'Ε π ί τεσσαρακονταετίαν σχολαρχήσας ό Παλαμάς, άπεχώρησεν 
Ενεκα γήρατος έν έ'τει 1 8 0 0 , διαδεχθείς υπό τοϋ υίοϋ του Γρηγορίου, 
ν.αί τώ  18 0 2  άπεβίωσεν ύπερογδοηκονταέτης.

Έν ’Ινδική μαθών τόν θάνατον τοϋ Παλαμά ό μαθητής του Αη- 
μήτριος ό Γαλανός γράφει προς Γρηγόριον τόν Σίφνιον. « ”Ω ! πάλιν 

ή γλυκίων τής πρώτης δεύτερα σου έπιστολή καί τοΰτο τό πικρόν 
» είχε καί δακεθυμον, τήν άποβίωσιν τοϋ άρίστου τών έμών διδα-
* σκάλων Παναγιώτου τού Παλαμά. Ώ  Παλαμά! ούδ’ δλως στή- 
» σαι τόν πόνον οίός τ ’ εΐμί, καίτοι παραινών πατρικώς άποτρέπεις 
” με τοϋτο. ’Αλλά μή τοι έγώ μόνος στένω; καί αυτή ή γραμμ.α-
* τική Μούσα στένει, καί δάκρυα χέει, άπολεσασα εν ετεσί που 
» είκοσι τρεις κορυφαίους οπαδούς καί συναρμοστάς, τόν έν Αακία
* Νεόφυτον, δς άπόδειξεν αυτήν Νέαν Ελλαδα, τον έν ΙΙατμω Δα- 
” νιήλ, τό καύχημα τών Κυκλάδων Νήσων, καί τόν έν Αιτωλία Πα~.

(’) ’Εκαλείτο Παλαμάρης τό τρότερον, εΤτα δέ τρός θαυμαστωσιν τής έχ τού άγιου 
γρηγορίου δήθεν Παλαμά καταγωγής μετεποίησεν ούτως ό Παναγιώτης τό οικογενειακόν 
Ονομα. Ή οικογένεια τούτου οΰ/1 έχ Θεσσαλίας, άλλ’ έχ Δωρίδος χατελθοϋσα τερί τάς 
'*?/.*? τής m ', εκατονταετηρίδες χατώχτ.σεν είς Μεσολογγίου,
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» λαμάν, τό θαϋμα τής 'Ελλάδος πάσης. ’Αλλά ταΰτα μεν εστων 
» σπονδαί καί χοαί καί λοιβή τοϊς μακαρίοις έκείνοις άνδράσι ».

'Ο  Παλαμάς κατέλιπε διάφορα ουγγράμματα, άγνωστον εις τίνος περιελ- 
θδντα χεΐρας, ή τδ πιθανώτερον καταστραφέντα κατά την πολιορκίαν τοϋ 
Μεσολογγίου. Πέντε δ’ έπιστολάς αύτοΰ εξ αύτοψίας γινώσκομεν, Ιξ ών ή μέν 
δπδ ΓΙ. Άραβαντινοϋ δημοσιευθεΐσα I2) αποτείνεται εις Εύγένειον τόν Βούλ- 
γαριν, α'ι δ’ ετεραι τέσσαρες εϋρηνται ανέκδοτοι παρά Σ. Οικονομώ καί Ιπιστέλ- 
λονται προς ’Αναστάσιον τον Πάριον, Ίωάννην Τρικούπην, πατριάρχην Προ
κόπιον, καί τον διδάσκαλον Κωνσταντίνον Καραπάνον. Ό  Παναγιώτης έπεμελήθη 
τήν έν Βενετίφ τω 1758 εκδοσιν τής Γραμματικής Θεοδώρου τοΰ Γαζή.

Πολλοί καί διάφοροι των μαθητών τοΰ Παλαμά επί παιδεία διέ- 
πρεψαν, καί έπιτυχώς ώς έπί τό πολύ εις διάφορα τής 'Ελλάδος μέρη 
έδίδαςαν.

Τούτων προεςάρχει Αημήτριος ό Γαλανός, υπό δέ τοϋ Κ. Άραβαν- 
τινοϋ άπαριθμοϋνται καί οί έςής"

1) Γεράσιμος Γουλιμ-ής Μεσολογγίτης χρημ.ατίσας περί τό 1765  
έλληνοδιδα'σκαλος εις Κωνσταντινούπολιν.

S) Φραγκούλης Γουλιμής ό τοϋ Γερασίμ.ου αύτάδελφος, έν τη αυτή 
πόλει καί εποχή διδάζας την ελληνικήν γλώσσαν.

3) ’Ανδρέας Κωνσταντίνου Καλογεράς, δστις τελειόφοιτος μεταβάς 
είς ’Ιταλίαν, έπέστρεψεν είς την πατρίδα του, τό Μεσολόγγιον, περί 
τό 1 7 6 4 . Διακεκριμένος ιατροφιλόσοφος καί διαφόρων Ευρωπαϊκών 
γλωσσών κάτοχος.

4) Παύλος Σιδέρης, σύγχρονος τοϋ ρηθέντος Καλογερά καί συνά
δελφος, δστις μεταβάς είς Κωνσταντινούπολή διεβίωσεν έκεΐ εύδοκί- 
μως έξασκών την ιατρικήν τέχνην.

5) ’Αναστάσιος Γουλιμής, πρώτος έξάδελφος τών δύο άνωτέρων, 
κάτοχος ού τής τυχούσης ελληνικής παιδείας, καί προϊστάμενος τών 
κοινών μετά τοϋ ρηθέντος Καλογερά.

6) Αημήτριος 'Ραζής, ιατροφιλόσοφος καί γλωσσομαθής, οστις άπο- 
δημήσας έκ Μεσολογγίου διεβίωσεν είς Κωνσταντινούπολή μετερχό- 
μένος τήν τέχνην του, καί χρηματίσας ιατρός τοϋ άρχιναυάρχου.

7) Κωνσταντίνος 'Ραζικότζικας, ιατροφιλόσοφος καί ούτος, έξα- 
σκήσας φιλανθροΰπως τήν τέχνην του είς Μεσολόγγιον καί Αίτωλικόν 
άπό τοΰ 1790  — Ί 8 15.

8 ) ’Αναστάσιος Παπάζογλους, ιατρός έξασκήσας εύδοκίμώς τή ί (*)

(*) Πανδώρα, »υλ. 399.
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ϊπιστήμην έν Κωνσταντινουπόλει, καί έπανακάμψας εις 'fiiv πατρίδα 
του, τό Μεσολογγίου, μετήρχετο έκεϊσε τήν τέχνην του μέχρι 
τοΰ 1 8 2 1 .

9) Παπα-Πέτρος εκ. Φθιώτιδος, όστις τελειόφοιτος της Παλαμιαίας 
σχολής έχρημάτισεν ελληνοδιδάσκαλος εις ’Αγρίνιον μέχρι τής έλλη- 
νίκης έπαναστάσεως.

10) Χρύσανθος μονάχος Πελοποννήσιος, διδάξας έν τή νήσω των 
Κυθήρων.

11) ’Αναγνώστης ’Ιθακήσιος, ό έπί πολλά έτη διδάξας τα  γραμ* 
ματικά έν τή πόλει τής ’Ιθάκης.

12 ) Παϊ'σιος μοναχός, σύγχρονος συμμαθητής άμα δέ καί διδάσκα
λος τοΰ συμπατριώτου του ’Αναγνώστου.

13) Κωνσταντίνος Καλογεράς, υιός τοΰ προμνησθέντος ’Ανδρέου, 
καί εφάμιλλος τή τέχνρ καί τή άρετή τοΰ πατρός, διέπρεψεν έν Κων~ 
σταντινουπόλει μεταξύ των τότε ιατροφιλοσόφων ομογενών, χρηματί- 
σας καί ιατρός τοΰ σουλτάνου Σελίμ" άπεβίωσε δ ’ έκεϊσε τω 1821.

1 4 ) Χαράλαμπος Καρμπούνης διδάσκαλος των ελληνικών γραμμά
των έν Βυζαντίω μέχρι τοΰ 1 8 1 5 ' γόνος καί ούτος τοΰ Μεσολογγίου.

15) Φραγκούλης Καρμπούνης έξάδελφος τοΰ Χαραλάμπους διδά
σκαλος καί ούτος έν Κωνσταντινουπόλει μέχρι τοΰ 1818.

16) Νικόλαος Καρμπούνης, αΰτάδελφος τοΰ Φραγκούλη καί έφά- 
μιλλος ομότεχνος έν Κωνσταντινουπόλει μέχρι τοΰ 1 820 .

17) Κωνσταντίνος Ψωμάκης, άριστος φιλολόγος καί γλωσσομαθής, 
διδάξας εΰρωπαϊκάς γλώσσας τό πρώτον εις Κωνστατινούπολιν καί 
μετά ταΰτα εις Βουκουρέστιον' ούτος μετέφρασεν εις τήν Ελλάδα 
φωνήν τον Βρούτον καί Κάσσιον, καί συνειογάσθη εις τήν σύνταξιν τής 
Κιβωτοΰ.

18) Βασίλειος Ψωμάκης, νεώτερος τοΰ Κωνσταντίνου αΰτάδελφος 
διδασκαλεύσας μέχρι τοΰ 1820  εις Βυζάντιον.

19) Ευστάθιος Παλαμάς, ανεψιός τοΰ Παναγιώτα·/ διδάξας έν τή 
βασιλευούση) μέχρι τοΰ 1 8 2 1 , ήλθεν είτα εις ’Ελλάδα καί έζησε 
μέχρι τοΰ 1828 διδάσκων εις τήν νήσον Κάλαμον.

2 0 ) Δημήτριος Οΐκονομόπουλος, ό επιλεγόμενος Βενδραμής, δστις 
κατά τάς άρχάς τής Ιθ '. έκατονταετηρίδος διδάσκων εις Κωνσταν
τινούπολή προσεκλήθη εις τήν σχολαρχίαν τής 'Αρτης, ήν καί διε- 
"ήρησεν έπαξίως μέχρι τοΰ 1 8 2 0 ’ έτιίδέτ·?ι καταστροφή, τής πατρίδος
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του, Μεσολογγίου, άπολέσας τά πάντα καί τόν μονογενή καί ά'ριστο^ 

υιόν του προσέφυγε μετά τής συμβίας καί τής κόρης του εις τήν νήσον 
των Παξών, ό'που ίδιωτεύων έδίδασκε τήν Ελληνικήν καί Γαλλικήν 
γλώσσαν μέχρι τοϋ 1828 , καί τότ’ έπανακάμψας είς Μεσολόγγιον 
εζησε θεαρέστως μέχρι τοΰ 1840 .

2 1 ) Κωνσταντίνος Καραπάνος, άπό Ζάβιτσας, κώμης τής ’Ακαρ
νανίας, οστις περί τά  τέλη τοϋ ΙΗ* αίώνος χρηματίσας διδάσκαλος 
έν Κωνσταντινουπόλει καί έπανακάμψας εις τήν πατρίδα του κατέστη 
διδάσκαλος τής Ελληνικής έν τή κωμοπόλει τής Κατούνας’ μετά 
ταϋτ’ άποκατέστη είς ’Αγρίνιον (1 8 2 1 ), καί κατά το 1826  πανοικί 
μετοικήσας είς ’Ήπειρον, έδίδαξε τήν Ελληνικήν είς Πρέβεζαν καί 
"Αρταν, δπου καί άπεβίωσε πλήρης ήμερων τω 1840.

2 2 ) Φωτός Καραπάνος αύτάδελφος νεώτερος τοϋ προλεχθέντος, ελ 
ληνοδιδάσκαλος είς Βόνιτζαν μέχρι τοϋ 1 8 2 1 ’ διωρίσθη Οπό τής 'Ελ
ληνικής κυβερνήσεως διοικητής Νάξου, καί ένταϋθα άπεβίωσε τω 1825 .

2 3 ) Γαλάνης Σκλαμπάνης ’Ακαρνάν, διαδεχθείς τήν διδασκαλικήν 
θεσιν τοΰ ρηθέντος Κωνσταντίνου Καραπάνου είς Κατούναν μετά τήν 
άποχώρησιν αύτοϋ.

2 4 ) Σταματέλλος Σκλαμπάνης ό τοϋ Γαλάνη αύτάδελφος, άπο- 
βιώσας είς 'Αγίαν Μαύραν κατά τδ 1 8 2 5 , δημοσία διδάσκων έπΐ 
πολυετίαν αύτόσε.

25) Νικόλαος Μαυρομμάτης έκ Κατούνης τής ’Ακαρνανίας, δ διά- 
βημος ελληνιστής καί ιατροφιλόσοφος, περί ου έν τοΐς έπομένοις.

2 6 ) ’Αθανάσιος Μάνος έκ Πρεβέζης διαρκώς έν τλ, πατρίδι διδάξας 
μέχρι τοϋ θανάτου αύτοϋ (1834).

27) Βενέδικτος Μαυρογιάννης ιερομόναχος Πάργιος, πολυετώς σχο- 
λαρχήσας είς Πάτρας μέχρι τής Ελληνικής έπαναστάσεως.

28 ) Βενιαμίν μοναχός, Πελοποννήσιος διδάξας έν Σπάρτγ, μέχρι 
τοϋ 1824 .

2 9 ) ’Αλέξιος Τσιμπουράκης, διδάξας εις Πάτρας καί είτα είς Κα
λάβρυτα καί άλλαχοϋ τής Πελοπόννησου μέχρι τοϋ 1 8 2 1 ’ έξελέχθη 
πληρεξούσιος τής έν Έπιδαύρω Α ’Εθνοσυνελεύσεως, καί έχρημάτισε 
μέλος τής επιτροπής έπί τοΰ συντάγματος, άπέθανε δέ τά  κοινά τελών 
μεσοϋντος τοϋ ιεροΰ άγώνος (4).

30) Βενέδικτος ιερομόναχος ό έκ Λάμαρης, διδάξας εύδοκίμως έν
Π  ’Αλήθεια, ifiO. 292, « λ .  4 ,



ΑΕΚΑΤ02 ΟΓΔΟΟΣ AlfIN.

Κωνσταντινουπόλει, Κραβασαρα, Πρεβέζϊι, Άρτγι, μέχρι τοϋ 1 8 4 2 ,’ 
δτε μεταβάς εις ’Ιωάννινα διήγεν ίδιωτεύων καί κηρύττων ά π ’ άμβω- 
νος συνεχώς, ο που καί άπεβίωσε πλήρης ήμερων κατά τδ 1850 .

31) ’Ιωάννης Παλαμαε, υιός τοϋ Παναγιώτου πρωτότοκος, δστις 
Τελειόφοιτο; γενόμενος προσεκλήθο περί τά  τέλη τοϋ ΙΗ' αίώνος είς 
την σχολαρχίαν των ’Αθηνών, κατά δέ τά 1808  μεταβάς εις Κων·· 
σταντινούπολιν έσχολάρχηβεν έκεϊ μέχρι τοϋ 1 8 1 2 , καί πάλιν κατελ- 
Οών εις ’Αθήνας έπανέλαβε την πρωτίστην θέσιν διαμείνας μέχρι τοϋ 
1 8 2 1 . Μεταβάς δ’ είς ’οδησσάν κατέστη δημόσιος δ ά σ κ α λ ο ς καί 
κατά τά 18 2 8  άναχωρήσας γέρων ήδη, Ιζησεν ίδιωτεύων έν τή π ά 
τριοι του μέχρι τοΰ 1840· Τούτοι» υιός έστιν ά νϋν έν Μεσολόγγι» 
καθηγητής Δημήτριος.

32) Γρηγόριος Παλαμάς, δευτερότοκος υίάς τοϋ Παναγιώτου, δστις 
κατά τό 1800 διαδεχθείς την σχολαρχίαν τής Παλαμιαίας σχολής 
διετήρησεν αυτήν έθνωφελώς καί εύκλεώ; μέχρι τοϋ 1 8 2 1 , άπαβιώσας 
έν άκμ.αία ήλικία τω  1824 .

Πρός τούτοι; καταλέγομεν καί τούς έξης παραλϊιπόμένου; έν τη  
απαριθμήσει τοϋ Κ. ’Αραβαντινοϋ.

33) Τσετξόνης έκ Κατούνης τής ’Ακαρνανίας, εύκλεώς διδάξας είς 
δουκουρέβτιον καί άλλα μέρη, συγγραφεϋς πολυτόμ,ου ιστορίας.

34) Κωνσταντίνος Χαροκόπος έξ ’Αγγελοκάστρου διδάξας έν Βρα- 
χ^ωρίω καί Βονίτζνι, καί τω  1 8 0 7  έν Τυρνάβω άποβιώσας.

35) Κύριλλος ιερομόναχος έκ Δουνίστης τοΰ Βάλτου.
36) Σπυρίδων Κίρκος έκ Ναυπάκτου, διδάξας έν Αιτωλία, καί 

τώ 1820  έν Πάτραις άποβιώσας.
' 3 7 ) Χρύσανθος ό ’Ακαρνάν, ιερομόναχος άσκητεύσας έν *'Αθωνι.

38 ) ’Ανανίας ό ’Ακαρνάν, συμ.μονάσας τώ Χρυσάνθω.
39) Πέτρος Βαριδης Αίτωλός, διδάξας έν Δωρίδι, καί ΰπά των 

Τούρκων φονευθείς έν ’Αμφίσσνι τώ 1809 .
4 0 ) Σίμος ό ’Ηπειρώτης, εύδοκίμως διδαξας εν Γαλαξειδίω καί 

"Αμφίσσγ, μέχρι τοϋ 1821 .
41) ’Ιωάννης Κάρμας έκ Δωρίδος, διδάξας καί ούτος έν Γαλαξειδίω.
42) Νικόλαος έκ Ζακύνθου διδασκαλεύσας έν Πρεβέζη, Λευκάδι, 

ο̂αί ’ΐθάκιρ.
4 3 ) Δημήτριος έκ Γραμμένου τής ΊΙπείρου διδάξας έν Βάλτ<£ 

καί Ήπείρω.

(λ ε ο ε λ λ , φ ιλ ο λ ο γ .)

a n

37,
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4 4 ) Κωνσταντίνος Φράγκο; έκ Δελφών διδασκαλεύσας εν Λεβαδείι^
4 5 ) "Ανθιμος έκ Σαλόνων διδάξας έν Πελοποννήσφ.
46) Νικόλαος Καβρίκας έκ Γαλαξειδίου διδάξας έν Τεργέσττ> 

και εϊτα έν Βουκουρεστίιρ, καί Σμύρνν;, ένθ’ άπεβίωσε τω 1813 .
_47) Ευθύμιο; 'Ρουμελιώτης διδάξας έν Βοστίτση, καί ύστερον έν 

Ιΐάτραις.
4 8  — 51). Κωνσταντίνος καί Δήμος οί Ζαβερδινοί, ’Ιωάννης ό Κρα- 

βαρίτης, καί Νικόλαος ό Αΐτωλός.
Γρηγορίου δέ τοϋ Παλαμά άπαριθμοϋνται οί έξης μαθηταί :
1) ’Αναστάσιος Μπεκιάρης Μεσολογγίτης, διδασκαλεύσας έν τή 

κωμοπόλει των Καλαρρυτών από τοϋ 1808·—12, δτε καί άπεβίωσε·
2 ) Ευστάθιος Άνδρέου Καλογεράς, ό'στις άπό τοϋ 1810  μέχρι 

τοϋ 1821 διέτριψεν εις ’Ιωάννινα ώς διδάσκαλος τοϋ Σαλήκ Πασά? 
τελευταίου υίοϋ τοϋ ’Αλήπασα.

3) Δημήτριος Καψάλης, σύγχρονος τοϋ Ευσταθίου, διδάσκαλος καί 
ούτος χρηματίσας, κατά την αυτήν έποχήν τοϋ ’Ισμαήλ μόνου υίοϋ 
τοϋ Βελή Πασά.

4) Τριαντάφυλλο; Σποντής, γλωσσομαθής καί άριστος ελληνιστής, 
χρηματίσας διδάσκαλος έν Έλλάδι.

5) Παντολέων Βάλβης ίερεύς, διδάσκαλος έν Κωνσταντινούπολή 
άπό 1 8 1 3 — 21 .

0) Χρηστός Μπεκαούζης ίερεύς, σύγχρονος τοϋ Παντολέοντος, καί 
διδάσκαλος έν Βυζαντίω.

7 ) ’Ιωάννης Δημ.ητρίου διδασκαλεύσας άπό τοϋ 1 8 1 0  — 2 5  εις 
την πατρίδα του, τό Αΐτωλικόν.

8) Κωνσταντίνος Κοκκινομύτης συμπατριώτης τού Δημητρίου, καί 
σύγχρονος διδάσκαλος έν τώ Αίτωλικώ.

9) Κωνσταντίνος Νίκα Μανίκας, χρηματίσας ελληνοδιδάσκαλος 
εις Πάτρας μέχρι τού 1817 .

10) Ζαφείριος Βάλβης, πολλάκις πρωθυπουργήσας, ανεψιός τοϋ προρ- 
ρηθέντος Παντολέοντος, δαπάνη τοϋ όποιου έξεπαιδεύθη έν Εύρώπν).

11) Σπυρίδων Τρικούπης, ό γνωστός ιστορικός καί πολιτικός.

’Αγάπιος Λοβέρδος.
Έγεννήθη έν έτει 1718  άπό τον νομοδιδάσκαλον Νικόλαον Λοβέρδαν 

<είς Κοντογενάδαν, χωρίον τής Κεφαλληνίας. Διδαχθείς την ελληνικήν 
φιλολογίαν καί την θεολογίαν κατά πρώτον υπό τον Δαμωδόν άπ?Λ;
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βε* είς Πατάβιον' έκεΐθεν δ ’ έπαναστρέψας, κατά το επικρατούν έν 
τνί οικογένεια tou Ιερατικόν εθιμον, έχειροτονήθη ιερομόναχος καί ρχ- 
,τήρχετο τον ιεροκήρυκα. Έλθων εις Βενετίαν έξελέχθη υπό των 
έκεϊ 'Ελλήνων τφ  17 6 3  ίεροκήρυξ τής έκκλησίας τοϋ άγιου Γεωρ
γίου, τώ δέ 1765  διωρίσθη βιβλιοκριτής τών έκ τής τυπογραφίας 
τοΰ Θεοδοσίου έκδιδομ-ένων, καί τελευταϊον τήν 15 Mat ου 17 6 6  
διευθυντής τοϋ Φλαγγινιανοΰ φροντιστηρίου, Μεταξύ τών μαθητών 
του έγένετο καί ό έν τη σχολαρχία διδαχθείς αυτόν Σπυρίδων Βλαν- 
της. Τήν 12 ’Ιανουριου 1795  άπεβίωσεν έκ πολυχρονίου άσθενείας, 
έπελθούσης ενεκα πτώσεως (*).

Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τα *
— Διδασκαλία περί τοΰ ίεροΰ Θρόνου τής 'Ρώμης κατά τήν γνώμην τών 

Φραντζέζων' μεταφρασθεΐσα πρώτον μ ίν εκ τής Γαλλικής είς τήν ’Ιταλικήν 
νΰν δε Ικ τής ’ιταλικής είς τήν ήμετέραν άπλήν διάλεκτον παρά Α . Λ- 
τΰποις δέ δκδοθεΐσά, καί. έπιμελώς διορθωθεΐαα. ’Εν Πετρουπδλει τής 'Ρου- 
σίας, Ετει τφ  σωτηρίφ α ψ ξ έ. (ίτυπώθη πραγμαΐικώς ίν Βενετία, εί καί 
φέρει ψευδωνόμως εν Πετρουπόλει, καί μετετυπώθη τφ  1760) (*).

— Επιτάφιος λόγος είς τήν κηδείαν τοΰ μητροπολίτου Φιλαδέλφειας Γρη- 
γορίου Φατσέα, υπό ’Αγαπίου Λοβερδου. Ένετίησι 1768.

— 'Ιστορία τών δυο έτών 1787 καί 1788, περιέχουσα τάς πράξεις τών 
παρόντων πολέμων μέσον τών Άουστρο-'Ρώσσων, καί τών ’Οθωμανών, συλ- 
λεχθ ;ισα εκ διαφόρων ειδήσεων, όποΰ Ικδίδονται είς τύπον είς τήν ιταλικήν 
καί γαλλικήν διάλεκτον, καί μεταφρασθεΐσα εί; το κοινότερον τών κάθ’ ημάς 
Ελλήνων ιδίωμα. Παρά Α . Λ. καί μετά πάσης σπουδής πάρα τοϋ αΰτοϋ 

διορθωθεΐαα. α ψ \  ά Ένετίησι, 1791. Παρά Δημητρίφ Θεοδοσίφ τφ  ίξ  
Ίωαννίνων. σελ. Ι Γ ’—331 (4).

— Διδαχαί. (ανέκδοτοι).
Ό  Λοβέρδος δπεμελήθη τάς έν Βενετία εκδόσεις τής Βυζαντίδος (1768), 

Μηναίου τοΰ Ιουλίου (1774 ),σξ;. Έ ν  δ’ ετει 1786 επεμελήθη τήν δευτέραν εκδο- 
σιν του τετραγλώσσου Λεξικοΰ τοΰ Ίωαννίτου Κωνσταντίνου προσθείς, κατά 
Ζαβίραν, εννεα χιλιάδας λέξεων, καί έτερας ισαρίθμους καί πλεΐστα παρα-, 
δείγματα.

Τσουλάτης. ·
Α '. "Α γγελος Τσου-Ιάτικ, έγεννήθη τώ  1 7 3 2  εις Ληξούριον τής 

Κ εφαλληνίας, καί μετά τήν έν πατρίδι στοιχειώδη παίδευσιν μ.ετα- 
-€άς είς Πάτάβιον κατέγινεν είς τά μαθηματικά, την φιλοσοφίαν, καί

(‘) Μαζαράκη, Βιογραφία* Κεφαλλήνων· 
ν (*) Βρετου Koct. μέρος Α\

I ) Παρά Βρε?ω εϋρηται ατελής ό avu> τίτλος*

37*
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τήν ελληνικήν, λατινικήν, καί ιταλικήν φιλολογίαν' ύστερον δ’ έπιδό* 
θεϊς εις τήν σπουδήν τής ιατρικής ίλαβεν εν ήλικία δεκαοκτώ ετών 
τόν στέφανον του ιατροφιλοσόφου, καί άπό Παταβίου μετέβη εϊτα εις 
Βονωνίαν πρό πρακτικήν έξάσκησιν τής επιστήμης.

Κατά τήν έπογήν έκείνήν ό περικλεής ΐατροδιδάσκαλος καί φίλέλ- 
λην Κόκκης άνίγνωσε πολυμαθή λόγον περί Πυθαγορικής Χαίτης, 
δ ι’ ού κατεδείκνυε τόν Πυθαγόραν όχι μόνον μέγαν φιλόσοφον, αλλά 
καί άριστον φιλολόγου. Ό  Ιωσήφ Πουγιάτης πρωτοϊατρός τής Φελ- 
τρίας ήθέλησε ν’άνασκευάσνι τά  υπό τοϋ Κόκκη γραφέντα, παραστή- 
σας έν τή  διατριβή τούτον Πυθαγόραν ώς αμαθή I *0 Τσουλάτης τρέφων 
δίκαιον σέβας πρός τόν Κόκκην καί τόν "Ελληνα φιλόσοφον, είκοσαέ- 
της τότε, έδημοσίευσεν έν Φλωρεντία (1 7 5 2 ) ανασκευήν των υπό 
Πουγιάτ·/) λεχθέντων.

Ή όξύνοια καί ή ευρυμάθεια τοϋ νεαρού Κεφαλλήνος κατέστησαν 
αυτόν πολύ αγαπητόν εις τήν λαμπράν Ένετικήν οικογένειαν των 
Δονάτων' καί δή ό πατρίκιος Φραγκίσκος Δονάτος διορισθείς πρέσβυς 
•τής Δημοκρατίας παρά τή ’Οθωμανική αυλή (1 7 5 4 ), παρέλαβε μετ’ 
αύτοΰ καί τόν Τσουλάτην ώς ιατρόν.

’Εν Κωνσταντινουπόλει ό "Αγγελος άφωσιώθη εις τά έν Σταυροδρο- 
μίφ χριστιανικά νοσοκομεία, καί συνήθροισε πλούσιαν ΰλην πρακτι
κών έρευνών, τήν όποίαν έξέδωκεν έν Βενετία τω  1758 .

Φημιζόμενος ό Τσουλάτης ώς έξοχος ιατρός καί συγγραφεϋς άπε- 
,βίωσε κατά Νοέμβριον τοϋ 1798 .

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
, — Επιστολή τοϋ ΐατροδιδασκάλου ’Αγγέλου Τσουλάτη Κεφαλλήνος πρός
ανώνυμόν τινα φίλον του ιατρόν κατά των σκέψεων περί τής πυθαγορικής 

. διαίτης τοϋ ’Ιωσήφ ’Αντωνίου Πουγιάτη, πρωτοίατροϋ τής Φελτρίας. Έ ν  
-Φλωρεντία 1752. (ίταλιστί).

—Compendio di Medetina pratica. Venezia 1758, 1764. μετεφοάσθη
καί εις τήν απλοελληνικήν.

— Παρατήοησις γενομένη έν Βενετίφ περί νε'ας χρήσεως τοϋ μαγνήτου, ?)
1 πιρί δραστήριου ένεργείας αΰτοϋ έξωτερικώς έφαρμοζομένου εις τους σπα

σμούς 1758. (ίταλιστί).
—Costitutione tie febri scarlaline. Venelia 1763. (μετεφράσθη καί λα

τινιστί ϋπό Βορσιέρη).
— Περιγραφή τερατώδους όδόντος 1764. (ίταλ·).
—Ειδήσεις περί κεντρωμάτων τής ευλογίας γενομένων έν Κιφαλλην'φ. 

Βενετία 1768. (ίταλ.).
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Περί προόδου καί ωφελειών της γεωργίας. Βενετία 1792. ίΐταλ.).
Αατινιιτ'ι δ’ ίγραψεν δ Τσουλάτης ταΰτα. Angelini Zulalti Cephaleni 

Jiliilosophiae el medicinae doctoris, de Tetano obseryatio. Venetiis 1763.
(μετεφράαθη ίταλιατι υπό ’Ορτέσκηί, και Περιγραφήν παραδόξου λιθιάσεως των 
νεφρών.

ΓΙαρεκτος τούτων εγραψε καί διαφόρους άλλας ίατρικας πραγματείας καί 
ώδας, Ανεκδότους

Β/. ΊωάϊΎης Φραγχίσχος Τ σ ο υ ΐά τψ ^  υιός τοϋ ’Αγγέλου, έγεν- 
νήθη έν Κεφαλληνία τώ  1762" κομιδή νέος παιδευθείς υπό τοϋ ίδιου 
πατρός εστάλη έπειτα είς τό πανεπιστήμιου τοϋ Παταβίου, ένθα 
τελειοποιηθείς εις την φιλοσφίαν έπεδόθη εις την ιατρικήν, καί τώ 
1 7 8 2 , εικοσαετής ελαβε τό δίπλωμα τοϋ ΐατροδιδασκάλου. Διαμεί- 
νας επ’ ολίγον εις Πατάβιον προς πρακτικήν έξάσκησιν καί δημοσιεύ- 
σας πραγματείαν περί άλεξιπυρέτου δυνάμειος τοϋ ΰποκαστάνου, έπα* 
νέοτρεψεν εις την πατρίδα του. Μέλος άνακηρυχθείς τής έν Παταβίω 
’Ακαδημίας των ’Επιστημών καί των Τεκνών τής έν Βενετία ’Ακα
δημίας τής ’Ιατρικής, καί τής έν Ζάρα ’Αγρονομικής, ό νεανίας Τσου- 
λάτης συνεδέετο με τήν φιλίαν πολλών επισήμων άνδρών, καί ιδίως 
τοϋ Τισσότου, μ.εθ’ οΰ διετήρει φιλικήν αλληλογραφίαν. Διερχόμενος έκ 
Λιβόρνου παρεκινήθη υπό πολλών έκεϊσε παρεπιδημούντων ομογενών 
ϊνα μείνας μετέλθη τήν ιατρικήν, καί πρός τοϋτο διατρίψας έν τή πόλε1 
ταύτϊ) έπ’ ολίγα έτη έπανέστρεψεν εις Κεφαλληνίαν. Ή  Ένετική 
Γερουσία διά θεσπίσματος ώνόμασεν αυτόν πρωτοϊατρόν τής νήσου, 
καί έπειδή τότ’ έκρίθη αναγκαία άγρονομική μεταρρύθμισή ό Τσου- 
λάτης συνέταξε κανονισμόν παραδεχθέντα μ ετ’ ευφημισμού ϋπό τοϋ 
ακαδημαϊκού συλλόγου.

Θεραπεύων τω  1 7 9 2  εν τώ λοιμοκαθαρτηοίιρ Κεφαλληνίας νέον 
πάσγοντα έκ πανώλους καί παρατηρήσας, δτι διά τής δραστήριου 
θεραπείας τ ’ αποστήματα μετεβλήθησαν εις άβλαβή σκίρρον, συνέ* 
ταξεν ϊταλ-.στί δοκίμιον περί φαινομένων τινών τής πανώλους, περί 
φύσεως τοϋ μιάσματος, καί περί τών δραστηριωτέρων αιτιών των 
πυρετών, δπερ δημοσιεύσας έν Βενετία άφιερωσεν εις τόν διοικητήν 
τής Κεφαλληνίας Δομένικον Μουάτζον- τό δ ’ εργον τοϋτο έπηνέθη 
τά  μέγιστα υπό τών τότε σοφών.

Λαβών αφορμήν άπό τήν έκδοθεισαν υπό τοϋ πεπαιδευμένου φίλου

S 8f

(*) Άνθιμου Μ«ζ«ρ*χη, Βιογραφίϊΐ των ένδοξων Κεφ χλλήνων»
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του ιατρού ’Ιωάννου Μάρζαρη διατριβήν περί Τετάνου, έξέδωκεν εν* 
Βενετία τω 1785  πονημάτιον έν ειδει επιστολής καί επιγραφόμενον.
« Σκέψις επί των διαφόρων ειδών τοϋ Τετάνου », έν ώ άποδοκιμάζων 
τήν συνήθη μέθοδον τ ις  θεραπείας τοϋ ρευματικού τετάνου διά τών 
ναρκωτικών ή διεγερτικών φαρμάκων, ύπεδείκνυεν ώς καταλληλότερα 
τ ’ άντιφλογιστικά η ασθενικά μέσα.

Ειτα έδημοσίευοεν έν Βενετία: (1 7 8 7 )  « Περί Δυνάμεως τής Μου
σικής εις τάς παθήσεις, τά  ήθη, καί τάς άσθενείας, καί περί τής ίατρι- 
κής χρήσεως τοϋ χορού »* καί τω 179.4 διατριβήν « περί τής εις την 
γεωργίαν τής Κεφαλληνίας έπιφερομέν.ης ζημίας υπό τοϋ δ.ιαμελισμοϋ, 
καί τής άπομακρύνσεως τών γαιοκτημόνων » καταχωρηθεϊσαν εις τον 
πέμπτον τόμον τής έν Βενετία: έκδιδομένης νέας έφημερίδος τοϋ 
ϋερλίνη (')■

Περιελθούσης τής 'Επτάνησου εις την Γαλλικήν κατοχήν ό, Τσου- 
λάτης προσκληθείς εις Κέρκυραν διωρίσθη ιατρός τοϋ στρατιωτικού 
νοσοκομείου, προβιβασθείς ύστερον ύπό τών έπελθόντων 'Ρώσσων εις 
τ ό  αξίωμα τοϋ πρωτοϊατροϋ τών στρατιωτικών δυνάμεων, καί εφόρου 
τών νοσοκομείων,

Τώι 1800  έξελέχθη βουλευτής Κεφαλληνίας, καί έλαβε μέγα μέ
ρος εις τήν σύνταξιν τοϋ έπιψηφισθέντος Ίονίου Συντάγματος, γράψας 
καί προεισαγωγικήν έκθεσιν έπικυρωθεΐσαν καί συνεκδοθεϊσαν.

Τω 1801 έξέδωκεν ές Κέρκυρα διατριβήν περί ϋδρωπος (Dii 
omeoti Hidropo), διό καί έτιμήθη παρά τής έν Πετρουπόλει ιατρικής 
σχολής με δίπλωμα μέλους, παρά δέ τοϋ αύτοκράτοοος μέ τόν τίτλον 
Συμβούλου. Tvj 1 Φεβρουάριου 1805  έδημοσίευσεν ΐταλιστί έν τή 
τυπογραφίας Κέρκυρας περί τής χαταχρήσεως τών πνευματωδών πο
ζών (Letlera medica intorno alluso et abuso de liquori spirit 
tUOSJ e degl aromi)' καί περί τά  μέσα τοϋ αύτοΰ έτους προσβληθείς 
0π’ οξείας φλεγμονής άπεβίωσε.

Έ κτος τών μνημονευθέντων έγραψε-; ό Τσουλάτης'καί τα έξης έλληνιστί 
ςός έπί τό πλεΐστον, Είδύλλιον περιγραφικόν τοΰ όρους τής Κεφαλληνίας, 
^Ασματα, Μετάφρασιν κατ’ εκλογήν Ικ τών τοϋ Κατούλου, 'Ύμνους, κλπ (*),

Πρ ός δέ μετεφρασέν ΐταλιστί καί Περί ακμής καί .παρακμής τοϋ 'Ρωμαϊκού 
κράτους τοϋ Γάλλου Μοντεσκιοΰ.

(·’) Περί τοϋ αΰτοϋ αντικειμένου έγραψαν ύστερον καί οί λόγιοι Κεφαλλήνες ιατροί 
Στέφανος Χοϊδάς, χαΐ ό κόμης ’Αναστάσιος Καροΰσος ιδίας πραγματείας χαταχω-* 
ρηΟεισχς ε’ς τήν αυτήν εφημερίδα. (2) Μαζαράχη, αυτόθι* λ
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Νικηφόρος Θεοτόκης.

'Εγεννήθη έν Κερκύρα τώ 1736 άπό τόν εύπατρίδνιν Στέφανον Θεοτό
κον, καί εκαλείτο Νικόλαος έν τοϊς κοσμικοί;* διδαχθείς δ ’ έ '/τγ  πατρίδι 
τά  εγκύκλια υπό 'Ιερεμίαν τόν Καβαδίαν, μετέβη νεώτατος είς ’Ιτα 
λίαν προς τελειο τέραν μ,άθησιν, καί έσπούδασεν είς τά πανεπιστήμ.ια 
της Βολωνίας καί τοΰ Παταβίου τά φιλοσοφικά μαθήματα, προ πάν
των δέ τά μαθηματικά. Έπαναστρέψας εις την πατρίδα του τώ  1756 , 
έχειροτονήθη τώ 1 7 6 2  ιερομόναχος καί μετωνομάσθη Νικηφόρος. 
Δωρισθείς δ ά σ κ α λ ο ς τοΰ έν Κερκύρα ελληνικού σχολείου έδίδαξε 
την φιλοσοφίαν καί τά  μαθηματικά, κηρύττων ά'μα έξ άμβωνος τόν 
λόγον τοΰ Θεοϋ. 'Ο νεαρός ιερομόναχος ήρξατο φημιζόμενος άνά πάσαν 
την 'Ελλάδα, ειτα δέ μεταβάς εις Κωνσταντινούπολιν έτυχεν εύμενοϋς 
δεξιώσεως ΰπό τοΰ τότε κοσμοΰντος τόν οικουμενικόν θρόνον Σαμουήλ, 
καί διωρίσθη ίεροκηρυς της μ,εγάλης εκκλησίας. ’Ολιγοχρόνιος ύπήρξεν 
η έν τή βασιλευούσσι λαμονή τοΰ Θεοτόκη, ό'οτις άπελθών είς Μολ
δαβίαν διωρίσθη σχολάρχης τής έν ’ίασίω αύθεντικής σχολής. "Υστερον 
μετέβη εις Λειψίαν (1 7 6 5 ) πράς έκδοσιν διαφόρων συγγραμμάτων του 
τεινόντων είς αύξησιν τής παιδείας τοΰ έθνους, καί πρδ πάντων 
τήν κραταίωσιν τής ορθοδοξίας. Τώ 1 7 7 2  έξελέχθη ΰπό τών έν 'Ενε- 
τίφ Ελλήνων παμψηφεί μητροπολίτης Φιλαδέλφειας, πλήν δεν έδέ- 
χθη τό αξίωμα εκείνο, διά λόγους ευκόλως έννοουμένους. Τω 17 7 9  
παραιτηθέντος Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως τής αρχιεπισκοπής Σλαβινίου 
καί Χερσώνος άνηγορεύθη ύπό τής 'Ρωσσικής Συνόδου ό Νικηφόρος, 
δστις μετετέθη ύστερον είς τήν αρχιεπισκοπήν Άστραχανίου καί Σταυ- 
ροπόλεως.

Ή  άθόρυβος σπουδή καί μελέτη υπήρξαν πάντοτε αύτώ προσφιλέ- 
στεραι τών πολύκροτων τιμών καί άξιωμ.ατων’ καθαπερ ώς άπλοϋς 
λόγιος δέν έπαυε μοχθών ό Θεοτόκης υπέρ τοΰ φωτισμού τού έθνους, 
ούτως ώς άρχιερεΰς δέν άπηύδησεν όρθοτομών τόν λόγον τού Θεού. 
Μετά παρέλευσεν χρόνου τίνος παραιτήσας τόν άρχιεπισκοπικόν θρόνον 
μετέβη είς Μόσχαν, ό'που διήγαγε μοναζων καί συγγραφών μέχρι τοΰ 
έν έτει 1800  έπελθόντος θανάτου αύτοΰ.

'Ο Θεοτόκης έγένετο εις τών πολυμ.αθεστέρων καί φιλόπονων συγ
γραφέων τού ΙΗ' αίώνος, πρόμαχος τής ορθοδοξίας, ζηλωτής τής παι-, 
Lsixf ένθερμος, επίσημον καταλαβουν Οέσιν έν τή νεοελληνικοί φιλολο-
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για , τό δέ όνομα αύτοϋ συνεδέΟη μετά τοΰ Ευγενίου, με?' ου δεσμός 
ίεράς φιλίας ζώντα τον συνήνου (*).

Σ υγγρ άμ μα τα .
— Λόγοι εις τήν αγίαν καί μεγάλην Τεσσαρακοστήν μετά καί τινων Πα

νηγυρικών έπιφοινηματικών κτλ. ΛΕν Λειψία 1766, j  εν Ίεροσολύμοις 1869.,
—Στοιχεία Μαθηματικά. Έ ν  Μόσχα 1798— 99. Τόμοι 3.
— Άπόκρισις δρθοδάξου τίνος περί τής των Κατολικών δυναστείας, καί περί 

τού τίνες οι Σχίσται καί οί Σχισματικοί καί οί Έσχισμένοι, καί -περί τής 
βαρβαρικώς λεγομένης Ούνίας καί των Ουνιτών. Έν Χάλλη 1775 (Ά νετυ- 
πώθη τφ 1851 έν Κέρκυρα υπό Π . Φωκά, καί τώ 1853 έν Άθηναις υπό. 
Βρετοΰ).

— Κυριακοδρόμιον, ήτοι Ερμηνεία καί μετ’ αυτήν ομιλία εις τό κατά 
Κυριακήν έν ταϊς άγίαις των ορθοδόξων έκκλησίαις άναγινωσκόμενον Ε υα γ
γελίων. Έ ν  Μόσχφ 1795. Τόμοι 2 . ΆνετυπώΘ,η τώ 1803 έν Βουκουρεστίο», 
καί τω 1855 έν Άθηναις.

— Κυριακοδρόμιον, ήτοι έρμηνεία καί μετ’ αυτήν ηθική ομιλία εις τάς, 
πράξεις των ’Αποστόλων, Έ ν  Μόσχα 1808. 2 τόμοι.

— Στοιχεία Γεωγραφίας. ’Εν Βιέννη 1801.
Μετέφρασεν έκ τοΰ λατινικού—τό περί Θρησκείας των Εδραίων στόνημα 

Σαμουήλ τοΰ ’Ιουδαίου, έκδοθέν έν Λειψία 1769" καί έξέδωκε μετά προλε- 
γομένων καί κριτικών έπιστασιών τ ’ ’Ασκητικά ’Ισαάκ του Σύρου (έν Λειψίρι 
47 7 0 ', καί τήν σειράν τών υπομνηματιστών εις τήν Πεντάτευχον (1772) εις 
δύο τόμους εις φύλλον.

Ε ις τον Θεοτόκην Αποδίδεται ή εις τήν απλοελληνικήν μετάφρασις τής 
έρμηνείας Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας εις τά τέσσαρα Ευαγγέλια έκδοθεΐσα έν 
Λειψία 1770, καί ή έκ τοΰ Γαλλικού μετάφρασις τής Άποδείξεως τού κύ·= 
ρους τών τής νέας καί παλαιάς Διαθήκης βιβλίων, ή κατά Βολταίρου, έκδο- 
θείσα έν Βιέννη 1791,

Τού Νικηφόρου σώζονται δεκαοκτώ έπιστολαί ίταλιστί καί ελληνιστί είς aft 
Αρχιφυλακεΐον τής έν Βενετία έκκλησίας τού αγίου Γεωργίου (1772—74).

Ί 'π ό  Ζαβίρα άπαριθμούντατ καί τά εξής τοΰ Θεοτόκη πονήματα.
— ’Αριθμητική.
.— Περί τής ήλεκτρικής δυνάμως,
— Περί μετεώρου φυσικής.
— Μεταφυσική,
— Γεωγραφία,
— Ά νάπτυξις τού <ι πας γάρ πυρί άλισθήσεται, καί πασα Θυσία άλισθήσεται» 

Γρός ’Ελευθέριον Μιχαήλου τον Λσρισσαίον. Έγράφη έν Βιέννη 1774,
— Επιστολή προς Νεόφυτον τόν Πελοποννήσιον,
— Εγκύκλιος προς τούς έν Τωσσία 'Ρασκολνίκους τους ’ΰπό τήν έπαρχίαν 

αδτού ευρισκομένους.

(') Πανδώρα, Τόμ. Λ', σελ. 373.
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f ώ-Έζτ,γησις του κατά 'Ρασκολνίκων λόγου έν ιή  έπιστρέψει αύιών.
-—Orientalis ccclesice responsio ad admodum reverendum Dom. 

Allian. Demetrievitz. 1776 Jun. 1S.
—Ad occidentalem ccclesiam defilienlis, contra se datani deelaralio- 

nem. <778.
— Λόγος έκφωνηθείς ρωσσιστί τή κ οριακή τής ’Ορθοδοξία? Ιν Πουλτάβη.
— Λόγο? irpbi τήν αΰτοκρατορικήν αυτής Μεγαλειότητα έκφωνηθείς τή 6 

Αύγουστου 1779, έν τή ήμερα τής εις αρχιεπίσκοπον χειροτονίας αύτοϋ» 
(Μεταφρααθείς ρωσσιστί υπό Λουκά Σιτζκαρεβ τοΰ τής έν Τωσσία συνόδου 
μεταρραστοϋ, καί γαλλιστί, τρίγλωσσος έξεδόθη έν Πετρουπόλει).

— Περί τοΰ δν έκηρόχθη τό Εύαγγέλιον εις τον νεον κόσμον.
— Περί τής των άγιων πρεσβείας (’).

"Ανθιμος Ίεοοσολύμιον.
’Εγεννήθη έν ’Αντιόχεια περί το 1 7 1 7 , και άπορφανισΟείς μητρός 

μετεκομίσθη ΰπά τοΰ πατρός τριέτης έτι εις 'Ιεροσόλυμα. Διδαχθείς 
τά  γράμματα εν τινι μ,ονή, έφοίτησεν έπειτα εις τό έν ‘ΐεροσολύμοις 
γυμνάσιον τό σχολαρχούμενον ύπό ’Ιακώβου Πατμίου, καί διά τής 
ευφυΐας καί έπιμ.ελείας αΰτοϋ εις άκοον ήλασε προκοπής καί παιδείας, 
πολύ κατόπιν άφείς τους σπουδαστάς καί συνηλικκότας του. Έγένετο 
δ ’ εγκρατής, πλήν τής 'Ελληνικής, καί τής ’Αραβικής, καί τής Περ
σικής, καί πλούτον άλλων γνώσεων έΘησαυρίσατο. Άπο9ανόντος δε 
τοΰ διδασκάλου Ιακώβου, διεδέχΘη αυτόν ό Άνθιμος, προχειρισθείς 
συγχρόνως ίερεύς καί αρχιμανδρίτης, καί πρώτος ίεροκήρυξ τοΰ πατριαρ
χικού θρόνου. Μετά δέ τινα έτη (17 7 4 ) έχειροτονήθη μητροπολίτης 
Σκυθοπόλεως ή Βαιθσάν, καί άπό τής άνωτέρας ταύτης περιωπής επί 
δεκατέσσαρ» έτη έκήρυττε τον λόγον τοΰ Θεοΰ, καί ποοέτρεπε τους 
ςτάντας εις παιδείαν καί θεοσέβειαν.

Τοιοΰτος ών προύβιβάσθη τω 1788  εις τον πατριαρχικόν Θρόνον 
'Ιεροσολύμων. ’ΕνταΰΟα άριδηλος έγένετο ό διακαής έρως τοΰ αοιδίμου 
ΰπέρ τής προσαγωγής των χρηστών ή·9ών, τής ορθοδόξου πίστεως, 
καί τής παιδείας. Οί αγώνες αΰτοΰ κατά τοΰ έν Παλαιστίνη τότε 
μαινομένου δυτικοΰ προσηλυτισμοΰ υπήρξαν μέγιστοι. Τότε δέ συνέπ 
γράψε πρώτον μέν ελληνιστί, έπειτα δέ άραβιστί σύνταγμα Θεολογίας, 
Καί 'Ερμηνείαν τοΰ Ψαλτηρίου, τά  όποια έκδοΰς εις τήν δευτέραν 
γλώσσαν τώ  1791 καί 1 7 9 2  έν Βιέννη διεσκόρπισεν εις χιλιάδας 
αντιτύπων μεταξύ τών ’Αράβων χριστιανών (2).

~ V )  δανδώρα τόμος θ '.
Ο  σοίίδς Κλεόπχς? καί ό έξ αντον άου^είς τήν έν Πανδύοα δημοσκυΟείαα/
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Τοιαύτη δέ ητο ή παιδεία τοϋ σοφού τούτου ποιμενάρχου, ώστε 
τό όνομα αύτοϋ διεθρυλλήθη καί είς τά  πέρατα τής Ευρώπης, καί δύο 
σοφοί "Αγγλοι σταλέντες επίτηδες συνεβουλεύθησαν τον "Ανθιμον όπως 
καί όποια μεθόδω νά μεταφράσωσι την Παλαιάν Διαθήκην εις την 
Περσικήν γλώσσαν' λαβόντες δε τάς οδηγίας τούτου έπανέστρεψαν εις 
τά  ίδια καί ήψαντο τοϋ έργου, ώς έδιδάχθησαν.

Εικοσιν ετη έκάθησεν ό αοίδιμος "Ανθιμος έπί τοϋ θρόνου τοϋ Ά δελ- 
φοθέου κοπιών, δαπανών, κηρύττων, συγγραφών καί προς παντοίας 
παλαίων δυσχερείας, τό δέ 1 8 0 8  μετετέθη προς κύριον ζήσας υπέρ 
τά  90 ετη.

Σέργιος ό Μακραΐος προσφωνών τώ Άνθίμφ τό κατά τοϋ Κοπερνι- 
κίου συστήματος συνταγμάτιόν του λέγει αυτόν χ.Ιίος των ευσεβών, δό- 
ζαν τής έκχΛησίας, βραδευτήν των ορθών δογμάτω ν τής δ ιδασχα- 
Μ ας, άΜ ίπτην των άγωνιζομένων, παραμυθίαν των τεθ.Ιιμμενών* * 
Προμήθειαν των εν άνάγχαις, άντίΛψδιν των δεόμενων έπιχονρίας 
πρός πασαν πνευματικήν πάΛην.

Έ χ των συγγραμμάτων τού 9Ανθίμου, ώς προελέχθη, ΙτυπώΟησαν έν 
Αει ψία άραβιστί τό Σύνταγμα τής Θεολογίας καί ή Ερμηνεία εις τους ψαλ- 
μούς* τζ> δέ 1855 έζεδόθη Ιν 'Ιεροσολύμοις ϋπό τοϋ μακαρίτου Διονυσίου 
Κλεόπα έλλην.στί ή Ερμηνεία είς τους ψαλμοός, μετά τής βιογραφίας τοϋ 
ουγγραφέως, καί προεισαγωγής είς τους ψαλμοός υπό τοΰ σοφού εκδότου.

'Γπό τό όνομα τοΰ ’Ανθίμου έδημοσιεύθη τώ 1798 έν Κωνσταντινουπόλει φυλ
λαδίου « Διδασκαλία πατρική» Ιπιγραφόμενον, προτιθέμενον ΐνα παρεμποδίση 
τους "Ελληνας πρός έ’κρηξιν τής έπαναστάσεως, την όποιαν ό άείμνηστος 
'Ρήγας είχε προπαρασκευάσει καί διά τοΰ αίματός του καθιέρωσε. Κατά τοΰ 
συνταγματίου τούτου, γραφέντος, ώς εικάζεται υπό τίνος φιλοτούρκου όμογενοΰς, 
καί ούχί τοΰ άειμνήστου Άνθιμου, έγραψεν άπαντών ό Κοραής την ’Αδελφι
κήν Διδασκαλίαν, τυπωθεΐσαν έν Παρισίοις κατά τό αότό έτος.

Μακάριος Νοταράς.
Έγεννήθη άπό Γεωργίου Νοταρά έν Κορίνθω τψ  1751 , καί κατή- 

γετο έκ τοϋ περιφανούς εκείνου οίκου, 8ν έπί τής Βυζαντινής αυτοκρα
τορίας πολλοί γόνοι κατηγλάϊσαν, καί μετά την ΰποδούλωσιν διά 
Γερασίμου τοϋ αγίου, Δοσιθέου καί Χρύσανθού τών πατριαρχών έν συ
νοχή εύκλείας διετήρησαν. Άναδεχθείς έν τώ βαπτίσμ,ατι υπό τοΰ

βιογραφίαν του Ανθίμου, άφ’ ης καί ήμεΤς άντιγράφομεν, σφάλλουσ: λέγοντες &ζϊ 
τλ  έν ετει 1791 τυπωθέντα άραβιστί συγγράμματα του Ανθίμου ησαν τά πρώτα εις
*ήν γλώσσαν ταύτην δημοσιευΟέντα, διότι πολύ πρό αύτοΰ έξέδωχε τοιαύτας μεταφρά-* 

έν Χαλεπίω ’Αθανάσιος ό ’Αντιόχειας. j
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«τότε μητροπολίτου Κορίνθου Παρθενίου ώνομάοθη Μιχαήλ, και έδιδάχθη 
τα  ιερά γράμματα καί την ελληνικήν παιδείαν υπό τοΰ έν Κεφαλλη
νία διδασκάλου Ευστρατίου' καί εΐτα, διά την έλλειψιν διδασκάλου 
τής έν Κορίνθω ανέκαθεν ΰπαρχούσης σχολής, εκούσια βουλή καί 
αγαθή προαιρέσει έδίδαξεν,ώς λέγεται, έπί £ξ έτη αμισθί τά τέκνα τής 
αύτοΰ πατρίδος. Τελευτήσαντος τοΰ μητροπολίτου Κορίνθου (1764),' 
ό Μιχαήλ όμοθυμαδόν ύπό τών κατοίκοιν έπροτάθη διάδοχος αύτοΰ' 
ρθεν τό μοναχικόν ύποδύς τριβώνιον καί Μακάριος μετονομασθείς, με
τέβη 'εις Κωνσταντινούπολή, καί παρουσιασθείς εις τήν ίεράν σύνοδο'/, 
ασμένως έχειροτονήθη πρόεδρος Κορίνθου, πατριαρχεύοντος Σαμουήλ 
τοΰ πάνυ.

Τω 1769  διεγερθείσης, ρωσσική υποκινήσει, τής έν Έλλάδι οίκτράς 
εκείνης έπαναστάσεως, ό Γεώργιος Νοταράς καί ό υιός αύτοΰ Μακά-' 
ριος κατηγορηθέντες ώς ύποκινήσαντες ταύτην κατέφυγον πρός σωτη
ρίαν εις Κεφαλληνίαν καί έκεΐθεν εις Ζάκυνθον, δπου τρία έτη διέ- 
μειναν. Έ ξ Επτάνησου ό Μακάριος, καθηρημένος ήδη τοΰ μήτρα- 1 
πολιτίκοΰ αξιώματος, μετέβη εις “Υδραν καί διέτριψεν ήσυχάζων έν 
τή  Μονή τής Θεοτόκου μέχρι τής γενομένης μεταξύ 'Ρώσσων καί 
Τούρκων ειρήνης. Τότε έλθών εις Χίον διέμεινεν έπ’ ολίγον, καί έκεϊ- 
θεν μετέβη εις ’Άθωνα, καί Πάτμον, ό'που έπί δεκαετίαν διέτριψεν. 
Επανελθών ύστερον εις “ϊδραν καί Κόρινθον ήναγκάσθη νά έλθη πά
λιν εις Χίον, καί έντεΰθεν εις Σμύρνην. Κατά τάς συνεχείς ταύτας 
περιδρομάς ό Μακάριος δέν έπαυε συμβουλεΰων, καί κηρύττων, καί 
προτρέπων εις αγάπην καί σέβας τούς Χριστιανούς, καί τούς έν Σμύρνη 
εις έκδοσιν κοινωφελών συγγραμμάτων. Έν τέλει δ ’έλθων εις Χίον 
διήνυσε τό υπόλοιπον τοΰ πολυταράχου βίου του μονάζων έν τώ 
άγίω Πέτρο).

Έξεδήμησεν εις Κύριον ό αείμνηστος τή 16 ’Απριλίου 1805  (’}.
Ό  Μακάριος ήν όντως άνήρ άγνών ηθών, σεμνοπρεπής, πεπαιδευ

μένος, πολλών καί καλών γενόμενος πρόξενος εις το έθνος, δέ διά 
τοΰ ίδιου παραδείγματος άξιομ.ίμ.ητον υπόδειγμα χριστιανικοΰ βίοο 
Κατέστη έν τή ’Ανατολή, καί ιδίως έν Χίω, ητις έπι πολύ ήντυχησε 
νά τον βλέπη ζώντα, άποθανόντα δ’ έφιλοξένησε τόν άπατριν καί

5 8 7 :

ί1) ΤΗν αδελφές τον γνωστού Πανουτζου Νοτα^α, ύίΐεοεχΛτονταέτονς έν Άθήνβι^ 
^οβ’ωσαντος rrj 18 Ίανοναοίου 1819. j



πολύτλαν ιεράρχην. 'Η Μεγάλη ’Εκκλησία έτίμησε τήν μνήμην τβα 
άνδράς καταλέςασα έν τή χορεία τών άγιων αύτόν, τοϋ οποίον τήν μεν 
άσματικήν ’Ακολουθίαν Νικηφόρος ό Χίος, τον δέ βίον καί την άλλην 
πολιτείαν ’Αθανάσιος ό Πάριος συνέγραψαν ( ’).

"Εγραψίν ό Μακάριος—Περί τής συνεχούς μεταλήψεως των θείων μυ
στηρίων.

—Λειμωνάριου, ή συλλογήν βίων άγιων. (Τοΰτο συμιιληρώσας ίζέοωκε Νι
κηφόρος ό Χίος).

Προτροπή τοϋ φιλογενοΰς τουτου άνδρος έδημοσιεύθησαν ή Φιλοκαλία, d 
Εΰεργετινός, καί ή Κατήχηστς τοϋ Πλάτωνος.

Λάμπρος Φωτιάδης.
Έγεννήθη έν ’ΐωαννίνοις περί τό 1750 , καί έδιδάχθη έν τη πατρίδι 

τά  εγκύκλια, καταρτισθείς ύστερον ύπό Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου. 
Πεπροικισμένος ύπό τής φύσεως με οξύνοιαν, μνήμην, καί φιλοπονίαν 
έπεδόθη είς την μελέτην, εις δέ τά  πλεονεκτήματα ταϋτα ιδίως 
οφείλεται ή ευρυμάθεια του άνδρός. Τώ 1 7 9 2  προσκληθείς εις Βου- 
κουρέστιον άνέλαβε την σχολαρχίαν τής έκεϊσε αυθεντικής Σχολής» 
καί επί δεκατρία έτη μετά μεγάλης φήμ,ης διδάζας, άφηρπάσθη ύπό 
τοΰ θανάτου προς μεγίστην ζημίαν των γραμμάτων, μόλις τό πεντη
κοστόν πέμπτον άγων έτος τής ηλικίας (1805).

Διάφοροι έπλεξαν αντάξιον τοϋ πολυθρυλλήτου τούτου διδασκάλου 
τόν στέφανον. Είς τών μαθητών του έν άκρα μετριοφροσύνη λέγει τάδε 
περί τοΰ κλεινού Λάμπρου. « Ή τον άνθρωπος μέ πολλήν ευφυΐαν, εις 
a άκρον φιλόπονος, φιλομαθής καί φιλότιμος. Ειχεν ιδέας ίκανάς μαθη- 
υ> ματικής, καί Φυσικής, καί τής τότε φιλοσοφίας’ έξεΐχεν δμ.ως εις 
» την μάθησιν τών 'Ελληνικών καί παράξενον είναι δτι έστάθη σχε- 
> δον αύτοδίδακτος’ χωρίς ύπερβολήν άπό δλους τούς προγενεστέρους 
!■< του, καί συγχρόνους έκαταλάμβανε καί παρέδιδε καλλίτερου τά 
ί>> 'Ελληνικά- δεν έπεριωρίξετο δε εις μόνον τό γυμνόν καί ξηρόν 
!* λεκτικόν μέρος, άλλ’ ήκουε καί τά πραγματικόν. Είς αυτό έλάμ- 
ρ βανε βοήθειαν την ιστορίαν, άρχαιολογίαν τών παλαιών, προσέτι 
ί» τάς ξένας εκδόσεις τών Ελλήνων συγγραφέων, ξένας γλώσσας καί 
ρ  μάλιστα την λατινικήν είς την οποίαν, καθώς ό ίδιος ώμολογοϋσε, 
μ  έχρεώττει τό μεγαλείτερον μέρος τής παιδείας . . ώς τόσον άν είς

Ο  Έδηίλοσ'.εύΟητχν έν Χίω τω 1863,

5 8 8  ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.



"* Ικείνους του? καιρούς υπήρχε φιλολόγος, αυτός ήτο βέβαια’ κανέν 
■» σύγγραμμα των παλαιών δέν τόν έλάνθανε » (').

'Ετερος δέ τά  έξης: « άράμένος κλέος επί σοφία, οΐον οΰδείς τών 
» προ αυτού, η τών κατ’ αύτόν, καί μάλιστα τή ποιήσει τά  πρώτα 
» φέρων, ώστε καί τών Ποιητών τοΐς πάλαι άντεξετάζεσθαι, ειμή τολ- 
» μηρόν1 ξυνέθετο ποιήματα παντοϊα, ’Ανακρεόντεια, λέγω, Ή μιάμ- 
» βεια, Ήρωελεγεΐα, 'Ηρωικά, Σαπφικά, Πινδαρικά, Τροχαϊκά, ’Επί- 
” μικτά, ’ίαμβεϊα, Πτερύγια, Βωμούς, Πελέκεις, ’Ωά, Σύριγγας, καί 
11 ώς έπος είπεΐν πάντα ποιήσεως είδη, τής ποιητικής ιδέας και στομ- 
” βότητος ού κατόπιν απολειπόμενος. Μεθηρμήνευσε δέ τών Δέκα 
Μ ρητόρων τά  σωζόμενα, τον Ξενοφώντα άπ’ αρχής εις τέλος, 'Ηροδό- 
» του τάς Μούσας, Θουκυδίδου ξυγγραφάς πέντε, Γρηγορίου λόγους, 
» καί Δίωνος τοϋ Χρυσοστόμου, Πλουτάρχου τά  πλείω, καί τοΰ βω- 
>> μολόχου Λουκιανού, καί τάς τοΰ Συνεσίου έπιστολάς, και άλλα 
» πολλά, άπερ επί τοΰ παρόντος καταλέγειν, μήτιγε περιττόν. Πρόσ- 
>> θες S i  καί κριτικάς αΰτοΰ περί ταΰτα θεωρίας. Παρέφρασε δέ 
» Πίνδαρον καί τών πεζών πολλούς. ’Ηρύσαντο Β’ έξ αΰτοΰ ώς έκ 
” πηγής πολυχεύμονος τής αΰτοΰ σοφίας πολλοί μονονοΰ καί τον τών 
» εκατόν άριθμ.όν ΰπερβάλλοντες ούδενός τών καθ’ ημάς σοφών υστε- 
” ροι, ών τά  συγγράμ-ματα μάρτυρες’ ούτος τοΐς προληπτικοί? καί 
” περί τον πολΰν τάραχον τών Κανόνων τής Γραμματικής έπτοημέ- 
” νοις πρώτος άνταναχθείς καί ώς άλλος Σόλων τους περί Γραμμα- 
” τικήν καί ποιητικήν άντεισαγαγών νόμους την τέως κεχερσωμένην 
» καί ΰλομανήσασαν υπό τής πολυκανόνου κατάρας Ε λλάδα φωνήν 
» ές τό άρχαϊον έπανήγαγεν άροτριώσας τό λυπρόγαιον, καί γόνιμα 
» καταβαλών τά  σπέρματα » (2).

'Ο Φωτιάδης, ίταν  έπροτάθη υπό Καταρτζή ή περί όμ.ιλουμένης 
γλώσσης συζήτησις έδείχθη θιασώτης τοΰ άρχαϊζοντος υφους. Μετά 
δέ την δημοσίευσιν τών περί γλώσσης στοχασμών τοΰ Κοραή έκλινε 
προς τά  ΰπά τοΰ σοφού Χίου γνωματευθέντα, είπών ώς λέγεται, περί 
τοΰ Κοραή « αύτός μόνος έγνώρισεν εις ποίαν γλώσσαν πρέπει να 
” γράφωμεν καί νά λαλώμεν» (5). Διδάσκων ό κλεινός Λάμπρος 
άνεδείχθη πατήρ τών μαθητευομένων, έξ ίσου αγαπών ό'λους, έπΐγ

(*) Λόγιος Έρμης, 1819, 5 ί λ .  486.
(’) Λόγιος Έρμης, 1811.
(5) Λόγιος Έρμης, 1819, σελ. 4§6,
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δοκιμάζων τους έπιμελεστέρους και διεγείρουν τήν φιλοτιμίαν των φιλο^ 
πόνων. ’Ολιγαρκώς ζών έχορήγει εις τους ενδεείς τά  προς διατρο
φήν, ΐδίαις δαπάναις εις Ευρώπην άποστείλας πολλούς. Τοιοΰτος γενό- 
μένος υπό πάντων έσέβετο καί ήγαπάτο ζών, θανών δέ προεπέμφθη 
εις τόν τάφον μέ τά  δάκρυα απαρηγόρητων μαθητών καί φίλων.

Οόίέν των άνω μνημονευόμενων συγγραμάτων αΰτοΰ εζεοόΟη έκτος ένος επι
γράμματος εις τας έπιστολάς Συνεσίου τοΰ Κυρηναίου (4 / 92), τεσσάρων Ιπιτυμ- 
δίων καί Ινό; πτερυγίου, κατά το Σιμμίου τοΰ 'Ροοίου, εις Νεόφυτον Καυσο- 
χαλυδίτην, καί μιας επιστολής προς Κοσμαν τόν Μπαλάνον ('), καί ένός έπι- 
"γράμματος ε!ς Ύψηλάντην.
' Κατά συμβουλήν, οδηγίαν καί διόρ&ωσιν τούτου έγράφησαν αί γραμματι
κοί τοΰ Κομμητα, καί τοΰ Νεοφύτου Δούκα.

Ίωάννηζ Πέζαρος.
Έγεννήθη έν Τυρνάβω καί έδιδάχθη την ελληνικήν κατ’ άρχάς μέν 

:2ν τώ σχολείω τής πατρίδας αύτοϋ υπό τοΰ έξ Άγραφων ’ΐωάννου, μετά 
'ταΰτα δ ’ έν Ίωαννίνοις Οπό Κοσμά Βαλάνου, καί έπϊ τέλους μεταβάς εις 
*Αθωνα ήκουσε τά  μαθήματα τής νέωτέρας φιλοσοφίας Οπό τίνος 
■των έκεΐ μεινάντων μαθητών τοΰ Ευγενίου, Κυπριανού όνομαζομένου. 
■’Ey. τοΰ Άθωνος προσκληθείς διδάσκαλος τοΰ σχολείου τής έν Θεσ- 
'σαλία Τσαοιτζάνης έδίδαξεν έκεΐ πέντε ετη, καί μετά ταΰτα έν ετε» 
-1775 μετέβη εις τό τοΰ Βλαχολειβαδίου νεόκτιστον σχολείου, οπού 
ένεκα τής φήμης αΰτοΰ συνηθροίσθησαν πάμπολλοι μαθηται'· έπί τέ 
λους δέ προσκληθείς, μετά τόν θάνατόν τοΰ διδασκάλου Λάμπρου 
Ήάσχου, έν έτει 1 7 8 2 , έπέστρεψεν εις τήν πατρίδα αΰτοΰ Τύρναβον 
'καί άναδεχθείς τήν σχολαρχίαν, έπλάτυνε τήν οικοδομήν τοΰ σχο- 
Άείου, καί έν αύτώ έδέχετο τους ξένους μαθητάς, οϊτινες ειχον έκτος 
τής κατοικίας, τροφήν, πλυστικά καί τήν λοιπήν περίθαλψιν δι’ έτη- 

‘σίας πληρωμής εξήκοντα μόνον γροσίων.
*0 Κούμας χρημ.ατίσας μ.αθητής τοΰ Πεζάρου λαλεΐ ως έξής περί 

•τοΰ άειμ.νήστου τούτου διδασκάλου.
“ 'Ο παράδοξος ούτος άνήρ, δστις άν έσπούδαζεν εις τά  πανεπι

στήμια τής Ευρώπης ήθελε σκιάσει πολύ τό κλέος τοΰ Ευγενίου, μέ 
τόν εύρυχωρότατον νοΰν του ήνωνε ζήλον διακαέστατον πράς έξάπλω- 
σιν τής παιδείας, καί βίον αληθώς Σωκρατικόν. Καί πρότερον εις τά

(') Piccolos, Supplement de l ’Antbologie Grecque, σιλ. 238. Τά τελευταΐπ 
f  ςεδιθησαν ύπδ Κ. Άσωπίου έν Β' Ι Ι ε ρ ιό ο ω  τής Ελληνική; 5υντά;εως.
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$ύο άλλα σχολεία, καί τελευταϊον εις τήν πατρίδα του έκράτει κοινό· 
€ιον διά ξένους καί πτωχούς μαθητάς. Μέ λιτότητα καί οικονομάν, 
χωρίς έλλειψ'.ν των αναγκαίων, συνέζων πάντοτε δέκα έως δεκαπέντε 
ξένοι μαθηταί. Οί εγχώριοι ύπέστρεφον μετά τό μάθημα εις τους 
οίκους των. Αυτός δέ ό διδάσκαλος μέ άπαραδειγμάτιστον ενέργειαν 
έδίδασκεν άπό πρωίας έ'ως νυκτός δλας τάς κλάσεις των μαθητών του, 
πολλάκις συναοιθμουμένας εις επτά. ’Ετεχνολόγει, έδιόρθονεν εξηγή
σεις, ήκουε τούς αποστηθίζοντας, ώδηγει τούς πρωτοπείρους εις τό 
γράφειν, καί έδίδασκε τόν λογαριασμόν εις τούς όσοι δεν ήδύναντο 
ν ακούσουν ύψηλότερα μαθήματα. Ό  υπέρ της εΰσεβείας ζήλος του 
ητο πάντοτε ζωντανός· τό πρωί καί αυτός καί οί μαθηταί του 
ύπέστρεφαν άπό τνιν άκολουθίαν καί λειτουργίαν της εκκλησίας καί 
ήρχιζαν τήν σπουδήν, καί ό'ταν έτελείοναν τό βραδύ, αμέσως ύπή- 
γαιναν είς τόν έσπερινόν. ’Εκήρυττε τόν λόγον τοϋ Ευαγγελίου εις τάς 
δεκαέξ εκκλησίας τής πόλεως εκείνης τόσον συχνάκις, ώστε κατ’ έτος 
έσυναριθμοϋντο έκατόν περίπου αί όμιλίαι του. 'Ανθρωποι συζήσαντες 
μέ αυτόν καί χαίροντες ν’ άκούωσι πάντοτε τούς γλυκυτάτους λό
γους, δέν ήδυνήθησαν να παρατηρήσουν ό'τι τόν αυτόν λόγον έξεφώ- 
νησε ποτέ δίς. 'Ο ταχύτατος νους του έφεύρισκεν έκ του προχείρου 
επιχειρήματα, ή υπερφυής μνήμη του έβάσταζεν ό'λα τα γραφικά 
•ρητά, καί όλας τάς παλαιάς ιστορίας, καί ή εις τάς άλλας συνανα- 
"-στροφάς αμελημένη καί ύπότραυλος γλωσσά του έγίνετο τόσον λαμ·- 
■πρόφωνος καί γλαφυρά, ώστε συνήρπαζε τούς άκροατάς εις θάμβος, 
ρ.άλιστα επειδή καθείς έπαρατήρει ό'τι οί λόγοι του δέν ήσαν παλαιοί, 
άλλα πρόσφατοι καί τώρα γεννώμενοι άπό τόν μέγαν νοϋν του άνα- 
-λόγως μέ τάς περιστάσεις. Πολλοί πεπαιδευμένοι διαβαίνοντες άπό 
τήν πόλιν εκείνην, πολλοί Ευρωπαίοι ιατροί μαθόντες τήν γλώσσαν 
μας, ήκουσαν καί έθαύμασαν τήν σειρήνα τών λόγων τοϋ Πεζάρου.

« Έδιαίρει τούς μαθητάς εις πολλάς κλασεις προβαινουσας εκ τών 
μικρότερων είς τά μεγαλείτερα μαθήματα. Η κλάσις τήν οποίαν 
εγύμναζεν είς τήν τεχνολογίαν τών όκτω μερών τοϋ λογου ήτο ή 
κατωτάτη' δευτέρα, ήτις άίρχιζε νά άναλυ·ρ την σύνταξιν τοϋ λογου* 
τρίτη, ήτις έσύντασσε θέματα" τετάρτη, ητις έγυμναζετο εις τους επι
στολικούς χαρακτήρας κατά τόν Κορυδαλλεα η πέμπτη εκαταγινετο 
εις τούς ποιητάς' ή έκτη έγεωμέτρει καί έφιλοσόφει, ήτις πολλάκις 
^διαιρείτο είς δύο. Γραμματικήν δέν ήθέλησε ποτέ άλλην παρά τήν>
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τοΰ Αασκάρεως. 'Ελληνικά μαθήματα παρέδιδε τάς γνώμας τοΰ Χρυίί 
σολωρά, τούς Μύθους τοΰ Αίσωπου* τόν Λουκιανόν, όσα περίεΐχεν ή 
‘Εγκυκλοπαίδεια τοΰ Πατούσα, πολλούς λόγους τοΰ Δημοσθένους, τήν 
ιστορίαν τοΰ Ήρωδιανοΰ, τάς έπιστολάς τοΰ Συνεσίου, τόν "Ομηρον, 
καί τούς σκηνικούς ποιητάς. Θέματα ύπηγόρευεν αΰτοσχεδίως δίς 
τής έβδομάδος πρώτον κατά τά είδη των ρημάτων, καί έπειτα καθ’ 
δλα τά  είδη, χωρίς νά έμποδίζτι αυτόν από την παράδοσιν των άλλων 
μαθημάτων ή διόρθωσις των θεμάτων. Εις την φιλοσοφίαν άρχιζε συγ
χρόνως την εισαγωγήν τής λογικής τοΰ Σουγδουρή, καί τά  στοιχεία 
τής Γεωμετρίας τοΰ Εύκλείδου, μετέβαινεν εις την λογικήν τοΰ Εύγε- 
νίου, καί εις την ’Αριθμητικήν, εις την μεταφυσικήν τοΰ Γενουηνσίου, 
καί εις τό κατά Γέσνερον μαθηματικόν τοΰ Ευγενίου, εις την Φυσι
κήν τοΰ Θεοτοκίου, καί τέλος έπέθετο τό θεολογικόν τοΰ Ευγενίου. 
Παρέδιδεν άδιακόπως όλον τόν ενιαυτόν. Εις τά  υψηλότερα μαθή
ματα  ώμολόγει εϊλικρινώς όσα δέν ήζευρε, καί έσύσταινεν είς τούς 
μαθητάς τοΰ νά ζητήσουν, εϊ δυνατόν, τήν τελειοποίησίν των δι’ άλ
λων διδασκάλων" ούτως έλεγεν, ότι ή Φυσική είναι ατελής, επειδή 
έλειπον τά  πειράματα, καθώς καί ή γνώσις τής τελειοτέρας ’Α λγέ- 
βρας, ή των κωνικών, τομών καί ή τοΰ λογισμού τής ώς απείρου 
θεωρουμένης ποσότητος.

s Ά λλ’ ή επιμέλεια καί ή αρετή του, τό πενιχρόν τής ζωής το» 
ήνωμένον μέ έσωτερικόν μεγαλεΐον, τό όποιον ένέπνεε σέβας εις πάντα 
όστις έβλεπε τόν ρακένδυτον Πέζαρον, έκλέϊσαν τήν Θεσσαλίαν, καί 
εις όλον τό Ελληνικόν γένος τό όνομά του . . .

» Πολλαί 'Ελληνικαί πόλεις έζήτησαν τόν Πέζαρον διδάσκαλον μέ 
μισθούς μεγάλους. ’Αλλ’ αυτός ήθέλησε μέ διακοσίων πεντήκοντα γρο- 
σίων μισθόν ετήσιον νά μείννι εις τήν πατρίδα του. Διά νά στερεωθή 
μάλιστα περισσότερον εις αυτήν, ένυμφεύθη μίαν συμπολίτισσάν του 
νεάνιδα τό 17 9 0  έτος, καί ένταυτώ άνεδέχθη τό ιερατικόν άςίωμα καί 
έπροχειρίσθη οικονόμος, μέ τό όποιον όνομα έγνωρίζετο έφεξής’ καί 
τότε ήτο θαύμα νά βλέπνι τις τήν άκάματον δραστηριότητα τού 
άνδρός" κανέν άπό τά  μέχρι τοΰδε έργα τοΰ σχολείου δέν ήμέλησεν, 
αλλά καί προσέλαβεν όλα τά έργα τής ενορίας του" ιερουργεί, έβάπτι- 
ζεν, ήγίαζεν, έκαμνεν όσα κάμνει καθείς ίερεύς χωρίς νά χρειασθή 
ποτέ βοηθόν του" τόν είς τό κνρύττειν ζήλον του έδιπλασίασε. Τού 
επροστίθετο δέ καί βάρος άλλο ή μεγάλη επιστολογραφία. Παρεκτός
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ό'τι αύτός άγραφε συχνάκις εις πολλούς μαθητάς καί φίλους του, τοϋ 
έπεφορτίζετο καί έκ τής αρχιερατικής αύλής καί εκ τοϋ κοινού τής 
πόλεως ή φροντίς νά γράφχι έπιστολάς έκ μέρους των προς πολλά έν
δοξα πρόσωπα τής Κωνσταντινουπόλεως. ’Λλλ’ ό μέγας νους του 
άνέδειχνεν εύκολα τά εις τούς άλλους δύσκολα’ χωρίς νά σβύστ, ή νά 
μεταβάλη τ ι έγραφε τάς έπιστολάς, ένω πολλάκις έτεχνολόγει τους 
μαθητάς του, καί ό μεν κάλαμος ετρεχεν, ή δέ γλώσσα του έδιόρθωνε 
τά  πταίσματα των μαθητών. Καί ποιας έπιστολάς ς τοιαύτας αί 
όποΐαι έάν έσυνάζοντο καί έτυπόνοντο ήθελε τάς άναγινώσκειν καθείς 
ώς αριστουργήματα. Εις την Κωνσταντινούπολιν οί Μουροϋζαι έσύνα- 
ζαν τάς έπιστολάς τοϋ 'Ρουμελιώτου ’ίωάννου, καί μέ όλην την 
περιαυτολογίαν των ελεγον, ότι δέν δυναταί τις νά γράψνι καλλιτέρας.

11 Τό έπαινετοίτερον τοϋ άνδρός είναι ότι δεισιδαιμονία δέν έμό- 
λυνε την θεοσεβεστάτην του -καρδίαν. Έοέβετο τά θεία μέ λόγον καί 
έργον, ώς οΰδείς άλλος, άλλ’ έσέβετο καί τούς προπάτορας "Ελληνας 
μέ ένθουσιασμόν. Οταν έξήγει την Τλιάδα τοϋ 'Ομήρου, την οποίαν 
άπήγγελλε πολλάκις έκ στήθους, έφαιδρύνετο τόσον τό πρόσωπόν του, 
■εΰρισκε πάντα στίχον, πάσαν λ.έξιν ό'τι περιείχε τ ι υψηλόν καί ηθικός 
ώστε έφαίνετο καταγοητευμένος από τάς χάριτας τοϋ μεγάλου ποιη- 
τοϋ. ’Εποίησε δέ καί αυτός διάφορα ποιήματα μέ χάριν καί οξύ
τητα, τά όποια ίσως σώζονται εις την οΐκογένειάν του. "Οταν ήκουσεν 
ότι ό Σέργιος Μακραΐος αναίρεσε τό σύστημα τοϋ Καπερνίχου είπε 
μέ γέλια « ώ! ακόμη εϊμεθα νήπιοι καί ψοφοδεεϊς! »

Μαθηταί τοϋ Πεζάρου, άποβιώσαντος εν Τυρνάβω τω 1 8 0 6 , έγέ- 
νοντο Στέφανος ό Δούγκας, Κωνσταντίνος Κούμας, καί άλλοι των τό τ’ 
επιφανών.

'Ο μέ/ρις εσχάτων έπιζήσας υίός του ’Αλέξανδρος έγεννήθη τω 1 7 9 7  
έν Τυρνάβω’ έκ δέ τής πατρίδος έλ.θών τω 1817  εις τό έν Σμύρνρ Φιλο
λογικόν Γυμνάσιον διήνυσεν εΰδοκίμως τά στάδιον τών μαθημάτων. 
Ειτα με-αβάς πρό; διδασκαλίαν εις Ταγγαρόκον τής 'Ρωσσίας, κατέβη 
ύστερον εις Σύρον, καί έδίδαξεν έν Θεσσαλία άπο τοϋ 18 3 3  — 5 7  £ς 
μέν έτη έν Τρικάλοις, τά δέ λοιπά δεκαοκτώ έν Μηλιαΐς. ’Αναξιο
παθών δέ άπεβίωσε πρό ολίγου ενταύθα ό σεβάσμιος πρεσβύτης.

Κοσμάς Μπαλάνος.
Έγεννήθη έν Τωαννίνοις κατά ’Ιούλιον τοϋ 1731 άπό τόν σχολάρχην 

πρωτοπαπάν Μπαλάνον τόν Βασιλόπουλ.ον, παο ώ καί έδιδάχθη) 

;>ΈΟΕΛΛ, ΉΛΟΛΟΓ.) 38
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τά  εγκύκλια. Μετά τον θάνατον τοϋ πατρός του εχρημάτισε διίυθυυ* 
τής και μέγας οικονόμος τής έν ’ΐωαννίνοις πρώτης σχολής διά βίου, 
διορισθείς ύστερον καί μέγας οικονόμος τής Μητροπόλεως, καί άπεβίω- 
σεν έν έτει 1808·

'Ο Μπαλάνος ήν έκ των καλλίτερων τότε διδασκάλων, καί τών 
ευρυμαθέστερων λογίων τοϋ ήμετέρου έθνους. Έδίδαξε δέ μετά μεγά
λης φήμη?, καί μαθηταί αύτοϋ έγένοντο πολλοί ύστερον εϊς διαφόρους 
διαπρέψαντες θέσεις, καί ιδίως εν τή  διδασκαλία, ώς ’Αλέξανδρος ό 
Τυοναβίτης, Λάμπρος Πάσχος, ’Ιωάννης έξ Άγραφων, Ιωάννης Π έ- 
ζαρος, καί Γεώργιος Κρεμμύδας. 'Ο τελευταίος έν Νίζν/ι μαθών τον 
θάνατον τοϋ διδασκάλου του έποίησε τό έξης εις τούτον έπιτύμβιον.

Κλεινόν έ'δος, πάτρης, a t!  Ιμελλε πανύστατον εϋχος 
Σόν άρα έκλείψειν, Κοσμά άποιχομενου.
Κλεινό? κλεινού πατρός, δς έ’σκε γόνος, σάν τ’ έρμα 
Ξύν τοΐς, σοί τε όμως, τεά κηδεα λυγρα, πατρός τ«
Ύψόθεν άλλα συ σών μάκαρ αίεν κηδεο παίδων,
Τριάδε πρεσβεύων, σώζε τ’ ένεγκαμένην.

Σ υ γγρ ά μ μ α τα .
— Κοσμά Ιερε’ως Μπαλάνοο Βασιλοπούλου, τοϋ αιδεσεμωτάτου καί έπιστη- 

μονικωτάτου μεγάλου οικονόμου καί διδασκάλου Ίωαννίνων, εκΟεσις συνοπτική 
Α ριθμητικής, Ά λγέβρης, καί Χρονολογίας. Προς χάριν τών γνησίων αύτοϋ 
φοιτητών καί λοιπών φιλομαθών, προσφωνηθεΐσα δέ τή φιλομούσω, φιλογενεί, 
καί φιλοπάτριδι εύγενεστάτη άδελφότητι τών Κυρίων Ζωσιμάδων, ών καί άνα- 
λώμασι νΰν πρώτον τυποις έκδίδοται. Έ ν  Βιέννη 1798. Παρά Μαρκ. Πούλιου, 
(80ν, σελ. 371). Έ ν  τφ  συγγράμματι τούτψ προτίθεται ή είκύν τοϋ συγγρα- 
φέως. φέρουσα κάτω τό έξης έπίγραμμα.

Δε’ρκεο δν Μπαλάνος σοφός υίε'α 
Γείνατο Κοσμάν, άρχιπρεσδύτερος 
Τον μέγαν οικονόμον

? Ψ k  ?'·
Tip 1798 έποίησεν ό Κοσμάς έπιτάφιον έπίγραμμα έπί τώ θανάτώ Ά ννη ς 

συζύγου τοϋ μαθητου καί συμπολίτου του Κρεμμύδα.
Ε ίχε δέ καί παρασκευάσει προς εκδοσιν την μετά Ευγενίου τοϋ Βουλγα

ρία»; μαθηματικήν διένεξιν τοϋ πατρος του, δημοαιευθεΐσαν τώ 1816 ύπό τίνος 
ένδιαφερομένου εις τήν μνημην τών σοφών τούτων διδασκάλων τών Ίωαννίνων,

Έν επιμετρώ έπισυνάπτομεν ώδε συντόμους ειδήσεις περί άλλων κατά  

πον Ι θ ' αιώνα συγγραψάντων λογίων τοϋ ήμετέρου έθνους, άρυόμενοι «0^
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τάς έκ τοΰ Ζαβίρα, Βρετοΰ, Παρανίκα, καί τηιων βιβλιογραφικών ημών 
σημειώσεων.

Κωνσταντίνος “λβιας Πάτμιος, συνέγρχψεν Έβδομαδεν γάριον 
έκδοθέν έν Βενετία τώ  1704 .

Γεώργιος Μα'ίώτας, ίεροκήρυξ τής μεγάλης εκκλησίας καί διδά
σκαλος έν τοϊς έλληνικοΐς καί λατινικοΐς των υιών τοΰ Κωνσταντίνου 
Βασαράβα ήγεμόνος τής Βλαχίας, συνέγραψε Λό)Χ>ν είς το σωτήριον 
πάθος τοΰ θεάνθρωπον Λόγον, έκδοθέντα έν έ'τει 1706 .

Άργυρός Βερναρδής Αθηναίος κόμης καί ίππεϋς της Ένετικής Δη
μοκρατίας, έγραψε Κτιτοριχόν τοΰ μεγάΛον ΣπηΛαίου τυπωθέν έν έτει 
4 7 0 5 , καί μετέφρασεν είς την καθομιλουμένην βίους των όσιων χαΐ 
θεοψόρων πατέρων Συμεών χαί Θεόδωρόν, χαί τής Όσιας Ενφρο - 
οννης, έκδοθέντ«ς έν Βενετία τώ 1706 .

Γεώργιος Παπα-Σίμος, έγεννήθη έν Μοσχοπόλει τή 8 Μαΐου 1 6 8 3 . 
*Κρανισθείς έκ διαφόρων ΰμνογράφων συνέθετο έν Μοσχοπόλει τώ 
1706  Κ ά ' οίχονς προς τίρν νοητήν σχάΛαν, τον τίμιον χαί ζωο
ποιόν σταυρόν τον σωτήρος ημών 'Ιησού Χρίστον, έκδοθέντας μετά 
τοϋ Υμνολογίου Γρηγορίου Άγιοπαυλίτου έν Βενετία 1 7 7 0 .

’Ιωάννης Μάμολας έξ Αιτωλίας, έδιδάχθη έν Ίωανίνοις, καί παρέ- 
φρασε περί τό 1710  ΦιΛή περί ζ,ώων ιδιότητας (ανέκδοτον).

Γιακουμής Μαλάκης Κρής, μετέφρασεν έχ τοϋ ιταλικού Παίγνια 
Φαντασίας έκδοθέντα έν Βενετία: 1711 , καί 1789 .

’Ιάκωβος Κύπριος, έχρημάτισε πρωτοσύγκελλος τής μητροπόλεως 
Λαρίσσης, καί ήν, κατά Ζαβίραν, εϊδήμ.ων τής ελληνικής καί λατι
νικής, άνήρ σοφό; καί πεπαιδευμένος έν τε τή ιερά θεολογία καί τή 
γραμματική τέγνη· τούτον γραμματιχώτατον άποκαλεΐ ό Γόρδιος έν 
μια τών έπιστολών του. Συνέγραψε Λόγους εγχωμιχστιχους είς τον 
Πρόδρομον·

Μάνθος ’Ιωάννου, έστιχαύργησε την έν έτει 1715  υπό τών Τούρ
κων συμφοράν χαί άΛωσιν τοϋ Μορίως, έκδοθεισαν πολλάκις έν Βε
νετία.

Νεόφυτος Μαυρομμάτης, Αίτωλός* έκπαΐδευθείς έν τή πατρίδι καί 
ύστερον έν Βυζαντίω, προείλετο τόν μονα'/ικόν βιον, καί προχειρισθείς 
επίσκοπος Σαντορίνης προεβιβάσθη μετέπειτα (1 7 0 6 ) μητροπολίτης 
Ναυπάκ .ου καί 'Αοτη; εις διαδοχήν Γρηγορίου, τοΰ ές Αιτωλίας ομοίως 
ορμωμένου. Συνέγραψε Χρονικόν σύντομον άπό Αδάμ μέχρι τοϋ έτους

59ST
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1 7 3 3  ( ') ' εκ τίνος δέπρός αύτόν επιστολής ’Αναστασίου τοϋ Γορδίοΰ 
(1 7 0 7 ) κελεύσει αΰτοΰ μεταφράσαντος έκ τοΰ λατινικού τον εις τά 
τοϋ 'ίπποκράΐους πίνακα, φαίνεται, δτι καί περί τά  ιατρικά ήσχο- 
λεϊτο ό άννίρ.

Πρός τον Νεόφυτον απευθύνονται τέσσαρες έπιστολαί ’Αναστασίου 
τοϋ Γορδίου (1 7 0 6  — 24).

Άζαρίας Τζιγάλας, έκ Θήρας" έδίδαξε τά γραμματικά έν τνί πα
τριαρχική σχολή Κωνσταντινουπόλεως, και συνέθετο έν ετει 1 7 1 7  
μονόστιχα  παραινετικά, προς τους εκ.Ιαμπρατάτονς μπεϊζαδίδες  
τον Μ ιχα ή λ  Βοεΰόδα (2).

Πέτρος Κασιμάτης, Κερκυραϊος, ιατροφιλόσοφος" έν έτει 1 7 1 7  έπε- 
μελήθη την δαπάνη αύτοϋ έκδοθεΐσαν έν Βενετία άκυ-ίουθίαν τοΰ 
άγΙον Σπυρίδωνος, καί συλλέξας έκ διαφόρων συνέθετο Στοχασμούς  
ώγε.Ιιμωτάτους, τυπωθέντας 'Ενετί/,σι 1718 .

Νικόλαος Γαβρι/,λόπουλος, Ζακύνθιος, συνέθετο Άχο.Ιουθίαν τοΰ 
άγιου Γερασίμου, έκδοθεΐσαν έν Βενετία τω 1 7 1 8 .

Γεώργιος Παπαδόπουλος, ίερεϋς έκ Σούδας τής Κρήτης, αϊχμαλω- 
τισθείς καί άπαχθείς μετ’ άλλων Κρητών καί Πελοποννησίων είς 
Κωνσταντινούπολιν έρρίφθη είς τό δεσμωτήριον, δπου μεταδοθέντος 
κατ’ ’Ιούλιον καί Αύγουστον τοϋ έτους 17 1 8  λοιμοϋ, αυτός ώς έκ 
θαύματος έσώθν). Τούτου ένεκα συνέθετο κανόνα παραχΛψ ιχδν είς την  
Ύ π ερ α γ ία ν  Θεοτόχον, έκδοθέντα 'Ενετί/,σι 1772 .

Βίκτωρ Δαράκης, έπελεγόμενος Κλαπατσαράς, έγεννήθη έν· Κερ- 
κύρα καί έχρημάτασε καλός ίεοοκήρυξ. Συνέθετο 'Αχο.Ιουθίαν τής ίκ  
Κέρκυρας διαβάσεως τοϋ Λειψάνου τοΰ άγιου ΝιχοΛάον, έκδοθεΐ- 
σαν έν Βενετία τω 1 7 1 9 , άνατυπωθεΐσαν δ ’ έν Κεφαλληνία τω 1 8 5 1 . 
Προς τούτοις καί "Υ μνον είς τον άγιον Σπυρίδωνα  (3).

Στέφανος ό Ακαρνάν. Διήκουσεν Ευγενίου τοϋ Αίτωλοϋ, καί τον μονα
χικόν άσπασθείς βίον προεχειρίσθη έν έτει 1715  μητροπολίτης Σερρών,

( !) Έχ του Χρονικού τούτου έδημοσιεύθη υπό του Κ. Σαχκελίωνος έν Ευαγγελικοί 
Κήρυχι ό κατάλογος των μετά την άλωσιν πατριάρχων.

{*) Παρανίχα Σχεδίασμα, σελ. 27.
(5) Ό  Κλαπατσαράς εΓχε χαΐ τρεΤς αδελφούς, επίσης λογίους, ώς λέγε: έν προλόγιμ 

τής ύπ’ αύτου πιχηΟείσης ’Ακολουθίας. « Καί τούς ήμετέρους αδελφούς, δηλαδή τόν 
» λογιώτατον ίεροχήρυχα Νικόλαον τόν τής ίερωσύνης στύλον, τόν πρσξει ηθική καί 
λ> πνευματική θεωρία διαλάμποντα, τούς άλλους δύο ρητορικωτάτους αδελφούς ήμων 
 ̂Γεώργιον καί Εμμανουήλ »·
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βίς διαδοχήν τοϋ Άν&ίμου. Διετήρει άλληλογραφίαν μετά τοϋ συμμαθη- 
τοΰ του ’Αναστασίου τοϋ Γορδίου (1715  — 22), ποιήσαντος αΰτώ και 
το έξης ήρωελεγεΐον·

Στέψε θεδς στέφανοι; Στέφανον τόνδ’ άρχιερήα 
τϊ|δ’ έν άπειρεσίοι; οίσι περιστεφεται.
Πλείοσι δ’ αύ μακάρων στέψει τερπνω ένί χωριρ 
τω γε Ιπουρανίψ, αφθιτο; ένθα βίο;.

Συνέγραψε Λ ιόαχάς xal ΐπιστο.Ιάς^ ανεκδότου:, καί προτροπή 
αύτοΰ έφίλοπονήθη ϋπο τοϋ διδασκάλου ’Αναστασίου ό Φώσφορος.

’Ιωάννης ’Αγραφιώτες, έδίδαζεν έν τϊί Ήπείρω, Θεσσαλία, καί 
Βουκουρεστίω καί μετέφρασεν έκ τοϋ λατινικοϋ τήν λογικήν τοϋ Άίνεκ- 
κίου, καί τό διεξοδικώτατον λεξικόν τοϋ Ερρίκου Στεφάνου.

Μάρκος Κύπριος, έχρημάτσιε διδάσκαλος τής έν Βουκουρεστίω 
σχολής, καί ήρμήνευσε τους άφορισμ.ούς τοϋ Ίπποκράτους (* *).

Καμπίτης Παπα-Φιλίππου έκ Ναούσνις τής Μακεδονίας, πατήρ 
’Αναστασίου τοϋ διδασκάλου. Συνέγραψεν Ά χυ .Ιουθ ίαν  τοϋ άγιον θ ε ο -  
φανούς, επίγραμμα εις τήν Μαθηματικήν οδόν τοϋ Μπαλάνου, καί 
άλλα τινα.

Νικόλαος Ίερόπαις εξ ’Αγραφων, συνέγραψε /Τεγιι άμΰ.Ιυωπίας.
Καισάριος ιερομόναχος, συνέγραψε Πασχάλιον αιώνιον.
’Ιωάννας Βούλγαρις, Κερκυραΐος, έχρημάτισεν αρχιδιάκονος τοϋ 

μητροπολίτου Φιλαδελφείας καί ύστερον πρωτοπαπάς Κερκύρας. Ά πο- 
τελών μέλος τής έν Βενετία ’Ακαδημίας των ’Αβλαβών (Illesi) συνέ~ 
ταξεν έν έτει 1720  "Α σμα Jvpixbv εις ΜεΛέτιον Τ νπ ά -ldor καί 
ίταλιστί sonneto in lode della Graecia (*).

Φραγκίσκος Κολομπής, ίεροδιάκονος έκ Κεφαλληνίας. Μέλος καί 
ούτος τή ί των Άβλαβων ακαδημίας έγραψεν Εις την μ ε τά σ τα σ ή  
της Πανάγνον ώάάριον, καί Sopra la gloriosa assunzione della 
heatissima Yergine sonneto (!).

Φραγκίσκος Γεράρδος Κρής" διατριβών έν Βενετία τώ 1720  καί 
καταλεγόμενος μετά των Άβλαβων Ακαδημαϊκών έγραψε λατινιστί 
έπίγραμμα εις Μελέτιον Τυπάλδον, καί έλληνιστί ασμάτω ν εις την  
Έ Λ .Ιάδα  (’).

(1) Σο®. Οικονόμου, Περί Μάρκου του ϊάυτριου. Έν Άθηναι; 1843.
(*) Κατεχωρτ,Οησαν μετά των άλλων ε’ς ’Άνβη Εϋλαδείϊς, τυ~ω!)ίγτα έν Βενε·» 

τ ' ί  1720, σελ. 17—20.
(5) Αυτόθι, σελ, 2 1 —22. ( 'Ομοίως σελ. 2 9 —30.
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Άνδρέας Μυιάρης, ’Αθηναίος, συνέγραψε καί δ Άβλαβης ούτος άκαδνς» 
μαϊκδς είς την ένδοξον μετάστα σ ιν  τής Ύ π ερ α γ ία ς  Θεοτόκον παό* 
yvtor ποιητικόν χαζά μ ίμησιν  τον σοφοϋ ’ χίναχρίοντος^ εις την  
Κ οίμησιν τής Θεομήτορος επ ίγραμμα, καί τρίτον δίστιχον ( ’).

Άντώνος Λάνδος Κρης, Άβλαβης, συνέταξε — Sopra la gleriosa as- 
sunzione della beatissima Vergine sonnet©, xal είς τήν π α ν ιη τρ ιν  
τής Θεομητορικής μεταστάσεω ς επ ίγραμμα  (2).

“Εκτωρ Σιγοΰρας Ζακϋνθιος, Άβλαβης* συνέγραψε λατινιστί— ad 
Β. V. in coelun assumplam epigramma, καί ελληνιστί άσμα σαππ 
φιχύν είς τήν μετάστα σ ιν  τής Ή αρθενομήτορος (*).

Εμμανουήλ Κουερίνης, Ζακόνθιος, Άβλαβης, έποίησεν ΐταλιστί 
άσμάτιον εις Τυπάλδόν, καί ελληνιστί εις την χοίμησιν τής Π ανατ 
μώμον επίγραμμα  (*).

’Ιωάννης Λαμπίδιος, Κρης, μέλος της των Άβλαβων ακαδημίας·, 
συνέθετο έλληνιστί άσμάτιον, καί λατινιστί— in laudem Deiparae 
in coelum assumptae epigramma (').

Λαυρέντιος Βενεριος, Κρης, Αβλαβής άκαδημ.αϊκδς, έποίησεν άσμά- 
τΐον ενδεκασύλλαβαν είς era αμονσον νπον ε.Ιόγιαί,ε να ψά2.ΐη  
εύμορφα (6).

Νικόλαος Βουβούλιος, Κρης' σπουδάσας έν Παταβίω τά ιατρικά 
καί φιλοσοφικά μαθήματα, έγένετο διδάσκαλος τοϋ συμπατριώτου του 
Νικολάου Παπαδοπούλαν τοϋ Κομνηνοϋ,καί ύστερον έδίδαξε δημοσίως 
έν τνί έλληνικγ, σχολή τής Βενετίας (1 6 8 7  — 90). ’Έγραψε διάφορα επι
γράμματα είς τά συγγράμματα Βλάχου, Παπαδοπούλου, καί έξέδοτο 
τον ύπό πάπα Ζαχαρίου έξελληνισθέντα βίον τοϋ μεγάλου Βενεδίκτου-, 
προτάξας ελληνιστί έπίγραμμ,α καί προλεγόμενα. (Vita Latino-Graeca 
S- Ρ. Benedict!, Veneliis 1 7 23). 'ο  Βουβούλιος έχορήγησεν είς 
τόν ’Ιάκωβον Γράνδην τδ υπέρ τής οΐκογενείας Ορσίνη Τζάφα χρυσό- 
βουλλον Συμεών τοϋ Σέρβου δημοσιευθέν μετά ιταλικής μεταφράσεως 
αΰτοΰ εϊς τδ περί Αευκάδος καί ΙΙρεβέζης πονημάτιον τοϋ Γάνδη.

Νικόλαος Τριαντάφυλλος, Κερκυραϊος, συνέγραψεν ακολουθίαν περί

(‘) Αυτόθι, βελ, 31—33.
(s) 'Ομοίως, βελ. 34 — 33.
(5) Αυτόθι, βελ. 26 —27.

. Ο  ’Ομοίως βελ. 3 3 —37.
(5) Αυτόθι βελ. 38 —40,
Π  'Ομοίως βελ. 41.
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του έν £τει 1 5 3 0  γενομένου θαύματος διά της Θεοτόκου Κασσιοπίας, 
καί όμοιας των μαρτύρων Πίστεως, Έλπίδος, Α γάπης, και της 
μητρός αύτών Σοφίας, ώς καί μεγαλυνάρια εις διαφόρους έορτάς. Έ τυ- 
πώθησαν πάντα ύπό τον τίτλον Ύμνολογίόιον έν Βενετία 1 7 2 # .

Κωνσταντίνος Γορδάτος, ό επονομαζόμενος Λ ίλας, έγεννήθη έν 
Χίφ, καί συνέγραψε συνταγμάτιον περί τής τώγ Σφαιρών χρήσεως, 
έχδοθέν έν Βενετία τώ  1 7 1 0 , προοίμιον εις την περιγραφήν τής 'Ιε
ρουσαλήμ τοϋ Χρυσάνθου (1 7 2 8 ), καί Σύνούην τής ιεράς θεολογίας. 
Κατά Βλαστόν είχε συναθροίσει όλας τάς εκδόσεις τοϋ "Αλδου 
Μανουτίου.

Μπαλάνος 'Ρίζος, έποίησεν έπιγράμματα εις τήν Γεωγραφίαν Με
λετίου.

Χριστόφορος ’Εμποροκομήτης, ιερομόναχος έξ Ίωαννίνων, συνέγρα- 
ψεν έγχηρίόιον περί έχπορενσεως τον άγιου πνεύματος εις άπάντη- 
σιν των ύπό τοϋ παπόφρονος Παπαδοπούλου γραφέντων, έκδοθέν έν 
Βενετία 1728 .

Παρθένιος Κατζιούλης, Ίωαννίτης ιεροδιδάσκαλος, συνέλεξε καί 
εζέδοτο τω  1725  'Απανθίσματα έχ των αγίων πάτερων, καί φιλο
σόφων, πρός δέ καί Παροιμιαστήριον. Άπεβίωσεν έν ετει 1 7 3 0 .

Γεώργιος Μάρκου Ζωγράφος, Πελοποννήσιος, έπεμελήθη τήν έν έτει 
1 7 2 7  καί 1729  έν Βενετία έκδοθεΐσαν Ακολουθίαν τοϋ άγιου Πέ
τρου άρχιεπισχόπου Ναυπλίου και *Αργους, προτάςας προσφωνη- 
τικήν επιστολήν εις τήν πατρίδα του Πελοπόννησον.

Θεόκλητος ό έκ τής έν 'Αθωνι μονής των ’ΐβήρων, άνήρ ειδήμων τής 
ελληνικής καί λατινικής γλώσσης, άκμάζων περί τό 1730  έτος" συν- 
έγραψεν έν σχήματι διαλόγου Κόσμον και Ψυχήν .

Ζωσιμάς Περιστιάνος, Κεφαλλήν, έσπούδασεν έν 'Ρώμη, καί κατά 
Μαζαράκην, έχρημάτισε βιβλιοθηκάριος έν Παταβίω καί καθηγητής 
τού γυμνασίου τής άγιας ’ίουστίνης. Συνεγραψε, κατα Ζαβιραν, βιβλιον 
κατά τών λατινικών άζύμων.

’Αναστάσιος, έχρημάτισε, κατά Ζαβίραν, διδάσκαλος έν Καστορία, 
ένθα καί ένυμφεύθη, τήν αδελφήν Χρυσάνθου τοϋ έκεΐ μητροπολίτου, 
ύστερον δ’ έν Βουκουρεστίιρ. Συνέγραψε κατα Αατινων.

’Αντώνιος Κομοϋτος Ζακύνθος, άνήρ οϋχί ευκαταφρόνητου παιδείας,
_<τυνέγραψε_II maestro disingannato, ossia risposta all’apologia del
molto Reyerendo padre Antonio Pozzo di borgo, o minore Con-
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nentuale, maestro di Sacra Teologia ec. et in cui sostiene confer- 
marsi meglio ali’instruzioae di Gesu Crislo il rito dei Latini con- 
segrando ia santissima Eucharistia in pane azzimo. (έξεδόθη έ» 
’Αμστελοδάμω τώ  1 7 3 6 ).

'θ  υιός αύτοϋ Λημήτριος Κ ομοΰια · έγραψε λατινιστί όκτάστιχον. 
έγκώμιον Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως (*).

’Αθανάσιος Δορόσταμος,άρχιμανδρίτης τής Μεγάλ-ζις 'Εκκλησίας συνέ
γραψε τώ 1737 περί της καταστάσεως των χριστιανών τής ’Ανατολής.

Πασχάλης Καρυοφύλλης, συνέγραψε λατινιστί διατριβήν περί των, 
παρά τήν Μηχάδιαν 'Ηρακλείων λουτρών (Dissert. Epist. de Ther- 
πώ Herculanis in Dacia. Vieunse 1737) (2).

Νικόλαος Στεφανόπουλος, καταγόμενος έκ των εις Κορσικήν μετανα- 
στευσάντων Μανιατών, συνέγραψεν έν έτει 1738 λεπτόνερή έκθε- 
σιν περί τής εις Κορσικήν 'Ελληνικής άποικήσεως των συμπατριω
τών του, έκδοθεΐσαν έν παραρτνίματι Πανδώρας (1863) μετά προλε-, 
γομένων Γρηγορ. Παπαδοπούλαν,

Γεράσιμος Βυζάντιος, γενόμενος μαθητής Μακαρίου τοϋ Πατμίου, 
έδίδαξεν έν Κρήτφ, καί πρό πάντων έν. Πάτμω, όπου καί τα ζήν έξε- 
μέτρησεν έν έτει 1740 παθών έκ λιθιάσεως. Συνεγραψε πολλά, έξ 
ών έςεδόθη τα etc τδ Τέταρτον της Γραμματικής θεοδώρον τοϋ- 
Γαζή υπόμνημα, έν Βενετία 1757, καί 1804,

Βασίλειος Κουταλινός. Εγένετο καί ούτος μαθητής Μακαρίου καί. 
ύστερον τοϋ προρρηθέντος Γερασίμου, καί έδίδαξεν. εΰδοκίμω,ς έπί 
πολλά έτη έν Πάτμω" άποθανών δέ κατά Μάρτιον τοϋ 1740 συνε- 
τάφη μετά τοϋ διδασκάλου του Γερασίμου. Τούτου σώζονται έν Πά
τμω έπιστολαί, καί διάφορα θεολογικά καί φιλολογικά συν,ταγμάτια.

Κωνσταντίνος Νικολάου Καντακουζηνός, έν έτει 1740  μετέφρα-- 
σεν έκ τοϋ σλαβ.ωνικοϋ ’Αχο-Ιονθίαν τον άγιου μανδνΜ ου, έκδοθεϊ- 
σαν 'Ενετίησι 1745 ,

Εμμανουήλ 'Ρωμ,ανίτης Κρής, μετέφρασεν έκ τοϋ ιταλικού Π νευ
ματικόν διδάσχα.Ιον, καί Μετανοούν τα  διδασχόμενον, έκδο,θέντας 
'Ενετίησι 1742, καί 1772·

(') Κατραμή, ιστορικά! διασαφήσεις έπί τής πατρίδος Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως 
σελ. 91.

(5) ’Αθανασίου Αΰτσικα, τα παρά τήν Μη/άδιαν Ηράκλεια λουτρά, έν Γαλαζίιρ 
1867, σελ. 6,
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Μακάριο; Μαοιδάκη;, έγεννήθη έν Κρήτη καί αρχιεπίσκοπο; προ- 
χειρισθεί; Χριστιανουπόλει»; έγραψε λόγου; περί Προορισμού, περί 
'Εκκλησία;, των ιερών κανόνων κλπ. έκδοθέντα; έν ’Αμστελοδάμω 
τή  11 Αύγουστου 17 4 3  ύπό την επιγραφήν Β 16Λος οδηγός τής 
ΆΛηθείας' καί Λόγους πανηγυρικούς καί εγχωμιαστίΥ.ονς εις επισή
μους εορτάς, τυπωθέντα; έν Βενετίρρ 1783.

’Αλέξανδρος Καγγελάριο;, Αθηναίο;, ιατροφιλόσοφο;. Διατριβών έν 
Βενετία έχρημάτισε διορθωτή; των έκεΐ τυπογραφείων, καί ίδίω; ’Αν
τωνίου τοΰ Βόρτολι, έπιστατήσα; ώς τοιοϋτο; εί; τά ; εκδόσεις τοϋ 
λογικού υπομνήματος Κορυδαλλέω; (1729), Βίου Πέτρου τοϋ Μεγά
λου (1 7 3 7 ), Ψαλτηρίου (1 7 4 4 ), Γραμματική; Μαυροκορδάτου (1 7 4 5 ), 
Μηναίου Φεβρουάριου (1755), Παρακλητική; (1758). Μετέφρασεν έκ 
τοϋ Γαλλικού την ΠαΛαιάν 'Ιστορίαν τοϋ 'Ρολλίνου (1750), έκ τοϋ 
’ΐταλικοϋ Περί των μνθοΛογονμένων θεών των αρχαίων ΈΛΛήνων 
(1757), καί μετήνεγκεν εις τό ιταλικόν την 'Ιστορίαν τοΰ Μωάμεθ.

Σωφρόνιο; Πάγκαλο;, έπίσκοπο; Κυθήρων, έν έτει 17 4 4  συνέθετο 
ΆκοΛουθίαν εις τό νπύ τής Θεοτόκου τής Μνρτιδιοτίσσης γενόμε- 
rov θαύμα, έκδοθεΐσαν έν Βενετία (1 7 4 7 ), έν Κωνσταντινουπόλει 
(1 8 1 1 ), έν Σμύρνη (1847), καί έν Κεφαλληνία (1849).

Ιερόθεο; ό ’ΐβηρίτη;. Έγεννήθη εν Πελοποννήσω τώ  1 6 8 6 , καί 
ην εΐδήμων τή ; ελληνική;, λατινική;, καί τών φιλοσοφικών καί παιδα
γωγικών μαθημάτων έγκρατής. Τόν μονήρη ποθών βίον ήλθεν εΐ; τήν 
έν ”A0tovt μονήν τών ’ΐβήρων καί ένταϋθα άπεβίωσεν έν έτει 1745 . 
Συνέγραψε κατά τή ; αίρέσεως τον ΜοΛίνον, (* *) καί μετέφρασεν ικα
νού; λόγου; ’Ισαάκ τοϋ Σύρου, τυπωθέντα; μετ’ άλλων αΰτοϋ μεταφρά
σεων έν Βενετία 1720.

Θωμά; Βελάστη;, Χΐο;. ’Εκπαιδευθεί; έν 'Ρώμη κατετάχθη εί; τό 
τάγμα τοϋ ’ΐησοϋ, καί συνέγραψε— De litteraruBi Graecorum pro- 
nuntione (Romae 1 7 5 1 , Pragae 1770) — Περί Θιγιοϋ, διά στίχων, 
(έν 'Ρώμνι 1747). Μετέφρασεν 'Λ νάπανσιν  τής Καρδίας τοϋ ’Ιη
σουίτου Άλφόνσου Ροδρίγου έκδοθεΐσαν έν Ρώμη 1746  (5).

(*) Νικοδήμω, ’Ακολουθία άσματιχή των έν "Αθωνι διαλαμψάντων Οεοφόρων πατέρων.
(*) Έξεδόθη καί δια λατινικών στοιχείων, πρδς χρήσιν τών εν τή ’Ανατολή καθο-ι 

λικών — Auapausis tis cardias is to ajon thelima tu theu, para tu patros 
Thoma Stanislao Velasti tis tu Iisu Sindrofias, Didascalia malista sinathrU 
smeni ec tu pateros Alfonsu Rodriquez tis autis Sindrofias. Is ofelian toq 
Cbioton. Rom® 1746.
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Κωνσταντίνος Μοσχοπολίτης, ιερομόναχος έκ τής πλησίον τής Μο- 
σχοπόλεως μονής τού 'Αγίου Ναοΰμ, άνήρ, κατά Ζαβίραν, ευλαβής*, 
καί σεβάσμιος, καί λίαν έναοέτου πολιτείας. Έχρημάτισε διευθυν
τής τής έν Μοσχοπόλει Ελληνικής τυπογραφίας, καί ύστερον προσ
κληθεί ήλθεν εις Μίσκολψ τής Ουγγαρίας ώς εφημέριος των έκεϊ πα- 
ροικούντων ορθοδόξων. Συνέγραψε Περί εχπορεύσεως τοϋ άγιου Πνεύ~ 
//«roc, έκδοθέν έν Μοσχοπόλει 1746, καί Συνταγμάτιον περιέχον 
εν αύτώ ερωταποκρίσεις Λίαν έπωφεΛεΐς χαζά την γνώμην τής 
άγιας χαθοΛιχής χαι άποστο.Ιιχής ΈχχΛησίας ζής ΆνατοΛιχής, 
πρός γρήσιν τών άπΛών Χριστιανών· χαι τών ir  Ουγγαρία ευρι
σκομένων πραγματευτών. ’Ey τή τυπογραφία, τον άγιου Ναονμ ir  
τώ Λιβανίσχω Λεαβό.Ιεως χειμένω ir  ΒοσχοπόΛει.

Διονύσιος Κόνταρης, έγεννήθη έν Αευκάδι, καί έχρημάτισεν έν πρώ- 
τοις ίεροκήρυξ τής Μεγάλης Εκκλησίας, ειτα δέ αρχιεπίσκοπος Λευ- 
κάδος· Συνέθετο Λ ό γον ε γ κ ω μ ια σ τ ικ ό ν  το ν  'Α γ ίο υ  Σ π υρ ίδ ω ν ο ς , έκ- 
δοθέντα Ένετίτ,σι 1747.

’Ιωάννης Λαζαρόπουλος, Αευκάδιος, έκδοΰς τον άνω λόγον τοϋ Κόν- 
ταρη προσεφώνησεν εις τό ν κόμητα ’Ανδρέαν Κάσην.

"Αγγελος Σουμάκης, Ζακΰνθιος. Έξεπαιδεύθη έν Παταβίω, καί 
έγραψε ΜεγαΛννάριον εις άνάμνησιν τοϋ μεγαΛομάρτυρος Γεωργίου,  
τυπωθέν έν τέλει τής έν έτει 1748 έκδοθείσης έν Βενετία ακολου
θίας περί τοϋ αύτοϋ θαύματος.

Σταύρος Μουλαιμης έξ Ίωαννίνων, ιατροφιλόσοφος έκπαιδευθείς έν 
’Ιταλία. Συνέγοαψεν άντιδοτάριον κατά τών δηγμάτων τών ίοβόΛων 
δφεων, έκδοθέν έν Βενετία.

Συμεών 'Αγιοταφίτης, έξέδοτο έν Βιέννη 1749 77ροσχυνητάριον 
τή; άγιας πόΛεως ΊερονσαΛήμ χαι πάσης ΠαΛαιστίνης.

Δημήτριος Βόδας, έ ; ’ίωαννίνων, ίεροκήρυξ, έγραψεν επ ιτομ ήν  θεο- 

Λ όγιας , καί Λόγους ρητοριχονς.

Ιωνάς Κοντός. Έγεννήθη έν Λειβαδίω τής Θεσσαλίας, καί τον 
μοναχικόν άσπασθείς βίον ήσκήτευεν έν τή μονή Σπαρμοϋ, οθεν έποι- 
νομάξετο καί Σπαρμιώτης- Έχρημάτισε μαθητής Ίωάννου τοϋΠεζάρου» 
καί έδίδαξεν έν Βελβενδώ, Λειβαδίω, 'Ραψάνγ, καί Θεσσαλονίκνι. Έν έτει 
1750 συνέγραψε κατά σνγχειμενιανών, ήτοι κατά τών έγκατα- 
γηρασχόντων δεισιδαιμόνως εις τά παρ' αύιοϊς Λεγάμενα σνγχείμενα 
τής γραμματικής, καί μεθηρμήνευσεν εις τήν απλοελληνικήν τά  υπό
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Σπυρίδωνος Άσάνη μ.εταφρασθέντα Στοιχεία 'Αριθμητικής και ' Α.Ιγέ- 
6ρας τοϋ Καΐλλου, έκδοθέντα Ένετίγ,σι 1797.

Νεκτάριος Τέρπου, Μοσχοπολίτης, ιερομόναχος. Συνέγραψε βιβΛίον 
κα.Ιονμη'ον Πίστις, έκδοθέν έν Βενετία τω 1755 , καί συνέλεςεν έκ 
διαφόρων πατέρων καί ιδίως τοϋ μεγάλου ’Αθανασίου ζητήματα θεο- 
Λογικά κατ' ερωταπόχρ ισιν τυπωθέντα 'Ενετίνισι 1779 .

Νικόλαος Στίγνης, ές Ίωαννίνων, είδήμων, κατά Ζαβίραν, της ελ
ληνικής, πεπαιδευμένος εις τε την θύραθεν φιλοσοφίαν καί την καθ 
ημάς θεολογίαν, καί γραμματικός ούδενός των τότε δεύτερος. ’Εχρη- 
μάτισε καθηγητής έν Μοσχοπόλει περί τό 1 7 2 4 , έν δ’ έτει 1750  
άπεβίωσε. "Εγραψεν επιγράμματα εις άντιδοτάριοτ Σταύρου τοΰ 
Μουλαΐμου.

Γερμανός Κρητικός, ιερομόναχος έκ τής έν ’Ολύμπω μονής τής 
άγιας Τριάδας. ΤΗν, κατά Ζαβίραν, είδήμων τής ελληνικής, γαλλικής^ 
ιταλικής, αραβικής, τουρκικής, καί αλβανικής, καί μουσικός έξοχος. 
Μετέφρασεν έκ τής τουρκικής εις την απλοελληνικήν τήν γραμματι
κήν τοϋ μεγά.Ιου βεζίρου Ίβραψ. καί συνέγραψε ' Λ  Ιδανικήν γραμ
ματικήν > καί περί Κρητικής μουσικής. Άπεβίωσεν έν έτει 1 7 6 0 .

’Ιγνάτιος Κέμιζος έκ Μονεμ.βασίας, μονάζων έν "Αθωνι εγραψεν 
επ ίγραμμα εις τους Έ Μ γ χ ο υ ς  Α ιαμαντή τον 'Ρνσσίον  (1 7 4 8 ), 
καί έπεμελήθη τήν έν έτει 1748  γενομένην έν Βενετία, δαπάνγ Χρι- 
στοφόρου τοϋ Αίτωλοϋ, δευτέραν εκδότην τοΰ Προσκννηταρίου τοΰ 
“Αθωνος ’ίωάννου τοΰ Κομνηνοΰ, προσθείς επίγραμμα καί διεξοδικω- 
τέοαν περιγραφήν τής μονής των Ίβήρων. Ή  τοΰ Κεμίζου έκδοσις 
άνετυπώθη άπαραλλάκτως έν Βενετία (1857)ύπό  Σπυρίδωνος Βελούδου.

Βικέντιος Κορνάρος Κρής στιχουργός. ’Εποίησε τον πασίγνωστΟν 
Έρωτόκριτον, έκδοθέντα 'Ενετίνισι 1 7 5 6 , 1772  καί άπειράκις μέ

χρι τοΰδε.
Τρύφων έκ Μετζόβου, ιερομόναχος. Έδιδάχθη κατά πρώτον έν 

Ίωαννίνοις παρά Μπαλάνω, ύστερον δ έν Πατμω, και επί τέλους 
μεταβάς εις Πατάβιον έξεπαιδεύθη τά φιλοσφικά καί μαθηματικά. Έ πα- 
νελθών έδίδαξεν έν ’ίωαννίνοις καί Μετζόβω, μεταφράσας τήν Αογικήν 
τοΰ Γενουηνσίον, καί συγγράψας Περί Ψυχής τών ζωων.

Χριστοφόρος Αίτωλός, συνέγραψε, δια προτροπής τοϋ πατριάοχου 
Κυρίλλου, κατά Αατίνων περί άναβαπτισμοϋ·

Γεώργιος Κωνσταντίνου έκ Ζαγορά// έςεπάιδεύθη έν ’Ιωαννίνοις
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καί ύστερον εν Εύρώπνι. ‘Εν ετει 1 7 4 9  διακένων έν Βενετία έπεμελήΟη 
καί διώρθωσε την Μαθηματιχήν 'Οδόν τοϋ Μπαλάνου, συνέγραψε Αε~ 
βίκον Τετράγλωσσον, πολλάκις έκδοθεν, καί μετέφρασε Παγκόσμιον 
Ιστορίαν (1759). 'Ο Κωνσταντίνου ην έκ των τά πρώτα έν τοϊς γράμ- 
μασι φερόντων τότε 'Ελλήνων, τό δέ ύπ’ αύτοϋ συνταχθέν λεξικόν 
έγένετο πολλής καί μεγάλης ώφελείας πρόξενον.

Άνανιας έκ Δημιτσάνης. ’Εξεπαιδεόθη έν τή αύτοϋ πάτριοι, καί 
τόν μοναχικόν άσπασθείς βίον προεχειρίσθη κατά Φεβρουάριον τοϋ 
1 7 5 0  μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας, γράψας κατά Μάρτιον τοΰ 1 7 5 5  
κατάλογον τών μητροπολιτών Λακεδαιμόνιας μετά τινων ιστορι
κών ειδήσεων περί Σπάρτης (* *).

’Ιωάννης ’Ανδρέα Τυπάλδος Κεφαλλήν’ έξεπαιδεύ9η έν *Ρώρ.·ρ, καί 
εγραψε — la guida alia vera chiesa di Gesu Cristo, proposta prin- 
cipalmente di segnati di Fozio (2).

’Αθανάσιος ’ΐβηρίτης, συνέγραψε βίον xal άχο.Ιουθίαν τοϋ νεομάρ- 
τνρος Νιχήτα, τοϋ έν ετει 1 7 5 4  άθλήσαντος.

Νικηφόρος ίεροδιάκονος, συνέγραψε βίον xal άχο.Ιουθίαν τον νεο- 
μάρτνρος Νικολάου τοΰ νέου, τοϋ έν ετει 1 7 5 4  άθλήσαντος.

Ιάκωβος ’Αναστασίου, ιεροδιδάσκαλος ό Πάτμιος. Επεμελήθη την 
έν έτει 1 7 5 5  Ένετίησιν έκδοθεΐσαν ακολουθίαν τοϋ όσίου Χριστοδούλου.

Νικόλαος Κύρκος, συνέθετο ακολουθίαν τον νεομάρτυρος Νικολάου, 
τυπωθεΐσαν έν Βενετία τώ  1 7 5 7  καί 1 7 7 1 .

Καλλίνικος δ δ!. ’Εγεννήθη έν Ζαγορά τής Θεσσαλίας, καί τόν 
ρ.οναχικόν άσπασθείς βίον έχειροτονθη μητροπολίτης Προϊλάβου, καί 
έν ετει 1 7 5 7 , έξωσθέντος τοϋ πατριαρχικοϋ θρόνου Κυρίλλου τοϋ Ε’, 
προεβιβάσθη ό Καλλίνικος οικουμενικός πατριάρχης, Δ* προσωνυμού- 
μενος. ’Αλλά μετά έξ μηνών καί οκτώ ημερών θορυβώδη πατριαρχίαν 
έξέπεσε καί ούτος τοϋ θρόνου, διαδεχθείς ύπδ Σεραφείμ Β . Μετά τοϋτο 
ό Καλλίνικος έλθών εις την πατρίδα του διήνυσεν ένταϋθα τό υπόλοιπον 
τοϋ βίου του.

Συνέγραψε Κατάλογον των μετά την άλωσιν πατριάρχων, λογο
γραφία ή ν άντίρρησίΥ χατά τής βίβλον Ευσταθίου χαι Χριστόφορου 
Καλοϋ, ποιήματα χλπ·

(*) Buchon Recherches historiques sur la principaute Fran^aise de MoreeB 
tom. I, LXXVII—XXX.

(*) Rodota Storia del rito Greco HI,
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Τιμόθεος Κυριακόπουλο;, Χίος ιερομόναχο;· έφιλοπόνησε προη γ ω~ 
γην της Χριστιανικής χατηχήσεως, έκδοθεϊσαν εν Βενετία 1759.

Κοσμ.ά; ΈπιδαύρΜ»;, αρχιμανδρίτη; τή ; έν "Αθωνι μεγίστης Λαύ
ρα;, άνήρ πεπαιδευμένο; καί θερμό; τή ; εθνική; δόξη; ζηλωτή;’ συνέ
στησε διά τοϋ έκ Θάσου Δούκα Σωτήρη 'Ελληνικόν τυπογραφεΐον έν 
*Αθωνι, έκ των πιεστηρίων τοΰ όποιου άπελύθη έν ετει 17 5 9  ή Οπό 
Καυσοκαλυβίτου φιλοπονηθεϊσα Έχλογη τοϋ Ψαλτηρίου, έν ή προτάσ
σεται ελληνιστί προσφώνησι; τοΰ Κοσμά εΐ; τόν “Αγιον ’Αθανάσιον.

Νεράντζια; Ματραπεζόπουλο;, Σιατιστεύ;' έχρημάτισεν έπί πολύ 
προεστώ; έν τή αΰτοΰ πατρίδι, καί μετέφοασεν έκ τή ; τουρκική; τό 
Κοράνιον.

’Ιάκωβο; Βαλιούλια;, έξ ’ΐωαννίνων, ίερεύ;, συνέγραψε διά στίχων 
βίον Γρηγορίον μητροπολίτου Ίωαννίνων.

Διονύσιο; Τραπεζούντιο;, αρχιεπίσκοπο; Χαλδίας. ’Λκμάζων περί τό 
έτο; 17 6 0  συνέγραψεν 'Ιστορίαν τοϋ Σουμελά, τυπωθεΐσαν έν 
Βουκουοεστίω έν ετει 1 7 6 9 , καί τινα ιδιόμελα εις τούς άγιους 
Βαρνάβαν καί Σωφρόνιον, συνεκδοθέντα τνί Οπό Καυσοκαλυβίτου 
συνταχθείση ακολουθία.

Μεθόδιο; ’ολυμ.πιώτη;, ιερομόναχο; έ ; Ά γυιά;. Έχρημάτισεν έφη- 
μέριο; τών έν Βρατισλαβία ορθοδόξων, καί μετήνεγκεν εΐ; την απλο
ελληνικήν Κατήχησιν Κυρίλλου 'Ιεροσολύμων, έκδοθεϊσαν έν Λει
ψία τω 1 7 6 6  μετά τινων ΰποσημ.ειώσεων καί μικρά; ερμηνεία; τοΰ 
συμβόλου τή ; πίστεω;.

’Αλέξανδρο; Χύνας, άπεβίωσεν έν Βουκουρεστίω τω 1 7 6 0 , καί 
συνέθετο νομικόν τ ι σύγγραμμα.

Χριστοφόρο; Άρτινά;, μοναχό;. Έγενήθη έν “Αρτη τω  1 7 3 0 , καί 
ήκουσεν Ευγενίου έν νΑθωνι καί Κωνσταντινουπόλει, ύστερον δ’ έχρη- 
μάτισε διδάσκαλο; τών ανεψιών τοΰ πατριάρχου Σεραφείμ, πεμφθείς 
κατόπιν διδάσκαλο; έν τη ’Αθωνιάδι ’Ακαδημία. "Υστερον ένδυθεί; τό 
μοναχικόν σχήμα έν τή Νέα Σκήτη, μετέβη εΐ; τήν τον Προδρόμου, 
άνω τή ; υ.ονή; τών ’ΐβήρων, όπου ανέγραψε διάφορα μελωδικά άσματα, 
καί οόνοό/ιν πάντων τών ιερών κανόνων.

Σταμάτιο; Παπά; έκ Κουρνοφωλεά;' έδιδαξεν έν Ανδριανουπολει 
(1 7 3 8 ), καί άπέθανε τω 1 7 6 3 , συγγράψα; Γυιινάσιον άπερίεργον.

Θεοφάνη; Ναουσαΐο; ιερομόναχο;, έγραψε μξγαλυνάρια εις το ιερόν 
λείόανον τοϋ άγιον Θεφάνονς, τυπωθέντ% έν τέλει τή ; έν Βενετία
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τφ  17 6 4  έκδοθείσης ύπό τοΰ συμπατριώτου του Πολυκάρπου Π α ΐα - 
δημητρίου ακολουθίας του αγίου.

Άνανίας Άντιπάριος διάσημος γραμματικός διδάξας έν Κωνσταν- 
τινουπόλει (1752) καί συγγράψας Σπλάγχνον Γραμματικής, έκδοθέν 
έν Βενετία 1764 .

Παρθένιος Πελοποννήσιος, ίεροδιάκονος καί ιεροδιδάσκαλος, συνέ- 
θετο Προσκννητάριον τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, έκδοθέν έν Βενετία 
τφ  1 7 6 5 , μετέφρασε διαφόρους λόγους τοΰ Χρυσοστόμου, οΰς Μαρ
γαρίτας έπονομάσας έξέδοτο 'Ενετίνισι 1 7 6 4 , καί συνέλεξε Σΰνοόιν 
ή έζήγησιν πάντων των ιερών κανόνων έν τή αύτνί πόλει έκδοθεϊσαν.

Παχώμιος Τυρναβίτης, μοναχός, έπεμελήθη την έν ετει 1764  
πρώτην εκδοσιν των Μαργαριτών.

'Ιερεμίας Καβαδίας, Κερκυραΐος, συνέγραψεν "Ανθη αειθαλή έκδα- 
θέντα έν Λειψία τφ  1 7 6 6 , καί επίγραμμα εις τάς διδαχάς τοΰ μα
θητου του Νικηφόρου τοΰ Θεοτόκη.

Λάζαρος Σκρίβας, έγεννήθη έν Τραπεζοϋντι, καί έχρημάτισε γραμ.- 
ματεΰς τοΰ ήγεμόνος τής Βλαχίας Κωνσταντίνου τοΰ Μαυροκορδάτου, 
διδάξας καί έν τή σχολή τοΰ Βουκουρεστίου. ’Απεβίωσε δ ’ έν έτει 
1 7 6 7  ποιήσας επιγράμματα, καί μεταφράσας έκ τοΰ βλαχικοΰ ιστο
ρίαν σύντομον, ον παριάλληλον, των ηγεμόνων τής Ονγγροθλχγίας 
χαί Μολδαβίας.

’Ιωάννης Στάνος, έξ ’ΐωαννίνων. ’Ερανισθείς έκ διαφόρων συνέγοαψε 
την Βυζαντινήν ιστορίαν, έκδοθεϊσαν έν Βενετία τφ  1 7 6 7  είς τό
μους εξ.

Γρηγόριος ό Δυρραχίου. Συνέγραψεν άχολονθίαν Κυρίλλου, Κλήμεν* 
roc, Μεθόδιόν χαϊ Ναόν μ , έκδοθεϊσαν έν Μοσχοπόλει, περί ήμερων, 
■μηνών χαϊ γρόνων, παρακλητικόν κανόνα τον άγιον Ναονμ καί 
λόγους διαφόρους, καί μετέφρασε την Παλαιάν χαί Νε'αν διαθήκην 
είς τό αλβανικόν, 4,ν έτύπωσε διά στοιχείων, τά  όποια αυτός έφεΰρε·

'Ιερεμίας ό Κρής. ’Εγενήθη έν Κυδωνιά, καί περιήλθε χάριν σπου
δής την Γερμανίαν καί Ουγγαρίαν. Ήν αρχιμανδρίτης τοΰ ό'ρους Σινά 
καί προτροπνί Κυρίλλου τοΰ αρχιεπισκόπου μετέφρασε τήν ΚΑίριαχα 
έκδοθεϊσαν Ένετίησι τφ  1 7 7 4 , καί συνέγραψε περιγραφήν συντόιιως 
εχθέτονσαν τά επισημότερα τοΰ άγιου ‘Όρους μεγαλεία, ποός δε 
καί ακολουθίαν τής μεγαλομάρτυρας Αικατερίνης, τυπωθεϊσαν έν 
Βενετία τφ  1768·
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“Ανθιμο; 'Ιερομόναχος, έξεπόνεσε Παραχλητιχήν τής όλης έ6δο~ 
μάδος, έκδοθεϊσαν έν Βενετία τφ  1 7 6 8 , πρός Si καί εΰγάς πασών· 
των δεσποτιχών εορτών, τυπωθείσας 'Ενετίησι 1792 .

Στέφανος Καραϊωάν νου, Ίωαννίτες άκμάζων περί τό 1768 μετέ
φρασε τε,ν Ιστορίαν τής ’ Λνακαλύψεως τής ’Αμερικής.

Χρύσανθος ό Κύπριος, πρωτοψάλτες τ ί ς  νέσου. Συνέθετο άχο.Ιου- 
θίαν Μιχαήλ Συνάδων, τυπωθεΐσαν ’Ενετίνισι 1769 , καί έκτους 
κατά τό αυτό έτος τ ίν  ακολουθίαν τον άεαθίστου ΰμνου, προσέθετο 
χανόνα παρακλητικόν εις τον τίμιον Σραυρον, όνο ακολουθίας τοϋ 
αποστόλου Φίλιππον, χα'ι όνο κανόνας τής Θεοτόκου·

’Ιωάννες Φραγκόπουλος, έγενννίθε έν Ίωαννίνοις καί έχρεμάτισε 
διερμενεύ; καί ές άπορρετων τ ίς  έν Κωνσταντινουπόλει Πρωσσικίς 
πρεσβείας. Μετέφρασε τάς Μεταμορφώσεις τον Όδιδίου.

'Ιερόθεος Πελοπονν/,σιος, ιερομόναχος. ’Εδίδαζεν έν Σκοπέλφ κα’* 
εγραψεν έζήγησιν εις την ποιητικήν τοϋ Άριστοτέλους, λόγους 
εγκωμιαστικούς κλπ.

Σπυρίδων Παπαδύπουλος, ίεροδιάκονος. Μετέφρασε τ/,ν ιστορίαν 
τον μεταξύ 'Ράσσων και Τούρκων πολέμου, έκδοθεϊσαν έν Βενετία 
τω  1 7 7 0 .

Γρεγόριος · 'Αγιοπαυλίτες, αρχιμανδρίτες. Συλλέςας έκ διαφόρων 
συνέθετο καί έξέδωκεν έν Βενετία τφ  1 7 7 0  'Τμνολόγιον περιέ- 
χον τεν Παραχλητιχήν ακολουθίαν εις τον τίμιον καί ζωοποιόν 
Σταυρόν, τούς Κ Α ' Οϊχους πρός την νοητήν σκάλαν, καί άλλας τινας 
εύχάς.

ΓΙαρθένιος ό Παλαιών Πατρών. Μεταβάς εις Πετρούπολιν συνέγρα
ψε πρός τοϊς άλλους καί επίγραμμα ήρωελεγείον τω νψηλοτάτω 
Ποτμεχίνω τω πάνυ, καί προσφώνημα τή Αικατερίνη Β', εκφωνη
θώ τή 2  ’Απριλίου 1 7 7 0 , έκδοθέντα μετά ρωσσικές ματαφράσεως 
τοϋ Σιτζκαβέζ έν τφ  ζ '  τομφ τ ίς  'Ρωσσικές βιβλιοθεκες·

Κύριλλος Πετραΐος, Πελοποννί,σιος Ιερομόναχος, έχρεμάτισε προε- 
γούμενος τ ί ς  ίεράς Λαύρας τοϋ αγίου Αθανασίου, ύστερον δέ μετεβή 
εις Βλαχίαν. Συνέγραψεν ερμηνείαν εις την αποκαλυόγιν—  περί των 
εν όιαφόροις τόποις ευρισκομένων πραγμάτων, οϊον υφασμάτων, 
καρπών, μετάλλων, χαι ετέρων έν σχηματι μελωδικών κανόνων—· 
ιστορίαν τής ίερας Λαύρας— καί ιστορίαν διά στίχων πολιτικών 
μέχρι ζής βασιλείας τού Σουλτάνου Λχμετ.



608 ΤΜΗΜΑ T£TA?TOiN‘

Δαδίκης, διατριβών έν Βενετία τώ  17 7 0  συνέγραψε περί των πέντε 
διαφορών τής' ΑνατοΛιχής χαΐ Αυτιχής' Εχχ.ίησίας, ή χαζά Λατίνων.

Νικόλαο; Παπαδόπουλος έκ Ζαγορίου, συνέγραψεν έμποριχήν 
έγχυχ.Ιοπαιδείαν.

’Αντώνιος Παλλαδοκλής, Μιτυληναΐος, έχρημάτισε πρόξενος τής 
'Ρωσσίας έν Δαλαατία, καί συνέθετο ώδάς ίαμβικώ καί ήρωίκω τω 
μέτρω εις 'Αλέξιον ΌρΛοχγ, εις την ' Ε.Ι.Ιηνιχήν στοΛήν, καί εις 
Γρηγόριον Όρ.Ιώφ, τυπωΟείσας έν Πετρουπόλει τω 1771 .

’Ιωάννης Άδάμης, εΐδήμων της ελληνικής καί λατινικής γλώσσης, 
μετέφρασεν έκ τοϋ ελληνικού την Φαρμαχο.Ιογίαν του ΣαμουήΛ 
Μαδάη·

Σταύρος Φρονιμόπουλος, έκ Πατρών τής Πελοπόννησου, σενέταξί 
στιχηρόν προσφεόνημα είς τον αρχιεπίσκοπον τοϋ Σινά Κύριλλον, έκ- 
δοΟέν μετά τής έν έτει 17 7 3  'Ενετίησι τυπωθείσης περιγραφής τοϋ 
όρους Σινά.

’Ιωάννης Δόνας Κερκυραϊος, ιατροφιλόσοφος, συνέγραψεν άνατροπήν 
τών περί ’Ελλήνων ληρημάτων τοϋ άββά Κομπανιώνη, έκδοθεΐσαν υπό 
τό πλαστώνυμον Φραγκίσκου Καπακέλλου — Leltera di un Marchese 
Francesco Albergali Capacelli, in apologia del Sign. Ab. Com- 
pagnoni quella cfce verte sulla conformita da lui ullimamente 
scoperta infra Ebrei e Greci. Lipsia 1773. Τό σύγγραμμα τοϋ 
Δονά έςελληνισθέν έτυπώθη έν Βενετία 1802.

Σταμάτιος Μπεκελλίδης, έκ Βερροίας τής Μακεδονίας, συνέθετο 
επίγραμμα είς Θεόφι.Ιον Καμπανίας τον έν ετει 1773 έν Βερροία 
έπιδημήσαντα, έκδοθέν εν Ταμείω Όρθοδο ξίας.

’Ιωάννης Θεολόγητος έκ Καστοριάς, έγραψε ποίημα νουθετιχον 
τυπωθέν έν τέλει τού Έπιστολαρίου (Βενετία 1 7 7 3 , καί Λειψία 
1 7 8 2 ), καί ΤιμΆόγιον έκδοθέν έν έ’τει 1766* προς τούτοις δύο 
νονθετιχά ποιήματα πρ'ύς τους εμπορευόμενους, συνεκδοθέντα.

Θεόδωρος Χατζή ̂ Φιλιππίδης ές Έλμπασανίου τής ’Ηπείρου, συνέ- 
Οετο μεγαλυνάρια είς τον άγιον Βλαδίμηρον, έκδοθέντα μετά τής 
ακολουθίας.

Κύριλλος Σινά αρχιεπίσκοπος, συνέθετο άχο.Ιονθίαν τον άγιου 
Ίανουαρίνυ, έκδοθεΐσαν εν Βενετία 1 7 7 6 , καί Λόγους έγχωμιαστιχοίχ 
εις τον άγιον έχφωνηθέπας έν Νεαπό.Ιει τω 1 7 7 4 , καί συνεκδο- 
θεντας τή ακολουθία.



’Ιωακείμ Πάρεος, ιερομόναχος, εγραψε μαρζνριον xal άχολονθίαν 
'Αντωνίου τον νέου τοΰ ir  ετει 17 7 4  άθλήσανζος.

Μεταξόπουλος, γεννηθείς έν Τραπεζοϋντι καί Παύλος έν τοϊς κο- 
σμικοϊς καλούμενο; μετωνομάσθη Παρθένιος διά τοΰ μοναχικού σχή
ματος. Έμαθήτευσεν έν Κ,αφφ της Ταυρικής παρά τω  διδασκάλω 
ΙΙαπα-Κυριαζη καί τω  ίερεϊ Δαβίδ, καί ύστερον γενόμενος αρχιμαν
δρίτης τ ι ς  έν Τραπεζοϋντι μονής τοΰ Σουμελά συνέγραψεν— 'Ιστορι
κόν τής πόλεως Τραπεξοΰντος xal των (βασιλέων αυτής από 7 1 8  
μέχρι της άλώσεως— Μεγαλυνάρια εις τους οσίους Βαρνάβα? m l  
Σωφρόνιον, καί επίγραμμα εις την θεοτόχον, συνεκδοθέντα τνί έπι- 
μελεία αΰτοΰ γενομέννι έκδόσει τοΰ ύπό Καυσοκαλυβίτου συνταχθέντος 
κτιτορικοΰ τής μονής Σουμελά (’Εν Λειψία 1775).

’Ιωάννης ό 'Ρόδου συνέγραψε τον plov τοΰ όσιου Χριστοδούλου 
του εν Πάτμω χοινοβιάρχον, τυπωθέντα έν Βενετία τω  1775 .

Αεονάρδος Καπετανάκης, ’Αθηναίος, συνέγραψεν ίταλιστί τραγωδίαν 
τινά, καί έδαπάνησεν εις έκδοσιν τής άχο.Ιονθίας τής όσιας Φιλοθέης, 
τυπωθείσης έν Βενετία τω 1775.

Εύγένιος Σουμελιώτης, ιερομόναχος, έποίησεν επίγραμμα εις τήν 
θεοτόχον, φέρον έν άκροστιχίδι τό όνομά του, καί δημοσιευθέν ύπό 
Μεταξοπούλου έν τω  κτιτορικω τής μονής Σουμελά.

Παναγιώτης Γεωργίου, 'Ρόδιος, μετέφρασε διά στίχων τάς έπτα 
τραγωδίας τοΰ Σοφοκλέους.

Εμμανουήλ Τροχάνης,έκ Λακωνίας, έδίδαξεν έν ετει 1775  εις ΣίφνΟν, 
καί έποίησεν έπίγραμμα έκ στίχων 7 8 6  εις zbr πατριάρχην Σωφρόνιον.

Νικόλαος Βελλαράς, έξ ’ΐωαννίνων, έχρημάτισεν γραμματεύς των 
ηγεμόνων τής Ούγγροβλαχίας Νικολάου καί Κωνσταντίνου Μαύρο-, 
κορδάτων, καί έγραψεν πέντε επιγράμματα ςτρός τήν Θεοτόχον, 
συνεκδοθέντα τώ  κτιτορικω τής μονής Σουμελά, ώόάρια τετράστιχα 
προς τόν μητροπολίτην τής Ούγγροβλαχίας Γρηγόριον, εκδοθέντα 
έν Βενετία τώ  1 7 7 7 ,— ιαμβικόν έπίγραμμα εις 'Αλέξανδρον Γχί- 
χαν, Θεοτόχια χσΧ κανόνας εις τόν άγιον Αλέξανδρον, συνεκδο
θέντα τή  ακολουθία αύτοϋ (Ένετίησι 1771). Έν ετει 17 7 4  διατρι
βών έν Τρανσυλβανία συνέθετο παρακλητικόν κανόνα εις τόν τΐμιον 
xcl Ζωοποιόν Σταυρόν τ[αλλόμενον έν πάση θλίψει χαί περιστά- 
σει, εκδοθέντα Ένετίησι 1 7 7 6 , καί τω 1786  περιγραφήν συνο
πτικήν τής μονής Σουμελά.

(νΕΟΕΛΛ, ΦΙΛΟΛΟΓ.)

ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΑΟΟΣ ΔΙΩΝ. 609
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’Απόστολος Λάζαρος, έγεννήθη έν Λευκάδι καί έξεπαιδεύθη την ια
τρικήν καί φιλοσοφίαν έν ’Ιταλία* συνέταξε δέ Λύγους πανηγυρικούς εις 
air or της Θεοτόχου, έκδοθέντας έν Βενετία 1776 .

Διονύσιος Καλλιπολίτης, ιερομόναχος, γεννηθείς έν έτει 1730  
έμαθήτευσεν έν τη ιδία πάτριοι, ύστερον δ ’ έλθών εις ’Άθωνα έμόνα- 
σεν έν τη σκήτη της 'Αγίας νΑννης. Παρατηρνίσας δε ότι τά τετυπω- 
μένα έκκλησιαστικά συγγράμματα, έξ αβλεψίας των άντιγραφέων 
καί διορθωτών, έβριθον σφαλμάτων, ήρεύνησε φιλοπόνως έν έτει 17 7 9  
πά\$ας τούς άρχαίους κώδικας, καί διορθώσας τά  πλημμελήματα 
έπεμψεν εις τόν τότε πατριαρχεύοντα Σωφρόνιον προς έκδοσιν.

Μητροφάνης Ναύπλιος, ιερομόναχος, συνέγραψεν άκοΛονθίαν τον 
άγιου Γερασίμου τυπωθεϊσαν Ένετίησι 1 7 7 8  καί 1 7 7 9 . Έν ταύτη 
εύρηται καί τό έξης τού ποιήσαντος έπίγραμμα.

Τλήμων, ταπεινό:, ευτελής, ρακένδυτης 
Μητροφάνης Ναύπλιος εξυσ’ εϋτόνως 
Πόνον τε μόχθον τήςδε συγγραφής ολον.
ΜέμνησΟέ μου, βέλτιστοι, άξιώ πάνυ,
"Οπως λάβο.μι άμπλακιών την λυσιν 
Έ ν  ώρα φρικτής τής δίκης του δεσπότου,
Προστασίαις Γερασίμου τοΰ έν Μαλα,
"Ανακτι Χριστώ δόξα, τιμή, καί κράτος.

Διονύσιος Άδριανουπόλεως μητροπολίτης, συνέγραψε διαφόρους δ ι -  

δ α γά ο  έκδοθείσας έν Βενετία τω  1775 καί 1778 .
Γεώργιος Σκούφης, έκ Κυδωνίας τής Κρήτης, μετέφρασεν έκ τοΰ 

ιταλικού τό σύγγραμμα τοΰ’Ιησουίτου Μάννη, Τεσσαρα άζιώματα της 
Χριστωννμου φιλοσοφίας. έν 'Ρώμη 1 7 7 7 .

Θωμάς 'Ρόδιος, μετέφρασεν έκ τοΰ ιταλικού τραγωδίας τινας Πέ
τρου τοΰ Μεταστασίου έκδοθείσας έν Βενετία τω 1779 .

Γεώργιος Νικολάου Σούτσος, έχρημάτισε μαθητής Ευγενίου τού 
Βουλγάρεως, καί έξελλήνισεν ίζ  τραγωδίας τού Μεταστασίου τυπωθείσας 
'Ενετίησι 1 7 7 9  εις τόμους δύο.

Γεώργιος Μπαλδάνης, γεννηθείς έν ’Ηπείρω έγένετο τρόφιμος τού 
έν Πετρουπόλει Γραικο-σλαβωνικοΰ μ,ουσείου, καί έχρημάτισεν ύστερον 
διδάσκαλος των ήγεμονοπαίδων ’Αλεξάνδρου καί Κωνσταντίνου. Συ
νέθετα ώ8ήν τη τρισεόάστω Αικατερίνη Β \  καί δύο έτέρας εις την 
γέννησα- Κωνσταντίνον τοΰ Παυ.Ιίδου, τυπωθείσας μετά όωσσικής 
μεταφράσεως έν Πετρουπόλει 1 7 7 9 .
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Χρηστός Σουγδουρής έξ Ίωαννίνων, διατριβών έν 'Ρωσσία τω  1 7 8 1 , 
μετέφρασεν έκ τοϋ γαλλικόν βιβ-Uor περί ποδαΛγίας, τυπωθέν έν 
Νίζντ).

Θεόφιλος Καμπανίας έπίσκοπος, έγεννήθη έν ’ΐωαννίνοις καϊ έγέ- 
νετο μαθητής Ευγενίου καί Μπαλάνου. "Εγραψε Ταμεϊον ορθοδοξίας, 
έκδοθέν έν Βενετία τω 1 7 8 0 , καί Νομοχάνονα.

'Ραφαήλ Καυσοκαλυβίτης, έγεννήθη τφ  17 2 3  έν ’Ακαρνανία καί 
έζεπαιδεόθη έν "Αρτνι παρά τω ίεροδιδασκάλω Χρυσάνθω τω  Ζηταίω, 
ύστερον δέ παρ’ άλλοις. Έ πΙ τέλους έλθών εις "Αθωνα έμόναψβν έν 
τγϊ σκτίτνι τοϋ Καυσοκαλυβίτου, ό'Οεν ελαβε καί τό έπώνυμον, καί 
συνέθετο διάφορα έπιγράμματα ήρωελεγεϊα, ιαμβικά, και καρκινικά, 
πρός τούτοις δέ Είκοσι τέσσαρας Οίχονς χατ ’ Λ  Λ<ράβητον, χαϊ μίαν 
εύχιμ- πρός την παρθενυμάρτνρα αγίαν Βαρβάραν, έκδοθένΤας εν 
Βενετία τω 1780," έπιμελεία καί διορθώσει τοϋ προηγουμένου Κυ
ρίλλου Λουριώτου.

Κωνσταντίνος Χρυσίδης, Ήπειρώτης, συνέγραψε περίΛψβιν της 
Γραμματικής.

Πανταζής Τουρναβίτης, έχρημάτισε διδάσκαλος έν τφ ’Ακαδημία 
τοϋ Βουκουρεστίου, καί έν έτει 1780  συνέγραψε Λεί,ιχόν άπ.Ιοϋν χαϊ 
ίΛΛηνιχόν·

Παγκράτιος Δημέρου, έξ Ίωαννίνων, διάκονος τής μεγάλης έκκλη” 
σίας, συνέταζε χατάΛογον των πατριάρχων άπύ Ίερεμίον Γ ', μέ
χρι ΓαβριήΛ Γ ' (1 7 7 2 — 80)

Κυπριανός ό Κύπριος, έγεννήθη εις Κορίνεον έκ πατρός Χριστο
δούλου, μητρός δέ Χρηστίνης. Μεταβάς δ’εϊς Βενετίαν, χάριν συστημα- 
τικωτέρας παιδεύσεως, έπεμελήθη διαφόρους εκδόσεις, καί συνέγραψεν 
Ιστορίαν τής Κύπρον, τυπωθεΐσαν Ένετίησι 1788 , περιλαμβάνου- 
σαν πολλάς καί καλάς ειδήσεις περί τής νήσου, κατά τούς μεσαιωνι
κούς ιδίως καί τούς νεωτέρους χρόνους.

Καισάριος 'Ρημνίκου έπίσκοπος, έχρημάτισε μαθητής ’Αλεξάνδρου 
τοϋ Τυρναβίτου, καί ήν είδήμων τής ελληνικής, λατινικής, γαλλικής, 
καί ρωσσικής διαλέκτου. Μετήνεγκεν άπό τοϋ έλληνικοϋ εις τό βλα- 
χικόν τά  Μηναία, καί εγραψεν ελληνιστί Ιστορίαν τοϋ μεταξύ 
Ρ'ύσσων χαϊ Τούρκων πο.1έμου μεταφρασθεΐσαν εις τό άπλοΰν ύπό 
’Αμβροσίου Παμπέρεως.

Λουκάκης. Μετά τήν άποκεφάΧισιν τοϋ ήγεμόνος τής Μολδαβίας

6 1 1
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Γρηγορίου Γκίκα (1 7 7 7 ), εστάλη πρεσβευτή? εις Βουκοβίναν ϊνα παρα- 
δώση αυτήν από μέρους των Τούρκων εις Μαρίαν τήν Θηρεσίαν' δια
τριβών δ’ έν Κρονστάδ τής Τρανσυλβανίας συνέθετο -Λti.utbr ϊζάγ.έωσ- 
cor, τούτέστι περσικόν, τουρκικόν, άραβικόν, ελληνικόν, ιταλικόν, καί 
γαλλικόν.

Λάμπρος Δήμαρος, ές Ίωαννίνων, έχρημάτισε διδάσκαλος τή ; έν 
Βουκουρεστίω ’Ακαδημίας, καί έγραψε διάφορα ρητορικά εγκώμια.

Γεράσιμος Λύτσικας έγεννήθη έν Σιγδίτσ-ρ των Σαλόνων, καί έφ’ 
Ικανήν χρόνον έδίδαξεν εις διάφορα τής επαρχίας μέρη. Συνέγραψε 
γραμματικήν, καί συνέλεζεν εκ διαφόρων πατέρων τής εκκλησίας 
Ιερά απανθίσματα.

Γεώργιος έξ ’Αργυρόκαστρου, έξέδοτο έν Βιενν-ρ τω  17 8 0  γραμμα
τικήν ίΛΛψ-οΛατιηχψ'.

Γεώργιος Ίωαννίτης, έχρημάτισε μαθητής Ευγενίου τοΰ Βουλγά- 
ρεως, καί μετοικήσας εις Άμπελάκια έδίδαξεν εις τό έκεϊ υπό Διο
νυσίου Πλαταμώνος ίδρυθέν σχολεΐον' συνέγραψε γραμματικήν περί 
άνωμάΐων ρημάτων·

Γεώργιος Σκαρλάτος, έγεννήθη έν 'Ρεσίνα τής Μακεδονικής Βερ- 
ροίας, καί έγένετο μαθητής’Αναστασίου τοΰ Ναουσαίου'. μετέφρασεν δ’ 
έκ τοΰ ιταλικού Περί τροχών, περί ζώων ψυχρό, περί σε.Ιήνης οικου
μένης, καί έκ τοΰ λατινικού τήν λογικήν τοΰ Γενουηνσίου.

Ματθαίος ιερομόναχος, έχρημάτισεν εφημέριος τής έν Παρισίοις 
ρωσσικής πρεσβείας, καί μετέφρασεν έκ τοΰ ρωσσικοΰ τήν Κατήχνσιν 
ΙΊ.Ιάτωνος μητροποΜτου Μόσχας, έκδοθεϊσαν έν Πετρουπόλει 17 7 6  
καί έν Βενετία 1782 .

’Αθανάσιος Στήριας, Μοσχοπολίτης, έποίησεν επιγράμματα είς έπαι
νον Μελετίου συνεκδοθέντα τή  Εκκλησιαστική ιστορία (1 7 8 3 ).

Σπυρίδων Σπίνολας, Κερκυραϊος, συνέγραψε ΛιΟασκα.Ιίαν χριστια
νικήν διεζοδιχωτάτην, Νομιχον συνταγμάτων, καί άπάντησιν εις 
ΒοΛταΐρον.

Γεώργιος Βελημάς συνέθετο ’ΑκοΛουθίαν τοΰ όσιον Ίωάννου τον 
ερημίτου έκδοθεϊσαν έν Βενετία τω  17 8 2  καί 1787 .

Δημήτριος Στεφανόπουλος, έκ των έν Κορσική μετοικησάντων Μα
νιατών' ύπηρέτησεν ώς ίλαρχος τοΰ γαλλικού ιππικού καί συνέ
γραψε—Precis historique de la maison Imperiale des Comnenes 
etc. Amsterdam 1784.
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Δωρόθεος Βουλισμας, έξ ’Ιθάκης Ιερομόναχος, ήκροάσθη τοϋ έν Σμύρνη 
συμπατριώτου του 'Ιεροθέου Δενδρινοϋ, καί ύστερον έλθών έν Ποσονίω 
τής Ουγγαρίας έξεπαιδεύθη καί την λατινικήν. Διερχόμενος έκ Βιέν
νης έξεφώνησεν επ’ εκκλησίας διαφόρους λόγους, καί άπήλθεν εις Λει
ψίαν, ένθα έξέδοτο τά  τοΰ Νικηφόρου Βλεμμύδου.

Δημητριος Καταρτζής, έν Βλαχία διατρίβων έγραψε γρ α μ μ α τικ ή ς  
περί τον γνώθι σαντοτ, καί περ'ι διχαστικού καί ρητορικοί'. Ή ν 
θιασώτης της Απλοελληνικής γλώσσης, και διάφοροι έπιστολαί αύτοϋ 
περί τοϋ αντικειμένου τούτου έδημοσιεΰθησαν υπό Νεοφύτου Δούκα 
έν Τερψιχόρη.

’Ιωάννης Αένδιος ιερομόναχος καί άποστολικός κήρυξ, εξήγησε τό 
Ασμα ασμάτων έκδοθέν έν Βενετία 1 7 8 5 , συνέγραψεν ερωταπο

κρίσεις πνευματιχάς μετά καί τινων ίπιστοΛών παραινετικών 
(1 7 8 5 ) , καί μετέφρασε τήν υπό Χρυσοστόμου ερμηνείαν εις την 
Κοσμογονίαν Μωνσέοκ (1 7 8 6 ).

"Ύστερον Αρχιεπίσκοπος Μύρων προχειρισθεις Ερμήνευσε τόν θειον 
χαΐ ιερόν κανόνα Ανάριου Αρχιεπισκόπου Κρήτης (1796).

Χρύσανθος ό έκ Ποούσης, συνέθετο προσκυνητάριον τής ά για ς πό- 
Λεως ' Ιιοουσαλήμ xal πάσης Π α.Ιαιστίνης, έκδοθέν έν Βιέννη 1 7 8 7 .

Μακάριος Σκορδύλιος Κρης ό Ιεροδιδάσκαλος, συνέθετο Μ γονς  
έγχωρααστιχονς καί ηανηγνρικονς εις διαφόρους εορτάς τυπωθέντας 
έν Βενετία τω 1787 .

Δημητριος Άγκύραμος, Βυζάντιος, έκπαιδευθείς έν Ευρώπη τήν 
ιατρικήν συνέστησε, κατά Τοδερίνην, έν Κωνσταντινουπόλει βοτανικόν 
κήπον καί συνέγραψεν όγκωδέστατον βοτανικόν .ίεζιχόν, ελληνιστί, 
λατινιστί, γαλλιστί, άραβιστί, περστστί καί τουρκιστί.

Δημητριος "Ραζής έκ Μεσολογγίου, έμαθήτευσεν έν τη ’Αθωνιάδι 
σχολή, ύστερον δέ μεταβάς εις Ευρώπην έσπούδασε τήν ιατρικήν, ήν έπι- 
τυχώς έν Κωνσταντινουπόλει μ.ετήοχετο. Μετέφρασεν εκ τοϋ λατινι
κού τήν Γεω μετρίαν τ ο ν  Καριετίον,  τυπωθεΐσαν Ένετίησι τώ  1787-

Άννίβας Δάσκολης, Κερκυραϊος, άνήο πολυμαθέστατος συνέγραψε 
λατινιστί Επιστημονικήν ’Εγκυκλοπαίδειαν (Encyclopaedia seu uni
ters» Sapientia Theses, augustis sub auspiciis amplissimi Sena- 
toris Marci Ruzzini Divi Marci Procuratoris praestantiesinii, veri- 
t&tes ad trutinam publice propugnandae ab Annibale Dascoii nob. 
Corcyrese, ac Majestatis Caesareae equite meritissirao in Sere-
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uissima Dominante·, Philippo Caminiti Messanensi sand* Vene- 
randae de Vanellis abbate instituente. Lugduni).

Γεράσιμος 6 Χαλεπίου. ’Εγεννήθη εν Πατυχίω τής Βιθυνίας περί τό 
έτος 1 7 1 2 , καί μαθητεύσας έν Πάτμω παρά Μακαοίω έδίδαξεν έν 
Κωνσταντινουπόλει. ’Επειδή δέ τότε οί έν ’Αντιόχεια ορθόδοξοι παρη- 
νοχλοϋντο υπό τής λατινικής προπαγάνδας ή Μεγάλη εκκλησία έκλέ- 
ξασα τούτον μητροπολίτην Βερροίας (Χαλεπίου) άπέστειλε πρός κατά- 
παυσιν των σκανδάλων. 'Ο δέ Γεράσιμος εΰθαρσώς κατά τών λυμεώνων 
εκείνων άγωνισθείς παρτρτήθη καί έλθών εις ”Αθωνα έμόνασε μέχρι 
τοϋ έν ετει 1785  συμβάντος θανάτου του. Συνέγραψε άιδαχας καί. 
Έπιστολάς, καί μετέφρασεν εις τό απλοελληνικόν τάς εις Ματθαίον 
ομιλίας τοϋ Χρυσοστόμου*

Γεράσιμος Καλόγνωμων Κρής, επίσκοπος Χερρονήσου, συνέγραψε τώ  
4 7 8 8  Θεωρίαν θεολογιχήν έκδοθεϊσαν έν Βενετία 1788 , καί διάλογον 
μεταξύ σώφρονος καί φιληδόνου διά στίχων.

Άνδρέας ό Πώργιος, συνεθετο έν έτει 1 7 8 8  'Ακολουθίαν τον 
όσιου Άνδρίου τοϋ 'Ερημίτου·, τοϋ έχ χωρίου Μονοδίνδρου τής 
Ακαρνανίας, τυπωθεΐσαν έν Βενετία τφ  1 8 0 7 .

Πανταξής Λαρισσαϊος, έγραψεν έν έτει 1789  εξήγησιν εις την 
Άποχάλν-fir, χαΐ τούς χρησμούς Στεφάνου ’Αλεξάνδρειάς, Τα- 
ρασίον Κωνσταντινουπόλεως, χαϊ Αίοντος τον Σοφοΰ.

Κωνταντϊνος ό Θετταλός, συνεθετο έπίγραμμα εις την Φυσικήν 
'Ρήγα τοϋ Φεραίου.

Γαβιήλ Μολώνης, Πελοποννήσιος, διέπρεψεν ώς γραμματικός, φιλό
σοφος καί ρήτωρ, καί άπεβίωσεν έν έτει 1 7 8 9 , συντάζας Α ι δ α χ ά ς .

Κωνστάντιος Τρίκκης έπίσκοπος* άνήρ, ώς λέγει ό Ζαβίρας, έμπει
ρος τής θείας γραφής, ήδΰς εις τάς έπισταλάς, πολιτικός' μετέφρασε 
τήν εις τούς τεσσαρας ΕϋαγγεΜστάς ερμηνείαν Θεοφν.Ιάχτον 
Β ουλγα ρία ς , έχ.8οθεΐσαν Ένετίησι 1788 .

’Αμβρόσιος Πάμπερις, Μοσχοπολίτης ιερομόναχος’ περιηγήθη τήν 
Μολδοβλαχίαν καί Ούγγαρίαν, καί έχρημάτισεν εφημέριος τής έν Λει
ψία εκκλησίας των ορθοδόξων. Συνέθετο ποίημα χαρχινιχόν έκδοθέν 
μετά σχολίων έν Βιέννη 1 8 0 2 , καί διδαχάς, μετέφρασεν εις τ4 
απλοελληνικόν τήν ιστορίαν τοϋ μεταξύ 'Ρώσσων καί Τούρκοιν πολέ
μου Καισαρίου τοϋ 'Ρημνίκου, καί έξέδοτο έν "Αλλ·ρ τω 1768  τό 
περί ’Επιστολικών τύπων τοϋ Κορυδαλλέως.



ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ ΑΙΩΝ. 615
’Ανδρέας Γούνας Αθηναίος, συνέγραψε σ υ ν τα γ μ ά τω ν  δ ια φ όρω ν  

τυχώ ν χαταννκτιχώ ν, έκδοθέν έν τέλει της ίεράς Συνόψεως.
Πέτρος Βούλγαρις, Κερκυραίος ίερεύς, ήρμήνευσε κατά Δόναν, εν 

2τει 1790  ελληνικήν επιγραφήν άνακαλυφθεϊσαν έν Έπτανήσω·
Χαρίσιος Μεγδάνος, έκ Κοζάνης" έκπαιδευθείς έν τη πάτριοι τά  

εγκύκλια μετέβη εις Ουγγαρίαν και έχρημάτισεν έφ’ ικανόν χρόνον 
δά σ κ α λο ς των ελληνικών έν Πέστη’ έπανελθών δ ’ εις Κοζάνην ένε- 
δύθη τό μοναχικόν σχήμα, καί συνέγραψε περί επανορθώσεων των 
χατά τάς Ιερας τεΛετάς σνμβαινόντων, περ ί τοΰ σχο.Ιείου τής 
Κοζάνης^ έΛΛηrixbr Πάνθευν (έν Π έστη  1 8 1 2 ), Λ ΰ γν ο ν  τον Α ιο
γένους ( έν Βιέννη 1 8 18), καί περί Π οιητικής  (έν Βιέννη 1819).

Δημητριος Χοϊδάς, Κερκυραϊος. Έχρημάτισε πρόξενος τής Ένετι- 
κ'0ί δημοκρατίας, καί μετά την κατάλυσιν αυτής, τής Σουηδίας καί 
Πρωσσίας έν Θεσσαλονίκη, καί συνέγραψε περ ί ανατομίας.

Κωνσταντίνος Μιχαήλ, έγεννήθη έν Καστόρια καί έξεπαιδεύθη τά  
εγκύκλια παρά Μιχαήλ Παπα-Γεωργίω τώ  Σιατιστεΐ, ύστερον δέ 
μεταβάς εις Γερμανίαν έσπούδασε τήν ιατρικήν καί φιλοσοφίαν. Συνέ
γραψε διαιτητικήν xal ιστορίαν τής ιατρικής μεταφράσας καί τήν 
* Υ γ ιε ιν ή ν  τοΰ Τισσότον. ’Αμφότερα έξεδόθησαν έν Βιέννη τώ  1 7 8 5 , 
καί 1 7 9 4 . Προς τούτοις έποίησεν επίγραμμα εις Θωμάν τόν Σιατιστέα.

Γεώργιος Σύπανδρος, Ζακύνθιος, συνέθετο άκοΛουθίαν τον άγιον  
Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Α ίγΙνη ς ,  έκδοθεϊσαν έν Βενετία τω 1790.

Διονύσιος Ζαγοραϊος» ιερομόναχος άσκητεύων έν τή απέναντι τοΰ 
"Αθωνος έρημονήσω Πιπέρι, μετηνεγκεν εις τήν απλοελληνικήν τά 
ευρισκόμενα Συμεών τον νέου θεολόγου  έκδοθέντα έν Βενετία 1790 .

Μακάριος Καβαδίας έγεννήθη έν ’Αργοστολίω τής Κεφαλληνίας, καί 
έδίδαξεν έν Κωνσταντινουπόλει καί Βουκουρεστίω, συγγράψας διάφορα, 
εξ ών έξεδόθη έν Βενετία τώ  1802  Λόγος παραινετικός ή κατά 
ΟϋοΛτα/ρον.

Ματθαίος έκ Γανοχώρων, ιερομόναχος, εδιδαξεν εν Σηλυβρία (1 7 8 0  
■— 90), καί ύστερον έν Βουκουρεστίω ώς πρωτεύων διδάσκαλος τής 
Ακαδημίας. Συνέγραψεν Ε γγειρ ίδ ιο ν  περί· συντάξεως τών οκτώ τον 
Λόγου μερών  έκδοθέν έν Βενετί? 1 7 7 5 , καί έν Κωνσταντινουπόλει 
1 8 1 6 , καί επ ιγράμματα  εις  ' Ορμον σωτήριον Βασιλείου τοΰ Πο- 
«τελνίκου.

’Αντώνιος ’Εμμανουήλ έκ Πατρών τής Πελοπόννησου, έχρημάτισε
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σεοδάρης τής ήγεμονίας Ούγγροβλαχίας, και διατριβών έν Στέφανου- 
πόλει τής Τρανσυλβανίας μετέφρασεν άπό τοϋ ’Ιταλικού τό σύγγραμμα 
τοΰ Γαέτη (il giovine instruito,) οπερ μετά πολλών σημειώσεων 
εξέδωκεν ΰπό τόν τίτλον Τρόχαιον τής Όρθοθοζίας, έν Βιένννι 1 7 9 1 .

Γεώργιος Έίξος, μέγας ποστέλνικος τής ηγεμονίας Βλαχίας, εγρα- 
ψεν επίγραμμα· εις την μετάφρασιν τοϋ ’Αντωνίου Εμμανουήλ.

Νικόδημος Συνάδων επίσκοπος, έγραψεν επιστολήν πρός τον άνω 
Εμμανουήλ δημοσιευθεΐσαν έν Τροπαίω.

Κωνσταντίνος Μπέλιος, Μακετών μετέφρασε τά συμβάντα τοΰ νέου 
'Ρ υβινσώ ν , έκδοθέντα εις δύο τόμους έν Βιένννι 1 7 9 2  καί 1819 .

’Ιωάννης ’Εμμανουήλ έγεννήθη έν Καστόρια καί έξεπαιδεύθη τά  
μέν έλληνικά παρά τώ  Οείω του Γεωργία» Λεοντίω, τήν δέ φιλοσοφίαν 
μετά τής γερμανικής και λατινικής γλώσσης έν Πέστνί. Έν Βιένννι 
διατριβών έν έτει 17 9 2  μετέφρασεν έκ τοϋ γερριανικοϋ εγχόΛπιον  
των πα(3ωνΊ χαϊ στοιχεία  τής άριθμητιχής τυπωΟέντα τω  1 7 9 7 .

Γεράσιμος Καροϋσος, μετέφρασεν έκ τοϋ ΐταλικοϋ τήν ιστορίαν 
τής Τανριχής Χερσονήσου [Κριμίου)3 έκδοθεϊσαν έν Βιένννι τω 1 7 8 2  
εις τόμους δύο.

Διονύσιος ό Πλαταμώνος, έγεννήθη έν τή Ζέρμα κώμιρ τών Ίω αν- 
νίνων, κ«ί διήκουσεν Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως έν τή  ’Αθωνιάδι, 
ύστερον δέ προχειρισθείς Πλαταμώνος έπίσκοπος έπι τριάκοντα έτη 
διετήρησεν τό αξίωμα, καί άπεβίωσεν έν έτει 1 7 9 3  γράψας δημηγο
ρίας, καί έπιστολάς γλαφυροτάτας.

Ευστάθιος ’Αθανασίου, έσπούδασεν έν 'Αλλνι καί άνακηρυχθείς δι- 
δάκτωρ τής ιατρικής συνέγραψε Historia radicis scillae. Έν τέλει τής 
αίνεσίμου ταύτης διατριβής του τυπωθείσης τώ  1794  εϋρηνται έπιστο- 
λαί πρός αυτόν λατινιστί Γουλιέλμου Γεβάουρ, καί τρεις ελληνιστί 
Κοϋρτ Σπρέγγελ, Γερασίμου Γρηγορίνη καί Αημητρίου Ζαφειριάδου.

’Αμφιλύχιος Παρασκευάς, έγεννήθη έ« Τωαννίνοις καί έγένετο μα- 
βητής του Μπαλάναυ. Έδιδαξεν έν Ναούση (1 7 7 0 ), έν Κοζάνη (1779), 
καί έν Τυρνάβω, ύστερον δ’ έλθών εις Ουγγαρίαν έχρημάτισεν έπί 
τρία έτη έφημέριος τών έν Κετζκεμέτ ορθοδόξων. Έντεϋθεν μεταβάς 
εις Πασόνιον έσπούδασεν έφ ικανόν χρόνον τήν λατινικήν καί τάς 
έπιστήμας- έπανελθών δ ’ είς Ελλάδα έδιδαξεν αύθις έν Κοζάνη, καί 
συνέγραψε Λογικήν καί χάτοπτρον ωιΛοσοφΙας.

Γεώργιος Μανουήλ Βυζάντιος, μετέφρασε τόν θάνατον τοϋ "ΛοιΛ
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τοΰ γερμανοϋ Γεσνέρου (1 7 9 5 ), καί τό περί άχμής χαι παρακμής 
των 'Ρωμαίων τοΰ γάλλου Μοντεσκιοϋ (1785).

’Αντώνιο; Κορωνιός Χϊο;, μετέφρασεν εις τό άπλοελληνικόν τό περί 
παίόων άγωγής τοΰ Πλουτάρχου, Ερρίκου τοΰ Κάμπη τον παιδαγω
γόν, καί την Γαλάτειαν τοϋ Φλωριανοϋ, έκδοθέντα καί τά  τρίαέν Βιέν- 
ννι τφ  1 7 9 6 , καί συνέγραψε Ψυχαγωγίαν προς χρήσιν των παίόων.

Στέφανος Δημ.ητριάδης έκ Σκιάθου, διατριβών έν Βιένννι έξέδοτο 
απανθίσματα έκ διαφόρων βιβλίων (1797).

Πολύζος ίεροδιάκονος, έποίησεν επίγραμμα είς τά  τοϋ Δημητριάδου 
απανθίσματα.

Νικήτας Νηφάκης, έγεννήθη έν Μηλέα της Λακωνίας, καί συλληφθείς 
υπό τών μετά την έπανάστασιν τοϋ 1769  λυμαινομένων την Πελοπόν
νησον τουρκαλβανών ΰπέστη πολλάς κακώσεις, επί τέλους δ ’ ελευθερω
θείς ηλθεν εις Βουκουρέστιον καί μαθητεύσας έπ’ όλίγον εις την εκεί 
ακαδημίαν έπανήλθεν εις την πατρίδα του, δπου ΰπέστη τά  χείρονα 
υπό τών συμπατριωτών του. "Εγραψε διά στίχων έν έτει 1 7 9 8  Λ α 
κωνικήν χωρογραφίαν, έκδοθεϊσαν υπό Μαουρέρου έν τώ  περί έλλη- 
νικών εθίμων, καί τώ  18 5 3  μετά πολλών σημειώσεων έν ’Αθηναΐς 
υπό άνωνύμου.

Αθανάσιος 'Τψηλάντης, άνήρ, κατά Ζαβίραν, πεπαιδευμένος έν 
παντϊ εϊδει έπιστήμης, συνέγραψε Πολιτικήν καί εκκλησιαστικήν ιστο
ρίαν άπό τής ά.Ιώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοϋ 1 7 9 8  
?ϊς βιβλία IB’.

’Ιερόθεος Αίτωλός, αρχιμανδρίτης καί Ηγούμενος τής έν ’Αγράφοις 
μονής τοϋ Δουσίκου" έν ετει 17 9 8  έπεξειργάσθη την ύπό Παχωμίου 
'Ρουσάνου ποιηθεϊσαν ακολουθίαν τοϋ άγιου Βησσαρίωνος, προσθείς 
όνο ιαμβικοί επιγράμματα είς τον άγιον, καί τρίτον ώς άπό τον 
άγιον, πρός δέ καί παρακλητικόν κανόνα εις Βησσαρίωνα. 'Η ούτως 
έπεςειργασμένη ακολουθία έξετυπώθη τώ  1800 έν Κωνσταντινουπό- 
λει, καί τώ  18 5 6  έν Άθήναις.

Βασίλειος Ποστέλνικος συνέγραψεν έν έτει 17 9 8  Ορμον σωτή
ριον, έκδοθέντα τώ  1805  έν Βιέννη, καί άλληγορικήν ιστορίαν περί 
άνθρωπον διά στίχων ομοιοκατάληκτων, και στιχηραν ερμηνείαν 
τής άλληγορίας.

Κελεστΐνος 'Ρόδιος, συνέγραψεν νπϊρ  τή; χρ ιστιανικής πίστεω ς 
κατά τινω ν φιλοσοφικών ληρνμάτω ν.
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Νικόδημος Μαζαράκης Θεσσαλός, άχμάζων τω 17 9 9  συνέγραψε 
γραμματικήν.

’Ιωάννης Μαρμαροτούρης ’Αθηναίος, μετέφρασε β lor xal κατορ
θώματα του κόμητος Σωθάρωφ, τυπωθέντα έν Τεργέστη 1799 .

Δημήτριος Βενιέρης, εγραψεν ιταλικήν γραμματικήν, έκδοθεΐσαν 
έν Τεργέστη 1799 .

’Αγάπιος Αϊτινός ΖακύνΟιος. Περί τούτου λέγει ό γράψας την έν 
Τεργέστη τώ 1 8 1 2  τυπωθεΐσαν Ίστορικοκριτικήν Απολογίαν’ «*Αγά- 
» πιος ιερομόναχος Λίτινος Ζακύνθιος, μαθητής Κατήφορου, έπιστη- 
« μονικώτατος, καί είδήμων διαφόρων διαλέκτων, έχρημάτησε καθη- 
* γητής έν τή ’Ακαδημία του Παταβίου τής ελληνικής καί εβραϊκής 
*> διαλέκτου, εΖτα έτιμήθη υπό τής Βενετικής γερουσίας μέ τό άζίωμα 
» δημοσίου έζεταστοΰ των ελληνιστί έκδιδομένων βιβλίων, υπούργημα 
» ουδέποτε δοθέν εις "Ελληνα. Συνέγραψε διάφορα, μίαν Χριστιανικήν 
“ θεολογίαν, έν έγχειρίδιον μεταφυσικόν διαλεκτικόν, καί άλλα 
« πολλά ».

Άπεβίωσεν έν Βενετία περί τό 1805 .
Συγγράμματα τοϋ Λιτίνου γνωρίζω τήν ’ Ασφαλή 'Οδηγίαν τής 

κατά Χριστόν ηθικής, τυπωθεΐσαν έν Παταβίφ 1 7 7 4 , καί τήν έκ 
τοΰ άγγλικοϋ μετάφρασιν τοΰ μεταφυσικόν διαλεκτικού εγχειριδίου 
τοϋ Αοκκίον, τυπωθεΐσαν άνωνύμως 'Ενετίησι 1796 .

Παναγιώτης Νικολαΐδης, έγεννήθη έν Τωαννίνοις καί έζεπαιδεύθη τά  
ελληνικά καί έγκύκλια παρά τω θείω του Λάμπρω Φωτιάδη, δαπάνη 
τοϋ όποίου καί σταλείς εις Γερμανίαν έσπούδασε τήν ιατρικήν έν 
Βιέννη καί "Αλλη. Τήν 2  ’Απριλίου 1 7 9 9  στεφθείς διδάκτωρ έδημο- 
σίευσεν ώς έναίσιμον διατριβήν A ntylli veteris cb iru rg i τα Λείψανα. 
Ά λ λ ’ ή σπουδαία αϋτη περί Άντύλλου διατριβή εργον έστί τοϋ 
περιφανοΰς Κουρτίου Σπρέγγελ, ώς αυτός ούτος ύστερον έδημοσίευσεν 
('Ιστορία τής Βοτανικής, έν "Αλλη 1 8 8 2  Τύμ. Β,> σελ. 1 2 7 ). ’Εν 
τη  έπ’ όνόματι τοϋ Νικολαΐδου δημοσιευθείση διατριβή, προσφωνου- 
μένη εις Λάμπρον τον Φωτιάδην, καταχωροϋνται τέσσαρες έπιστολαί 
προς αυτόν, τρεις μέν των έν 'Άλλη συμφοιτητών του Θεοδοσίου Τλιά- 
δου, Σταύρου Μόσχου, Αθανασίου Ίωαννίδου, καί ή τετάρτη έκ Βιέν
νης Μανουήλ τοΰ Τενεδίου.

Βατάτζης, έγεννήθη έν Βυζαντίω. Περί τούτου λέγει Δανιήλ ό Φιλιπ
πίδης’ « "ΐΐδει τήν ελληνικήν γλώσσαν, τήν λατινικήν, αραβικήν, καί
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'» περσικήν, καί άλλας εύρωπαϊκάς γλώσσας. Διέτριψε πολύν χρόνον 
» έν τη Περσία καί άπεστάλη ώς πρέσβυς εις την 'Ρωσσίαν παρά 
» τοΰ σιάχ Ναδίρ ». Συνέγραψεν έλληνιστί την ιστορίαν τον σάχη 
τής Περσίας Ναδίρ, έκδοθεϊσαν υπό Φιλιππίδου έν παραρτήματι 
τοΰ Γεωγραφικού της 'Ρουμουνίας (σελ. 1 — 22).

Λουΐζης Σωτήρης, έκ Λευκάδας, έσπούδασε την ιατρικήν καί φιλο
σοφίαν έν ’Ιταλία, και υπηρέτησε μέ βαθμόν συνταγματάρχου εις τά 
ρωσσικά στρατεύματατα. Συνέγραψε θρίαμβον Αικατερίνης Β' μετά 
τινων μεΛετών κα ί— il sostengo delle arti, e dell’agricoltura favo
rite da Alessandro I Paulowicz imperatore, e autocrate di tutte 
le Russie ec. Trieste 1807.

Νικόλαος ’Αγραφιώτης, συνέγραψεν Έ .IΧηνών ιατρών παΧαιών τε 
xal μεταγενεστέρων ιατρικής επιτομήν.

Θεοδώρητος ’Αθανασίου έξ Ίωαννίνων, αρχιμανδρίτης, συνέγραψεν 
έρμηνείαν εις την άποκάΧυψιν έκδοθεϊσαν έν Λειψία τω  1 800 .

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης Κούτσικος, διατρίβων έν Ουγγαρία με
τέφρασε τόν βίον τον Βοναπάρτου (έν Βούδη 1800), καί τόν βίον 
ΠασβάνογΧον (έν Πέστη 1800)·

Ζήσης Κάβρας, η κατά Ζαβίραν Κάβουρας, έξ ’Αμπελακίων, ήκροά- 
σθη έν τή πατρίδι παρά Γεωργίω τω έξ ’Ιωαννίνων τά γραμματικά 
καί φιλοσοφικά, καί έλθών εις Βουκουρέστιον έδίδαξεν έφ’ ικανόν χρό
νον' έρωτι δ ’ εΰρυτέρας μαθησεως έλθών εις Γερμανίαν έσποόδασεν έν 
Ίένη την ιατρικήν. ’Ενταύθα δέ διατρίβων τω  18 0 0  συνέγραψε Στοι
χεία  τής αριθμητικής καί άΧγέβρας.

Δημήτριος Χατζή Πολυζώης, έκ Βρανιανών των ’Αγραφων, δοκιμώ- 
τατος περί τά γραμματικά καί τά  ποιητικά. Διδάσκων έν Πέστ-p τω 
1 8 0 0  έξέδοτο Γραμματικήν.

"Ανθιμος έκ Λειβαδιού της Θεσσαλίας ιερομόναχος, έγένετο μαθη
τής τού έν Σιατίστη διδάξαντος Καλλινίκου τού Μπάρκοση καί έν 
Βιέννη Νικηφόρου τού Θεοτόκη. Μονάζων έν Έλασσώνι προσεκλήθη 
έφημέριος των έν Κετζκεμέτ τής Ουγγαρίας ορθοδόξων, καί ύστερον 
των έν Βιέννη. ’Επανακάμψας δ’ εις την μονήν του καί ηγούμενος έκλε- 
χθείς συνέστησεν ιδία δαπάνη σχολήν και λαμπραν βιβλιοθήκην, και 
συνέγραψε Χόγονς εγκωμιαστικούς, και Κ Α  μακαρισμούς εις την 
Θεοτόκον.
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ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ ΑΙΩΧ.
1800-1821

Γρηγόριος ο Ε'.
Έγενν/ίΟη τω 17 4 5  έν Δημιτσάντι παρά ’ΐωάννου ’Αγγελοπούλου 

καί ’Ασημίνας Παναγιωτοπούλου καί βαπτισθείς ώνομάσθη Γεώργιος. 
ΠαιδευΟείς δ’ έν τή πάτριοι τά  έγκύκλια παρά τοϊς συμπατριώταις 
αΰτοϋ διδασκάλοις Μελετίω ίερομονάχω καί Άθανασιω 'Ρουσοπούλω, 
εικοσαετής ήδη (17 6 5 ) άπεδήμησε μετά τοΰ δευτέρου των διδασκάλων 
του εις ’Αθήνας, ό'που καί έμαθήτευσε δύο σχεδόν έτνι παρά Δημη- 
τρίω Βόδα.

'Υστερον αυτός μέν άπέπλευσεν είς Σμύρνην, δ δέ 'Ρουσόπουλος 
κατέμεινεν είς ’Αθήνας διδάσκων έν τή έκεΐσε σχολή μέχρι τής άπο- 
βιώσεώς του (1780)·

Άφικόμενος είς Σμύρνην δ Γεώργιος συνώκησε μετά τοΰ έκεϊ δια- 
μένοντος θείου του Μελετίου ιερομονάχου, υπηρετών αύτώ καί άμα δια- 
κούων καρποφόρως τά  μαθήματα τής Ευαγγελικής Σχολής’ έντεΰθεν 
είς την μ.ονήν των Στροφάδων έλθών, καί την μοναχικήν άσπασάμενος 
πολιτείαν μετωνομάσθη Γρηγύριος’ έπ’ ολίγον δέ διατρίψας έν τή  μονή 
τής νήσου ταύτης μετήρεν είς Πάτμον, καί διήκουσε των έκεϊ διδα
σκάλων, γυμναζόμενος περί την θεολογίαν καί φιλοσοφίαν μετ’ έπι- 
μελείας ένδελεχοϋς.

'Ο τότε μητροπολίτης Σμύρνης Προκόπιος ό Πελοποννήσιος γιγνώ- 
σκων τόν Γρηγόριον έκ τής προτέρας έν Σμύρνη διατριβής προσεκάλε- 
σεν αυτόν έκεϊ, διανύσαντα ήδη τό ςάδιον τών έν τή Πατμιακή σχολή 
σπουδασμάτων, καί έλθόντα προεχειρίσατο άρχιδιάκονον αΰτοϋ.

Έπανακάμψας μετ’ ού πολύ είς Δημιτσάνην, καί πολλών καί κα
λών τή πατρίδι γενόμενος πρόξενος, μετά όλιγοχρόνιον έν Πελοπον- 
νήσω διατριβήν έπανήλθεν είς Σμύρνην, καί τω  1784 τοΰ μητροπο
λίτου Προκοπίου προσκληθέντος είς τήν ύπατον τής ορθοδοξίας περκο- 
πήν, προεχειρίσθη διάδοχος αΰτοϋ μητροπολίτης Σμύρνης ό Γρηγόριος·
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’Επί δεκατρία ετη ΐθύνας τον μητροπολιτικόν θρόνον ό αείμνηστος 
οϋτος έδικαίωσε πληρέστατα την περί αύτοϋ αγαθήν τής εκκλησίας 
γνώμην. Συνεχώς έκη'ρυττε τον λόγον τοϋ Θεοϋ, διά τοϋ ίδίου παρα
δείγματος προτρέπων τό ποίμνιόν του εις αρετήν καί αγάπην, έκαλ- 
λώπισε τάς ύπό τοϋ χρόνου άμαυρωθείσας εκκλησίας, καί ένήργησε 
παν τό συντελούν εις τήν άνάδειξιν τής ορθοδοξίας, καί τήν τοϋ έθνι- 
σμοϋ άναζωπύρησιν.

Τω 1 7 9 7  παραιτηθέντος από τοϋ οίκουμενικοϋ θρόνου Γερασίμου 
Γ ,  ψήφφ κοινή καί άποφάσει συνοδική έκλήθη εις τήν περιωπήν 
εκείνην ό Γρηγόριος, Πέμπτος τή καταριθμήσει καταλεγόμενος.

*Αμ’ άνελθών εις τον οικουμενικόν θρόνον πολλά καί εθνωφελή έργα 
έποίησεν ό μακάριος. ’Ανήγειρεν έκ βάθρων τό σεσαθρωμένον πατριαρ- 
χεϊον, ΰποχρεώσας τούς πάντας εις βοήθειαν καί διά τού ίδίου πα 
ραδείγματος τήν φιλοτιμίαν αυτών διεγείρας, συνέστησεν Ελληνικόν 
τυπογραφείου έν τοΐς πατριαρχείοις, καί έξέδωκε τόμους υπέρ τής 
άπαραβάτου διατηρήσεως καί φυλακής τής των ιερών κανόνων άκρι- 
βείας, έδιδασκεν όρθοτομών επ’ εκκλησίας τον λόγον τοϋ Θεοϋ, έκα- 
νόνισε τά σταυροπηγιακά μοναστήρια καταγράψας έν τάξει εις τόν 
κώδικα τής μεγάλης έκκλησίας, καί μετά ζήλου μεγάλου έφρόν- 
τιζε προς άνέγερσιν καί άνακαίνισιν κατά τόπους εκκλησιών, έξασκών 
δέ τήν παρά τοϊς κρατοϋσιν άγαθήν περί αύτοϋ ύπόληψιν είργάσθη 
άνενδότως υπέρ τών εθνικών συμφερόντων, άποτρέψας πολλάκκ τούς 
κατά τοϋ ελληνισμού πολλάκις έπικρεμασθέντας κινδύνους.

Εκτός τούτου άπέπεμψε καί τούς έν τή βασιλευούση άσκόπως παρα- 
μένοντας αρχιερείς’ άλλά τό τελευταίου μέτρου βαρύ έφάνη καί δυσφό- 
ρητον εις τούτους, οί'τινες συνωμόσαντες έκίνησαν πάντα λίθον κατ’αύ
τοϋ, όστις τψ 1799  συκοφαντηθείς εις τήν Πύλην, ώς βίαιος καί άνίκανος 
πρός διατήρησιν τής τών λαών υποταγής, άπεβλήθη τού θρόνου καί 
έξωρίσθη εις "Αθωνα, προσκληθέντος τό δεύτερον άντ’ αύτοϋ Νεο
φύτου Ζ'.

Έλθών εις τό Άγιώνυμον "Ορος έξελέξατο πρός κατοικίαν τό μο- 
ναστήριον τών Ίβήρων, παροικών ενίοτε καί εις Λαύραν, καί άπέλαυε 
πανταχοϋ τής φίλης ελευθερίας άσκητικών αγώνων. ’Εκήρυττε δέ 
συνεχώς καί τόν θειον λόγον επ’ έκκλησίας, καί τάς ένίοτε προστυγ- 

,χανούσας διαφοράς έν τισι μοναστηρίοις καθησύχαζε, τύπος γινόμενος 
καί υπογραμμός τοϋ μοναχικού βίου. Συνέγραφε δέ καί έμελέτα τούς
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πατέρας, και συνεφιλοσόφει μετά των έν "Αθωνι λογιών συμμοναστών, 
καί συνηγωνίζετο τούς αγώνας τούς πνευματικούς, συνεπροσεύχετο 
συνεκκλησιαζόμενος, καί συναγρυπνών καί συναναμιγνύων τά  γλυκερά 
τής κατανύςεως δάκρυα.

’Αλλά μετά εξαετή έν "Αθων. εξορίαν, παραιτηθέντος τού διαδεχθέν- 
τος τόν Νεόφυτον Καλλινίκου ε ',  άνεκλήθη κατά Σεπτέμβριον τοΰ 
1 8 0 6  εις τόν οικουμενικόν θρόνον ό Γρηγόριος.

"Αμα δέ κατασταθείς έξέδωκεν εγκυκλίους συνιστών την μάθησιν 
καί παρορμών τούς απανταχού χριστιανούς εϊς ΐδρυσιν σχολείων, καί 
την καθόλου ύποστήριξιν της παιδείας' συνεχώς δ’ έπεσκέπτετο τά έν τη 
βασιλευούση παιδευτήρια ευλογών καί ένισχύων τούς διδασκάλους καί 
μαΟητάς, καί έν γένει επραξεν ό φιλογενής ούτος άνήρ παν τό συντε
λούν εις κραταίωσιν της θρησκείας, καί τού έλληνισμού.

"Οταν Μουσταφάςό Βαϊρακτάρης έπελθών εις την Κωνσταντινούπολή 
έξεθρόνισε τόν άρτι ύπό των γενιτσάρων άναβιβασθέντα Μουσταφάν, έν- 
θρονίσας τόν σουλτάνον Μαχμούτην, Καλλίνικος Ε \  ό πρό μικρού βιαίως 
παραιτηθείς της πατριαρχίας, ευνοούμενος ύπό τού παντοδυνάμου μεγά
λου βεξίρου έπέβη τόν πατριαρχικόν θρόνον,καθαιρεθέντος τού Γρηγορίου, 
άδεία τής έξουσίας μεταβάντος εις την νήσον Πρίγκηπον. (1808).

Έν τούτοις ό Καλλίνικος δεκάμηνον τά  τής εκκλησίας ΐθύνας έξέ- 
πεσε τής πατριαρχίας, καί άντ’ αυτού προεβιβάσθη ό άπό Μιτυλήνης 
'Ιερεμίας Δ'. Τότε δέ ύπό τής έξουσίας ό Γρηγόριος διετάχθη ί'να καί 
πάλιν μεταβή εις "Αθωνα.

Μετά την παραίτησιν 'Ιερεμίου, καί τού διαδεχθέντος Κυρίλλου Τ ', 
έξελέχθη καί προσεκλήθη έκ τού "Αθωνος ό Γρηγόριος, (1 9 ’ίανουα- 
ρίου 1819). Καί έπί τής τρίτης δέ ταύτης καί τελευταίας πατριαρ
χίας είργάσθη άνενδότως ύπέρ τού ελληνισμού ό αείμνηστος. Καί 
πρώτον μέν έξέδοτο καί δευτέραν εγκύκλιον περί σχολείων, προτροπών 
τούς πάντας πρός τε την άλλην παιδείαν, καί μάλιστα προς την σπου
δήν τής Ελληνικής. Καί αυτήν δέ τήν φιλοσοφίαν φιλοσόφως σπου- 
δάζειν συνεβούλευε, τά  κάλλιστα καί χρήσιμα εις τόν βίον έξ έκά- 
στης έπιστήμης έκλέγοντας, καί τήν πατροπαράδοτον ευσέβειαν άπό 
πάσης ξένης καί ψυχοβλαβούς διδασκαλίας άλώβητον διατηρούντας. 
Έ π ί τέλους δέ συνέστησεν έν Βυζαντίω τό Κι6ώτιοκ τον Έ Λ έυ ιχ , πρός 
περίθαλψιν των απόρων καί αδυνάτων χριστιανών (1).

(’) Έ* τής βιογραφίας Γρηγορίου Ε’. ϋπδ * * * ’Εν Άθήναις 185 ί.
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’Εκραγείσης της 'Ελληνικής έπαναστάσεως, εις ήν καί ό αοίδιμος 
οΰτος έθνομάρτυς εΐργάσθη μεγάλως, ϋπεστη τόν δΓ αγχόνης θάνατον 
(10 ’Απριλίου 1821), καθαγιάσας διά τοΰ αίματός του την ελλη
νικήν παλιγγενεσίαν, καί έπισφραγίσας τους διωγμούς καί καταδιώ
ξεις, άς τό τουρκοκρατούμενου έθνος επί τετρακόσια έτη, πολιτικώς 
μέν υπόδουλον, έσωτερικώς δέ ζών, έν καρτερία ελληνική καί χρι
στιανική υπομονή είχεν ΰποστή.

Τό σώμα τοΰ μακαρίου Γρηγορίου πολλάς ύποστάν κακώσεις υπό 
των βαρβάρων έρρίφθη εις την θάλασσαν, τής δποίας τα  κύματα φι- 
λανθρωπότερα των άνθρωπομόρφων διωκτών παρέδωκαν αυτό εις χεϊ- 
ρας φιλίας, ό'περ εϊς 'Ρωσσίαν άναχθέν πομπωδώς έτάφη.

'Ο γεραρός Κ. Οικονόμος έςεφώνησε τόν πανηγυρικόν τοΰ έθνομάρ- 
τυρος, ποίησα; καί τέσσαρα επιτύμβια, εξ ών τό δεύτερον έχει ουτω. 

Τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου τούτο μέν 
τδ μνήμα σηκός* τιμία δ’ όσχεων κόνις* 
καλός δ’ ό πότμος’ ευκλεής δ’ ό πας βίος.
Ό  δ.’ οίτος έπαινος* άφθιχον δ’ άθλων στίφος.
Στήλη δέ, πατρίς πτώσεως όρΟουμένη,
Πίπτοντος αύτοΰ προς θεοδμήτω νεώ.
Τοιαύτα δ’ έντάφι’ ευσεβών κοινού πατρός,
Οΰκ ορφνα σιγής, οΰκ αμαυρώσει χρόνου,
ΙΙάντη δ’ άγήρως ή ’ρετή θηλήσεται.
Δελτοις τε, κδν άστεσσι, καν πόλου πτυχαΐς, 
ψ υχαίσ ι θ’ άγναΐς μνήστις ίγεγράψεται.
Και νυξ υμνήσει, χρυσέας τ’ ήούς στόμα,
Νότου τε πνοαί, βορρεου τ ’ εόρυ σθένος,
Άένναον μέλψουσι μυρίον κλέος 
Τού πατριάρχου Γρηγορίου μάκαρος.

Συγγράμματα.
— 01 περί Ιερωσύνης λόγοι Ίωάννου τού Χρυσοστόμου μεταφρασθίντες εις 

κοινήν γλώσσαν παρά Γρηγορίου αρχιδιάκονου τού πανιερωτατου Σμύρνης 
κυρίου Προκοπίου. Ένετίησι 1 i 83.

— Έξήγησις τών εις τήν έζαήμερον ένδεκα ομιλιών Βασιλείου τού Μεγά
λου. Έ ν  Κωνσταντινουπύλει 1807·

— ’Ηθικά Βασιλείου, έν Κωνσταντινουπόλιι 1807.
(ΑΙ δύο αύται μεταφράσεις τοΰ Γρηγορίου άνετυπώθησαν έν Άθήναις εις 

ένα τόμον τώ 1863 υπό Μ. Σακκορράφου) (*).

(*) Ό  Μελίρρυτος έν Χρονολογία (σελ. 33ο) άναφερει, ότι ό αοίδιμος εγραψεν ελ
ληνιστί σχόλια εις τα ’Ηθικά του Άριστοτέλους, πιθανώς όμως συγχέει τήν παράφρα- 
σιν τών ’Ηθικών τοΰ Βασιλείου, πρός το ομώνυμον σύγγραμμα τοΰ Σταγειρίτου.
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— Διδαχαί (ανέκδοτοι).
Προτροπή καί δαπάνη αδτοΰ έξιδόθησαν διάφορα κοινωφελή συγγράμματα.
Ό  ανεψιός τοΰ άοιδίμου Γεώργιο; Αγγελόπουλος, ίλαρχος τοΰ ιππικού, φι- 

λοπόνως συνήθροισε καί είς δυο τόμους Ιζέδοτο τα έπί των πατριαρχιών τοΰ 
άειμνήστου θείου του Ικδοθέντα πατριαρχικά έγγραφα, προσθείς καί πάντα 
τ’ άφορώντα τον βίον καί τήν πολιτείαν τοΰ μακαρίου Ιθνομάρτυρος.

Νικόδημος ο 'Αγιορίτης.
Έγεννήθη έν Νάςω περί τό 1748, καί έμαθήτευσεν έν Σμύρνν) 

παρά τώ ίεροδιδασκάλφ Τεροθέφ’ πόθων δέ τον μοναχικόν βίον ήλθεν έν 
ετει 1775 εις τό "Αγιον "Ορος, καί κουρευθείς μοναχός εις τήν μονήν 
τοΰ 'Αγίου Διονυσίου μετωνομάσθη από Νικολάου Νικόδημος, ψήφισθείς 
αναγνώστης καί γραμματεϋς τής μονής. Τώ 1776 Μακάριος ό Νο- 
ταράς τώ  παρέδωκε τήν Φιλοκαλίαν πρός έπιθεώρησιν, καί ό Νικό
δημος συνέθετο τό προοίμιον καί συνοπτικούς βίους των έν αυτή πε
ριεχομένων συγγραφέων. Κελεύσει τοϋ αΰτοϋ, διορθώσας τόν Εύεργε- 
τινόν καί προσεπιπλατύνας τό περί συνεχοϋς Μεταλήψεως πονημά
τω ν, καί δλην άντιγράψας καί έπιθεωρήσας τήν Μελετίου τοϋ 'Ομολο- 
γητοϋ Άλφαβηταλφάβητον, έπέστρεψεν είς τήν προρρηθεϊσαν μονήν, 
καί ΰποταγείς γέροντί τινι ’Αρσενίω Πελοποννησίω έν τή Σκήτνι τοΰ 
Παντοκράτορος, έδόθη δλος εις τήν μελέτην των θείων Γραφών καί 
των άγίων Πατέρων’ παραγενόμενος δέ μετά τοΰ γέροντός του είς 
Σκυροπούλαν συνεγράώατο τό πρός τόν έξάδελφόν του 'Ιερόθεον έπί- 
σκοπον Εύρίπου Συμβουλευτικόν. Τω 1783 έπιστρέψας πάλιν είς 
"Αθωνα ήγόρασε τήν τοϋ γέροντος Θεωνά λεγομένην Καλύβην κατά 
τήν ρηθεϊσαν σκήτην τοΰ Παντοκράτορος. Τότε δ’ έλαβε τό μέγα καί 
άγγελικόν σχήμα παρά τοΰ δσιωτάτου γέροντος Δαμασκηνοΰ Σταυ- 
ρουδά, καί ό'λην εξαετίαν ήσυχάζων καί μελετών εγένετο δόκιμος 
τής θείας Γραφής, καί τοϊς πάσι περιβόητος καί παμπόθητος. *Επα- 
νελθόντος δέ καί δεύτερον τοΰ ρηθέντος Μακαρίου διορθώσατο διά 
προτροπής εκείνου τά  τοΰ 'Αγίου Συμεών τοΰ νέου Θεολόγου συγ
γράμματα’ εϊτα συνέθετο τό ’Εξομολογητάριον, καί τόν ’Αόρατον Πό
λεμον, καί συν τούτοις τό νέον Μαρτυρολόγιον, τά  τε Πνευματικά 
Γυμνάσματα, καί τό νέον Έκλόγιον. Έ π ί πάσι δέ συναθροίσας, διά 
προτροπής τοΰ τε σοφολογιωτάτου διδασκάλου ’Αθανασίου τοΰ Παρίου, 
καί τοΰ 'Ηλιουπόλεως Αεοντίου, τά  τοΰ 'Αγίου Γρηγορίου τοΰ Παλαμά 
συγγράμματα μετά κόπου πολλοΰ καί έν τρισίν ολοις τεύχεσιν άπαρ- 
τισας καί πλείστοις σημειώμασιν, ώς έθος αΰτώ, προσεπαυξήσας καί



άατακίιλλύνας άπέστειλεν εις Βιέννην διά νά τυπωθώσ'ιν, δπου καί 
παρέπεσαν διά τινας περιστάσεις.

’Εδόθή δέ δλος μετά τοϋ έκ Λημιτσάνης ιεροδιδασκάλου ’Αγαπίου 
εις την ερμηνείαν των ιερών Κανόνων η τοΰ Πηδαλίου, δπερ παρα- 
φθαρέν υπό θεοδώρητου έλύπησε μεγάλως τους συγγραφείς. Υστερον 
ό φιλόπονος Νικόδημος έκαλλώπισε τους ύμνους καί εγκώμια τοϋ 
’Επιταφίου καί τής Λαμπρας. Είτα τό Νέον Θεοτοκάριον έκδούς, καί 
συγγραψάμενος την Χρηστοήθειαν, καί συλλεξάμένος τό Ευχολόγιου, 
ήρςατο τώ  17 9 4  πρώτον μέν έρμηνεύων τάς επτά Καθολικάς 
τοϋ ’Αποστόλου Παύλου Έπιστολάς, έπειτα δέ τό Ψαλτήριον Ευθυ
μίου Ζυγαδινοϋ, καί τάς εννέα ώδάς εις βίβλον ιδιαιτέραν, ήυ Κήπον 
Χαρίτων έπωνόμ.ασε. Αιά προτροπής τών Άγιοριτών πατέρων συνέ- 
Οετο τά  ΰπομ.νήματα τών τοΰ αγίου “Ορους αγίων άνδρών, ών ή 
μνήμη τελείται τή πρώτή Κυριακή, μετά την τών Άγιων Πάντων, 
μελουργήσας εις αυτούς καί γλαφυροτάτην άσματικήν ακολουθίαν. 
Τώ 180ί>, κάίτοι βεβαρυμένος ύπά τών πολλών καί μ.ακρών πόνων 
τών διαφόρων συγγραμ.μάτοΟν καί ασκητικών κακουχιών, μετέφρασεν 
Ερανισθείς τόν Μέγαν Συναξαριστήν. Τώ έρωτι δέ τής ησυχίας φλέ
γόμενος ήγόρασεν αύθις έτέραν άνωθεν τοΰ Κυριάκου τής Σκήτης κα- 
λυβην, όπου καταστρώσας ομολογίαν τής έαυτοϋ πίστεως, ή απολο
γίαν πρός τούς αύτοΰ κατηγόρους, μεθηρμ-ήνευσε τούς δεσποτικούς καί 
θεομητορικούς Κανόνας, καί τούς τής ’Οκτωήχου αναβαθμούς, όνομ.ά- 
Όας τούς μέν Έορτοδρόμιον, τούς δέ Νέαν Κλίμακα.

Άποκαμύν έκ τών πολλών καί άτρύτων πόνων, τούς όποιους επί 
τοσοϋτον γρόνον ύπέμεινεν ό αείμνηστος καί ώσεί προαισθανόμενος τό 
τέλος, κατέλιπε την μοναστικήν αύτοΰ καλύβην καί μετέβη πρός τούς 
συνασκητεύοντας Στέφανον καί Νεόφυτον Σκουρταίους, τούς άγιογράφους, 
πρός οΰς ένετείλατο νά φροντίσωσι περί τών ανεκδότων αύτοΰ συγ
γραμμάτων. Μετ’ ολίγον δέ νόσω κατασχεθείς έξεδήμ,ησε πρός Κύριον 
την 14 ’Ιουλίου 1 8 0 9 , ζήσας έτη έξήκοντα.

Ήν ό μακάριος Νικόδημος τόν τροπον άπλοΰς και άνεξικακος, τό 
ήθος γλυκύς καί χαρίεις, άκτήμ.ων καί λίαν απερίσπαστος. Εις τοσοΰ- 
τον δέ ήλασε μνήμ,ης, ώστε καί δλα κεφαλαία απεστηθιζε τής Γρα
φή,, ρητών έδάφιά τε καί σελίδας, καί πλείστας μαρτυρίας τε καί 
γνώμ.ας πατέρων, ών καί τούς τόπους τών λόγων καί τόμων άνεπι-, 
σφαλώς έκ μνήμης έγίνωσκε.

(ν ε ο ε λ α . ΦΙΑΟΑΟΓ.)
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“ΟΟεν πρεπόντως ό Νικόδημος κατατάσσεται μεταξύ των λογιωτέρων 
τοΰ καιροϋ του, πάντων υπέρτερος κατά την φιλοπονίαν ό χαλκέν
τερος άναδειχθε'ις, τά δέ πολυάριθμα αύτοϋ συγγράμματα οΰκ ολίγον 
συνετέλεσαν εις κραταίωσιν της ορθοδοξίας, ώφελείας ανυπολογίστου 
τοΰ ήμετέρου έ'θνους πρόξενα γενόμενα.

Συγγράμματα.
— Φιλοκαλία. Έ ν  Βενετία <782 εις φύλλον.
— Εϋεργετινός. Ένετίησι <783' εις φύλλον.
— Συμβουλευτικόν' <801 έν Βιέννη.
— Συμεών τοΰ νέου θεολόγου' 1790.
—Περί συνεχοΰς Μεταλήψεως. Βενετία <783.
— Έξομολογητάριον. Βενετία 1794, έκδοθέν έπτάκις μέχρι τοΰ 1854.
— ’Αόρατος πόλεμος. Βενετία <796.
— Νέον Μαρτυρολόγιον. 1799 Βενετία.
— Πνευματικά Γυμνάσματα. 1800, Ένετίηαι.
— Νέον Έκλόγιον, <803 Βενετία.
—Πηδάλιον, Αειψία 1800 εις φύλλον" άνετυπώθη τω <841 υπό Γκαρπολα, 

καί έν Ζακύνθιρ τώ 1864 υπό Σ . 'Ραφτάνη.
— Ε γκώ μ ια  Επιταφίου. Έ ν  Κωνσταντινουπόλει <800.
— Νέον θεοτοκάοιον. Βενετία <794" (άνετυπώθη τω <849 έν Κωνσταντι* 

νουπόλει υπό Γ . Μουσαίου).
— Χρηστοήθεια. Βενετίφ 1803.
—Εΰχολόγιον, έν Κωνσταντινουπόλει 1799.
— Καθολικαι Έπιστολαΐ Παύλου. Βενετία 1819, τόμ. 3.
— ψαλτήριο1/" εν Κωνσταντινουπόλει 1819, τόμοι 2 .
— Κήπος Χαρίτων. Βενετία <819, τόμ. 3 .
— Βαρσανούφιος. Βενετία 1816.
—Νέος Συναξαριστής. Βενετία 1819, τόμοι 3.
— 'Ομολογία πίστεως. Βενετία <819.
— Έοοτοδρόμιον. Βενετία 1836.

Ανέκδοτα.
— Άλφαβηταλφάβητος.
— Γρηγορίου Παλαμά τα σωζόμενα.
— Υπομνήματα αγίων άνδρών 'Αγιορειτών.
- Ν έ α  Κλίμαξ (*).
Προς τούτοις εγράψεν ’Ακολουθίαν Κωνσταντίνου τοΰ Υδραίου κατ’ έπιτσ- 

μήν τής τοΰ Ήσαία, και τοΰ 'Αγίου Κυρίλλου έκδοθείσας υπό Νικηφόρου τοΰ 
Χίου έν Λειμωναρίω.

'Αγάπιος Λεονάρδος.
*£γεννηθη περί τό 1741 έν ΑψΛτσάνγ καί εκαλείτο ’Ασ’ψάκηζ

(*) Προλεγόμενα 1}υναξαριστού χαΐ Έξομολογηταρίου τς>3 1852,



ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ ΑΙΩΝ. 6 2 7

ϊν  τοίς κοσμ.'.κοϊς' παιδευθεί; δέ τα  πρώτα γράμματα έν τα σχολή τι,; 
πατρικό; του και έν Τριπόλει παρά Παρθενίω, τελειοτέρας παιδεία; 
όρεγόμενος άπεδήμ.ησε τώ 1759 δεκαοκταέτης εϊ; Κωνσταντινούπο
λ ή , ΐνα ρ.εταβή έκεΐθεν εις τό άγιον "Ορος- άλλα κωλυθείς μετέβη εις 
Σμύρνήν, δπου εύρε παρά τώ λογίω συμπατριώτη του Γερασίμω ίερο- 
μονάχω Γούνα υποδοχήν καί προστασίαν ( ’). Μετά μικρόν συμβιώ- 
σεως χρόνον καττδων ό Γεράσιμος τοϋ νέου Ασημάκη τόν ζήλον καί 
την ευφυΐαν προς τά  γράμματα, ένόμισεν δτι εύρε καταλληλότατου 
και προσφυέστατου ά'νδρα προς κατόρθοισιν τοϋ προ πολλοϋ μελετω- 
μ.ένου σκοπού περί συστάσεως ελληνικού σχολείου έν τ·ή πατρίδι. 
Αλλά πριν προβη εί; τούτο έφρόντισε νά έκπαιδεύστι τον νέον π ά 
σαν την τότε παιδείαν, καί νά έμπνεύσ·/· εις αυτόν τά υπέρ της πα ι
δείας και αρετής ιδία αισθήματα' οθεν κατώρθωσε νά καταταχθη ό 
’Ασημάκης υπότροφος της έν Σμύρνη σχολής, δπου παρέμεινεν έκπαι- 
δευόμενος μέχρι τού 1 7 6 4 , αείποτε των πρώτων δειχθεις διά τήν 
ευφυΐαν καί διά την έπιμ-έλειαν καί ώριμον κρίσιν. "Ινα δέ άπαλλαχθρ 
διά παντός και άπό τών τοϋ κόσμου φροντίδων άνεδέχθη τό μοναχι
κόν σχήμα ’Αγάπιος μ.ετονομασθείς.

Παρασκευάσας ούτως ό φιλόπατοις Γεράσιμος τόν βοηθόν του καί 
διά τών αυτού καί τοϋ έν Σμύρνη διδασκάλου 'Ιεροθέου συμβουλών 
ένισχύσας εις τον μέγαν τής κοινής ώφελείας αγώνα, άνεχώρησε μετά 
τοϋ ’Αγαπίου έκ Σμύρνης, καί ήλθον άμφότεροι εις την πατρίδα των 
Δημιτσάναν. Έπιλαβόμενοι δέ άνευ αναβολής τοϋ έργου ενοίκιασαν 
πρός ώραν οικίαν τινα, καί συνήγαγον ευθύς έν αρχή έκ τών έν τη  
πατρίδι καί τών πέριξ υπέρ τούς τεσσαράκοντα μαθητάς καί ήρξαντο 
νά διδάσκωσιν αμισθί. Διά τής ανενδότου φιλοπατρίας τών άνδρών 
τούτων ίδρύθη ή έν Δημιτσάνη περιώνυμος σχολή, ήτις έπί τοσοϋτον 
συνετέλεσεν εις την διάδοσιν τής ελληνικής παιδείας καθ ολην την 
Πελοπόννησον καί τινα μέρη τής Στερεά; καί τής Επτάνησου. ’Εκτός 
δέ τών άτρύτων πόνων, ους κατέβαλλον οί ίδρυταί, κατώρθωσαν καί 
τήν έκδοσιν πατριαρχικού συγιλλίου δΓ ού έξησφαλίσθη κατά πάντα 
τό αρτισύστατου σχολεϊον ύποβληθέν ύπο την αμ.εσον τής μεγάλης 
•Εκκλησίας προστασίαν.

Εκραγείσης τής έν 1769  Ελληνικής έπαναστασεως, καί τής πλημ-

(') Τήν βιογραφίαν ταΰτην τοϋ ’Αγαπίου αντέγραψα έκ τοϋ περί Σχολή; Αηριι<( 
ταάνης άξιολόγου πονήματ»; τοϋ Κ, Εν5. Κααιόρχη,

40*
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[Λύρας τών ώμων ’Αλβανών κατά τήν άτυχή τοϋ Πέλοπος χούραν 
μαινομένης, έκλείσθη καί ή έν Δημιτσάνη σχολή, καί δ μέν ’Αγάπιο? 
έζήτησεν σωτηρίαν εί; Ζάκυνθον, ό δε Γεράσιμος εις Σμύρνην, άνα- 
μ-ένοντες την παρέλευσιν τής καταιγίδος ϊνα έπαναστρέφοντες άναλά- 
βωσι τό Οεάρεστον εργον αυτών. Συστηθείσης περί τούς χεόνους εκεί
νους τής έν Χί(ο δημοσίας σχολής, προσεκλήΟη ύπδ τών κατοίκων ώς 
σχολάρχης ό Γεράσιμος, δστις έλθών έτελεύτησε μετά τινας μήνας 
άσθενήσας. 'Ο δε ’Αγάπιος Αεονάρδος έκ Ζακύνθου μεταβάς εις Πάρ- 
γαν διετέλει διδάσκων έκεϊ μέχρι τοϋ 1 7 8 0 , δ'τε καταστραφέντων 
τών έν Πελοποννήσω ληϊζόντων ’Αλβανών έπανήλθεν εις Δημιτσάναν 
καί άνέλαβεν αύΟις την διδασκαλίαν έν τή σχολή. Έ ν τούτοις άπο- 
Οανόντος τοϋ 'Ιεροθέου έν Σμύρνη οί έφοροι τής ένταϋθα σχολής θεω- 
ρήσαντες ώς διάδοχον άςιον μόνον τόν ’Αγάπιον προσεκάλουν αυτόν 
ν’ άναδεχΟή την διεύθυνσή τής σχολής έκείνης, λεγοντες, δτι τήν διεύ- 
Ουνσιν τής έν Δημιτσάνη εινε ήδη κατηρτισμένος καί ικανός ν’ άνα- 
δεχθή δ συμπατριώτης του ’Αντώνιος Άντωνόπουλος, δστις μετά τοϋ 
Γρηγορίου μεταβάς .εις Χίον, διέτριβε μ.ετά τον θάνατον αύτοϋ έν 
Σμύρνη. 'Ο ’Αγάπιος εΐσακούσας τή ; προσκλήσεως μετέβη τώ  1781 
είς Σμύρνην, δπου συνδιαλεχθείς μετά τού Αντωνοπούλου καί ένθαρ- 
ρύνας αυτόν ν’ άνεδεχθη τήν έν τή πατρίδι σχολαοχίαν έκούρευσε καί 
μοναχόν άνέδειξεν, ’Αγάπιον καί αυτόν μετονομάσας. 'Ο πρεσβύτερος 
’Αγάπιος, άφοϋ διέτριψεν έτος δλον ώς διδάσκαλος καί διευθυντής τής 
έν Σμύρνη σχολής, παρητήθη τής σχολαρχίας, καί πρώτον μέν άπήλ- 
θεν εις 'Ιεροσόλυμα καί Σινά, καί έντεύθεν άνήχθη εις Κωνσταντινού
πολή , δπου χειροτονηθείς ίερεϋς άνηγορεύθη ίεροκήρυξ τής Μεγάλης 
Εκκλησίας, έπί Προκοπίου (1786). Άναχωρήσας δ ’ έκεΐθεν καί πε- 
ριελθών τάς παραλίους πόλεις τής Μακεδονίας καί Θεσσαλίας, καί τό 
'Αγιώνυμον ’Όρος, έκήρυττε τον λόγον τοϋ Θεού, συνάγων πανταχοϋ 
χρήματα καί βιβλία υπέρ τής έν τή  πατρίδι του σχολής. Έκ τών 
συλλεχθεντων δέ χρηματικών κεφαλαίων κατέθεσεν έπί τόκω τά  μέν 
είς τό κοινόν τής Μεγάλης Εκκλησίας ταμεϊον, τά δέ είς άλλα δημ-ό
σια ταμεία- καί ετέρους συμπολίτα; του εις τάς κυριωτάτας πόλεις 
άναδείξας επιμελή τάς, έπανήλθεν είς Δημιτσάναν, κομίζων τά  τε 
συνειλεγμένα βιβλία καί ρ.έρος χρημάτων, δΓ ών έπεσκεύασε καί 
έκαλλώπισε τό σχολείον.

Είτα ό σεβάσμιος πρεσβύτης περιήρχετο τήν ΙΙελοπόννησον κηρύτη
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των τον λόγον τον Θεού, καί προτρέπων τους πάντας εις ΐδρυσιν 
σχολείων.

Τν) 14 δέ Φεβρουάριου 1815  έξεδήμησεν εις Κύριον ό μακάριος 
’Αγάπιος, τελευτήσας έν "Αργεί, οπού προτροπή τούτου εί/εν εγερΟ'ο 
δημ-όσιον σχολεΐον·

Το φιλογενές καί φεοέπονον τού άνδρός, ώς καί την παιδείαν, καί 
τάς άλλας άρετάς τοϋ ’Αγαπίου καταλλήλως έπήνεσεν 6 γλαφυρός 
κάλαμος διακεκριμένου συμπολίτου του.

Συγγράμματα.
•— Συλλογή πάντων των ιερών καί θείων κανόνων των τε άγιων άποστόλων, 

καί οικουμενικών συνόδων, αμα δε καί τοπικών* συν τούτοις καί ιών λοιπών 
αγίων πάτερων τών κατ’ ιδίαν όροδετησάντων, καί ΰπο συνόδων οικουμενικών 
ή τοπικών δεωρηδεντων. Συλλεχδε’ντε; Ικ διαφόρων βιβλίων, καί τυπωθεντες 
νυν διά προτροπής καί άναλωμάτων τοϋ πανιερωτάτου καί σεβασμιωτάτου άγιου 
Ναζαρέτ, κυρίου κυρίου Νεοφύτου [I ελοπον νησιού' αψπζ’. 1787 σελ. 486. (Έ ν 
τή έκδόσει ταΰτη εΰρηνται του συλλε'ξαντος ’Αγαπίου Επιγράμματα ιαμβικά εις 
τους Κανόνας, καί ε’ις Νεόφυτον τον Ναζαρέτ).

■—Άσματικοί ύμνοι Ιν Τεργέστη . . .
— Εδχαί διάφοροι* (ανέκδοτοι).
Συνειργάσθη μετά τοΰ προλεχδίντος Νικοδήμου εις σύνταξιν τοϋ Πηδαλίου.

Σέργιος Μακραΐος.
Έγεννήθη έν Φουρνα τών ’Αγραφων καί έγένετο μαθητής τοΰ συμ

πατριώτου του θεοφάνους, μεταβάς δ ’ ύστερον εις Άθωνα διήκουσε 
παρ’ Εύγενίω τάς φιλοσοφικάς έπιστήμας. ΊδρυΟείσης έν Κωνσταντι- 
νουπόλει τω 1771 Φιλοσοφικής σχολής, προέστη ταύτης ό Σέργιος 
μέχρι τής έν έτει 17 9 0  διαλύσεώς της, δτε διωρίσθη σχολάρχης τής 
Πατριαρχικής σχολής, καί έπι τριετίαν προστάς καί διδάςάς (1 7 9 0  
— 93) παρη,τήθη καί ησύχαζε μελετών.

’Εν έ'τει 1794  Παναγιώτης ό Κοδρικάς μεταφράσας έξέδωκε τό 
περί Πληθύος κόσμων σύγγραμμα τοϋ Φοντενέλλου* τοϋτο δέ άναγνοϋς 
δ Μακραΐος καί άνοήτιος έζαφθείς ήθέλησεν ίνα γραψγ τοϋ Κοπερνια- 
νοϋ συστήματος άναίρεσιν, έν ή κομπορρημονών λέγει μετά στόμφου.
« Οϋ τόλμη τοΰμ.όν τούτί, ουδέ προπετείας εγχειρημ,α επέβλεψα γάρ 
0 έπί τάς παρεμ-βολάς τών αλλοφύλων, και άνηρ ούκ ην μ ετ’ αυτών* 
” οΰδ’ όπλα γενναίων* άλλά καί χειρ ασθενής, καί ποΰς ολισθηρός 
> καί σχήμα έξηλλαγμένον, καί φωνή ούκ εϋσημος, καί γνώμη αγενής, 
” καί τόλμη αλόγιστος, καί όλως ϋπότυφος μωρία, καί κενόν θράσος, 
ιΟ καί βακχεία άντικρυς κυβελική, καί κρότοι έκ"ϊ-ληγμ.ένων* κ*ί
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s δολερά ριέν καί επίβουλα τά αυτών μηχανήματα, ώς παντο-ίάν
> πάντοθεν περιβεβλημένα και ύποκρύπτοντα τήν απώλειαν, εΰλυτα 
» δ ’έμπης καί ύπόκουφα. Τής γοϋν τοιαύτης σφών ασέλγειας καί άσυν- 
,» ταςίας καταγνοΰς, έπεςελθεΐν κατ’ αυτών έδικαίωσα καί δή έκ τής 
” Έλ.λαδιίιής πανοπλίας, τοϋ έν ήμΐν έμφυτου λόγου, δραςάμενος τών 
;» οπλών τά προχειρότερα, κατέδραμον επ’ αυτούς, καί αγεληδόν φεύ- 
» γοντας καί συνωθουμένους καταστρεψάμενος, καί έπι τό κρησφύγε- 
» τον, τό δήθεν μέγα καί οχυρόν αυτών σύστημα, τον πύργον φημί
> τν,ς Χαλάνης συνελασθέντας, άθρόους κατέβαλον, έκ βάθρων αυτών 
» άνατρέψας, καί άναλώσας πυρί, ώς μν,δέ τοϋ λοιπού τολμάν τινα

κατά της αλήθειας μαχόμενον, προσφεύγειν όπ’ αυτόν καί κρύπτε- 
” σ θ α ι........... Οιμαι δέ ταΰτα άναγνούς έκαστος, τόν μέν κακόφρονα
> πήγασαν πλατυτέρω στόματι καταπτύσει, τών πολλών κόσμων 
” άγάσεται δέ μάλλον τοϋ ένός την αρμονίαν καί καλλονήν, καί έκ 
s  ταύτης έπί τόν αρχιτέκτονα λόγον υψώσει τόν νοϋν, τής έκείθεν 
11 άπαυγαζούση; σοφίας ίμε’.ρόμενος ».

Άπεβίωσεν ό Μακραΐος έν Κωνσταντινουπόλει κατά Μάρτιον τοϋ
1 8 1 6 Π -

Συγγράμματα.
— Τρόπαιον έκ τής Έλλαδικής πανοπλίας κατά τών οπαδών τοΰ Κοπερ- 

νίκου εν τρισΐ διαλόγοις- Βιέννη 1797.
— ’Ορθόδοξος Ύμνωδός, ήχοι h o i  Φιλοσοφία Ιν μέτροις Πινδαρικοΐς. Βιέν

νη 1802.
— Σταχυολογία γραμματική κατά πάροδον διατριβής' Ένετίησι 1-810»
— Ε πιτομ ή  φυσικής άκροάσεως. Έ ν  Βενετία 1816.
— Υπομνήματα έκκλησι αστικής ιστορίας έν πέντε μέρεσιν, ίρχόμενα άπό 

τοΰ 1750 και λήγοντα μέχρι του 1800. (’Ανέκδοτα παρά Σ . Οίκονόμιρ).
— Πολιτική σχέδη δι’ ής άν τις κρίνοι ο’α τά κατά τό παρ’ ήμΐν νϋν πο

λίτευμα. αψξή κατά μήνα Δεκέμβριον' (άνέκδ.)
— ’Εγκώμια, καί έπιγράμματα διάφορα.
Ό  Μακραΐος έπεμελήθη τήν έν Κωνσταντινούπολη τώ 1806 εκδοδείσαν 

Διδασκαλίαν Γενναδίου τοϋ Σχολαρίου.

’Αθανάσιος ο Πάριος (2).
’Αθανάσιος ιεροδιδάσκαλος ό Πάριος έγεννήθη εις K 6 < f to r , χωρίον μι-

(*) Κατά λάΒος ό Κ. Βφετός λέγει, ©τι ο Μαχρα*νος ά-χηγ/ονίσθη. εν Ίωαννίνοις 
ύχό τοΰ Άλήττασα φωραθείς ώς άτταταιών άλχημιστής, συγχύσας αυτόν χρός τόν 
έχ Θεσσαλονίκης αγύρτην Σέργιον Διοκλητιανόν.

(4) Τήν άξιόλογον ταύτην βιογραφίαν του Παρίου Xat’ έτίίμονον ημών αίτησιν
ί;ασεν έχ τοΰ. προχείρου & Κύριος A, h  Λ1άα$υχας, &ατ*λέ?ας εις τών τ^οσφιλ€ατέρ^·>
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Χ-ρών της νήσου Πάρου. Έ χει έδιδάχθη τά x o c r a  λ ε γ ά μ ε ν α  γράμματα. 
Επιθύμησα; άνωτέρας παιδεύσεως κατέλιπε γονείς καί πατρίδα καί 
άπήλθεν εις Σμύρνην παρά τφ τότε εκεί σχολαρχοϋντι 'Ιεροθέω. 
Εξαετίαν διαμείνας έν Σμύρνη έπιδίδων εις πάντα τά εις τό σχο- 
λείον εκείνο διδασκόμενα μαθήματα, μετέβη έπειτα εις τό άγιον 
"Ορος, όπου έδιδάχθη παρά μέν τού, τότε κατ’ έςοχήν γ ρ α μ μ α τ ικ ο ύ , 
κυροϋ Νεοφύτου, τό Δ* περί συντάξεως Θεοδώρου του Γαζη’ παρά δέ 
τοΰ αοιδίμου Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως φιλοσοφικά μαθήματα, καί 
έφημίζετο ώς ων είς των έγκριτωτέρων αΰτοϋ μαθητών. Οί Θεσσα- 
λονικεϊς, εχοντες ανάγκην διδασκάλου διά τό σχολεΐόν των, ■ έπ έ-  
στειλαν πρός τόν Εύγένιον ζητούντες όνομαστί τον ’Αθανάσιον. Καί 
άπήλθε μέν ό ’Αθανάσιος εις Θεσσαλονίκην' έπί πόσους δμως χρόνους 
διετέλεσεν εκεί διδάσκων καί τό τοϋ Εΰαγγελιστοϋ, ήτοι τό τοΰ 
κήρυκος τοΰ θείου λόγου, έργον έκπληρών, άγνοοΰμεν. Ένσκηψάσης 
έκεϊ της πανώλους, άνεχώρησε καί κατήλθεν εις Κέρκυραν ένθα ήκροά- 
σατο παρά τω άοιδίμω Νικηφόρφ τω Θεοτόκη της φιλοσοφίας, φυ
σικής καί της ρητορικής· Ίώσηπας ό Μοισιόδαξ, γνωρίζων τόν ’Αθα
νάσιον έκ της έν τη ’Αθωνίτιδι σχολή μαθητείας του, καί τιμών αυτόν 
διά την ευφυΐαν, την αγχίνοιαν καί την φιλοπονίχν του, έγραψεν αύτώ 
καί τόν προέτρεψεν ΐνα δι’ ιδίων αΰτοϋ εξόδων μεταβνί εις τάς ’Ακα
δημίας της Ευρώπης πρός τελειοτέραν έκπαίδευσιν" άλλ’ ό ’Αθανά
σιος άπεποιηθη την φιλικήν ταύτην τοϋ Μοισιόδακος πρότασιν. Έκ 
Κερκύρας μετέβη είς Μεσολόγγιαν όπου ήν ό συμμαθητής καί φίλτατος 
αΰτω Παναγιώτης ό Παλαμάς, καί έκεϊ έξετέλει τό τοΰ 'Ιεροκήρυκος 
εργον, διάκονος έτι ών.

Τής ’Αθωνίτιδος σχολής στερούμενης διδασκάλου μετά τόν αοίδι
μον Ευγένιον, ή μεγάλη τοϋ Χριστού εκκλησία δια γραμμάτων Συνο
δικών προσεκάλεσε τόν ’Αθανάσιον ν’ άπέλθνι εις άγιον Ορος ώς δ ι
δάσκαλος καί σχολάρχης τής σχολής εκείνης. Καί άπήλθε μ εν , ΰπα- 
κούσας εις τήν τής εκκλησίας φωνήν" άγνωστον δέ έπί πόσον χρόνον 
διέμεινεν έκεΓ γνωστόν μόνον υπάρχει, ότι ένεκα τού δυσήνιου καί 
δυσαγώγου των μαθητών παρ·ρτήθη, καί άπήλθεν αυθις εις Θεσσαλο
νίκην. Έκεϊ δέ δωδεκαετίαν διατρίψας διηύθυνε τό σχολεϊον παραδί- 
δων μαθήματα, δτε καί τήν Γ ρ α μ μ α τ ικ ή ν  τοϋ κυροϋ Νεοφύτου συνέ-

μαθητών τοϋ Παρίου, έκιφυλαττόμενος δέ Ϊνα έν χαίριρ έκτενέοτερον λαλήαη κερί τ*ΰ 
«ειμνήατου τούτον διραοκάλουι
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ταμε, καί τον ’Α ττ ίπ α π α γ  έφιλοπόνησε, καί πληρεστάτην άσματί- 
κην άχοΛονθίαν το ϋ έν  άγιοι; Γρηγορίου τοϋ Παλαμά έσύνθεσε μετα- 
φράσας εις τό άπλοϋν ιδίωμα καί τον ελληνιστί ύπό τον άγιωτάτου 
Πατριάργου Φιλοθέου συγγραφέντα βίον αϋτοϋ, και του έν άγιοι; Κλη- 
μεντος τοΰ Βουλγαρίας τόν βίον μετέφρασε καί τύποι; έξέδωκεν.

Έν Θεσσαλονίκη διαμένων έλαβε γράμματα Πατριαρχικά καί 
Συνοδικά, δι" ών επροσκαλείτο ώ; διδάσκαλο; εΐ; Κωνσταντινούπολή 
καί άφίετο ελεύθερο; νά προςδιορίσνι όσον θέλει μισθόν. Tip έδίδετο. 
δέ συγχρόνως καί ή ΰπόσχεσις νά ποοαχΟή εί; θέσιν Άρχιερέω; (’) 
κατ’ ιδίαν αύτοΰ εκλογήν εν χηρεία επισκοπή;" άλλ’ άπεΐπε την 
προτασιν άπαντησας. « Τάς μέν άρχιερατίας τιμώ καί προσκυνώ, 
μ άλλ’ εγώ δέν είμαι άξιος. “Αν έκαταλάμβανα ότι έ'καμνα περισσό- 
.» τερον καρπόν εί; την Βασιλεύουσαν πόλιν, ήθελα έλθει αυτόκλητος* 
» Επειδή όμως, ώ; στοχάζομαι, αϋτοϋ είναι κάποια εμπόδια, διά 
» τοϋτο ά'φετέ με, παρακαλώ, έδώ εί; τά  πέριξ νά ώφελώ όσον δύ- 
» ναμαι τούς αδελφούς μου καί τό Γένος μου ». Καί ούτως άφέθη.

’Αγαπητός παρά πάσιν,, οΰ μόνον τοΐς άρχουσι καί τω λαω, άλλά 
καί τοΐς σοφοί; Άρχιερεύσι τής μεγάλης εκείνης Επαρχίας, τώ τε  Πρόέ- 
δρω τής Θεσσαλονικέων εκκλησίας κυρ Δαμίανώ, καί τω  Έπισκόπω 
Καμπανίας κυρ Θεοφίλω, καί τω  ’Αρδαμερίου κυρ Διονυσίω καί τώ  
Πλαταμώνος κυρ Διονυσίω, καί σεβάσμιο; καί τιμηεις παρ’ αύτοϊς ώς 
ού μόνον διά τη ; διδασκαλίας τών μαθημάτων άλλά καί διά τών 
θρησκευτικών διδαχών μεγίστη; ώφελείας γενόμενος πρόξενο; εις πάν
τα ;, έπεπόθησεν εις τέλος νά ήσυχάση εις την οΐκείαν Πατρίδα, τοϋτο 
μέν "να μακρυνθη τών θορύβων καί της έν τοΐς πόλεσι ταραχή;, τοϋτο 
δέ ϊνα γένηται χρήσιμος καί εις συμπατριώτας του διά της διδα
σκαλίας τών γραμμάτων καί διά τοΰ κηρύγματος τοϋ θείου λόγου. 
Άνεχώρτ,σε λοιπόν εκ Θεσσαλονίκης’ τοϋ δέ πλοίου προσαρόάξαντο; 
$ίς Χίον καί διαμείναντος έπί ημέρας έκ&ϊ, Ιλαβεν έν τω μ.εταξΰ, 
τούτω ό ’Αθανάσιος γράμματα έκ Σμύρνης παρά φίλων του προτρε- 
πόντων αυτόν νά μείνβ εις Χίον μέχρις οΰ καταπαύσρ ό τότε μεταξύ 
’Οθωμανών καί 'Ρώσσων έκραγείς πόλεμος. Έν Χίω κατώκησεν έξω 
τΐ,ς πόλεως εις Κάθισμα τιμώμενον έπ’όνόματι της άγιας Τριάδος, έφή-

ί1) 'Γπήρχεν ήδη προηγουμένως εις τόν τής Ίΐρωσύνης βαΟμδν ύπδ τοϋ άγιωτά
του Maxepto-j, άρ/ιΐΓ!5>ιόπου Κορ'νΟου, τοϋ Γίοτορά, ΰπ’ αϋτοϋ τούτου προτραπείς £  
χ .’.ροτονηΟ,ίς,

BS2
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«υχάζων μόνος έν μελέταις καί προσευχαϊς και τήν κατάπαυσιν τού 
πολέμου άπεκδεχόμενος. ’Ενταύθα συνώψισε και τήν ρητορικήν πραγ
ματείαν τοΰ Έρμογένους. Έ τυχε τότε νά στερήται τό σχολεΐον της 
Χίου διδασκάλου ικανού, και παρεκάλουν αυτόν οί Χΐοι νά μείντι 
παρ’ αΰτοΐς' αλλά μη ένδιδόντο; εις τάς παρακλήσεις των, μετεχει- 
ρίσθησαν παρ’ αύτω μεσίτας τόν τε άγιώτατον Μακάριον έκ ΚορίνΘου, 
τό γένος Νοταράν, καί τόν άσιώτατον Νήφωνα τόν Κοινοβιάρχην, οϊτι- 
νες κατώαθωσαν νά τόν πείσωσιν, επί τω ό'ρω νά παραδώση μόνον 
την 'Ρητορικήν καί, γενομένης ειρήνης, ν’ απέλθη εις Πάρον τήν έαυ- 
τοΰ Πατρίδα. ΠερατωΟείσης τής παραδόσεως τής 'Ρητορικής καί τοΰ 
πολέμου έτι διαρκοΰντος, παρέδωκε καί τό Θεολογικδν τοΰ αγίου 
’ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού καί τήν Λογικήν τού αοιδίμου Ευγενίου. 
’Εν τω  μεταξύ τούτω τής ειρήνης γενομένης, ήτοιμάσθη ν’ άναχω- 
ρήση κατά τήν συμφωνίαν' άλλ’ οί προύχοντες των Χίων, ό τότε 
Μητροπολίτης Χίου κύρ Γαβριήλ καί πρό πάντων ό μνησθείς άγιώ- 
τατος Μακάριος ό Κόρινθου, μετέπεισαν αυτόν νά μείννι έκεϊ καί τήν 
δλην φροντίδα καί επιστασίαν τού σχολείου ν’ άναλάβη. Προτάσει 
δ ’ αυτού ή κοινότης των Χίων ή ξέρασε, περί τό 1 7 9 2  έτος, διά προαι
ρετικής των εύπορων συνδρομής οικίαν εύρυχωροτάτην, περιέχουσαν 
κήπον καί αύλήν μεγάλην ήν καί μετεσκεύασαν κατά γνώμην αυτού, 
καί συνέστησαν τήν όνομ.αστήν μετά ταύτα γενομένην δημοσίαν 
Σχολήν (*).

(J) ΈπΙ του άνωφλίου τής μεγάλης θυρας. τής σχολής τής εις τήν μεγάλην αίθου
σαν άγούσης, ήσαν έγγεγραμμένα επί γυψίνης πλακάς διά μέλανος κεφαλαίοις 
γράμμασι τά εξής επιγράμματα ύπ’ αΰτοΰ τοΰ ’Αθανασίου συνταχθέντα τά μέν έν 
μ,έτρω ήρωελεγείω ώς έκ μέρους τής σχολής, τά δέ διά στίχων δεκαπεντασυλλάβων· 

« *Ός πριν εην βροτεω.ν να'ίδων δόμος ούκ άγαν κλυτάς 
'Εστία νυν Μουσών είμι άριπρεπέης.

Των έμέων Χίων, αφετέρων προγόνων περίπυστα,
Ευ ζηλωσάντων έργα ήδ1 ώς τε πλέον».

Καλώς ό χρόνος είρηται τοΐς πάλαι καινοτόμος*
Καί άνευρίσκει γάρ αεί τι των καλών έν βί<ρ 
Τεχνών τε καί επιστημών πλεΐστον άνησιφόρων.
Ίδοΰ γάρ Χίος ή λαμπρά ή κορωνίς τών νήσων,
?Η τφ παντί έξάκουστος καί περίβοξος πόλις,
*Αλλοις έμπρέπουσα καλοις τοΓς τε σπανιωτατο:ς,
^Εστίαν ήνοιξε τά νυν Μουσών εύπρεπεστατην.

! ? t t · · *
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Λιετέλεσεν έν Χίω σχολαρχών μέχρι του 1 8 1 2  καί 5ι$άσκω? 1& 
σχολαστικά λεγάμενα μαθνίματα, ήτοι τήν Λογικήν, τήν 'Ρητορικήν; 
τήν Μεταφυσικήν καί την Θεολογίαν' έν <5ε τω καιρω τ ι ς  καθ’έκάστην 
παραδόσεως δέν άπελείπετο καί τής προς τους μαθητάς ευσεβούς 
καί ηθικής διδασκαλίας, τ ι ς  άνηκούσης δηλονότι καί άρμοζούσης εϊς 
τό παραδιδόμενον μάθημα, διότι κύριον είχε σκοπόν να καταστηστι 
τους οικείους μαθητάς έντριβεΐς εις γράμματα έν γένει, καί να στή
ριξή, αυτούς συγχρόνως εις την χριστιανικήν ηθικήν καί τήν ευσέβειαν. 
Τοσοϋτον δέ ή το φιλόπονος, ώστε μ’ όλα τα  βάρη τής σχολαρχίας

Έξ ών Πανδώρα Ήσιόδειος αυτή τοΤς φιλομούσοις,
Άτρύτοις πόνοις του σοφού Γαβριήλ Ποιμενάρχου*
Καί τελευταΓον ταΤς πυκναΤς φροντίσι χαί καμάτοις 
Τής τετρακτύος τών κλεινών καί τιμίων εφόρων.
"''Ων εις έν πρώτοις τίθεται Ζανής Δρομοχαίτης,
Έάλληςτε δ Γεώργιος ό του ποτέ Παντίου,
Καί μετ’ αυτούς χαί συν αύτοΤς Μανουήλ ό Σχυλίτζης,
Αίαυροχορδάτος τε Λουκάς ό βέλτιστος Παυλίδης.
Ούτοι φροντίζειν ελαχον τής συστάσεως τουργου.
Καί πράττουσί γε τούτο δή θερμώς επιστάτου ντε ς.
Οις άπδδιρη Κύριος τούς μισθούς έπαξίως.
’Έχεις, ώ Ξένε, ειδησιν τοϋ πράγματος συντόμως.
Εί δέ μαθήσεως έρας καί σαυτόν βελτιούν βουλή*
ΕισιΟι, τύχη αγαθή, καί λαβών αΰ μετάδος».

Καί ή περιώνυμος δημοσία Σχολή καί ή πλουσιωτχτη αυτής Βιβλιοθήκη έπυρπολή- 
θηϊαν καί κατεστράφησαν έκ βαρβαρικής επιδρομής έν τώ χαίρω τής στυγεράς κατα
στροφής τής Χίου κατά τδ 1822. Ό τοίχος έν φ ή περί ής δ λόγος Ούρα τής είς 
τήν μεγάλην αίθουσαν εισόδου δέν εΤχεν ετι κατανεύσει οτε μετά τριάκοντα καί 
πέντε έτών αποδημίαν άπήλθον έκεισε κατά τδ 1837. Πρώτον μετά τήν ε?ς τάς 
χατεστραμμενας πατρικάς μου κτήσεις έπίσκεψιν έκαμα τότε εις τδν ιερόν εκείνον 
τόπον οπού χιλιάδες νέων, Χίων τε καί άλλων συνδραμόντων τό πρότερον από πολ- 
λάς τών τουοκονομουμε’νων πόλεων, ειχον έκπαιδευθή καί δπου χάγώ εφοιτησα από 
τού 1810 μέχρι του 1818 καί έκλαυσα πικρότατα, μ ν η σ θ ε ί ς  ημε ρών  α ρ χ α ί ων .  
Ανατείνας δέ τομμα επί τού άνωφλίου ένθα πάλαι ή αν τά επιγράμματα μόλις ήδυ- 

νήθην νά διακρίνω άμυδρά τινα Γχνη τού πρώτου στίχου τού ήρωελεγείου, καί έτερα 
προσέτι έκ τών στίχων α, β καί ιγ, ιδ τού δευτέρου έπιγράμματος, άτινα μόνα το 
γύψινον θριγκίον είχε διασώσει μέχρι τότε από τής έπηρείας τής άτμοσφαίρας καί 
τής ex τών όμβρων βλάβης. ‘Η όλως τυχαία άνακάλυψις αύτη καί μ’έχάρυνε καί 
μ ’ ένεθά^ρυνε. Συνεκέντρωσα τότ’ αμέσως τάς δυνάμεις τής μνήμης μου χαί, πλήν 
^ριών στίχων έκ τών τού δευτέρου έπιγράμματος, διαφυγόντων παντελώς τήν έμήν 
Ηνήμην, άπεμνημόνευσα καί μεταδίδω 6,τι από τού καιρού τής έν τή σχολή κατά 
ϊ4  ~ρ«τα ετη μ.»0 μς·; ϊΤ·/.Λ γνμνάσί»; ή ρ,»λλ»ν Γ**ι5:ϊ;
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Καί τής παραδόσεις των μαθημάτων μετέφρασεν έκ τοΰ Ιταλικού την 
Μ εταφυσικήν, καί Θεολογικήν βίβλον έπιγράψας αυτήν ’Ε πιτομήν  
των θείων δογμάτων' έφιλοπόνησε και την Χ ριστιανικήν άποΛογίαν 
κατά των άθεων καί την ' Η  ντιφώνησιν κατά των γηϊνοφρόνων φι
λοσόφων συνέγραψε καί έξέδωκε ( ') , καί έτερον προσέτι συνέταξε πό
νημα, τον 'Ραψάνην, κατά των παρεξηγούντων τά  θεία ρητά.

Τής φήμης τοΰ ’Αθανασίου έν μικρώ διαστήματι χρόνου διαδοθεί- 
σης πανταχοϋ, συνέδραμον εις Χίον μ.αθηταί καί έξ Αίγυπτου, καί 
έκ Συρίας, καί έκ ΙΙαλα’.στίντ,ς, καί έκ Πελοπόννησου, καί έκ Κρήτης, 
καί έκ των νόσων τοΰ Αιγαίου, καί έκ Σμύρνν,ς, καί Θεσσαλονίκης, 
και έκ Κωνσταντινουπόλεως, καί διαφόρων τής ’Ηπείρου μερών' ήσαν 
δέ τινες καί έκ τής μεγάλης ’Αρμενίας. Τούτων οί μέν έπεδόθησαν μετά 
ταΰτα εις τόν εμπορικόν βίον καί εις ά'λλα έπιτηδεύματα, πολλοί δέ 
έχρημάτισαν διδάσκαλοι εις τάς οικείας αύτών πατρίδας.

Διεύθυνε την έν Χίω Σχολήν 6 ’Αθανάσιος μέχρι τοΰ 18 1 2  έτους, 
καί δύναται δικαίως νά όνομασΟή ό πρώτο; μορφωτής αυτής" ωφέλησε 
δέ πολύ, ό'σον αί περιστάσεις έκεϊναι συνεχώρουν. Φθάσαντα εις βαθύ 
γήρας, οί εΰγνώμονες Χϊοι άπήλλαξαν αυτόν άπό τών κόπων τής 
Διευθύνσεως καί τής διδασκαλίας, καί τω  έχορήγουν πλήρη τοΰ Σχο- 
λάρχου καί Διδασκάλου μισθόν μέχρι τής μακαρίας τελευτής αύτοΰ.

’Αποσυρθείς άπό τής σχολαρχίας έννενηκοντούτης σχεδόν, μετέβη 
και ήσύχασεν εις άναχωρητικόν τόπον καλούμενου 'Ρ ευστά , ένθα ήν 
τό μονύδριον τοΰ άγιου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοΰ Τροπαιοφόρου 
(έν ω διέμ.ενε πρό χρόνων έφησυχάζων ό ομόψυχος αύτώ μαθητής 
καί φίλος Νικηφόρος, ό έν 'Ρενστοϊς προσωνυμούμενος) έχων έν συνο~ 
δία καί τόν Ίεοοδιάκονον ’Ιωσήφ τόν έκ Φουρνά τών ’Αγράφων, &ς 
είχε χρηματίσει μετ’ αύτοΰ έν τή Σχολή ώς ΰποδιδάσκαλος. Είς 
τοΰτον τής ησυχίας του τόν τόπον συνέγραψε τό Ά Λ εΗ καχον Π νευ
ματικόν  κατά τών άντιλεγόντων καί καταφρονητικώς άντιφερομένων 
είς τάς θείας Γραφάς. Μετά τούτο ήρξατο τής συγγραφής ετέρου· βι
βλίου περί τής πρύς τον Θεόν άγιας Πίστεως καί περί τοΰ τ ις  εσ τιν  
ή αληθινή φιλοσοφία (*)' μόλις δ ’ είς μέσον τού προοιμίου οντι, ίπ ή λ -

(*) Τήν Χ ρ ισ τια νικ ή ν  άπολόγίαν, εξαντληθε ίσης μετ’ ου πολύ τής πρώτης 
βχδοσεως* εξέδωκε τό δεύτερον ίδίφ δαπάνη 6 άγιώτατος Μακάριος ό Κορίνθου.

(*) ’Εχ παραδόαεως εχω, παρά τού μακαρίτου Νικηφόρου τού έν ‘ΡευατοΤς παρα·* 
τνύ τό σύγγραμμα τς£το προοιμίων έ'Θηκεν ό ά̂ ίδιμο}
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Csv αΰτώ ρεύμα αποπληξίας, καί διέκοψε την εργασίαν. Μετά δύο 
εβδομάδας μιαρόν άναλαβών, έξηκολούθησε την συγγραφήν καί τω  
έπήλθε δεύτερον, ϊσχυρότερον τοϋ πρώτου ρεύμα' τούτο δέ μόνον έφΟά
σε νά είπη « ετοιμάσατε τα  χρειώδη »’ ή γλώσσα έμενε δεδεμένή* 
έκ δέ τοϋ νεύμ.ατος των όφθαλμ.ών καί έκ μικράς κινήσεως τής χει- 
ρός, ένόησαν οί μετ’ αύτοϋ, ότι χρηώ όη  είπε την κοινωνίαν των 
άχράντων μυστηρίων. Λαβών δέ τό έφόδιον τοϋτο τοϋ ουρανίου δρό
μου, σύννους καί εν γνώσει φρένων, έμεινεν ετι ζών καί νοών έπί μίαν 
ημέραν καί μίαν νύκτα, καί έτελειώθη έν Κυρίω ατάραχος τη 2 4  ’Ιουνίου 
1 8 1 3  έτους' έτάφη έν τω προπυλαίω τοϋ ναού τοϋ μονυδρίου εκείνου (’}.

Βιογραφήσας έως ώδε τόν αοίδιμον ’Αθανάσιον ώς ένα των μετά τά μέσα 
-της ΙΗ# μέχρι τής πρώτης δεκαετίας τοϋ Ι θ ' αίώνος ίιπαρξάντων αιώνιας 
μνήμης άξιων διδασκάλων τοϋ Γένους, ώς έπί μακρόν σχολαρχήσαντά 
έν Χίω, τή πεφιλημένρ μοι Πατρίδι, παρασιωπώ την έκθεσιν των κατ’ 
αύτόν ώς Κληρικόν τής άγιας ορθοδόξου τοϋ Χριστού εκκλησίας, ώς 
έξαίρετον θαυμαστήν καί έπαινέτην τών έν άγίοις τοϋ τε Γρηγορίου 
""Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοϋ Παλαμά καί τοϋ Μάρκου ’Αρχιεπι
σκόπου ’Εφέσου τοϋ Ευγενικού, ώς ά'κρον ζηλωτήν τών πατρώων τής 
εϋσεβείας δογμάτων, ώς βαρύν παπομάστιγα, καί ώς έναρέτως καί 
άξίως τής έαυτοΰ κλήσεως βιωτεύσαντα. Ή  περί τούτων λεπτομερε- 
στέρα έκθεσις δημοσιευθήσεται ιδία, αν μή προλάβ-ρ με τό χρεών.

’Εγγύς ών εις τό τέρμα τοϋ παρόντος λόγου, δεν πρέπει νά παρα
σιωπήσω, ότι ό πολότλας ούτος τής ορθοδοξίας αγωνιστής δεν έμεινεν 
άπείραστος καί πικρίας καί λύπης άγευστος. Συκοφαντηθείς ύπό τινων 
άγιορειτών μοναχών ότι δέν δέχεται άλλ’ αθετεί τά έν τή έκκλη-

Άθανάαιος την ρήσ:ν τοϋ προφήτου Μιχαίου (Κεφ. Ζ \ 2) »θίμοι, ψυχή, ότι από- 
» λωλεν ευσεβής από τής γής, χαΐκατορθών έν άνθρώποις οΰχ υπάρχει» χτλ.

(’) Άπό μνήμης έχω τό εξής έπιτύμβιον σ-υνταχΟέν ύπό τοΰ αυτού Νικηφόρου.
Ή  πολύκροτος ’Αθανασίου φήμη 
Ή περικλεής καί πανένίοξος μνήμη 
Πάντων τοΓς ώσίν ένηχε” θαυμασίως, 
Καί εις έπαινον πάντας κινεί άξίως. 
’Γπήρξε χαί γάρ μαβήσεως παντοίας 
Ταμεΐον σεπτόν τής θύραθεν ή θείας, 
βείων έννοιών πανσεβάσμιος θήχη 
Καί τών ιερών θεολόγων προσθήκη. 
Ά λλ’εΐπερ «ΰτού ενταύθα γή καλύπτει 
Τήν θεόφρονα κάραν τε καί τά χείλη

Μή σύ, θεατά, άνιώ τούτου χάριν, 
Φθέγγεται καί γάρ έκ τών βιβλίων πάλιν. 
Ά λλ’ώ γλυκύ μοι όνομά τε κ πράγμα 
’Αθανάσιε, τών σέ ποθούντων χάρμα 
Νΰν απολαβών Χριστόν τόν έ'ρωτά σσ, 
Ευχου καί ήμάς γενέσθαι μιμητάς Σ». 
Ταϋτάσοι ό σός προσφέρει Νικηφόρος 
Τμ-ερ τής αγάπης σου οΰκ έ'σται κόρος; 

’Ενταύθα κεΤται κόνις ’Αθανασίου 
Τού θεόφρονος έκείνου τού Παρίου.
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«ιΛ γινόμενα ιερά μνημόσυνα έν ταΐς άναστασίμοις ημέραις των Κ υ
ριακών, κατεκρίθη καθαιοέσεως Οπό της μεγάλης έκκλησίας άναποΛό- 
γητος, έν ετει 1781 . ’Αλλ’ έπί τή απολογία ήν, άμα τη έκδόσεε 
της αδίκου καθαιρέσεώς του, άπηύθυνε προς τον τότε οικουμενικόν 
Πατριάρχην κυρ Γαβριήλ καί την περί αυτόν ίεράν Σύνοδον, έτυχεν 
έπιφανοϋς άθωώσεως, δημοσιευθείσης έν σελ. 1 8 7 — 190 τοϋ 'Ενετίη- 
«ιν έν έτει 1785  έκδοθέντος βιβλίου υπό την έπιγραφήν d Ά ντίτιαΛ αςχ

Λείπεταί μοι νϋν νά είπω ολίγα καί περί τής μομφής ήν τινες 
δωρεάν, καί άνωνύμως, προσήψαν εις τον αοίδιμον ’Αθανάσιον έτι 
ζώντα, ώς δήθεν πολέμιον προς τάς περί τής ήθικής άναγεννήσεως 
τής Ελλάδος πατρικά; παραινέσεις τοϋ άδανάτου Κοραή, ώς εις μόνα 
τά  χα,Ιά (καθώς τότ’ έλέγετο) γραμματικά  προσκείμενον καί του 
τότε καθεστώτος πολιτεύματος τών γραμμάτων κρατερώς άντίχόμ,ε- 
νον. Καί κατά τοϋ αοιδίμου διδασκάλου Νεοφύτου τοϋ Δούκα είχον 
έκτοξευθή τότε συγχρόνως πικραί κατακρίσεις ύπό τών περί τόν 
Κοραήν, ώς μή αποδεχόμενου τούς περί τής ελληνικής παιδείας καί 
γλώσσης αυτοσχεδίους στοχασμού; εκείνου. Ά λ λ ’ ό'σον ή το άδικος ή 
κατά τοϋ Δούκα μ-ομφή όνοραστί γενομένη (διότι έκ τής μετά λόγου 
συζητήσεως προβαίνει πάντοτε διαλάμπουσα ή αλήθεια') τοσοϋτον 
άδικωτάτη ύπήρχεν ή κατά τοϋ ’Αθανασίου ανώνυμος. *0 ’Αθανάσιος, 
οΰ μόνον έτίμα υπερβαλλόντως αλλά καί μετά πολλής ευφημίας 
καί επαίνου ήγε τόνομα τοϋ Κοραή. ’Αρκοΰσαν τών λόγων μου άπόδει- 
ξιν ήγοΰμ.αι τό έπόμ.ενον έξ ανεκδότου συγγράμματος του ( ') , απόσπα
σμα, εχον ούτως αυτολεξεί.

<■ Τόν σοφώτατον έν ίατροΐς κύριον Διαμαντήν τόν Κοραήν, τόν μη- 
» τρόθεν μέν Σμυρναΐον, πατρόθεν δέ τά γένος έκ τής Χίου έ'λκοντα, 
·* ακοή μ,έν ώτός τό πρότερον ήκουον, λίαν μοι πεφιλημένε,κϋρ Δαμιανέ, 
» νϋν δέ καί ό οφθαλμός μου έώρακεν αύτόν. Ποϋ δέ τούτον έώρακα^ 
” δήλον ό'τι έν τοΐς δυσί τούτοι; αύτοϋ βιβλίοις όποϋ μ,οί έστειλα;, έκ 
» τών οποίων τό μέν έπιγράφεται Πρόδρομος εΜΐηνιχης ΒιΰΛιοθι'ιχης, 
» τό δέ έτερον Έ Λ .Ιηνιχης Βιβ.Ιιοθήχηζ Τόμος A  . Διά τά όποια καί 
» πολλά σοι ευχαριστώ, αδελφέ, διά τ ί , έδώ εις την ερημίαν ταύτην, 
:» εως τής σήμερον ακόμη δέν εί'χομεν ΐδή κανένα άπό ό'σα ήκούομεν, 
» ό'τι ό άνήο οϋτος, φιλαδελφία κινούμενος, έφιλοπόνησε καί εις φώς

(’) Τοϋ Ά τολογητικοϋ ’Εγχειριδίου. (Βλ, κατωτέρω έν τή άπ*ρ·Λμήτει 
τών ανεκδότων συγγραμμάτων, άριβ. 1),
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» έξέδωκε πρδ{ την τοϋ Γένους ήμιών βελτίωσή. Ειδον λοιπόν, καί' 
» κατά αλήθειαν «θαύμασα την πολυπάθειαν τοϋ άνδρός. Φιλολόγος 
» άριστος’ καί αλήθειας δικαζούσης, μόνος ούτος εινε άξιος νά όνο- 
» μάζεται έν τή καθ’ ημάς γενεά άλλος Πλούταρχος Χαιρωνεύς, ή 
» Λιονύσιος ό Λογγϊνος δν βιβλιοθήκην έμβιον έκάλουν οι παλαιοί 11 · 
Προβαίνων δ ’ έν τω αύτω συγγράμματι ό ’Αθανάσιος τον άποκαλε*· 
μ ίγ α ν '  “ ό μέγας Κοραής (λέγων), το έμψυχον ταμεϊον τής φίλο- 
» σοφίας κτ.λ .

Τέλος λόγου’ ήν ό αοίδιμος ’Αθανάσιος πάντη άκτήμων, καί ό,τΐ 
έπερισσεύετο τό διένειμεν εις τούς πτωχούς* έθεώρει άμαρτίαν τό νά 
έλθνι ό νέος χρόνος καί νά εύρη τόν οβολόν τοϋ παρελθόντος ενιαυτού. 
Πάσα δέ ή περιουσία ήν κατέλιπε τελευτήσας, συνίστατο εις μίαν καί 
μόνην ευτελή ενδυμασίαν, εις τον λύχνον καί εις τό μελανοδοχεϊον του.

Πονήματα αύτοϋ εισι τά  έξης- ών τά μέν έξεδόθησαν, τά δέ κεϊνται 
εΐσέτι άνέκδοτα. Καί έκδεδοριένα μέν εισι.

α) Β ί ο ς  τ ο ϋ  έν  ά γ ί ο ι ς  Π α τ ρ ό ς  η μ ώ ν  Κ λ ή μ ε ν τ ο ς ,  άρχιεπισκό- 
που Βουλγαρίας. Συντεθείς έλληνιστί υπό τοϋ έν άγίοις Θεοφύλακτου τοϋ 
Βουλγαρίας αρχιεπισκόπου, μεταφρασθείς δε εις την κοινήν ημών διάλεκτον 
παρ’ Αθανασίου τοϋ Παρίου. Έτυπώθη μετά τής άσματικής ακολουθίας τοϋ 
αύτοϋ άγιου Κλήμεντος Ένετίησι 4781 εις 8 0ν. Άνέτυπώθη δε καί έν τή 
τοϋ Ο ύ ρ α ν ο ϋ  χ ρ ί σ ε ι  έν Λειψία 480ο εις 8 ° ’.

6)  Ό  Π α λ α μ ά ς  έ κ ε  ΐνος* ήτοι βίος αξιοθαύμαστος τοϋ έν άγίοις Πα
τρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοϋ Θαυματουργού, τού- 
πίκλην Παλαμα. Τοϋ βίου δε προτέτακται καί ή ιερά άκολουθία τοϋ αγίου 
μετά τριών παρακλήσεων, δύο μεν τοϋ θείου Γρηγορίου, τής τρίτης δε τοϋ 
έν μάατυσι μυροβλύτου Δημητρίου* έν Βιέννη 1785 εις 40ν.

γ) Ό  ’Α ν τ ί π α π α ς *  ήτοι αγώνες δπερθαύμαστοι καί ηρωικά παλαίσματα 
καί τφόντι όπερφυή κατορθώματα τοϋ έν άγίοις Πατρός ημών Μάρκου ’Αρ
χιεπισκόπου τής Εφέσου, τούπίκλην Ευγενικού, τοϋ κατ’ έξαίρετον, καί σχε
δόν μόνου, προμάχου καί φύλακος τής άμωμήτου καί άγιωτάτης Άποστολι- 
κής καί πατροπαραδότου ορθοδόξου πίστεως ημών των Γραικών. 1785 εις 8 0ν.

δ) Ή  Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή  τοϋ  κ υ ρ ο ϋ  Ν ε ο φ ύ τ ο υ  έ κ ε ί ν ο υ .  Συνοψισθεϊσα, 
είτ’ ουν άπαλλαγεϊσά τε καί καθαρθεϊσα πάντων τών έ < αυτή περιττών τε 
καί άλλοτρίων τής γραμματικής επαγγελίας τε καί είδήσεως, υπό τοϋ έν ΐεοο- 
μονάχοις έλαχίστου ’Αθανασίου τοϋ Παρίου τοϋ έν τφ  τής Θεσσαλονίκης 
Φροντιστηρίω διδασκαλικ.ώς προϊστάμενου νΰν πρώτον τύποις έκδοθεϊσα κτλ« 
"Ενετίησι 4787 εις 4 0ν.

ε) Λ ό γ ο ς  έ ν ά π λ ή  τ ή  φ ρ ά σ ε ι ,  έκφωνηθεϊς είς Θεσσαλονίκην κατά 
την διυτέραν Κυριακήν τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθ’ ήν τελείται ή μνήμη 
του ίν άγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοϋ Π « -



5ί*μ5.—Λόγος βροντώδης κατά Παπιστών.—Συνεξεδόθη μετά των Πανηγυ
ρικών Λόγων τοϋ Μακαρίου τοϋ Χρυσοκεφάλου σελ. 4 5 7 — 469, Ιν Κοσμσ- 
πόλει (Βιέννη τής Αυστρίας 1793) εις 40ν.

ς) Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή  α π ο λ ο γ ί α .  Συντεθεΐσα μέν από τίνος φιλαδε’λφου 
χριστιανού προς ώφελειαν τών ευσεβών, αξιώσει τοϋ παναγιωτάτου καί Οειο- 
τάτου πατριάρχου κυρίου Γρηγορίου. Έπιθεωρηθεΐσα δε καί πολλαχοΰ ώς 
οΐόν τε επιδιορθωθεΐσα παρά τίνος ευσεβούς φιλοσόφου. Έ ν  τώ τοϋ Πατριαρ
χείου τής Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείο), ετει α ψ \  ή, εις 8 0ν μικρόν (').· 

ζ) ' Ρ η τ ο ρ ι κ ή  Π ρ α γ μ α τ ε ί α ,  ήτοι τής Έρμογε'νους τοϋ Ταρσέως, τοϋ 
κατ’ έξοχήν Τ ε χ ν ι κ ο ϋ  καλουμε'νου, ρητορικής τέχνης έξήγησις. Συνοψι- 
σθεΐςα μέν Ικ τών παλαιών καί διαφόρων εξηγητών, καί ώς ενι άκριβεστατα 
φιλοπονηθεΐσά τε καί επεξερ|^σθεΐσα, καί άναπληρωΟεϊσα τα Ιλλείποντα δπο 
τοϋ έν ίερομονάχοις ’Αθανασίου τοϋ Παρίου κτλ. Ένετίησι 4799, εις 4°ν. 
(έν τή έκδόσεε ταυτη εΰρηνται τοϋ αϋτοϋ Παρίου τέσσαρα Ιπιγράμματα εις τον 
έκδόντα κυρ Μιχαήλ, είς τήν βίβλον, τον Έρμογένην, καί εις τήν λαμπράν 
καί μάλα αξιέπαινου Χίον, έγχειρίδιον περί τοϋ έπιδεικτικοΰ γένους, άναλυτι- 
καί θεωρίαι καί έξήγησις τριών λόγων τοϋ Δημοσθένους, μιας Μελέτης τοϋ 
Λιβανιού, καί τοϋ περί θανάτου λόγου τοϋ ίταλοϋ Σενιέρη)

η) ’Α ν τ ι φ ώ ν η σ ε ς  προς τον παράλογον ζήλον τών από Ευρώπης έρχο- 
μένων φιλοσόφων, δεικνόουσα δτι μάταιος καί άνόητος είναι ό ταλανισμος 
όπου κάμνουσι τοϋ Γένους μας καί διδάσκουσι ποια είναι ή όντως καί αλη
θινή φιλοσοφία. Τούτοις προσετέθη καί παραίνεσις ώφελιμωτάτη προς τους 
άδεώς πέμποντας τούς υίους των είς τήν Ευρώπην χάριν πραγματείας. Ά μφ ό- 
τερα σχεδιασθέντα καί συντεθέντα παρά Ναθαναήλ Νεοκαισαρέως (2). Έ ν  
Τριεστίφ 4802 είς 8 0ν.

θ) Σ τ ο ι χ ε ί α  Μ ε τ α φ υ σ ι κ ή ς .  Συντεθέντα μέν άρχήθεν ΰπά το ϋ ’Αντω
νίου Ίενουηνσίου . . . μετηνεγμένα δέ παρά τίνος ετέρου είς το ιταλικόν ιδίωμα, 
έξ ου δή καί είς τήν έλληνικήν γλώσσαν μετεφράσθησαν καί νϋν τύποις έκδί- 
δονται χάριν τών τής φιλοσοφίας έραστών. Τοότοις είσήχθησαν Ιν πολλοΤς 
τυποις καί υποσημειώσεις διάφοροι καί μετά τό τέλος τό πρός τους άθέους 
|κ  τής μείζονος, κάλλιστον καί ώφελιμώτατον συνόψισμα. Ένετίησι 1802, 
είς 8 0ν μεγα.

ι) Ο ΰρ  α ν ο ϋ  κ ρ ί σ ι ς *  ήτοι θαϋμα φρικτόν καί εξαίσιου τοϋ θαυματουρ- 
γικωτάτου θείου Σπυρίδωνος, δι’ ου τάς βουλές τών παρανόμων παπιστών 
έματαίωσε μή συγχωρήσας αύτοΐς νά έγείρωσιν Άλταριον, ήτοι Θυσιαστή-

( ‘) Έν τφ Α' μέρει τής Νεοελληνικής φιλολογίας τοϋ κυρίου Α. Π. Βρετοϋ, σελ, 
130, άριΟ. 353, έσφαλμένως άποδίδοται τό σύγγραμμα τούτο είς τόν άρχοντα ’Ια
τρόν Βασίλειον, ένα τών έφορων τοό Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ  τυπογραφείου.

(!) Ύπό τό εικονικόν όνομα τού Ναθαναήλ έζέδωκεν ό ’Αθανάσιος τούτο τό πόνη
μά του. Έκ παραδόσεως δ* έχω λαβών, οτι δτε τό συνέταττεν έλεγε « Τοϋτό μου τό 
«σύγγραμμα μέλλει νά έρεΟίση πολλούς κατ’ επάνω μου" όμως θείρ δει δουλεΰειν ή 
υ οΰκ άνθρώποις».

Τούτο δέ καί πραγματικές συνέβη αΰτω μετά τήν έκόοσιν τοϋ βιβλίου.
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ριον μέσα εις τόν έν Κέρκυρα άγιόν του ναόν, συντεθεν μετά τίνος ίεράς κ α ί 
έπινυκτίου Ακολουθίας εις αύτό -καρά ζηλωτοϋ τίνος Αδελφοΰ. Συν τοότω δέ 
καί ό Οεοφεγγής βίος τοϋ ίεροϋ ΚλήμεντΟς τοϋ Βουλγαροκήρυκος καί όμολο- 
γητοο έκδίδοται, έτέρα χρίσις ούρανοΰ καί ουτος ών κατά των καποτόμων πα- 
πιστών (Βλ. Ανωτέρω Οτοιχ. α). Έ ν  Λειψία 1805 είς 8 0ν»

ια) Ε π ι τ ο μ ή ,  ε ί τ ε  Σ υ λ λ ο γ ή  τ ών  θ ε ί ω ν  τ ή ς  π ί σ τ ε ω ς  δ ο γ μ ά 
τ ω ν , μετά πάσης έπιμελείας κατ’ έπιτομήν φιλοπονηθεΐσα δπδ τοϋ έν Ίερο- 
μονάχοις έλαχίστου ’Αθανασίου τοϋ Παρίου1 καί ότι μάλιστα έπισταμενως 
καί έπιμελώς θεωρηθεΐσα όπο τοϋ πάνιερωτάτου καί σεβασμιωτάτου άγιου 
πρώην Κορίνθου κυρίου Μακαρίου τοϋ Νοταρα’ ύφ’ ου καί φωτός Αξία κρι- 
θείσα, κτλ. Έ ν  Αειψί$ 1806, είς 8 0ν.

ιβ) Ή  δε  ί α  κ α ί  ί ε ρ ά  ά κ  ο λ ο υ δ ί α  τ α #  Α γ ί ο υ  ί ε ρ ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς  
’Ελε υθε ρ ί ου »  Έρανισθεΐσα όσο τοϋ ίεροσοφολογιωτάτου κυρίου ’Αθανασίου 
τοϋ Παρίου. Έ ν  Λειψία 1785, έν Κωνσταντινουπόλει 1 8 Ή,  καί εν Κεφαλή- 
νίφ <863.

ιγ) Π ρ ο α ν α φ ώ ν η σ ι ς  προς απαντας τους ορθοδόξους περί τής βίβλου 
τοΰ Νέου Λειμω/αρίου.

ιδ) Ε πιγράμματα ήρωελεγεΓα είς ’Αρσένιον τον Προδρομίτην, είς τήν ίεράν 
μονήν τοϋ έν Βερροία Προδρόμου, καί είς τον άγιον Κλήμεντα. (Έτυπώθησαν 
έν τελεί τοϋ βίου τοΰ άγιου Κλήμεντος).

— ’Α κ ο λ ο υ θ ί α  τοϋ Αγίου ένδοξου μεγαλομ,άρτυρος Φανουρίου τοΰ νεο
φανούς.

—Μ α ρ τ ύ ρ ι α ν  τοϋ Αγίου Ινδόξου νεομάρτυρος Γεωργίου τοϋ Έφεσίου, 
άθλήσαντος έν τή νέα Έφεαιρ έν ετει Ί t 0 1.

— Μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν  τοϋ άγιου νεομάρτυρος Ίωάννου τοΰ Κρητός άθλήσαντος 
i i  τή νέα Έφέσω έν ετει 1811.

— Σ υ ν α ξ ά ρ ι α  δλων τών Κυριακών καί τών έπισήμων ημερών τοΰ Τρι
ωδίου καί τοϋ Πεντηκοσταρίου, συντεθεντα μεν Ιλληνιστί υπό Νικηφόρου Καλ- 
λίστου του 2ανθοπούλου, μεταφρασθέντα δέ είς τήν άπλήν ημών διάλεκτον 
ΰπό τοΰ έν ίερομονάχοις έλαχίστου ’Αθανασίου τοϋ Παρίου, αξιώσει καί προ
τροπή τοϋ πανιερωτάτου καί σεβασμιωτάτου άγιου Κορίνθου κυρίου Μακαρίου 
τοϋ Νοταρα.

— Ά σ μ α τ ι κ ή  Α κ ο λ ο υ θ ί α  είς τιμήν τής αγίας όσιομάρτυρος Παρα
σκευής, έπί τή παραδόξω σωτηρία τής πόλεως Χίου, ην ήργάσατο έν ετε{ 
Ί 4 4 2  ’Οκτωβρίου <4.

— Μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν  κ α ί  ά σ μ α τ ι κ ή  Α κ ο λ ο υ θ ί α  του Αγίου νεομάρτυρος Δ η- 
μητρίου τοϋ Χίου, άθλήσαντος Ιν Κωνσταντινουπόλει Ιν έτει 1802 Ίανουαρί«29.

— Διήγησις τοϋ έν Χ ίω γεγονότος θαύματος τοΰ τίμιου Προδρόμου κατά 
τών Αγαρηνών έν ετει 1740.

— Διήγησις τοϋ έν Χ ίω γεγονότος θαύματος τής ύπεραγίας Θεοτόκου κατ* 
τών ’Αρμενίων έν ετει 1748.

"Απαντα δέ ταϋτα συνεξεδόθησαν μετ’ άλλων συγγραφών διαφό
ρων έν τω Νέω, Αειμωναρίφ. Έν Βενετία 1819 .
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Π ονήματα ί έ  αύτοϋ ανέκδοτά ΰ η ι  τ ά  έξης.

1 — Έ  γ χ  ε ιρ  ί δ ι ον  α π ο λ ο γ η τ ι κ ό ν  διά βραδέων προς τα. δείνας κατη- 
γορίας τάς κατά τοΰ συγγραφέως τής Ά ν τ ι φ ω ν ή σ ε ω ς  γενομένας (*)-.

2 — Ν έ ο ς  ' Ρ α ψ ά κ η ς ,  ήτοι ε^εγχος καί στηλίτευσις, Ιν εί'δει απολογίας 
γινόμενη ποός τας παρά τίνος των Λιμπερτίνων αντίθεους βλασφημίας κατά 
τής εύσεοως τε καί λίαν λυσιτελώς υπό τής Ικκλήσιαστικής προνοίας προς 
πάντας Χριστιανούς προεκδοθείσης ( ) Π α τ ρ ι κ ή ς  παραινέσεως (γρ. Διδα
σκαλίας).

3 —Φόαγγέλιον, δ·.’ ου μετά τής προσηκούσης αισχύνης πδρρω τής των 
πιστών ομηγύρεως άποβάλλονται οί πάντη άναιδώς καί ασεβώς τας θείας· 
στρεβλοΰντες Γραφάς.

4 — Ά λ ε ξ ί κ α κ ο ν  Π ν ε υ μ α τ ι κ ό ν ,  ήτοι Έγχειρίδιον διδάσκον Ιν άπλή 
φράσει δτι δσοι θέλουσι νά ήναι καί να μενωσι Χριστιανοί, Ιξ ανάγκης πρέ
πει να μισώσι καί νά άποφεύγωσι τους αντιλέγοντας καί καταφρονητικώς 
άντιφερομένους εις τας θείας Γραφάς, αί όποΐαι είναι τά βιβλία τής χριστια
νικής πίστεως.

5 — 'Ό τ ι οί άπό Αατίνων εις την ορθόδοξον Εκκλησίαν προσερχόμενοι ά\Λαν- 
τιρρήτως, άπαραιτήτως καί άναγκαίως πρέπει νά βαπτίζωνται.

6 — "Οτι ή Ιν ΐή  θεία Λειτουργία ευχή τής μετουσιώσεως εφθαρται £ν τοϊς 
κάτω χρόνοίς, πα ρεντεθιίσης έξωθεν ξένης τίνος καί άλλοτρίας προσθήκης 
(« Κύριε ό τό Πανάγιον Σου Πνεΰμα » κτλ.) υπό τολμηρά; J  αμαθούς χειρός.

7 — Σχολ ική Ιπίστασις εις την έπιστολήν τοΰ έν άγίοις Ισιδώρου τοΰ Πηλου- 
σιώτου, ής ή άρχή σ Ά νήρ ελλόγιμός καί ορθός * κτλ.

8 — ΌίτοΓα πρέπει νά ήναι τά έξ εύλαβείας εις τούς ναοΰς τοΰ θεοΰ γινό
μενα αναθήματα, σκεύη, άμφια κτλ.

9 — Κατά τών άμαθώς καί άνοήτως λεγόντων καί διϊσχυριζομένών δτί δεν 
πρέπει νά φυλάττωσιν οί χριστιανοί είς τά όσπήτιά των Μεγάλον αγιασμόν*

4 0 —Έξήγησις τής έν τω Κοντακίω τοΰ Μεγάλου Βασιλείου λέξεως κ υ 
ρ ιό τ η ς .

14—Ό μοια τ ι ς  Ιν τώ πρωτώ τροπαρίφ τής ίί'.ιίιδής τοΰ είς ήχον Α ’ Τρια
δικού κανόνος λέξεως δ ι ά κ ο σ μ ο ς .

4 2 — Περί τής γονυκλισίας τής Ιν τή άγια Πεντηκοστή τελουμένης' ήγουν 
διατί τότε γονατίζομεν, καί ποιαν ώρίν τής ημέρας Ικείνης πρέπει νά γονα- 
ΐίζωμενι

43 —  ’Απολογία ώς Ιν συντόμω προς τάς συκοφαντίας τοΰ νέου φιλοσόφου 
προς τε τον κάτοικον τής γής διά τί δεν φρονεί κατοικημένους τους πλανή- 
Ίας όποΰ κατ’ αυτόν είναι ή ζωηρά ’ιδέα τής άπειροτητος τοΰ Θεοΰ, καί προς 
τον θεόν διά τί δεν ε'δωκε δύναμιν είς αύτόν να εξερχεται εκ τής γής.

ΒίΓ

(') Περί της Ά ν τ ι φ ω ν ή σ ε ω ς  (3λ. ανωτέρω στοιχ. η.
(®) Περί τής Πα τ ρ ι κ ή ς  Παραι νέ σε ως ,  ή Διδασκαλίας, [3λ. μέρος Β’ τής 

Νεοελληνικής Φιλολογίας τοΰ κυρίου Α. Π. Βρετοΰ άριθ. 291 σελ. 108.
\  \ <ti· ι η  ' Λ'Γ· ί ι; j
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4 4 — "Οτι οΐ νέοι Μάρτυρες είσιν άγιοι, και πρεπει να τιμώνται ώς τοε·* 
οϋτοι και ά'νευ κανονικής διαγνώσεως τής μεγάλης Εκκλησίας.

45— Έκθεσις ειτ’ ο3ν ίμολογία τής άληθοΰς και ορθοδόξου πίστεως, γενο- 
μ ίνη  £>πδ των άδίκως διαβληθΕντων ώς καηιοτόμων, ττρος θεοφιλή πληροφο
ρίαν των σκανδαλιζομενων άδελφών.

46 —Περί του τί Εστιν έθος, συνήθεια και παράδοσις. Τί διαφέρει Ιθος 
παραδόσεως. "Οτι και έγγραφός Ιστι παράδοσις. Πώς νοοΰμεν καί λέγομεν 
την παράδοσιν. "Οτι τδ ά'γραφον έθος, ήτοι την Εκκλησιαστικήν παράδοσιν, ίσα 
τοίς γεγραμμένοις όφείλομεν φυλάττειν. "Οτι τας παραβάσεις των παρα
δόσεων οί κανόνες Επανορθοΰσιν. "Οτι διαφέρουσιν άλλήλων τά έθιμα. "Οτι 
καί μεταγενίστερά εΐσιν έθιμα Εν τή Εκκλησία α δη καί αυτά φυλακτεα.

47— 'Επιστολή άντι^ητική  γενομένη πρός τήν παρά τινων περί τοϋ Κυ
ριάκου σώματος κακοδοξίαν.

48— θ ε μ α τ  ο γ ρ α  φία,  χάριν γυμνάσεως των μαθητών, Εγκώμιον ούσα κα
θαυτά τής φιλοσοφίας.

4 9 — Βίος καί πολιτεία τοΰ Εν άγίοις Πατρδς ημών Μακαρίου 'Α ρχιεπι
σκόπου Κορίνθου τοΰ Νοταρα καί Κανών δμνητήριος είς αϋτδν τον άγιον, υπό- 
θεσιν ε/ω ν τινά τών πολλών αΰτοΰ θαυμάτων ( ') .

’Αλέξανδρος Ίωάννου Μαυροκορδάτος.
’Εγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει καί έκέκτητο ίδιάζουσαν ευφυΐαν 

καί οξύτητα νοός, καί παιδείαν ού τήν τυχοϋσαν, διότι ήν εΐδήμων 
τής Ελληνικής, Γαλλικής, ’Αραβικής, καί Τουρκικής, δεινός τε τφ  
λέγειν καί περί τήν διπλωματίαν έμπειρότατος, θιασώτης δέ τής 
ποιήσεως. Διατελέσας έπί δύω έτη μέγας διερμηνεΰς (1783  — 85) 
έγένετο μετά ταϋτα ήγεμών τής Μολδαβίας, ήν όμως δύο μόνον ετη 
διώκησε, διότι έπισυμβάντος τότε τοϋ μεταξύ Τουρκίας καί Αυστρίας 
πολέμου, ήναγκάσθη ν’ αποχώρησή είς Μοραβίαν, έξ ού καί φιραρής, 
ήτοι φυγας έπωνομάσθη- διαμείνας δ ’ έκεϊ ικανόν χρόνον άπεσύρθη 
είς 'Ρωσσίαν, ένθα καί άπεβίωσε περί τά  τέλη τοϋ έτους 1817.

Ό  'Αλέξανδρος συνέγραψεν, ώς λέγεται, τδ άνωνύμως Εκδοθεν ποίημα 
«Βόσπορος Εν Βορυσθένει » Εν Μόσχα 4810, καί έλαβε μέρος καί ίδίφ δα
πάνη Εξέδωκε τδ τρίγλωσσον λεξικόν τοϋ Βενδότη (*).

(ι) ’Έταξα τοϋτο τδ σύγγραμμα Εν τοΤς άν ε κδότ οι ς ,  διότι, εί καί συνεξεδόθη 
μετά τής άσματικής ακολουθίας τής ύπδ τοϋ μαχαριωτάτου Νικηφόρου τοϋ εν 'Peu- 
στοΤς έχπονηθείσης χαΐ νϋν πρώτον Εν Χίφ Εν ετει 1863 είς 8ον ΕχδοΟείσης, ούδε- 
μίαν δμως εχει αξίαν πρωτοτύπου, ατε τινων μέν τροπαρίων παραλειφθέντων, άλλων 
δΕ οΰχ εϋλόγως παραμορφωθέντων, Ετι δΕ χαΐ τής βιογραφίας τοϋ άγιου οΰκ εύτό- 
πως οΰδ’ εϋχαίρως μετασχευασθείσης έπί τ δ έ λ λ η ν ι χ ώτ ε ρ ο ν ( ί ) ,  ώσανεί ήν άχατά- 
ληπτον είς τδ χριστεπώνυμον πλήρωμα τδ ύφος τής γλώσσης είς ήν καί συνέγραψεν 
ίχαμίτως καί Εδίδαξε καρποφόρως δ αθανάτου μνήμης διδάσκαλος Αθανάσιος,

ί')  Ε, Χταματιάδου Βιογρ. Δ;ερμτ(νέωγ σίλ, 145»
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Μαρίνος Πινεατόρος.
Έγεννήθη τψ  1771 εις ’Αργοστόλιον της Κεφαλλήνιας άπό τδν 

νομοδιδάσκαλον Βασίλειον Πινιατόρον. Διδαχθείς έν τΐί πατρίδι τήν 
ιταλικήν, λατινικήν καί Τα στοιχειώδη μαθήματα μετέβη εις Βενε
τίαν καί Πατάβιον τϋρός τελέιοποίησιν.

Μαθητεόων έν ’Ιταλία έζέδωκε δοκίμια της ίκανότητος καί πρώτος φιλο
λογικές καρπός τοϋ νεαροΰ Κεφαλλήνος ήσαν ύμνοι άνακρεόντιοι ίταλιστί 
(Scherzi giovailili) άναφερόμενοι μετ’ Ιπαίνων εις την πολιτικήν έφημερίδα 
Τής Βενετίας τοϋ 1792. 'Έτερον ποιημάτιον αύτοϋ Ιπιγραφόμενον M adrigali 
ed  epigram  mi κατεχωρήθη εις την Ιν Βενετίφ Ικδιδομένην συλλογήν των 
Ικλεκτών συγγραμμάτων, θαυμαστής δε ών τοΰ Γολδόνη έξέδοτο ίταλιστί 
έγκώμιον αότοΰ, λίαν Ιπαινεθέν.

’Ανακηρυχθεΐς μέλος των άκαδημιών τής Φερράρας, 'Ρώμης, και Κερ- 
κύρας έπανέστρεψεν εις 'Επτάνησον καί έτιμήθη δι’ έπιζήλων θέσεων 
ύπό των κατά καιρούς κυβερνήσεων. Άπεβίωσε τήν 7  Δεκεμβρ. 1 8 1 8 .

Έ κτος των μνησθε’ντων συνέγραψεν ίταλιστί καί τα έξης σωζόμενα ανέκδοτα. 
— 'Ιστορίαν τής Κεφαλληνίας άπο των μυθικών χρόνων μέχρι τής πτώσεως 
τής Ένετικής δημοκρατίας σύγγραμμα όντως πολύτιμον, καταδείκνυαν τήν 
πολυμάθειαν καί φιλοπονίαν τοΰ άνδρός, καί κατά πολύ ΰπερέχον των περί 
τής αύτής νήσου μονογραφιών τοΰ Αοβέρδου καί Χοΐδα.

—  Παρατηρήσεις κριτικός καί σόγκρισιν των ποιημάτων τοϋ Τάσσου καί 
Ά ριίστου.

"—Προτάσεις οίκονομικάς περί ώφελίμων άντικειμένων εις τήν έγχώριον 
κυβέρνησ ιν.

"—'Ρωμαντικον έπιστολάριον Ιπιγεγραμμένον L’inna m o ra to e d  il gaiailte .
— Ποιήματα λυρικά, εις στίχους άνομοιοκαταλήκτους.
— Λόγους ηθικούς.
— Εικόνας κριτικάς.
Προς τούτοις δε μετέφρασεν ο Πίνιατόρος από τόΰ ελληνικού ίταλιστί τον εις 

Μέγαν Βασίλειον λόγον Γρηγορίου Ναζιανζηνοϋ (*).

Δελλαδέτζιμας.
Α \ γγεΛος. Έγέννήθη εις Άργοστόλιον τής Κεφαλληνίας Τήν 12 

Φεβρουαρίου 1 7 5 2 . Παΐς ήχθη ύπό τοΰ πατρός, τοΰ κόμητος Κωνσταν
τίνου Δελλαδέτζιμα, εις τό έν Παταβίω γυμνάσιον τοϋ Σαμάσκη προς 
εγκύκλιον παίδευσιν.

Έκμαθών τήν ελληνικήν, λατινικήν, ιταλικήν, γαλλικήν, καί α γγλι
κήν γλώσσαν κατετάχθη εις τό Παταβινόν πανεπιστήμιου, όπου έδι*

(’) Βιογρα^ίαΐ τΰ>ν έπιβήμων Κεφχλληνίιΐν*



δάχθ/ί κατά πρώτον την φιλοσοφίαν καί τά  φυσικομαθηματικά, t l t i  

S' έπεδύθη είς την ιατρικήν. Είκοσιτριέτης έλαβε τόν στέφανον του 
ιατροί δασκάλου. ’Εκ Παταβίου μετέβη εις Βονωνίαν καί άλλας πόλεις 
πράς τελειοποίνισιν καί πρακτικήν έξάσκησιν. Έν Φλωρεντία άνέλαβεν 
εις τό νοσοκοαεΐον της άγιας Μαρίνας ίώ ίεκα  κλίνας ασθενών είτα 
S ' έπισκεφθείς την Νεάπολιν καί 'Ρώμην, άποκατέστη εν Βενετία με- 
τερχόμενεος τόν ιατρόν καί ίιάφορα έκίΐίω ν συγγράμματα. Τφ 1786 
τριακονταέτης την ηλικίαν, ίιωρίσθη καθηγητής τής ιατρικής (Ma
teria medica) εις τά Πανεπιστήμιου του Παταβίου, άνατεθείσης αυτοί 
τζ> 1818 καί τής έδρας τής Φυσικής ιστορίας. Τώ 1817 έτιμήθη με 
τον τίτλον κοσμήτορας τοϋ Πανεπιστημίου (rettore manifico).

Δύο μνημεία άνηγέρθησαν τώ περιβλέπτω Κεφαλλήνι έν τή πλα
τεία τοϋ Παταβίου, τά μέν, έν 1793, ίιά  συνεισφοράς τών πολιτών 
καί καθηγητών, τά ί έ  ΰπά τών έν Παταβίω σπουίαζόντων συμπα
τριωτών του.

Ό  Δελλαίέτζιμας, είς τών έπιφανεστέρων ιατρών τοϋ καιρού του άναίει- 
χθείς, έγραψε πολλά λατινιστί καί ίταλιστί, έξ ών μνημονεύονταιταϋτα.

— Λύσις τοϋ μαθηματικού ζητήματος περί τον τριών σωμάτων. Έ ν  Τ ι- 
κίνιρ 1780.

— Σκέψεις περί διαφόρων δηλητηρίων καί άλλων ουσιών. Έ ν  Βενετία 1784,
— Έξακολούθησις τών περί δηλητηρίων σκέψεων. (Έτυπώθη συν τώ προ- 

μνημονευθέντι πρώτω μίρει Ιν τοίς Επιστημονικοί; Πρακτικοί; τής Φε(5ράρας).
— Περί Κωνικών τομών.
— Περί τών φαινομένων τής κινήσεως πολλών σωμάτων 4 <85.
— Λόγος κατά την άνάληψιν τής Ιν Παταβίω διδασκαλίας Βενετίφ 1788.
— Πρόοψις τών κατά το 1786 παραδοθησομένων εν τφ  πανεπιστήμιο) 

μαθημάτων. Έ ν  Παταβίω.
— Λόγοι Ικφωνηθέντες λατινιστί. Παταβίω 1788.
— Πραγματεία περί ιατρικής όλης τοϋ Γουλιέλμου Κοΰλεν, καΟηγητοϋ τής 

ιατρικής Ιν τώ πανεπιστήμιο) τοϋ Εδιμβούργου, Ικ τοϋ άγγλεκοϋ μεταφρασθείσα 
εις τό ιταλικόν καί πλείστοις σημειώμασι πλουτισθείσα. Τομοι 2 . 1793.

— Περί δυνάμεως φ αρμάκω ν όρΟώς Ιξετα ζομ ένω ν. Βενετίφ 1813.
— Λόγος περί Φυσικής ιστορίας. Έ ν  Π α τα β ίψ  1814.
— Παρατηρήσεις περί άμανε-ιών. Παταβίω 1815.
— Πραγματεία περί γεωλογίας. Βενετία 1816.
— Λόγοι Ικφωνηθεντες είς τήν συνέλευσιν τών μεγάλων ακαδημαϊκών. ΙΙατα-

βίφ 1817.
— Περί αερωδών Ιπισωρεύσεων τοϋ ανθρωπίνου σώματος.

Διατάξεις γενικής παθολογίας. Έ ν  Βενετία 1819, τόμ. 5.
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Β \ ΝικόΛαος ΛεΛΛαδέεξεμας έκ τόΰ αύτοΰ οίκου' έκπαιδευθείς τήν 
ιατρικήν έν τοΐς πανεπιστημίοις τής Ευρώπης έπανήλθεν είς Κεφαλ
ληνίαν τώ 1794 , καί κατέγινεν εί; σύνταξιν ελληνικής φαρμακοποιίας, 
μ ή έκδοθείσης. Έκ τών συγγραμμάτων τοΰ λογίου τούτου "Ελληνος 
έδημοσιεύθη τό περί ιαματικών φυτών Κεφαλληνίας (Prospetto della 
pianteche si trovanno nell isola di Cefdouia e che si possono ado- 
prare a titoli di rimedii od alimenli) (*).

Χριστόδουλος Κεφαλάς.
’Εγεννήθη είς Ληξούριον τής Κεφαλληνίας περί τά  μέσα τοΰ ΙΗ# 

αίώνος- παιδευθείς τό πρώτον υπό τον άββάν Κορνάλβαν, διδάσκοντα 
τήν ιταλικήν, λατινικήν, καί τά στοιχεία τών επιστημών έν Ληξου- 
ρίω, ειτα δέ ύπά Δαμωδάν, καί τον μ.οναχικόν άσπασάμενος βίον, με- 
τωνομάσθη Χρύσανθος, καί διέπρεψεν ώς ιεροκη'ρυξ έν Κερκύρα. Μετά 
τήν άποβίωσιν τοΰ μητροπολίτου Κερκύρας Θεοδώρητου Τσιγάλα, ή 
γαλλική εξουσία εΐσακούσασα τής κοινής θελήσεως καί τιμώσα τήν 
αξίαν τοΰ Κεφαλά, παρέδωκεν αύτώ τήν τελείαν έκκλησιαστικήν κυ- 
βέρνησιν καταστήσασα διά βίου τοποτηρητήν τής Κερκυραϊκής μητρο- 
πόλεως. 'Ο Κεφαλάς δεχθείς τό άξίωμα άπεποιήθη τήν προηγουμέ 
νως προσενεχθεϊσαν αύτώ αρχιεπισκοπήν Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. 
Οσίως δέ καί θεαρέστως βιώσας έξεδήμησεν έν Κερκύρα πρός Κύριον 

περί τάς άρχάς τής ένεστώσης έκατονταετηρίδος « άφήσας, ώς λέγει 
" σύγχρονος βιογράφος, θλίψιν καί πόνον είς όλους τούς καλούς, καί 
*> είς ολόκληρον τόν λαόν, όστις παμπληθής καί μέ αληθή δάκρυα 
» τρυφερότητος καί σεβασμού παρασταίνων τήν θλίψιν του τόν συνώ- 
ιι δευσεν εως είς τόν τάφον ».

"Εγραψεν ό Κεφαλάς ίταλιστί καί έξεδωκεν, Επιτάφιον είς τόν διδάσκα
λόν του Κορνάλβαν τυπωθέντα έν Βενετία τώ 1819.

Α ί δέ διδαχαί του μένουσιν άνέκδοτοι.

Δημήτριος Στεφανόπουλος.
Έγεννήθη τώ  1 7 4 9  έν Κορσική έξ οικογένειας προσφυγούσης αύ- 

τόσε έκ Μάνης, καί σεμνυνομένης έπί τή έκ Κομνηνών καταγωγή. 
’Ελθών είς 'Ρώμην, είσήλθε τή συστάσει τοΰ πρέσβεως τής Γαλλίας 
είς τό κολλέγιον τής προπαγάνδας- μή έχων όμως μηδεμίαν πρός 
τό  εκκλησιαστικόν στάδιον κλίσιν έπανήλθεν είς τήν στρατιωτικήν

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ ΑΙΩΝ. 645

(') Μαζαράκη, «ντόθι.



6 4 6 TMHlfA ΠΕΜΠΤΟΝ.

υπηρεσίαν τής Γαλλίας (1773), Μετά τετραετή υπηρεσίαν ώνομάσθη 
ίλαρχος του ιππικού, καί μετ’'όλίγον τφ  άνετέθη υπό τής γαλλικής 
κυβερνήσεως αποστολή εις ’Ανατολήν. Οί τίτλοι τής οίκογενείας αΰ- 
τοΰ όρμωμένης από Ααβίδ Κομνηνοϋ, τελευταίου αΰτακράτορος τής 
ϊραπεζοϋντος, άνεγνωρίσθησαν διά διπλώματος Λουδοβίκου ΙΣΤ ', 
συνεπεία έπισταμένης έξερευνήσεως τοϋ διασήμου γενεαλόγου Χερίνου, 
'θ  Δημήτριος ήτο άνήρ καλλιεργημένου πνεύματος, γιγνώσκων εκτός 
τής αρχαίας καί καθομιλουμένης ελληνικής, πολλάς άλλας διαλέκτους.

Έ π ί τής Γαλλικής έπαναστάσεως συλληφθείς ώς βασιλόφρων κα- 
θείρχθη’ ύστερον λυτρωθείς παρηκαυλούθησε τους Βουρβώνους, παρ’ ών 
ένεπιστεύθη διαφόρους άποστολάς. Μετέπειτα κατέφυγεν εις Βαυαρίαν, 
ένθα διέμεινε μέχρι τοϋ 1802" εΐ καί προσωπικώς γνωρίζων τόν συμ
πατριώτην του Ναπολέοντα' ουδόλως έπλησίασεν αυτόν' έπί τής πα 
λινορθώσεις έτιμήθη υπό Λουδοβίκου III’ μέ τόν μεγαλόσταυρον, 
διορισθείς καί υπασπιστής του.

’Απεβίωσεν. έν Παρισίοις την 8 Σεπτεμβρίου 1821 έν ήλικία έτών 
εξήκοντα δύσ.

*0 Στεφανόπουλος έγραψε τά  εξής,
—le ttre  de Demetrius Comn^ne ό M. Rock sur la fin tragique de 

David Comnfcne. Paris 4807,
—Notice sur la maison des Comnfenes et sur les eireonstances qt>j 

Pont transplanlee en France. Paris 1813.
— Περί τοϋ Iv Έλλάδι πραομηρ.ικοϋ πολιτισμού (ανέκδοτον) (*).
’£κ τής οίκογενείας των έν λόγω Στεφανόπούλων κατάγεται καί 

ή διάσημος δούκησσα τοϋ Άβραντές, σύζυγος τοϋ στρατηγού Ζουνότου.

Νικόλαος Μαυρομμοότης.
Έγεννήθη έν Κατούνιρ τής ‘Ακαρνανίας τφ  1 7 7 1 ' ό πατήρ αύτοϋ 

δςάσημος προΰχων τής ’Ακαρνανίας Πανο-Κατούνας επιλεγόμενος, λα
βών μέρος εις την έν 1 7 7 0  ελληνικήν έπανάστασιν, έθανατώθη έν 
Βραχωρίφ' ό Νικόλαος κοιλιόρφανος έπιμείνας, έπροστατεύθη υπό των 
θείων του, καί μετά την έν τή πατρίδι καί έν Μεσολογγίω έκμάθη- 
σιν των έγκυκλίων εστάλη εις Πατάβιον καί Βονωνίαν προς σπουδήν 
τής ιατρικής’ έν ’Ιταλία διατριβών συνέταξεν ώδήν Πινδαρικήν εις τόν 
Ναπολέοντα, καί άλλα τινα, άπερ ελληνιστί έξέδωκεν. Έπανελθών 
εις τήν 'Ελλάδα, καί τά μάλιστα φημιζόμενος ώς ιατρός καί πολυ-

(*) feller, Biographic UttiYCfSille, t?Sli IIlj
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μαθής, προσεκλήθη υπό τοϋ Μουχτάρ-πασά ώς ίδιος ιατρός' μ·}) δυνά- 
μενος όμως δ φιλελεύθερος Μαυρομμάτης ΐνα επί πολύ διατρίψη έν τή 
τυραννική των Ίωαννίνων αύλή, έφυγεν εντεύθεν κρύφα τώ  18 0 7  μετά 
τοΰ φίλου του ’Ιγνατίου μητροπολίτου "Αρτης είς·Λευκάδα. 'Η έν ταϊς 
'ίονίοις νήσαις Γαλλική κυβέρνησις τον έτίμησε μέ καθέδραν τών μα
θηματικών καί της έλληνικής φιλολογίας έν τώ Κερκυραϊκφ άρχιγυ·-' 
μνασίφ από της οποίας εύκλεώς έδίδαξε ταΰτα μέχρι τοϋ θανάτου 
του. Συγχρόνως δέ άνετέθη τώ Μαυρομμάτγ ή λογοκρισία τών έκ τής 
Κερκυραϊκής τυπογραφίας έκδιδομένων βιβλίων.

Πάσ-χων έκ λιθιάσεως μετέβη τώ  1 8 1 7  πρός θεραπείαν εις ’Ι τ α 
λίαν, καί τό αυτό έτος άπεβίωσεν έν Λιβόρνω, μέγα άφείς κενόν έν τ ϊΐ 
νεοελληνική φιλολογία (').

'Ο X. Φιλητάς λέγει τάδε περί τοΰ έξοχου τούτου ίατροΰ καί δει
νού έλληνιστοϋ" <■ Μέ λαμπρόν νοϋν από την φύσιν προικισμένος καί 
» πολλήν χάριν τοϋ λόγου, καί μνη’μην ευτυχή, έκαμε προόδους πρω
ί» τον βίς τούς κλασικούς λόγους ήμετέρους τε και όθνείους, έπειτα 
»> δέ εις τάς ίατρικάς καί φυσικομαθηματικάς έπιστήμας εις τοιοϋτον 
» βαθμόν, ώστε ελληνιστής καί φιλολόγος άνεδείχθη τών συγχρόνων 
» δμογενών αΰτοϋ οΰδενός ίσως δεύτερος, ιατρός δέ έκ τών πάνυ 
» ευδόκιμων, καθώς καί μαθηματικός άξιόλογος· 'Ο άξιος οΰτος άνήρ, 
” άν καί διάφορα έγραψε πεζά τε καί έμμετρα εις τήν άρχαίαν καί 
" τήν νεωτέραν γλώσσαν, μετριόφρων ών ολίγα έξέδωκε διά τών τύ- 
» πων, καί όσον ήμεΐς έγνωρίσαμεν ειδύλλιόν τ ι , ετι  εις τήν ’Ιταλίαν 
D διατρίβων, καί ωδήν εις Ναπολέοντα τόν πρώτον" αλλά φέρονται 
» αΰτοϋ όμως έν χειρογράφοις πολλά καί διάφορα κατ’ άμφοτέρας τάς 
» έλληνικάς διαλέκτους" έκ τούτων άνεγνώσαμέν ποτέ Προα,γώηογ 
» Λιατριβην περί τών Ιλ .Ιψ ιχω ν Λόγων γραμμένην εις τήν λογίαν 
» νεωτέραν γλώσσαν, ένθα περί τών γενών πραγματεύεται τοϋ λόγου, 
» ήτοι τής ιστορίας, τής ευγλωττίας, τής ποιήσεως, καί τοϋ διαλό- 
» γου, περί τοϋ άληθοϋς αυτών σκοπού, καθώς καί περί τών άρε- 
>» τών καί κακών τοΰ υφους" προσέτι δέ ελληνικήν έπιστολήν πρός 
» Γρηγόριον Μπαλανίδην υπέρ τού Κοπερνικανοϋ συστήματος ».

’Εκτός τούτων έγραψεν ό Μαυρομμάτης,
— Πνιγμόν τής Φροσύνης, ποίημα δημοσιευθίν έν Κέρκυρα, καί τοΰ όποιος

(*) ’Εραν.ττής, Κεοκΰρα Ιθΰθ ϊϊλ , 389—90.
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απόσπασμά έστιν, ώς λέγεται, το νΰν ώς δημοτικόν άσμα φερόμενον περί τοϋ 
αιματηρού έκείνου έπισοδίου των Άλληπασικών χρόνων.

— Ευγενίου Βουλγάρεως έγκώμιον, είς άνθηραν άρχαίαν Ιλληνικήν, δηαο- 
οιευθέν έν Έρανιστή (οελ· 390 — 403).

— Επιστολήν τω προέδρψ τής έν Ζακύνθω ’Ακαδημίας περί του έν 1813 
όπό ’Ά γγλω ν αυλληφθεντος προέδρου τής έν Κέρκυρά Ίονικής Α καδημίας 
Γάλλου συνταγματάρχου Βωοράνδου, δημοσιευθεΐσαν έν τφ  αύτω περιοδικφ
οελ. 487— 8.

— Λόγον προς τους νέους τοϋ Ίονίου περί άνάγισης τής σπουδής τής αρ
χαίας καί νέας Ελληνικής γλώσης, άναγνωσθεντα έν τή Ίονίω ’Ακαδημία.

— ’Ωδήν Ιτεραν εις τόν Ναπολεοντα, άναγνωσθεΐσαν έν τή αυτή ’Ακαδημία.
Μετε'φρασεν είς γλαφυρόν νεοελληνικόν ύφος τό, περί πολιτισμού των Φαιά-· 

κων ίταλιστί συνταχθεν δοκίμιον δπό Μελίκη. Ή  μετάφρασις ίτυπώθη τω, 
4819  έν Κέρκυρα, καί έν τω Έρανιστή, κατα λάθος δπό τό όνομα τού Μελίκη^

Τήν στέρησιν τού Μαυρομμάτου περιπαθούς δια πονήματος Ιθρήνησεν ό, 
Δελβινιώτης. Ή  δέ προς τόν Μαυρομμάτην ιταλική αϋτη έλεγεία έδημοσιεύθη 
ί>πό Μουστοξείδοο, έν προοίμιο) καταλλήλως έγκωμιάσαντος τόν υμνούμενου,. 
Καί ό σοφός δε των Σουτσείων συγγραφευς μετ’ έγκωμίων έμνημόνευσε τοϋ, 
’Ακαρνανος λογίου.

Ιωάννης Βίλαράς.
Έγεννήθη έν Ίωαννίνοις τω  1771 παρά Στεφάνου ιατρού ΒίΧαρά 

καί Τάροας Πελοποννηαίας, καί έπαιδεύθη τά  έγκύκΧια είς τά  σχο-. 
λεία τής πατρίδος του, διδαχθείς καί παρά τοϋ πεπαιδευμένου πα- 
τρός του τήν λατινικήν, ιταλικήν, καί γαλλικήν γλώσσαν, καί τά 
στοιχειώδη μαθήματα.

Δεκαοκταέτης (1 7 8 9 ) εστάλη εις Πατάβιον, καί εν τή περικλεει 
τής πόλεως ταύτης Ακαδημία έσπούδασ? τήν ιατρικήν’ διδάκτωρ δέ 
άναγορευθείς είς τήν πατρίδα του, προσελήφθη ώς ιατρός τοϋ Βελή- 
πατα, υιού τοϋ Ά λη Τεπελενλή. Τόν Βελήν ήκολούθησεν ό Βιλαράς 
εις τόν κατά τοϋ Βερατίου πόλεμον, εις τήν ήγεμονείαν τοϋ Μορέα, 
είς τό στρατόπεδον τοϋ 'Ρουτσουκίου, καί έπί τέλους είς Λάρισσαν, 
ρταν ούτος διωρίσθη σατράπης τών. Τρικκάλων. Έ π ί τέλους προτιμών 
τόν ή'ρεμον βίον ήλθε καί άποκατεστάθη εις ’Ιωάννινα, έπαγγελόμε- 
νος τόν ιατρόν τής πόλεως καί τού γυναικωνίτου τοϋ Βελή, άπολαμ- 
βάνων όσην ικανήν ευδαιμονίαν, καί όσην άφιέρωσιν είς τήν σπουδήν, 
ήδυνατο τότε νά συγχωρήσνι ή σιδηρά τοϋ τυραννοϋντος ’Αλή χειρ.

Πολιορκουμένου τοϋ Ά λή υπό τών Σουλτανικών στρατευμάτων, ό 
Βιλαράς τοϋ όποιου ή οικία καί ή λοιπή περιουσία κατεκάη καί κατετ 
βτράφη, ά^ήλθεν_έξ ’Ιωαννίνων κατ’ Αύγουστον τοϋ 1820 , καί έσώθ·^

e ia
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πένης καί σχεδόν γυμνός εις Τσεπέλοβον τοϋ Ζαγορίου. Ή  θλιβερά 
αΰτη περίστασις καί άλλα ψυχικά καί ηθικά πάθη ίσχυρώς έπενερ- 
γήσαντα έπί της ευαίσθητου καρδίας αΰτοϋ έπροζένησαν μαρασμώδη, 
νόσον, ήτις κατά την 2 8  Δεκεμβρίου 18 2 3  εσυρεν αυτόν εις τάν τάφον·

Ό  Βιλαράς, ένω ητο εμπειρότατος είς τήν ιατρικήν, έκοσμεϊτο και 
μέ'βαθεΐαν γνώσιν των επιστημών, ευπροσήγορος είς τάς συναναστρο- 
φάς, άγχίνους, καί ευφάνταστος.

Ό  διάσημος ’Άγγλος Ερρίκος "Ολλανδ, μέτριος έγκωμιαστής του 
Καλοϋ, σχετισΟείς έν Ίωαννίνοις μετά τοϋ Βιλαρά, γράφει τά  έξης· «Είς 
τάς διαφόρους μ ετ’ αύτοΰ συνομιλίας εύρον τον Βιλαράν άνδρα πολύ-· 
μαθή, καί ειδήμονα των φυσικομαθηματικών επιστημών. Χαίρει την 
φήμην, καί πιστεύω άξίως, ότι εΐνε ό πρώτος βοτανικός τής 'Ελλάδος. 
Πολύ έμελέτησε την μεταφυσικήν καί ηθικήν, καί είς τάς όμιλίας του 
Κατεδείκνυτο σατυρικός σκξπτισμός, διαφαινόμενος είς δλας γενικώς 
τάς γνώμας του. Τό ποιητικόν αύτοΰ προτέρημα δέν ήτο κατώτερον 
των φιλολογικών καί επιστημονικών γνώσεών του. Δοκιμάζων την 
ποιητικήν του ευχέρειαν τώ  εδωκα αποσπάσματα αγγλικών τινων ποιη
μάτων, τά όποια εντός ολίγων λεπτών μετέφερεν είς έλληνικοΰς 
στίχους ».

«Προς τοΐς άλλοις προτερήμασι τής πολυμαθείας καί ευαισθησίας, 
ειχεν έν τώ χαρακτήρι του καί τό στωϊκόν εκείνο ήθος, τό όποιον 
ενίοτε άνεβιβαζεν αυτόν είς ύψος καί έπαρσιν, οία ή'ρμοζον μάλλον 
είς τους παλαιούς χρόνους τής ελευθερίας, καί οΰχΐ, είς τήν νέαν ταό- 
την αθλιότητα (').

Ώ ς ποιητής ό Βιλαράς κατέχει τήν πρώτην θέσιν έν τή νεοελληνική 
στιχουργία. Οί στίχοι αύτοΰ ρέουσιν ήσύχως, κοσμούνται υπό εικόνων 
θαυμ,αστών, καί διαλάμπει έν αΰτοΐς φαντασία ούχί τυχαία, ’Αμίμη
τος δέ εΐνε ό Βιλαράς είς τό σατυρικόν είδος.

Κατά τό 1811 έξέδωκεν έν τή τυπογραφία τής Κέρκυρας βιβλιώτ 
ριον φέρον έπιγραφήν η ρομίηχη γΛοσα  καί περιέχον ολίγους στίχους 
καί τεμάχια μεταφράσεων άπό τών κλασικών τής αρχαιότητας’ έτυ- 
πώθη άνευ τόνων, καί μέ τόσα μόνον γράμματα, ό'σα έθεώρει έναγκαϊα 
είς έκφώνησιν τής γλώσσης’ διά τούτου δέ ήθέλησεν ΰποστηρίζων τή\) 
καθομιλουμένην γλώσσαν, νά είσαγάγν) νέον τρόπον ορθογραφίας, άπθ(· *
* ■ . "" 1
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βάλλων όλως διόλου τόν τονισμόν. Καίτοι δέ ύστερον μ.ετεμελήθνρ 
διά τάς καινοτομίας ταύτας, πλήν μέχρι τέλους έμεινε θιασώτης της 
καθομιλουμένης.

Ό  Βιλαράς πρώτος ήθέλησε νά εΐσαγάγγι έν τη φαρμακογραφία . 
την χρήσιν της ελληνικής. Εις το έν Ίωαννίνοις φαρμακειόν του είχε 
τάς έπιγραφάς έλληνιςί, είς την γλώσσαν ταύτην έγραψε καί τάς ίατρε- 
κάς συνταγάς του, ώς μ ’ έπληροφόρησεν ό σεβαστός μοι φίλος Κ. ’ίο». 
Γκινάκας.

'Ως δοκίμια της στΊχουργικής καλλιεπείας τοΰ Βιλαρα άναφέρομεν 
τά  έξής: αποσπάσματα.

ΤΩ Φαντασία ζωντανή, ποΰ στά μυαλά φωλιάζεις 
Κι’ όπου με χέρι δυνατό κρατας καί τά δποτάζεις,
Ό που σοφών καί παλαυών έσΰ τον νοΰν ορίζεις,
Τους στοχασμούς τους κυβερνάς, τα έργα τους δωρίζεις.
Ό που το παν έξιστορας σ’ ένοΰ μυαλοΰ τον τόπο,
Ε ίτε κοιμάται, ή άγρυπνάει, χωρίς κανένα κόπο.
Όπου τεχνών κι’ έπιστημών, καί συστημάτων βρυσι,
Ζωγράφος είσαι λογιαστός, στη λογιστή τή φόσι.
Ε σένα  κράζω βοηθόν στής συγγραφής τήν δλη,
Λάμψε σ’ εμένα φωτεινή, κι’ οδήγα τό κοντύλι κλπ.

Ή  γλυκυτάτη ’Άνοιξι 
με άνθια στολισμένη, 
ροδοστεφανωμένη 
τή  γη γλυκοτηράει.

Κι’ ή γή τήν χλόη έντόνεται, 
τά δάση της ΐσκιόνουν, 
τά κρύα χιόνια λυόνουν,
6 ουρανός γελάει κλπ.

Πουλάκι ξένο, 
ξενητεμένο, 
κυνηγημένο, 
ποΰ νά σταθώ;

Ποΰ νά καθήσω 
νά ξενύχτη σω 
νά μή χαθώ ; κτλ.

Συγγράμματα.
— Η Ρομεηκη γλοσα. Στην τηπογραφηα τον Κορφον. 1814 . (Άνετυπώθ^ 

δπό Σέργιου 'Ραφτάνη Ιν Ζ»κννθ<ρ 1859).
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— Ποιήματα καί πεζά, Ικίοθίντα παρά Αθανασίου Πολίτου, Ιν Κέρκυρα 

4827. (ΆνετυπώΟησαν £>πό 'Ραφτάνη Ιν ΖακυνΘω 4854, καί υπό Μ. Βρετοϋ 
|ν  τω Έθνικω ήμεραλογίω τοΰ 4865 καί 4 868, καί κατ’ ιδίαν Ιν Παρισίοις 
4865 υπό τοΰ αύτοϋ).

Γρηγόριος ο Σίφνιος.
Έγεννήθη έν Σίφνω περί τά  τέλη της έβδομης δεκαετηρίδας τοΰ 

παρελθόντος αίώνος, καί έπαιδεύθη τά πρώτα των μαθημάτων έν τή 
σχολή της πατρίδος του, διακούσας ύστερον έν Μαγνησία Θεοδοσίου 
τοΰ Κοκκινάκη, καί κατά πάσαν δε πιθανότητα καί των έν Κωνσταν- 
τινουπόλει διδασκάλων, Ινθα άπό τοΰ 1801 μέχρι τοΰ 1811 διέτριβε·

’Επειδή τότε οί έν Δάκκα τής ’Ινδικής άπωκισμένοι 'Ελληνες έζή- 
τησαν παρά τής μεγάλης έκκλησίας ιερέα, ό Γρηγόριος κριθείς δοκι- 
μώτερος πάντων έπι παιδεία καί αρετή εστάλη εις τάς μεμακρυ- 
σμένας έκείνας χώρας, καί τή 6 ’Απριλίου 1812  έλθών εις Κ,αλκού- 
ταν άνέπλευσεν εις Δάκκαν. 'Ο τά κατ’ αύτάν έςακριβώσας Κ. ’ΐ ΐλ . 
Τανταλίδης λέγει τά  εξής περί τής έν Ινδική διαμονής καί τής εκεΐθεν 
άπελεύσεως τοΰ σοφοΰ τούτου άνδρός. * Πενταετίαν διατρίψας έν ’Ιν- 
" δία, εΰκτήριόν τε οίκον έν Δάκκα δειμάμενος, συνήλιζεν εις αύτον 
» πάν τό ομογενές καί ορθόδοξον, ιερουργός τε ω,ν ό αυτός καί ίερακή- 
» ρυξ καί κατηχητής καί διδάσκαλος, καί πνευματικός πατήρ, έοιστά-
* μένος αύτοϊς εύκαίρως, άκαίρως, έν εκκλησία, έν οικοις, έν πόλεσι»
* διδάσκων, παρακαλών, νουθετών, ελέγχων, επίτιμων, πάντα ποιων καί 
“ λέγων έφ’φ τούς πάντας κερδαίη Χριστώ, καί έπί τής πέτρας τής εύσε- 
» βείας στηρίξη, καί τό πάτριον έπιρρώση φρόνημα, καί αυτήν δε τήν 
» γλώσσαν άσινή τε καί άκμαίαν διατηρήση. Ταΰτα δέ ποιήσας καί 
» τήν έν ’Ινδία ορθόδοξον ’Εκκλησίαν άραρότως τό έφ’ εαυτόν παγκό- 
« σας καί τό γένος τιμήσας, καί τόν ιερόν, ημών κλήρον αΐδέσιμον 
» καταστήσας τοϊς έθνεσιν, άπήρεν έκεΐθεν, αγαπητός μέν τοϊς πάσι 
“ γενόμενος, περισπούδαστος δέ τοϊς έλλογιμωτάτοις, καί μάλιστα 
» τώ  σοφφ Γαλανώ, τίμιος δέ τοϊς κρατοΰσι, σεβάσμιος δέ καί αΰτώ 
» των ’'Αγγλων επισκοπώ, παρ’ ού καί βακτηρίαν, φιλίας υπόμνημα 
.» εϊληφε, καί συστατικάς πρός τινας τών έπισημοτάτων εν τε Αιγύ
πτιο καί έν Κωνσταντινουπόλει ».

’Επανελθών εις Κωνσταντινούπολιν τή 20  ’Οκτωμβρίου 1 8 1 8 , 
παρέστη τώ πατριάρχη Κυρίλλω καί τά  κατά τήν έν ’Ινδική ελ
ληνικήν αποικίαν έκθέμενος, προέτεινεν ϊνα ή μεγάλη έκκλησία έκτε?
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μ.ώσα το σπουδαΐον των περιστάσεων προχειρίση αυτόν επίσκοπον τώ* 
iv Ινδία  'Ελλήνων. Την ιδέαν τού μεγαλοπράγμονος Γρηγορίου προ* 
θύμως ήσπάσθη ό Κύριλλος, δέν ήδυνήθη ό'μω; καί νά εκπλήρωσή έξω- 
σθείς μετ’ ού πολύ τοΰ θρόνου Μετά τοΰτο ό Γρηγόριος άποσυρθε’ις 
ιδιώτευε παρά τοϊς έν Ταταούλοις ουγγενεΰσιν αύτοΰ, καί έπισκεφθείς 
ύστερον την πατρίδα του έπανήλθεν εις τήν βασιλεύουσαν, καί σύστη
σα; σχολεϊον εΐ; Βογιατζί-κιο’ί άνέδειξε πολλούς καί καλούς μαθητάς, 
’Ενταύθα δέ καί ετελεύτησεν υπό λοιμού τή 12 Νοεμβρίου 1825 .

Ό  Κ. Τανταλίδης άρμόζοντα πλέξας τής τε αρετής καί σοφίας 
τοΰ άνδρός στέφανον, έποίησεν αύτω καί δύο επιγράμματα, έξ ών τα 
πρώτον έχει ώς εξής.

Ινδών μεν Γαλανός μετενείκατο Έλλάδε γνώσιν'
Ίνδοΐς δ’ Ελλήνων Γρηγόριος σοφίην.
Ελλάς, κύδιμός έσσι διδοΰσά τε δεχνυμένη τε,
"Αλλοι πλουτούντων, σοί δ’ άφενος το κλέος.

Συγγράμματα.
—Έπιστολαί προς τους έν ’Ινδία "Ελληνας, Δημήτριον τον Γαλανόν, Θω- 

μαν τον Καλκοότας έπίσκοπον, Γεώργιον καί ’Αναστάσιον ’Αλεξίου, Λουκαν 
θεοδώρου, Παναγιωτάκην ’Αλεξίου, πρόξενον ’Αγγλίας έν Κωνσταντινούπολή 
’Ισαάκ Μουργιερ, Βενιαμίν ίερατεύοντα έν Ίνδίαις, Κωνσταντίνον Πανταζίδην, 
πατριάρχην Κύριλλλον.

—Λόγοι ύπερ τής έν Ευρώπη ειρήνης — δτε κατευωδώθη Ιν τή Ινδία — Ιν ήμε
ρα καθ’ήν πρώτον Ιερούργησε —περί τής τοΰ Χρίστου γεννήσεως—περί τών βεο- 
φανείων — τών Χριστουγέννων — είς τήν σταύρωσιν τοΰ Χριστού—Εις τά γενέ
θλια τοΰ Σωτήρος—Εις τήν τριήμερον τοΰ Σωτήρος Άνάστασιν—εις τήν άγίαν 
καί μεγάλην Παρασκευήν (‘).

Πολυζώης Κοντός.
’Εγεννήθη έν Ίωαννίνοις, καί έξεπαιδεύθη τά  εγκύκλια γράμματα 

έν τοϊς σχολείοις τής πατρίδος του. Χειροτονηθείς δ ’ ίερεύς μετέβη εις 
Βενετίαν, ένθα έσπούδασε τήν τε γαλλικήν καί ιταλικήν διάλεκτον, 
καί ύστερον έλθών είς Βιέννην έχρημάτισε διδάσκαλος τών υιών τού 
πρίγκηπος κζαρτορίσκη. Μετά ταύτα προσκληθείς ύπό τών έν Πέστη 
όρθοδόξων ώς εφημέριος τοΰ έκεΐ ναού διέτριψεν έπ’ολίγον ώς τοιούτος, 
ύστερον δέ προσληφθέντος έτέρου έφημερίου παρέμεινεν ώς διδάσκα
λός τού έκεΐ ελληνικού σχολείου (1 7 9 5 ), καί μετ’ ολίγον προσκλη-

(’) ΈδημοσιεύΟησαν πάντα ύπδ Ήλ. Τανταλίδου έν Ινδική ’Αλληλογραφώ, Ιν
ι̂ίνσταντινουπόλει 1892.
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6&ίς ώς διδάσκαλος ΰπό των έν Τοκαία τής Ουγγαρίας 'Ε λ ένώ ν άνε- 
χώρησεν έκ Πέστης καί έλθω/ έκεϊ διέτριψεν όλόκληρον έτος. Μετά* * 
βάς εις Βιέννην άνεχώρησε διά Παρισίους ένθα απήγγειλε λαμπράν ωδήν 
είς τόν Βονοπάρτην, καί τους ’Ακαδημαϊκούς, καί έπισκεφθείς τό Αον* 
δϊνον έπανήλθεν εις Βιέννην (’).

Διατρίψας έν τή Αυστριακή μητροπόλει μέχρι τοΰ έτους 1805  άπήλ- 
θεν εις Βλαχίαν καί έδίδαξεν εις διάφορα μέρη, οΐον Βουκουρέστιον, 
Πλοέοτιον, καί αλλαχού μέχρι τής έκρήςεως τής ελληνικής έπανα·; 
στάσεως.

Ό  Κοντός ήν έκ των καλών έλληνιστών τοΰ καιρού του, ευφάντα
στος ποιητής, κριτικός ούχί ευκαταφρόνητος, βαναύσως κατακριθείς 
υπό τού Λοτζέλα καί κατ’ αξίαν επαινεθείς υπό Βάστ καί Chardon 
de la Rochette (2).

Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .
—"Τμνος ηρωικός προσφωνηθείς τ«ρ ΰψηλοτάτω πρίγκηπι καί άρχιδουκ 

Αυστρίας ’Ιωσήφ τοποτηρητή τής Οΰγγαρίας. Έν Πίστη 1 7 9 ).
— Πένθιμον είς τήν άωρον θανήν τοΰ ΰψηλοτάτου «ρίγκηπος καί άρχιδου- 

κό; ’Αλεξάνδρου Λεοπόλδου Παλατίνου πάσης Οΰγγαρίας. Έ ν  Πέστη 1795.
— Εποποιία είς τας άριστείας τοΰ ή’ρωος Βοναπάρτε, καί προσφωνητικόν 

τοΐ; σοφωτάτοι; άνδράσι καί άρίστοις μέλεσι τής έν Παρισίοις ’Ακαδημίας.
— Νεκρικοί διάλογοι Γ συντεθέντες καί στιχουργηθέντες παρά τοΰ Αίακοΰ 

είς τον 'Ά δην, προτροπή τοΰ Πλούτωνος ένθα καί έτυπώθησαν, έπιμελεία 
καί διορθώσει τοΰ 'Ραδαμάνθυος, προ; ύμδς δέ μετεκομίσθησαν παρα τοΰ 
'Ερμοΰ Μέρος Α ’. Έ ν "Αδη έπί έτους 5793 (sic), (είναι στιχηρα διήγησις τής 
γαλλικής έπαναστάσεοις* τό Β-. μέρος, δπερ ήθελε πραγματεύεσθαι περί 
Λουδοβίκου Ι1» ' δεν έξεδόθη'.

— Ποικίλη διδασκαλία, ήτοι άλφαβητάριον εόμάθές. Έ ν  Βιέννη 1803 ij 1818.
— 'Ύμνο; είς τον ηγεμόνα Κωνσταντίνον Ύψηλάντην. Έ ν Βιέννη 1803.
— Ηρωική εποποιία ή ευχή 0t’ έξαμέτρων Ιπών προς την ’Αθήναν υπέρ

Ελλήνων, (έδημοσιεύθη έν Λογίιρ Ε ρ μ ή  1820, σελ. 7 8 0 —84).
—’Ηθική φαντασία φιλέρημου τίνος (έδημοσιεύθη αυτόθι σελ. 4 5 8 — 60).
*0 Κοντός κριτικώς έπιθεωρήσας τό κείμενα έζεδωκε

Ξενοφώντος Έφεσίου τα κατα Άνθίαν καί Αβρακομην. Εν Βιέννη 1793.
■ Άρισταινέτου έπιστολάς. Έ ν  Βιέννη 1803.
Προ; τούτοι; έξίδωκεν έν Βούδα (1897— 8) τήν γραμματικήν Κωνσταν

τίνου τοΰ Καραϊωάννου είς δύο τόμους μετά διαφόρων αύτοΰ προσθηκών, καί 
εξελλήνισε, κατα τόν Λόγιον Έρμήν (1818, σελ. 524) τήν Οικιακήν ’ιατρικήν 
τοΰ "Αγγλου Buchau είς τόμους 5.

{*) Ζ α β Ε ρ α ς .

(·) Melanges, tom. II, σελ. 78.
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Συνειργάσθη ε’ις ιό  Ελληνικόν θέατρον ιού Ζαβίρα, γράψας πολλά; Β'.ο^ 
γραφίας συγχρόνων λογιών.

Παναγιώτης Κοδρικάς.
Έγεννήθη έν Άθήναις περί τά μέσα τού παρελθόντος αΐώνος, καί 

άποπερατώσας έν τ·ρ πάτριοι την σειράν των εγκυκλίων μαθημάτων 
,μετέβη εις ■ Κωνσταντιναύπολιν πρός τελειοτέραν κατάρτισιν, καί εΰρε- 
σιν βιοποριστικού επιτηδεύματος. Ενταύθα δ ’έσχετίσθη μετά τού τότε 
μεγάλου διερμηνέα); Μιχαήλ Σούτσου, όστις διορισθείς έν έ'τει 1783  
ήγεμών τής Βλαχίας προσέλαβε τόν Κοδρικάν μέ τόν τίτλον χαγχεΛ- 
Λαρίον. Μετά τήν έν ετει 1802  καθαίρεσιν τού Μιχαήλ από τού 
θρόνου τής Βλαχίας, έν ω δΐς έκάθησεν, 6 Παναγιώτης μεταβάς εις 
Παρισίους διωρίσθη υπό τής γαλλικής κυβερνήσεως διερμηνείς έν τώ 
υπουργείω των έξωτερικών.

Έν ετει 1 8 1 6 , προτροπή τοΰ Κοραή άναλαβόντες οί ©. Φαρμακί* 
δης και Κ . Κοκκινάκης τήν έξακολούθησιν τού Λογιου Έρμου προσε- 
κάλεσαν τούς άπανταχού λογίους ϊνα συνεισφέρωσι τόν πνευματικόν 
οβολόν των. *0 Κοδρικάς, θιασώτης ένθερμος τής έν τοϊς πατριαρχι- 
κοΐς σιγιλλίοις καί τοϊς ήγεμονικοΐς Χρυσοβούλοις γραφομένης ελληνι
κής διαλέκτου είχε πολεμήσει τήν περί διορθώσεως τής γλώσσης 
γνώμην τού Κοραή* λαβών δέ τήν πρόσκλησιν των έκδοτων τού Λογίου 
Έρμου άπήντησε διά μακρών προτρέπων αυτούς ΐν ’ άπέγωσι γρά- 
φοντες τήν γλώσσαν κατά τάς οδηγίας τοΰ Κοραή, καί έδημοσίευσεν 
έν Παρισίοις τόν προτρεπτικόν λόγον αυτού, τόν όποιον άνέτρεψαν ς»ί 
έκδόται τοΰ Λογίου Έρμοΰ, κεκηρυγμένοι οπαδοί τής κατά Κοραήν 
γραφής τής; ελληνικής γλώσσης. Ό  Κοδρικάς άνταπαντών έδημοσίευ
σεν άνωνύμως 'Α π ολογίαν  τών i r  Πίζη Ε λλή ν ω ν , άλλ’ οί έν Πίζγι 
Έλληνες σπουδαστεί, Κοραϊσταί ώς έπί τό πλεϊστον, έγραψαν διαμαρ- 
τύρησιν κατά τής έν τώ φυλλαδίω τοΰ Κοδρικα καταχρήσεως τού όνό- 
ματός των, έν ή διεκήρυττον, ό'τι « δχι μόνον δέν έφαντάσθησάν ποτέ 
* τάς έν έκείνω τώ  βιβλιαρίω φλυαρίας έναντίον τού Κοραή, άλλ’ δτι 
» μάλιστα γνωρίζουσι τόν σοφόν τούτον άνδρα υπερασπιστήν τής 
» άναγεννήσεως τοΰ έθνους μας, ή'ρωα Έλληνα τού αΐώνος μας, καί 
» τό ό'νομά του μ.εγάλως τιμώσι καί σέβονται, καί μεταξύ των εύερ- 
» γετών συναριθμούσι ( )  ».

(4) 'Η αποδοκιμασία ύπεγράφη ύπδ τών εξής εν Πίζτ) τότε σπουδαζόντων Ελλή
νων, Ίωάννου Αελλαγραμμάτικα Άγδρ£ου? Στεφάνου ΚαραΟεοδωρή Άδριανουπολίτου2
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Ό  Κοδρικάς άνατυπώσας έν Παρισίοις την ’Απολογίαν μετά τινων 
Προσθαφαιρέσεων, έδημοσίευσε διά του έλληνικοΰ Τηλεγράφου (1 818 , 
σελ. 7 2 ) άπάντησιν πρός τους έν Πίζτι σπουδαστώ;. Κατά δέ τό αυτό 
έτος έςέδωκεν έν Παρισίοις πολυσέλιδον πονηριά υπό τήν επιγραφήν 
« Μ ελέτη τής ί.ΙΛ ηηχής διαίέκταυ  », έν ω διά μακρών έξέθηκε τάς 
κρίσεις αύτοϋ. Ά λλ’ ή πραγματεία αΰτη έπεκρίθη υπό τοϋ Λογίου 
'Ερμου, καί ούτως επήλθαν αί μεταξύ Κοραϊστών καί Κοδρικιστών 
γνωσταί διενέξεις, αϊτινες μόνον υπό τής έπελθαύσης ελληνικής έπα- 
ναστάσεως διελύθησαν.

Ό  Κοδρικάς έξηκολούθησε διατριβών έν Παρισίοις μέχρι του έν 
έτει 1 8 2 7  συμβάντος θανάτου του.

Σ υγγράμματα .
— Ό μιλία ι περί πληθύος κόσμων τοΰ Φοντενέλ, μεταφρασβεΐσαι εις την 

καθ’ ήμάς άπλήν γλώσσαν. Έ ν Βιέννη 1794.
— Πρός τους έλλογιμωτάτους νέους έκόότας τοΰ Λογίου Έρμου. Παρίσι 1816,
— ’Απολογία των 1ν Πίζη Ελλήνων. Εις Πίζαν 1817.
— Πρός τούς οικείους. Έ ν  Παρισίω 1817.
— Και αυθις πρός τούς οικείους. Έ ν  Παρισίιρ 1818.
— Μελέτη τής ελληνικής κοινής διαλέκτου. Τόμος Α ’. Έ ν Παρισίοις 1818 . 

( Ό  Β' τόμος δεν έξεδόθη).
— Διάφοροι διατριβαί Ιν Ελληνικό) Τηλεγραφώ καί Καλλιόπη.

Κήρυκος Χαφέτης.
’ΕγεννήΟη τω  1756 έν τή κωμοπόλει αγίου Θωμά τοϋ 'Ηρακλείου 

τής Κρήτης άπό τόν 'Αστρινόν Χαιρέτην, άνδρα επίσημον καί διά την 
λαμπρότητα τής καταγωγής ( ‘), καί διά τήν άτομικήν βαρύτητα. (*)

Γεωργίου Ίδομενέως Κρητός, ’Αγαμέμνωνος Αυγερινού Πελοποννησίου, Διονυσίου 
Καμπάνη Άνδρίου, Σωτηρίου Φιλιππίδου ’Αθηναίου, Σπυρίδωνος Καθρίχα Γαλαξει- 
δ.ώτου, Παναγιώτου Πάρπουγλου Πελοποννησίου, Μιχαήλ Τροχάνη Αάχωνος, Κων
σταντίνου Δενδρηνοϋ Ζαγοραίου, Νικολάου Φωτεινού Κωνσταντινουπολίτου, Γεράσιμο 
Βαλσαμάχη Κεφαλλήνος, Θεόδωρου Τσηληγιάννη ’Ιθακήσιου, Νικολάου Καλλέργη 
Σμυρναίου, Ζαχαρίου Παπαδοπούλου Κωνσταντινοπολίτου, Κωνσταντίνου Γ. Σχινα 
Κωνσταντινοπολίτου, Παύλου Παπαγεωργοπούλου ΖαχυνΘίου, Κωνσταντίνου Πολίτου 
’Αχαρνανος, Παύλου Σιδέρη Μεσολογγίτου, Δημητρίου Οικονόμου Υδραίου, Κωνσταν
τίνου Μάκρη Ίωαννίτου, καί ’Ιακώβου θεοφιλά (Λόγιος Έρμης 1818, σελ. 23—4).

(*) ’Εκτός των άλλων μνημονεύεται έν έγγράφοις Φραγκίσκου Μοροζίνη δόγη τής 
Βενετίας, καί ’Ιωσήφ Τσιβράνου Φραγκίσκος ό Χαιρέτης μυστικοσύμβουλος τής Ένε- 
·,ιχής Δημοκρατίας (confidentc intimo ία Caadia della Republica Vcneta), χα[ 
τ ΐ  μέγιστα συντελέσας υπέρ αυτής εις τους αιματηρούς εκείνους κατά των Τούρκων 
πολέμους,
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’Εν νέαρα ηλικία άπορφανισθείς πατρΰς δ Κήρυκος εστάλη ύπό του 
έκ πατρός θείου αύτοϋ Δημητρίου Χαιρέτη τοϋ ιατροφιλοσόφου, είς 
τήν Άθωνιάβα σχολήν Λρδς έκπαί^ευσιν, καί έκεΐ έπί οκταετίαν 
κατακόρως πάσαν την ελληνικήν παιδείαν καρπωσάμενος μετέβη είς 
Κωνσταντινούπολή, ένθα έπΐ τρία Ιτη εύδοχίμω; μετήλθε την κατ’ 
οίκον ελληνικήν διδασκαλίαν.

Φλέγόμενος δ ΚήρυΧΟς ΰπδ Ιρωΐός επιστημονική? μαθήσεως απο
φάσισε να μεταβή εις τά  τότε φημιζόμενα τής ’Ιταλίας πανεπιστή
μια" ό'Οεν £χων τά  έκ τής οΐκοδιδασκαλίας πορισθέντα καί την πρό
θυμον συνδρομήν τοϋ μνημονευθέντος θείου του ήλθεν εις Βενετίαν, 
ό'που διέμέινε περί τά  δυο ετη καταγινόμενος εις έκμάθησιν τής ’Ιτα 
λικής γλώσσης, επιμελούμενος αμ* τά έκ τοϋ τυπογραφείου τοϋ Θεο
δοσίου απολυόμενα ελληνικά βιβλία, καί συγγραφών ή μεταφράζων 
διάφορα συγγράμματα. ’Εν ετει 17 9 3  έγκαταλιπών την Βενετίαν ηλ- 
θεν εις Πατάβιον καί ένεγράφη μεταξύ των φοιτητών τής ιατρικής 
έν τώ  τότε κλεϊζομένω τής πόλεως ταύτης πανεπιστημίω, κατ’αγα
θήν σύμπτωσιν συμφΟιτητάς εχων Ίωάννην τον Καποδίστριαν καί 
Κωνσταντίνον τόν Βαρδαλάγ_ον ( ’). ’Επί τετραετίαν ένζήλως διακού-
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(ΐ) οί τρεΓς οντοί "Ελληνες ίπουδαστα! χοινοβιοΰντες χαί μηδέ χοτε 6 εις τοϋ 
5λλου άχοχωριζδμενοι ήίαν χασίγνωίτοι έν Παταβίω όχδ τδ έχώνυμον « 1 Ire 
Grer.i ». Συνέβη δέ αύτοΐς τδ εξής άξιοσημείωτον, δπερ δέν ήθέλομεν χιστεΰσει έάν 
μή αυτές δ Χαιρέτης έσημείου τδ συμβάν, καί ετέροί άχοΰσαντες άχδ στόματος 
τοΰ Καχο&στρίου έβεβαίουν. Κατά τά< ενιαυσίους των μαθημάτων διαχοχάς οί τρεΤς 
χοίνοβιάται μετέβηααν εί{ Βενετίαν χαί χατέλυίαν χαρά τίρ έχε" δμογενεΐ έμχόριρ 
’Αλεξϋρ Νιχολαίδη τφ θεσσαλψ, μεθ’ου χεριήλθον τά έν τή χολει αξιοθέατα, έν οίς 
χαΐ τδ φρενοχομεΐον San ScrVolo. ’Ενώ δέ χρδς τήν θόραν τοϋ καταστήματος διηυ- 
ϊΰνοντο έξερχόμενοι, ηχούσαν φωνήν έξ 6νδς των χέλλίων χράζουσαν: Ο voi giovine 
Greco! χα! στραφέντες είδον ένα των δυάτυχών φρενοβλαβών έχαναλαμβάνοντα 
γεγονυία τή φωνή «Ο voi giovine G reco!» Έχειδή δέ μόνος μεταξύ των τεσσά
ρων δ Νιχολαίδης έφόρει άνατολίχδν ίματιΟμδν ο! τρεις τδν χαρεχίνουν νά χλησιάση, 
Ά λλ’ δ χαράφρων έχτείνων τήν χεΤρα άχδ τού χαγγελλιχοϋ παραθύρου τοϋ χελλίου 
του χα! δειχνΰων τδν Χαιρέτην έχανέλαβε χράζων. «a voi dico giovine Greco». 
ΠΧησιάσαντος δέ αυτού δ χαράφρων τίρ εΓχε μεγαλοφώνως « Ricordatevi, ο gio
vine Greco, che un giorno voi servirete Un Signore del Mondo. (Σοί προλέγω 
ω νέε "Ελλην, ότι μίαν ημέραν Οά υπηρέτησης ενα μέγαν αΰθέντην τοϋ χόσμου!)» 
Στραφείς δέ Χρδς τδν Ίωάννην Καποδίστριαν άνέχραξε «voi ricordatevi che un 
giorno governarete la piii illustre nazione del m ondo! (Σοί προλέγω, ίτι μίαν 
ημέραν θά κυβέρνησης τδ ένδοξότερον έθνος τοΰ χόσμου!) Καί έχ! τέλους χρδς τδν 
Βαρβαλάχον στραφείς δ χαράφρων είχε: «Ε voi percorrete piii paesi, istruindo 
la  gioventii, ed in fine una vasta tomba vi coprira. (Καί σύ Οά διατρέξης χολ-
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%&ς τα  ιατρικά καί φιλοσοφικά μαθήμΛτα έν ετει 17S7 έστεφανώθη 
ιατροφιλόσοφος. 'II προς τήν επιστήμην έπίίοσις τοΰ Κ,ηούκου, καί 
ή έν τω πανεπιστημίώ διαγωγή αΰτοΰ υπήρξαν τοιαΰται, ώστε ή 
ακαδημαϊκή σύγκλητος άναγορέύουσα αυτόν διδάκτορα &έν έλειψε νά 
επιδαψίλευση εις τόν ιατροφιλόσοφον Κρήτα εξαιρετικά εγκώμια.

Τό δίπλωμα αύτοϋ, γεγραμμ,ένον λατινιστί έν μεμβράνη, μ.ετεφοά- 
σΟη υπό τοΰ φίλου του καθήγητοδ Μαλακάονε έλλήνιστί, ίταλιστί, 
τουρκιστί και άραβιστί. Χάριν δέ περιεργείας, παρατιθέμεθα την ελ
ληνικήν μετάφρασιν.

Έ ν  ζω ονόμαζν Ίησον Χρϊστοϋ.
Τη δυνάμει τε καί εξουσία τής τοΰ ΓΓαταυιου Δημαρχίας υπό της Γαλλι

κής Πολιτείας συνεσταμένης, πασιν άπαξαπλώς, καί ένί έκάττω χών έντευξο- 
μενων χω άνα χεΐρας προνομιω, Ιούλιος Λοΰπος Παχαυηνός, 6 τής τοΰ ’Έθνους 
σχολής Κηδεμών τε καί Τϊρύτανις, Χ αίριιν.

Κήρυκον χόν Χαιρέτην, Παχρός μεν Άστρηνοΰ, άπό δε Κρήτης όρμώμενον 
άχΟενχα τε καί παιδευθέντα Ιν τω  κατά το Παταύϊον περικλεεΐ Λυκείω καί χήν 
ένέργειαν παρασχόντα τής χών τρόπων καλοκαγαΌ'ας παρά πάντα τόν χρό
νον τής αύτοΰ διατριβής, καί ώνπερ καχεβάλετο πόνων νύκχωρ καί μεθ’ ημέ
ραν περί τάς Ιλευθέρας τών τεχνών εαυτόν συνασκών, καί περί τάς τής Φιλο
σοφίας καί ’Ιατρικής μελετάς τρίοωνα παρασκευάζουν, τή τής πόλεως εξουσία, 
καχα τό Ιπιχώριάσαν ήμιν ήδη και καθεστηκως έθος, καί τά προνόμια τής 
'Ιερας ’Ακαδημίας, παρ’ ής καί ταύτην έκληρωσάμεθα την διακονίαν, διακη- 
ρύχτομεν άπασι καί διαμαρτυρόμεθα. Οόμήν άλλα καί ώς όπό των αύτοϋ 
προαγωγών ήμΐν προσενηνεγμένου χε καί συνεσταμένου, έφ’ϊμ καί χήν τελευ
ταία» άπόπειοαν δοΰναι τής έαυτοΰ άγωγής, καί τής χών λόγων πολυμαθείας, 
πρόνοιαν ούκ άγενή συνεσχησάμεθα, ώς αέχόν είναι μετ’ Ιπιμελείας άπάσης 
τε καί άποτομίας έφ’ ήμϋ>ν έξητασμένον τε καί βεδασανισμενον, κλ.ηρωθεισώ» 
προ μιας χών προτάσεων ημέρας, προς ας Sv δεήσειεν άποκρίνασθαι, περί τε 
την Φυσικήν καί τήν θεραπευτικήν εμπειρίαν, καί αύτφ τούχψ ιός έθος έγκ.ε- 
χειρισμένον. Ό  δέ ούχ όπως προς τό έρωτώμενα προχείρως άπήνχησεν, αόρι
στον έαυχόν παραστησάμενος. έπί τε παιδεία καί νοός δεξιότητι, καί λόγων 
δυνάμει, καί δ ια  σοφοΐς άνδράσιν εν φιλοσοφία καί ιατρική θυμήρη χέ είσι 
καί εύκχαιότατα άλλα καί μακρώ τας ελπίδας ύπερηκόνχισε, τα χωρία, έν 
οίς αί μαρτυρίαι τών λόγων, έκτιθέμενος, καί τα έπιχειρήματα έπάγων, καί 
τήν λύσιν έπακριβές τών αμφισβητήσεων χε καί άνθιστάσεων άποδιδοΰς, καί 
μήν καί τα συμπτώματα διεξηγούμενος καί χας καταλλήλους χών παθών θερα
πείας Ιπιφόρων, καί δλως οΰτω χοΐς τής φύσεώς τε καί τέχνης χαρίσμασιν

λούς τόπους διδάσκων τήν νεολ.αίαν, κ»1 επί τέλους εΰρύς τάφος θα σέ δεχθή!) Κατά 
παράδοξον σύμπτωσιν οί προφητικοί λόγοι τοΰ παράφρονος έπαλήθευϊαν καί διά τούς 

*ίεΤ«·
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εαυτόν ένδοξον Ιγκεκοσμημε’νον παρεχόμενος, ώς μηδενδς αδτώ τδ TiatpdEvcocil 
Ινδεΐσθαι του πλείονος. Η μείς τοίνυν άρχαίοις δόγμασι πάρακολουδήσαντες ή 
τή  κοινή βουλή τε καί δόξη τών Σοφών και Διδασκάλων τής περικλείτου όμη- 
γόρεως, οϊ τον προχειριζόμενον Ιβασάνισαν, καί περί πάσαν άπλώς Επιστήμης 
ιδέαν, καί λόγων ευφράδειαν, καί τήν Ιμπειρίαν τοϋ διερμηνεύειν, καί τον 
τρόπον τοϋ θεραπεύειν άρτιον διέγνωσαν καί ψηφηφορία πλήρει, μηδείς δλως 
διαφώνησα;, ή την Ιναντίαν ψηφηαάμενος, ή γοΰν Ινδοιάσας, τόν προχειρ'ζόμενον 
ίκανότατον έκριναν τδ τής διδασκαλικής αξίας βαστάζειν Ιπάγγελμα, καί δή 
καί Ιπί τοϋ Βήματος καθήσαντες, Ιφορεύοντος τής Ίεράς Α καδημίας τών Ιλευ- 
δέρων τεχνών, καί μην καί συνδικάζοντας Λεοπόλδου Μάρκου Αντωνίου Καλ- 
δάνη τοΰ Ιν Βονωνίας, δημοσίου καί τών Πρωτευόντων Διδασκάλου τής θεω
ρητικής τών Άσκληπιαδών τέχνης καί τής ’Ανατομίας, τον αυτόν τοΰτον 
Κήρυκον τον Χαιρέτην Ιπί παιδεία μέγα κλέος άράμενον ώς άληθώς δια- 
βεβαιοΰμεν, Διδάσκαλόν τε αυτόν !ν Φιλοσοφία καί ’Ιατρική Ιν τώ όνόματι 
τοΰ Κυρίου άναγορεύομεν, καί τοιοϋτον γνωρίζεσδαι παρά πάσιν άξιοϋμεν, 
Ιπιτρέποντες αύτω τής διδασκαλικής Ιπαναβαίνειν Καδεδρας, καί τους έαυτοΰ 
προαγωγούς άπαιτεΐσθαι τά τής διδασκαλικής άξίας παράσημα, "ν’ Ιν τφ  μέλ- 
λοντι χρόνιρ Ιλευδέρως τε καί άπεριορίστως, δημοσίως τε καί ίδια, Ινταυβοΐτε 
καί δποο ποτ’ Sv τής καθ’ ημάς ούκουμίνης τύχη, τάς αναγνώσεις άκωλύτως 
ποιεΐσδαι δόνηται, άντιλέγειν, βουλεύεσδαι, διαλέγεσθαι, περί τών ζητημάτων 
άποφαίνεσδαι, ενεργεΐν, καί διδάσκειν τήν Φιλοσοφίαν καί ’Ιατρικήν, τών 
Φροντιστηρίων προίστασδαι, τά Ιπιτηδεύματα διατάττειν, χρήσδαι καί άπο- 
λαμβάνειν παντός προνομίου, άτελίας, τιμής τε καί δπερασπίσεως, καδάπερ 
οί τής 'Ρώμης διδάσκαλοι, καί οί τής Ιν Παρισίοις, Παταυΐα τε καί Βονωνίφ 
εόκλεοΰς Ά κα δ/μ ία ς οι’ ήντιναοΰν Ικκλησιαστικήν ή κατά καιρούς διδομενην 
Ιπιτροπήν άπολαόουσι, κατά τά άνέκαδεν απολύτως επιτετραμμένα προνόμια 
τή Ις άεί διεβεβοημένη τοΰ Παταυΐου ’Ακαδημία. Τούτων δε τόν είρημένον 
τρόπον γενομένων τε καί διεψηφισμένων, Άνδρεας ό Κομπαρετης Ενετός 
Δημόσιος Διδάσκαλος Ιν τοΐς τά πρώτα φέρουσι τής πρακτικής δεραπείας, καί 
Προαγωγός τοΰ νΰν ψηφιζομένου Ιν τή Φυσική καί ’Ιατρική, δι’ ένυτοϋ τε, >; 
Ιπ ’ όνόματι τών λοιπών Διδασκάλων, τουτέστι διά Πέτρου Ίουλιανου τοΰ Ικ 
Φοροϊουλίου καί τής Φυσικής Διδασκάλου: διά Στεφάνου Γαλληνοΰ Ενετοΰ 
Διδασκάλου τής Θεωρητικής ’Ιατρικής: διά ’Ιωσήφ Βερτόση εξ Ουδινε, Διδα
σκάλου τής πρακτικής ’Ιατρικής : δι’ Ίωάννου Δομηνικου Πακκανάρου Ικ 
Βικεντίας τοΰ τής Φυσικής Διδασκάλου: διά Σίμωνος Στρατηγού, ’Ενετού Δι- 
δασκ.άλου τών μαδηματικών, καί τής κατά τήν Ναυτικήν δεωρίας, καί πειρα
ματικής φυσικής: δι’ Όμοβόνου Πισώνη Ικ Κρεμης, καί Διδασκάλου των κατά 
τών Ιατρικήν εισηγήσεων: δια Π έ τ ρ ο υ  Ζ ω γ ρ ά φ ο υ  τ ο ΰ  Κ ρ η τ ό ς ,  Δ ι
δασκάλου τής Μαιευτικής, καί τών γυναικείων καί βρεφικών παδών: διά Ίω άν- 
νου Βαπτιστοΰ Μαρινέλλη Ικ 'Ροβίγου, Διδασκάλου τών στοιχείων τής Ιπ ι- 
ρτεδου τε καί στερεάς Γεωμετρίας, καί τών κωνικών τομών: Τόν προχειριζο- 
μενον μεγαλοπρεπώς κατεκόσμησε τοΐς Ιξ εδους παρασήμοις τε καί διδασκα
λικοί; ώραίσμασι, καί δι’ομιλίας δαυμασίας, καί τά τοΰ άνδρός διεξιούστ;
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jffsrXeοντκτηματα, Ιπτογμένα μέν Ιν πρώτοι? τά τη? φιλοσοφία? τε καί ιατρική? 
Τεύχη, εΤτα μέν τοι γε καί ανεπτυγμένα, καί χρυσοΰν δε δακτύλιον Ιγχειρ ι- 
σάμενο?, καί τον Διδασκαλικόν ΪΙΐλον αντί στεφάνου Ικ δάφνη? περιθέμενο?, 
κ'αι τον τή? ειρήνη? ασπασμόν συν τη Διδασκαλική ευλογία δου?. Καί οΰτω 
Κήρυκο? δ Χαιρέτη? τή θεία δυνάμει τε καί Ινεργεία επί τόν δψηλδτατον 
-α/ρίκετο τή? Διδασκαλική? άήία? βάθμ,όν εν φιλοσοφία τε )$ ιατρική έπιστήμη* 
οΰ χάριν καί τά δηλωτικά ταΰτα γράμματα τοϋ δημοσίου προνομίου ίδίαις 
ημών χερσίν υπογεγραμμένα, καί τοί? σφραγιστηρίοι? ώχυρομένα τή? IIα- 
ταυϊνή? Διοικήσει»?, καί τή? ϊυαγοΰ? Α καδημία? των ελευθέρων τεχνών καί 
μήν καί τή ΐδιοχείρω έπιβεοαιωμένα του τή? ’Ακαδημία? γραμματέω? υπο
γραφή, τώ ρηθέντι διδόαμεν, σθμμαρτυρουντων Φραγγίσκοο Φερρίγου, γενικού 
τή? ’Ακαδημία; θεράποντο?, καί ’Ιωσήφ Παγήν, καί οΰκ ολίγων τών Ιξ έτέ- 
ρων εθνών. Τετε’λεσταί τε καί δίδοται Ιν τώ ε’ιθισμένω τών έξετάσεων τόπιρ 
τή? Παταυϊνή? ’Ακαδημία?, τώ πέμπτη) ετει τή? Γαλλική? Πολιτεία? καί 
πρώτω τή? τών ’Ιταλών Ιλευθερίά?, δ έστίν άπδ Χρίστου γεννήσει·)? α ψί ^ζ .  
Ίνδικτιώνο? ΙΕ .

Τώ Παντοδυνάμω καί Ύψίστω βεώ Χάρι?.
’Ιούλιο? Λοϋπο? Κηδεμών καί Πουτανι?.
Αεοπόλδο? Μάρκο? ’Αντώνιο? Καλδάνη? Δημόσιο? Διδάσκαλο? εν τοί? τά 

πρώτα φέρουσιν.
Άνδρε α? Κομπαρέτη? Δημ. Διδάσ. Ιν το~ς τα πρώτα φέρουσι προαγωγό?.

’Εγώ Μάρκο? ’Αντώνιο? Γαλβάνη? Διδάσκαλο? Ιν έκατέροι? τών Νόμων, 
Κανον.κώ τε καί Πόλιτικώ, ’Αντωνίου Γραφείο? υίό?, καί τή? 'Ιερά? ’Ακαδη
μία? τών ’Ελευθέρων Τεχνών Γραμματείι?, τον τοϋ Ά σ τ ' ρ η ν ο ΰ  Κ ή ρ υ κ ο ν  
Χ α ι ρ έ τ η ν  τ ον  Ι κ  Κ ρ ή τ η ?  διαμαρτύρομαι, ψηφηφορία πλήρει Ιν Φιλο
σοφία καί ’Ιατρική επιβεβαιωθέντβ. Εΐ? ίιιστιν δε τούτου καί βεδαίωσιν τό 
παρόν προνόμιον ιδία χειρί δπέγραψα.

’Ιωσήφ Γύρου Διδάσκαλο? Ιν έκατέροι? τδΓ? Νόμοι?, καί Ιπί τών απορρήτων 
τή? 'Ιερά? ’Ακαδημία? (’).

’Εν ετει 1799  ό Χαιρέτης άποχαιρετήσας την ’Ιταλίαν έπανήλθεν 
είς την φίλην αύτοϋ πατρίδα, την έποίαν ενεκα τής τό τ’ έκεϊ συμβα
τή; άναστατώσεως τών γενιτσάρων προς σφαγήν τών χριστιανών έγ- 
καταλιπών ήλθεν εις Κωνσταντινούπολή καί εύκλεώς έπι δεκαετίαν 
μετελθών τήν ιατρικήν, προσελήφθη έν ετει 1811 ώς ιατρός τοϋ σουλ
τάνου Μαχμούτη, έκπληρωθείσης οΰτω τής προφητείας του παράφρονος.

’Εκραγείσης τής έλληνικής έπαναστάσεως καί θεωρηθείς ύποπτος, 
άπεβλήθη τοϋ αξιώματος καί κατεδικάσθη εις θάνατον (1824)· άλλ’

(’) Τδ πρωτότυπον τοϋ ανωτέρω διπλώματος ύπάρχει χειρόγραφον ώραιοις Λα
τινικοί? γράμμα σι γεγραμμένον επί μεμβράνη?, μετά μεταφράσει·)? ’Ελληνική?, ’Ιτα
λικής, ’Αραβικής καί Τουρκικής εις έν τεύχος εις 4ον, ο

42*
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ένεκα πολλών καί διαφόρων ηθικών παθήσεων άπύπληκτος γεν<$μένδ{ 
ήλευθερώθη τή μεσιτεία φίλων του ’Οθωμανών, καί μετ’ όλιγοχρύνιον 
όδυνηράν καί άθλίαν βιωτήν έξεμέτρησε τό ζήν έν ετει 1 8 3 0 , γενό- 
μενος έτών 7 4 .

Έ κ των πέντε υιών τοϋ Κηρύκου Χαιρέτη έπιζώσιν οί Θεόφραστος 
καί ’Αριστείδης, άνδρες ού τής τυχούσης παιδείας, καί εύγενών αισθη
μάτων, αμφότεροι δέ οϋτοι έλα/ον «ρχηγοΰντες τής έν ετει 1841 
Κρητικής έπαναστάσεως. Παρά τούτοις, έκτος τοΰ διπλώματος, σώ
ζεται καί η είκών τοΰ πατρός των γεγραμμένη έν Βενετία ΰπό τοΰ 
μαθητου του ’Ανδρέου Γραδενίγου, καί φέρουσα τό έξης έπίγραμμα*

Φίλτρον καί μνήμης σώμα γραφεν ποιείται 
Κηρύκω Κρητί Χαιρέτη Γραδενίγος 
Έ ξ  απορρήτων τής φυλής κ.ατηγμένος 
Τής των Ενετών, Άνδρέας κλήσιν έ'χων.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
— Προσφώνημα πρός τό Ικλαμπρότατον γένος των τε Μαρουτσαίων καί 

Καραϊωαννίδων, διά στίχων ιαμβικών. Ένετίησι 1793.
— 'Ιστορία περί τοϋ θανάτου τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Αουίγκη ΙΣ Τ ’. τοϋ 

σονευθέντος παρά των ιδίων υπηκόων καί ή διαθήκη αΰτοΰ, μεταφρασθεΤσα 
νϋν από τής γαλλικής διαλέκτου εις τήν γραικικήν άπλήν γλώσσαν παρά 
Κηρύκου Χαιρετου. Ένετίησι 1793.

— Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, τούτίιτιν ή περί ανθρώπους καί 
περί τά αλόγα ζώα αιτία τοΰ ζήν, ποιηθεν παρά τοΰ έξοχωτάτου ιατροφιλο
σόφου Κηρύκου Χαιρετου. Ένετίησι 1798.

Τω 1792 έκδοός έν Βενετίφ τήν Βοσπορομαχίαν τοΰ Μομάρς προέταξε διά 
στίχων προσφωνητικήν επιστολήν πρός Γεώργιον τόν Κριτζοΐάκην. Έ ν  τή 
έκδόσει ταΰτη προσετέθησαν καί τοΰ έκδόντος Χαιρετου δυο στιχουργήματα—· 
'I I  άπόδοσις τής άλληγορίας καί Οΰολταίρου περί Μέμνωνος. Κατά τό αυτό 
ίτος επεμελήθη τήν Ένετίησιν έκδοθεΐσαν Γραμματικήν θεοδώρου τοΰ Γαζή, 
καί τό επόμενον (1793) τό θειον καί Ιερόν Εύαγγελιον.

Κολνσταντΐνος Κοκκινάκης.
Έγεννήθη περί τό 1781 έτος έν Χίω καί εις τρυφερήν ηλικίαν ήρ- 

χισε νά παιδεύηται παρά τω  πρεσβυτέριο αΰτοΰ άδελφω Θεοδοσίες, 
άνδρί έλλογίμω, διδαχθείς τήν ελληνικήν, καί τήν ιταλικήν γλώσ
σαν καί τά  μαθηματικά· ’ΑκολουΘήσας τω  Θεοδοσίω ό Κωνσταντί
νος μετέβη έκ Χίου εις Κωνσταντινούπολή καί Βουκουρέστιον, οθεν 
άπεστάλη εις Βιέννην πρός τελειοτέραν κατάρτισιν. 'Ο Κοκκινάκης επ’ 
έλίγον άκροασθείς τούς εν τή αυστριακή μητροπόλει διδάσκοντας σοφ



φοϋς ήναγκάσθη υ^χε^ον, δι’ έ'λλειψιν των προς ζωάρκειαν συντελούν- 
των, νά δεχθή θέσιν έν έμποοικώ γραφείω.

Έν πρώτοις ήσχολήθη εις διαφόρους έκ τοΰ γερμανικού καί γαλλι
κού μεταφράσεις ήτοι τριών ηθικών δραμάτων τού Κοτζεβού (1 8 0 1 ), 
της ιστορίας τού εμπορίου τού ’Ιωσήφ Νοβάκκου (1 8 0 7 ), επίτομης τής 
γενικής ιστορίας τοϋ γάλλου Αομαιρών (1 8 1 2 ), καί τού Ταρτούφου 
τού Μολιέρου (1815).

’Εν ετει 1816  όΚοκκινάκης, προτραπείς υπό τοϋ συμπατριώτου του 
’Αδαμάντιου τού Κοραή, άνέλαβε μετά Θεοκλήτου τοϋ Φαρμακίδου 
την εκδοσιν τής διακοπείσης φιλολογικής έφημερίδος ό Λόγιος Έρμης ̂ 
έζακολουθήσας φιλοτίμως καί μετά την έκ Βιέννης άναχώρησιν τοϋ 
συνεργάτου του την δημοσίευσιν τής άξιολόγου εκείνης έφημερίδος 
μέχρι τής 1 Μαΐου 1 8 2 1 , οτε υπό τής Αύστριακής κυβερνήσεως ήναγ
κάσθη νά διακόψ'ρ την εκδοσιν, υποχρεωθείς άμα καί νά δημοσιεύσρ 
έν έκτάκτφ παραρτήματι τό κατά τής ελληνικής έπαναστάσεως αφο
ριστικόν τού πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ ε ’,

Χαρακτηρισθείς ώς συνένοχος τοϋ εθνικού κινήματος έρρίφθη εις 
τάς φυλακάς μετ’ άλλων έν Αυστρία διατριβόντων Έλλήνοιν, καί μό
λις έν έτει 1825  έλαβε την άδειαν νά καταβ-ρ εις την 'Ελλάδα. Έλ- 
Οών κατά τόν μ.ήνα ’Απρίλιον εις Αίγιναν ελαβε την εντολήν Οπό τής 
προσωρινής κυβερνήσεως ϊνα καταγίν-ρ εις μ,ετάφρασιν διαφόρων διδα
κτικών βιβλίων. Μετεγλώττισεν έκ τοΰ γαλλικού τό π ιρ ί γραμ~  
ματιχχς ίχ το γρ α γία ς  σύγγραμμα τοϋ Φραγκήρου πρός χρήσιν των 
αλληλοδιδακτικών σχολείων, καί κατεγίνετο εις τήν μετάφρασιν τής 
χαθο.Ιιχης Ιστορίας τοϋ ’Ροτιγέρου' άλλ’ ενώ τό πρώτον έτυποϋτο, 
καί ή μεταγλώττισις τού δευτέρου προώδευεν, ό θάνατος άφήρπασε 
τόν Ιίοκκινάκην έκ τής ζωής (16  Φεβρουάριου 1831).

“ 'Η κοινή λύπη, λέγει ή τότε ’Επίσημος ψ ημτρίς, ή οποία κατά 
> τόν θάνατον αυτού έφαίνετο ζωγραφισμένη είς όλων σχεδόν τών 
» κατοίκων τής πόλεως Αίγίνης τά  πρόσωπα, είναι άπόδειξις τής 
" οποίας παρά πασιν άπελάμβανεν αγάπης καί ΰπολήψεως. Τό θνη- 
» τόν αυτού σώμα έσυνώδευσαν είς τόν τάφον απας ό ίερος τής πό* 
ΐ' λεως κλήρος, αί τοπικαί άρχαί, οί διδάσκαλοι καί μαθηταί, καί 
s πάντες οί προύχοντες πολϊται, θρηνοϋντες όμοφώνως όλοι τήν οποίαν 
» ή πατρίς έπαθε στέρησιν τοιούτου τίμιου άνδρός καί γρηστοϋ πο- 
 ̂ λ (του- Τόν τάφον αυτού μέλλει νά στολίστ, μνημείου άνάλογον έγειγ
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;» ρόμενον παρά φίλου καί συμπολίτου είς τιμήν των αρετών του άπο- 
» Οανόντος

Σ  υγγράριματα.

Οί Κόρσαι, δράμα εις τέσσαρας πράξεις συντεθεν υπό του περίφημου κω
μωδοποιού Αύγουστου τοΰ Κοτζεβοϋ, καί μεταφρασθεν εις χρήσιν των φιλο
λόγων. Έ ν  Βιέννη 4804-

— Μισανθρωπία καί Μετάνοια, δράμα Αόγ. τοΰ Κοτζεβοϋ, Ικ τοϋ γεομανι-, 
χοΰ μεταφρασθίν. Έ ν  Βιέννη 1801.

—Πτωχία καί Ά νδρία, κωμωδία Αΰγ, τοΰ Κοτζεβοϋ, μεταφρασθεΐσα ΰπίς 
Κ . Κοκν.ινάκου έν Βιέννη 1801.

— Ό  Ταρτούφος, κωμωδία εις 5  πράξεις, συντε&εΐσα γαλλιστί υπό Μολιερου, 
μεταφρασθεΐσα δε ε!ς την καθομιλουμένην ημών γλώσσαν παρά Κ . Κοκκινά-.
κου. Έ ν  Βιέννη 1806, 1807, 1815, 1816, 1821.

— 'Ιστορίας τοΰ έμπορίου έπιτομή, συ.γγραφιΤσα μέν γερμανιστί ΰ.πό Ί ω -  
οήφ Νοβάκκου, διά δέ φιλότιμου δαπάνης των ομογενών έκ,δοθεΐσα καί μετα- 
φραοθεΐσα υπό Κ. Κοκκινάκη. Έ ν  Βιέννη 1809

— Δομαιρύν, έπιτομή ιστορίας γενικής, μεταφρασβεΐσα έκ τοΰ γαλλιχοΰ είς 
τήν Ελληνικήν διάλεκτον, καί έπαυξηβεΐσα εις χρήσιν των σχολείων. Έ ν  Βιέν
νη 1812, τόμοι 3.

■—Οί Στερλίτζοι, δράμα είς τρεις πράξεις, συχτεθέν. ΰπο. 1. Βάβου, κφ$ 
μεταφρασθεν δ,πο Κ. Κοκκινάκου. Έ ν  Βιέννη 1818. (Το δράμα τοΰτο μετέ- 
φρασεν ό Κοκκινάκης χάριν τοΰ έν Όδησσώ συστηθέντος τότε έθνικοΰ θεάτρου).

— Φραγχήρου διδασκαλία τής διαγραφικής ή γραμμικής ιχνογραφίας. Έ ν
Αίγίνη 1831.

— 'Ροτιγε’ρου, Καθολική ιστορία.
Πάμπρλλαι δια.τριβαί είς τόν Λόγιον Έρμήν (1819— 1821).

Αδαμάντιος Κοραης.
Έγεννήθη έν Σμύρνη τήν 2 7  ’Απριλίου 17 4 8  έκ τοϋ ’Ιωάννου Κο- 

ραή Χίου, νηπιόθεν έγκαταλιπόντος τήν πάτριον νήσον καί χάριν έμ- 
πόρίας έκεί εγκατεστημένου, καί Θωμαίδος θυγατρός Διαμαντή τοϋ. 
'Ρυσίου. ’Εξ οκτώ αδελφών έπιζήσ,ας ό ’Αδαμάντιος έλαβε τό ονομα 
τοΰ πάππου του Διαμαντή, οπερ ύστερον έξελλήνισεν. 'Ο πατήρ του. 
κατέταξεν αυτόν μεταξύ τών μαθητών τής έν Σμύρνη σχολής καί 
παιδευθέντα τά έγκύκλια, προς τούτοις δέ καί τήν λατινικήν καί 
έβραϊκήν γλώσσαν, άπέστειλεν είς ‘Λμστελόδαμον τής 'Ολλανδίας 
λόγω έμ.πορίου (1 7 7 2 ). Επί ε; έτη διατρίψας έν τη πόλει ταύτη 
άνεκλήθη Οπό τοΰ πατρός του είς Σμύρνην, καί μετά πολλάς δυσκορ

ί ’) Γ£?“>ή ’Εφη^ρίς, 1831, άΡιθ, 17-18 ,
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λίας καί αντιλογίας έ'λαβε τήν άδειαν ϊνα έπανέλθν; εις τήν Εύρώττν,ν" 
όπως σπουδάστ| τήν ιατρικήν. Τήν 9 ’Οκτωβρίου 1 7 8 2  ήλθεν εις 
Μομπελλιέ τνίς Γαλλίας καί έπί £ξ ετη σπουδάσας ένζήλως άνηγο- 
ρεύθη διδάκτωρ -τνίς ιατρικής. Μέχρι τοΰ 1783  συνετήρουν αυτόν οί 
γονείς του, μετά δε τον θάνατον τοΰ ττατρός του ό έν τώ  ναΐσκω τοΰ 
έν Σμύρνη ολλανδικού προξενείου ΐερατεύων Βερνάρδος Κέουν τω  έχο- 
ρήγει έκ των περισσευμάτων αΰτοΰ μικράν τινα βοήθειαν. *0 ’Αδαμάν
τιος είδήμων τ ις  γαλλικής, γερμανικής καί αγγλικής γλώσσης, μετέ- 
φραζεν άπό τών δύο τελευταίων εις την πρώτην ιατρικά τινα πονή
ματα, άτινα πωλών εις έκδότας έπορίζετο τ ’ άναγκαιοΰντα-

Μετά τήν διδακτορικήν άναγόρευσιν άποδημήσας έκ Μομπελλιέ 
έ’τρεξεν εις εύρεσιν εΰρυτέρου κέντρου διανοητικού, καί έφθασεν εις Πα- 
ρισίους τήν 2 4  Μαΐου 1788 . Αύτόπτης καί αύτήκοος γενόμενος τής 
έπελΟούσης Γαλλικής έπαναστάσεως, εξιστορεί άφελώς τά συμβεβηκότα 
διά τών επιστολών του πρός τόν Πρωτοψάλτην Σμύρνης, ευλογών τά 
μεγαλουργήματα καί καταρώμενος τάς παραφοράς τής ελευθερίας.

Διαθερμανθείς έκ τών προ τών οφθαλμών του συμβαινόντων κατά 
τήν τρικυμιώδη εκείνην εποχήν, μαγευθείς ύπό τής μαρμαρυγή; τής 
απατηλής εκείνης ελευθερίας, άπεφάσισε πλέον ν’ άποκατασταθή έν 
Γαλλία. *Η ιδέα τής άπελευθερώσεως τής πατρίδος έπλήρου τό πνεΰμά 
του, μή δυνάμενος όμως νά συντελέση ΰλικώς υπέρ τοΰ διακαούς ονεί
ρου του άπεφάσισε νά έργασθή πρός πνευματικήν έπανάστασιν τών 
κεχαλαρωμένων πνευμάτων καί άναζωπυρήση τό πολλάκις μέν έξε- 
γερθέν καί οίκτρώς προδοθέν αίσθημα τής ελευθερίας, ήρεμοϋν δέ τότε 
υπό τήν τέφραν τών παρελθουσών καταστροφών καί άναμένον πνοήν 
ίσχυράν προ; άνάφλεξιν. ° Ινα φθάση εις τόν εύγενή τοΰτον σκοπόν εις 
τρία άπέβλεψεν ό θερμός πατριώτης" νά κατάδειξη δηλονότι εις τους
"Ελληνας τήν πολιτικήν αυτών κατάστασιν γνωστοποιών ταύτην καί εις 
τ ’ άγνοοϋντα τής Ευρώπης έθνη" νά μή παύση παριστών εις τούς απο
γόνους τήν δόξαν τών πατέρων των, καί επί τέλους νά καταρτίση 
γλώσσαν ελληνικήν, άποβάλλουσαν παν τό ξενικόν καί άπό τής αρ
χα ία ; παραλαμβάνουσαν τάς έλλειπουσας λεξεις.

"Αμα 6 'Ρήγας καί οί μ ετ ’ αΰτοϋ συνεργαζόμενοι διά τήν εθνεγερ
σίαν παρεδόθησαν άτίμως ύπό κυβερνήσεως άπανθρώπου εις χεϊρας 
τών Τούρκων, ή Υψηλή Πύλη πρός. κατεύνασιν τών έξεγερθέντων πνευ
μάτων έξέδωκεν έπ’ βνόματι τοΰ έναοέτου καί πολυμαθούς πατριάρ-
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you 'Ιεροσολύμων ’Ανθίμου φυλλάδιον προτρέπον τούς "Ελληνας ίνβ< 
έμμένωσιν. ίι,πό τήν τυραννίαν τοΰ σουλτάνου. Ό  Κοραής άμα λαβών, 
γνώσιν τής πατρικής J td a a xa J ia c , έγραψε τήν 'ΛδεΛφι,κΊ\γ διδα- 
c x a J ta r , τυπωΟεϊσαν έν Παρισίοις τω  1 7 9 8 , έν ή άναιρών τά έπ’ 
όνομ.ατι τοϋ ’Ανθίμου συμβουλευόμενα, διδάσκει τους "Ελληνας τ ί  έστί 
ελευθερία. Στιγματίζων δέ τήν διαγωγήν τής Αυστριακής κυβερνή' 
σεως διά τήν παράδοσιν τοϋ Φεραίου, ανακράζει έν προλεγομένοις*
« Πρό ολίγου ετι τής Γερμανίας ό αΰτοκράτωρ, άγκαλά βασανιζόμε-
> νος από όδυνηράν και θανάσιμον νόσον, ή όποία καν έπρεπε νά τον 
» διδάξνι τήν φιλανθρωπίαν καί τήν συμπάθειαν, παρέδωκεν άσπλάγ-
> χνως εις τον τύραννον τής 'Ελλάδος οκτώ Γραικούς, οί όποιοι έν, 
4 Βιέννη τής ’Αουστρίας έζήτουν ήσύχως τά  άομόδια μέσα τοϋ νά 
:» φωτίσωσι, καί από τον ζυγόν τής δουλείας νά έλευθερώσωσι τους 
" ίδιους ομογενείς. Παρίστανται ίσιος ταύτην τήν ώραν έμπροσθεν τοϋ
> τυράννου οί γενναίοι οϋτοι τής ελευθερίας μάρτυρες’ ίσως ταύτην, 
·» τήν ώραν καταβαίνει εις τάς ίεράς κεφαλάς των ή μάχαιρα τοϋ 
» δημίου, έκχέεται τό γενναίου ελληνικόν αίμα άπό τάς φλέβας των, 
» καί ΐπ τα τα ι ή μακαρία ψυχή των διά νά υπάγ·ρ νά συγκατοίκηση 
» μ,έ όλων των, υπέρ ελευθερίας άποθανόντων τάς άοιδίμους ψυχάς.

» ’Αλλά τοϋ άθώου αίματος ή έκχυσις αυτή αντί τοϋ νά κατα- 
:» πλήξη τούς Γραικούς θέλει μάλλον τούς παροξύνει εις έκδίκησιν. 
ν *Η Ελλάς όλη μέ τά δάκρυα εις τούς οφθαλμούς παρμκαλεϊ τούς 
■» έν Τεργεστίω πραγματευόμενους Γραικούς νά άφήσωσιν εις έρήμωσιν,
> τήν πόλιν τού άχαρίστου καί μισέλληνας Αύτοκράτορος, καί νά με-
> τοικισθώσιν εις τάς νεωστί έλευθερωθείσας αυτής νήσους, δπου χωρίς 
,» κανένα φόβον προδοσίας ευτυχείς καί έλεύθεροι δύνανται νά ζήσωσtv.

* Δέξαι λοιπόν εΰμενώς, ώ φίλη μου πατρίς, δέξασθε, φίλοι μου
> ομογενείς, φίλοι Γραικοί, απόγονοι των παλαιών εκείνων Ηρώων, 
« τήν παρούσαν άδελφικήν διδασκαλίαν. Μήτε πυρ, μήτε σίδηρος 
» ψυχράνγ, ποτέ είς τάς ΰμετέρας καρδίας τήν διάπυρου τής έλευθε- 
>' ρίας αγάπην, τό άσπονδον κατά τής τυραννίας μίσος. 'Ε χετε πάν- 
ί τότε έμπροσθεν των οφθαλμών τά  πάνδεινα κακά, όσα καθ’ έκάστην 
» υποφέρετε άπό τό άγριον έθνος των Τούρκων, καί ενθυμείσθε όσα 
■ν έλεγον οί ήμέτεροι πρόγονοι παροξύνοντες άλλήλους κατά των ίΐεοσώνμ.

ώ παΐδες Ελλήνων ίτε,
Έ,λιιιθερούτε πατρίδα, έλευΟεροΰτε ο» ,
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Παΐοαί, -fj·!αΐκας, νεών τε πατρώων lo r. 
θή/.ας τε προγόνων’ νυν ΰπερ απάντων ό αγών,

"Οταν δε οί Γάλλοι έξεστράτευσαν εις Αίγυπτον ό Κοραής εξέδοτο 
πω 1803  έν Παρισίοις φυλλάδιον πλήρες ενθουσιασμού καί επαναστα
τικής φλογός υπό την επιγραφήν ΣάΛπισμα Πο.Ιιμιστήξ'ίοτ. ’Εν πρα~ 
μετωπίω ώραία χαλκογραφία έςεικονίζει τήν 'Ελλάδα, « ή οποία μέ 
ν μαύρα καί 'ξεσχισμένα φορέματα, εις δλα τα  μέλη τού σώματος 
» πληγωμένη άπό τους βαρβάρους τυράννους, μέ λυτούς τής κεφαλής 
>' τούς πλοκάμους, ανυπόδητος καί σχεδόν γυμνή, όδυρομένη καί 
« κλαίουσα τήν άθλίαν κατάστασιν εις τήν οποίαν τήν έρριψεν ή θη-
* ριότης των Τούρκων, τρέχει προς ημάς τά τέκνα της, μάς δείχνει 
11 τά  κατεσχισμένα της φορέματα, μίαν προς μίαν ανακαλύπτει τάς 
>> πληγάς της, μάς βάφει μέ τά αίματά της, μάς βρέχει μέ τά  δά - 
» κρυά της, έναγκαλίζεται καί άσπάζεται έκαστον άπό ημάς κατ’
* ιδίαν, καί ζητεί άπό όλους κοινώς έκδίκησιν ».

‘Ο Κοραής άφοϋ πρώτον διά στόματος τής 'Ελλάδος έξαρκίζει τους 
'Ελληνας εις τον κατά Τούρκων πόλεμον τελευτά τό σάλπισμά του 
(ός εξής.

« Πολεμήσατε λοιπόν, ώ μεγαλόψυχα καί γενναία τέκνα των πα- 
,« λαιών Ελλήνων, όλοι όμοϋ ενωμένοι τούς βαρβάρους τής Έλλάδο.ί
* τυράννους.

» Πολεμήσατε, φίλοι καί αδελφοί, τούς απάνθρωπους καί σκληρούς 
·» Τούρκους' όχι όμως ώς Τούρκοι, όχι ώς φονεϊς, άλλ’ ώς γενναίοι τής 
ν ελευθερίας στρατιώται, ώς ύπερασπισταί τής ίεράς ήμών θρησκείας 
d καί τής πατρίδος. Χύσατε χωρίς έλεον τό αίμα των εχθρών, όσους 
a εύρετε έξωπλισμένους κατά τής ελευθερίας, καί έτοιμους νά σάί 
» στερήσωσι τήν ζωήν. “Ας άποθάνη, όστις τυραννικώς σφίγγει των, 
¥ Γραικών τάς άλύσεις, καί τούς εμποδίζει νά ρήξωσι τά  δεσμά των. 
“ ’Αλλά σπλαγχνίσθητε τόν ήσυχον Τούρκον, όστις ζητεί τήν σωτη- 
“ ρίαν του μέ τήν φυγήν, ή ευαρεστείται νά μέννι εις τήν 'Ελλάδα, 
» ύποτασσόμενος εις νόμους δικαίους, καί γευόμενος καί αυτός τούς 
» καρπούς τής ελευθερίας καθώς καί αύτοί τής Αΐγύπτου οί Τούρκοι.
* "Ας ήναι ή έκδίκησις ήμών φοβερά, άλλ’ άς γέννι μέ δικαιοσύνην; 
.·" "Ας δείξωμεν εις τό άγριον τών Μουσουλμάνων γένος, ότι μόνη τής
* ελευθερίας ή επιθυμία, καί όχι·ή δίψα τού φονου καί τής αρπαγής 
t  μάς έξώπλισέ τάς χείρας. “Ας μάθωσιν οί απάνθρωποι Τούρκον
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» άπό τήν ή μ ε τ έ ρ α ν  φιλανθρωπίαν, οτι διά νά παύσωμεν τάς καθη- 
»  [Α ερ ινά ς  αδικία;, τήν καθημερινήν έκχυσιν τοϋ έλληνικοϋ αίματος, 
*> άναγκαζόμεθα προς καιρόν νά χύσωμεν ολίγον τουρκικόν αίμα ».

Τήν 6  Τανουαρίου 1803  άνέγνωσεν εί; την έν Παρισίοις ’Ακαδη
μίαν των Άνθρωποτηρητών (Conservateurs de l’homme) γαλλιστί 
υπόμνημα περί τής καταστάσεως τής 'Ελλάδος, έν ώ κατ εδείκνυεν 
εις τους Ευρωπαίους, ότι οί "Ελληνες καί ηθικώς καί ύλικώς μεγάλως 
προοδεύσαντες άπετέλουν τό ζωτικόν στοιχεϊον άκμαζούσης έθνικό- 
τητος" έκ τοϋ επιλόγου μεταφράζοντες παρατιθέμεθα την έξης περι
κοπήν.

« "Ελαβον, ώ πατρίς μου, άνά χειρας τον κάλαμον μέ την μονο- 
« μερή πρόθεσιν τοϋ ν’ αναγγείλω πρώτος την άρξαμένην άναγέννησίν 
» σου εις όλην την Ευρώπην, καί ιδίως εις τό φίλόξενον καί φιλάν- 
» θρωπον τοΰτο έθνος, είς τους κόλπους τοϋ οποίου εύρον νέαν πα- 
» τρίδα, άφ’ ότου είχον τό δυστύχημα ν’ άποχωρισθώ σοΰ. Σοί πλη- 
« ρόνω όφειλήν, φροντίζων ταυτοχρόνους καί περί τής μελλούσης σου 
·> δόςης. Έάν ποτέ μεγάθυμον έθνος θελήσνι νά τείνη πρός σέ χείρα 
» άρρωγόν καί βοηθήση τάς προσπάθειας σου, άς μάθνι τό έθνος αύτό ότι 
» θέλει αποκτήσει όλους τούς τίτλους έπι τής ευγνωμοσύνης σου εχον 
» μάλιστα πρό όφθαλμών, ότι δέν θά διαλύσφ πρώτον τά σκότη τής 
» σημερινής 'Ελλάδος. Σϋ αυτή, ώ πατρίς μου, άνευ ξένης βοήθειας 
» ή'νοιξας τούς οφθαλμούς είς τά φώτα, πανταχόσε ζητούσα αύτά 
» καί εϊσάγουσα' διά δέ τής διαγωγής σου ταύτης καταδεικνύεις είς 
» τόν κόσμον, ότι άν δυστυχείς περιστάσεις γυμνώσωσι τό γονιμώ- 
> τερον έδαφος, δέν άφαιροϋσιν όμως καί την φυσικήν αύτοϋ γονιμό- 
» τητα ' ολίγη βροχή καί ολίγη σπορά άρκοϋσιν όπως έκ νέου βλαστή- 
* σωσιν οί ύποκρυπτόμενοι θησαυροί ■>.

’Επειδή δέ πρό πάντων είς τάς ύπ’ αύτοϋ γενομένας έκδόσεις των 
κλασικών Ελλήνων διαφαίνεται ή πολυμάθεια, κριτική περίνοια, καί 
ό πρός τήν πατρίδα άγνός έρως τοϋ άνδρός, θελομεν ήδη καταριθμή
σει αύτάς.

Κατά πρώτον έξέδωκε τούς Χαρακτήρας τοϋ Θεοφράστου μετά γαλ
λικής μεταφράσεως έν Παοισίοις 1 7 9 9 . Τήν έκδοσιν καταπλουτίσας 
μετά κριτικών σημειώσεων προσεφώνησεν είς τούς τότε έλευθέρους 
κατοίκους τών έπτά νήσων τοϋ ’ίονίου. Δεύτερον έξέδοτο έλληνο- 
γαλλιστί τύ τςερί ’Αέρων καί 'ϊδά τω ν  τον 'Ιίϊποκράτους (18.00) μετά
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ίτρολεγομένων καί άλλων διαφωτίσεων. 'Η έ’κδοσις αίίτη επί τοσοΰ- 
τον έημήθη, ώστε ή Γαλλική 'Ακαδημ,ία τήν έβράβευσε διά πέντί 
χιλιάδων φράγκων. 'Ο δόκτωρ Hoegm uller μετέφρασε γεομ,ανιστί 
την μετάφρασιν καί τάς σημειώσεις τοΰ Κοραή, καί έτύπωσεν έν 
Βιέννη 1804 εις χωριστόν τόμον' ό δέ καθηγητής Φραγκίσκος Banafon 
έδημοσίευσεν έν Μαδρίτη (1808) ισπανικήν μετάφρασιν των προλε- 
γομένων καί τοΰ κειμένου. Τω 1816  ό Κοραής άνετύπωσε τό σύγ
γραμμα άνευ των σημ,ειώσεων, τάς όποιας προετίθετο ν’ άνασκευάση 
έζ ολοκλήρου. Τά προλεγόμενα τής έκδόσεως ταύτης απευθύνονται 
προς τούς τήν ιατρικήν σπουδάζοντας νέους "Ελληνας (Ι).

‘θ  Κοραής ΐν’ άρη τάς περί 'Ελλάδος προλήψεις των Ευρωπαίων, 
έδημοσίευσε τω 1803 γαλλιστί υπόμνημα περί τοΰ παρ’ *Ελλησι π ο 
λιτισμού. 'Ο πολυμαθής “Ελλην διεθρυλλεΐτο ήδη έν Ευρώπη, καί ό 
Ναπολέων έπιθυμήσας νέαν γαλλικήν μετάφρασιν τοΰ Στράβωνος άνέ- 
θηκεν είς τον υπουργόν Chaptal τήν εΰρεσιν των καταλλήλων μετα
φραστών' ό υπουργός έπρότεινε τον La Porle du Theil καί τόν Κο* 
ραήν, καί διά τάς γεωγραφικά; σημειώσεις τόν Γοσσελίνον. Δι’ έκα
στον των συνεργατών ώρίσθη ετήσιος μισθός 3,000 φράγκοιν. Τώ 
1805 οί μεταφρασταί παρουσίασαν τόν πρώτον τόμον εις τόν Ναπο- 
λέοντα,καί πριν ή τελειώσωσι τόν δεύτερον ώρίσθη αΰτοΐς ισόβιος σύν
ταξις έκ 2,000 φρ. ’Εν τή σπουδαία ταύτη μεταφράσει του Στράβω
νος, τά βιβλία γ ’, δ*, ζ ', ή, ιά, ιγ*, ιδ", καί ιέ, ώς καί αί σημειώσεις 
είσίν έργον τοΰ Κοραή. Τφ 1802 έπεμελήθη πολυτελή εκδοσιν των 
Ποιμενικών τοΰ Λόγγου παρά Φιρμ.ίνω Λιδότω. Κατά τήν αυτήν δ’ 
εποχήν συνειργάσθη εις τάς εκδόσεις τοΰ βουκυδίδου τοΰ Levesque 
(1795), τοΰ 'Ηροδότου τοΰ Larchcr, καί τοΰ ‘Αθηναίου τοΰ Schwei- 
ghaeuser (1 801 —1807)’ έγραψε διάφορα άρθρα εις τό Όξώνιον Μου- 
σεΐον (Museum Oxoniense), καί τήν Γραφικήν Εγκυκλοπαίδειαν (Ma- 
gazin encyclopedique).

Τώ 1804 έξέδωκε τά Αΐθιοπικά τοΰ Ηλιοδώρου, έ’κδοσιν ά'ντοις 
κλασικήν, καί υπό πολλών έπαινεθεΐσαν.

Ο  Ό Κοραής προτιΟέμενος ν4 εχδώαη τά "Απαντα τοΰ Ίπποχράτους είχε σ/εοίν 
τκράνβι τό εργον, δπερ ετεραι παρεμπεσουσαι ασχολία ι ήνάγκασαν αυτόν ν’ ά ν ν  
61λη er’ αόριστον. Τω 1831 ό έν Καιν.ξβέργη καθηγητής καί διάσημος έλλην*·  ̂
στήζ p ietz ςττανειλημμένω; έζήτησε τάς σημειώσεις του Κοραή, tvoc Ήοιήση χρησί'*» 
ζν τή παρασκευαζόμενη έκοςσει w  τ̂ /χήν άπΐτυγε*
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Κατά το αυτό έτος οί Ζωσιμάδαι προετειναν αύτώ τήν δαπάνη 
αυτών έκδοσιν των κλασικών 'Ελλήνων' εις τήν γενναιοδωρίαν των 
αειμνήστων τούτων Ήπειρωτών οφείλεται κατά μέγα μέρος ή φήμη 
τού φιλοπόνου καί σοφού έλληνιστού. Τώ 18 0 5  έξέδοτο, ώς πρόδρομον 
τής έλληνικής βιβλιοθήκης, τήν Ποικίλην 'Ιστορίαν τού Αίλιανού, καί 
'.Ηρακλείδου καί Δαμ,ασκηναύ τά σωζόμενα, προσθείς καί στοχασμούς 
περί τής ελληνικής παιδείας καί γλώσσης' τφ  18 0 7  τόν Τσοκράτην 
εις δύο τόμους, ύστερον δε τούς Παραλλήλους Βίους τού Πλουτάρχου 
(1 8 1 2  — 1 4 ), τάς τέσσαρας πρώτας 'Ραψωδίας τής Τλιάδος (1 8 1 1 — · 
2 0 ) , Ίεροκλέους Αστεία (1 8 1 2 ), καί τήν Γεωγραφίαν τού Στράβωνος(*),

Tip 1820  μεταφράσας έξέδωκε μετά πρσλεγομένων καί σημειώσεων 
τήν Συμβουλήν των τριών επισκόπων, τώ  δέ 1821 τά  Πολιτικά τού 
Αριστοτέλους.

*0 κύκλος τών εγγράφων σχέσεών του ηΰρύνετο, καθόσον προέβαι- 
νεν ή ήλικία του. Τάς άργάς φιλολογικής εργασίας ώρας έδαπάνα άλ- 
ληλογραφών μετά πολλών τής Ευρώπης φιλολόγων* άλλ’ εγραφε καί 
προς όμ.ογενεΐς, προς πόλεις, κυβερνήσεις, καί ολοκλήρους τάξεις πο
λιτών, λυπούμενος διότι αί άσχολίαι του άναχνχ-Ιονμεναι καθ' ημέ
ραν ώς κύματα θα.Ιάσσης καί φοβερίέ.ουσαι ra  τόν Λ νίζασ ι, δέν τώ  
έσυγχώρουν ν’ άποκριθή εις όλους. Τό πάρεργον τούτο τών ενασχολή
σεων του διεσώθη τό πλεϊστον* καί αί έπιστολαί του, πολλαί καί ποι- 
κίλαι, άποκαλύπτουσαι άτημελήτως καί εύτραπέλως τάς φιλολογικάς 
καί πολιτικάς τού άνδρός γνώμας, ή διοχετεύουσαι εις φιλικάς καρ
διάς όλην άνυπόκριτον καί καθαράν τήν καρδίαν του, είνε πολύτιμον 
κειμήλιον προ: κατανόησιν καί εκτίμησιν τού χαρακτήρας του. ’Εντόί 
τών επιστολών τούτων άναλάμπει ό πατριωτισμός του, πολλάκις ζη
λοτύπου έρωτος μορφήν προσλαμβάνιον. Πολλαχού ομολογεί ότι ό φό
βος του, μ,ήπως πολιτισθώσιν οί Τούρκοι πριν ή άναθάλ-ρ ό έξευγενι-. 
σμός τής Ελλάδος, δέν τόν άφιν? νά κοιμηθή ήσυχον* ό'τι ό ανταγω
νισμός τών δύο τούτων φυλών καί ή υπόνοια τής ύπερτερήσεως τών 
’Οθωμανών άνηλεώς τόν έβασάνιζεν.

'Η  έ'κρηξις τής έλληνικής έπαναστάσεως διήγειρεν εις τήν καρδίαν 
•ςου θορυβώδη αισθήματα. Τό έπιχείρημ,α ήτο τόσον μ.εγα καί άνισον, 
ώστε ό Κοραής, δραστήριους προετοιμάσας καί ώθήσας τό έθνος εις

(*) Τ4 προλεγόμενα του πρώτου τόμου του Στράβωνος μετε^ρράτΟ^σαν τφ 18&2 
ίν  Μιλάνω Ιτ*λΐ3τ1 ύπ$ Μουττοξύ^’υ μετά ^μειώσεων.
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^όϋτο, έξεπλάγη, καί την συνείδησιν διεταράσσετο, μήπως συνήργησε 
διά των συγγραφών καί τών διδαχών του είς την έςαδραπόδισιν τοΰ 
έθνους.

Μ ή δυνάμενος ϊνα κατέλθη έΐς την 'Ελλάδα διά τάς σίοματικάς 
του ασθένειας καί νομίμων, ά'τι μακρόθεν έγίνετο χρήσιμώτερος, υπέρ 
αυτής άνενδότως ήγωνίζετο παλαιών κατά τοΰ θανάτου απειλούντο; 
τό σώμ.ά του, έ/ων τεταμ-ένας δλας του τάς δυνάρ.εις, γράφων, προ- 
τρέπων, ελέγχων καί έπιφωνών ρ.έ φωνήν άκουομένην ρεταξΰ τής κλαγ
γής τών οπλών καί τών οίμωγών όλλύντων καί όλλυμένων θαρσεϊτεί

Τώ 1822  έξέδοτο τά ’Ηθικά τοΰ ’Αριστοτέλους, τώ δέ 1825 τόν δέ- 
κατον πέρ.πτον τόμον τής έλληνικής βιβλιοθήκες περιέχοντα τ ’ ’Απο
μνημονεύματα τοΰ Ξενοφώντος καί τον Γοργίαν τοΰ Πλάτωνος, καί 
τό επόμενον έτος τόν λόγον Λυκούργου κατά Λεωκράτους μετά γαλ- 
λ.ικής ρ.εταφράα-εως τοΰ T huro f.

’Εκτός τούτων ό ακάματος Κοραής έξέδοτο Πάρεργα ί.ΙΙηνιχής 
Βιΰ.Ιιοθήχης είς τόμου; εννέα, έξ ών ό πρώτος περιέγει τά  Πο.Ιναί- 
νου Στρατηγήματα ( 1 8 09), ό δεύτερος τούς Μύθους τοΰ Αισώπου 
(1 8 1 0 ), ό τρίτος Γα.Ιηνοΰ και Ξ,ενοχράτονς περί τήζ. άπο τών ένυ
δρων τροφής (1 8 1 4 ), ό α' Μάρκον 'Αντώνιον τά είς εαυτόν (1816), 
6 Ε" Όνησάνδρου Στρατηγικόν (1 8 2 2 ), ό έκτος Π.Ιουτάρχον Πο- 
Μτιχά (1 8 2 4 ), ό Ζ* Έπιχτήτον Έ γχειρ  ίδιον καί Κέΰητος πιναχα 
(1 8 2 6 ), καί οί όπολειπόμενοι Η* καί θ ’ Ακριανοί) διατριΰάς 'Επί
κτητου (1827).

Τφ 18 2 8  ήρξατο τήν έκδοσιν τών Ά τά χ τω ν ,  έν οίς άπεθησαύρισε 
πολύτιμον ύλην* ό πρώτος τόμος περιέχει δύο τέως ανέκδοτα ποιή
ματα τού Πτωχοπροδρόμου, ό Β* Λεξικολογίαν (1829), ό τρίτος Χια- 
κήν άρ/αιολογίαν, καί δοκίμια απλοελληνικής μεταφράσεως τής Καινής 
Αιαθήκτ,ς (1 8 3 0 ), ό δ ' Λεξιλόγιον (1 8 3 2 ), καί ό πέμπτος δημοσιευ- 
θεΐς μετά τόν θάνατόν του υπό Φουρναράκη (1 8 3 5 ), είς δύο μέρη 
περιέ/ει ομοίως Λεξικογραφικήν ύλην, καί πλήρεις πίνακας τών προεκ- 
δοθέντων τόρ.ων.

Τό τελευταΐον έργον τοΰ Κοραή έινε ο Ιερατικός Συνέκδημος τυ
πωθείς τώ 1831 έν Παρισίόις καί περιέχων τρεις έπιστολάς τοΰ άπο- 
«τόλου Παύλου μεθ’ απλοελληνικής μεταφράσεως κλπ.

’Εν μέσω δέ τών έθνωφελών καί άδιαλείπτων εργασιών του ό θά- 
νατο; επελθών άφήρπασεν έκ τού βίου τόν χαλκέντερον εκείνον γέ-.
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£οντα3 τοϋ οποίου την στέρησιν μετά της 'Ελλάδος έθρήνησε και 4 
σοφός. της Ευρώπης κόσμος.

’Αποθανών έν Παρισίοις τη 1 0  ’Απριλίου 1 8 3 3  εκηδεύθη πομπο- 
^ώς, έπί τοϋ άνενερ9έντος έν τω πολυανδρίω του Mont Pamasse 
μνημείου του έχαράχθη ολιγόστιχος επιγραφή (’).

Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .

—La medecine clinique. Montpellier 1787 (μετάφρασις lx  τον γερμα- 
νικο5 τοϋ Selle).

—Introduction a l'elude de la nature et de la medecine. Montp. an 
III (1793) (μετάφρασις έκ τοίΐ γερμανικού τοϋ αύτοΰ Selle).

—Calhechisme orlhodoxe Husse. Montp. (μετάφρασις έκ τοϋ γερμανικοί 
της κατηχήσεως Πλάτωνος μητρ. Μόσχας). ■

—Vade-mecum du medecin. Montpellier (έκ τοϋ άγγλικοΰ).
—Esquissc d’unc liistoire de la medecine et de la chirurgie. Paris 

• 1767 (μετάφρασις Ικ του άγγλικοΰ τοϋ Black).
Pyrelologiae synopsis. Montpellier 1786 . ('Η ιατρική αυτή αίνέσιμος 

διατριβή του Ικ σελίδων 76 κειμένου, λατινιστί γεγραμμενη προσφωνεΐταί 
είς τον φίλον του Βερνάρδον Keuilt.

— ’Αδελφική διδασκαλία. Έ ν  Ρώμη (Παρισίοις) 1798.
—Les caracteres de Theopraste, d’apres un manuscrit du Vatican 

contenant des additions qui n’ont pas encore paru en France, tradu
ction ntmvelle, avec le texte Grec, des notes critiques et un discours 
preliminaire sur la vie et les ecrits de Theophraste, par Coray, docteuf 
■en medecine, de la faculle de Montpellier. Paris 1799.

—Traile d’ Ilippocrate, des airs, des caux et des lieux, traduction 
nouvelle avec le texte grec collatione sur deux manuscrits, notes criti
ques, historiques et medicates, un discours preliminaire, un tableau 
comparatif des vents anciens et modernes, une carte geographique, 
et des index necessaires, par Coray. Paris 1800.

— Ίπποκράτους το ίιερί άερων, ΰδάτων, τόπων, δεύτερον Ικδοθέν μετά τής 
Γαλλικής μεταφράσεως, ω προσετέθη έκ τοΰ αυτοί Ίπποκράτους καί ό Νό
μος, μετά τής Γαλλικής μεταφράσεως και τό τοϋ Γαληνοί δτι άριστος ιατρός, 
καί φιλόσοφος. Έ ν Παοισίοις 1800 καί 1816.

— Βεκκαρίου περί άδικημάτων καί ποινών Έ/Παρισίοις 1802 καί 1823.
— Σάλπισμα πολεμιστήριον. Έ ν  Παρισίοις 1 8 0 ) .
— Ήλιοδώρου ΑίΟιοπικά βιβλία δέκα. Έ ν  Παρισίοις 18 0 4 , 2  τόμοι.

• —Eettre du docteur Coray sur le testament secret des Alheuiens, 
donl parlc Dinarque dans la harangue contre Demosthenes. (Ιδημο- 
σιεΰθη Iv Magazin Encyclopedique, καί άνετυπώΟη έν Melanges de Char- 
dpn de la Rochelle tom. II).

(') Π. Άργυροπούλου βιος Κοραή.—Sinner Biographie llniversclle tom. LXfy



’—Διάλογος δυο Γραικών κατοίκων τής Βενετίας 480α. καί Ιν'Ύ δρα 4823,
— Πρόδρομος Ελληνικής βιβλιοθήκης. Έ ν  Παρισίοις 4805.
— Ελληνική βιβλιοθήκη. Έ ν Παρισίοις 4807 — 483θ, τομ. 45,
— Πάρεργα Ελληνικής βιβλιοθήκης 4809 — 4827 τόμ. 9.
— Ίλιάδος Ραψωδίαι Δ ’. 4844—20.
— Διατριβή αυτοσχέδιος περί τοΰ περιβόητου δόγματός των σκεπτικών φιλο

σόφων Νόμιρ καλόν, Νόμιρ κακόν. Έ ν  Λειψία 484 9.
— "Ατακτα. Έ ν  Παρισίοις 4848— 4825, τόμοι δ·
— Συνέκδημος Ιερατικός 4834.

* — Σΰνσψις ίερας Κατηχήσεως. (έξεδόθη πολλάκις).
— Αυτοβιογραφία. Έ ν  Παρισίοις 4833 ( ‘).
Έ κτος τούτων ό Κοραής συνέγραψε πολλάς φιλολογικός καί πολιτικός δια* 

τριβάς δημοσιευθείσας εις γαλλικό καί έλληνικα περιοδικό συγγράμματα καί 
ρδία άνωνυμως εις τον Λόγιον Έομήν, προτροπή αΰτοϋ ίδρυθέντα Ιν Βιέννη. 
Τών δε άπειραρίθμων αΰτοϋ επιστολών έδημοσιευθη άπάνθισμα ΰπό τοΰ 'Ρώτα, 
τέσσαρας δε αύτογράφους κώδικας κατέχει νΰν ό Κ. Νικολαίοης Λεβαδεύς.

Άποθανών ό Κοραής Ιδωρήσατο τήν βιβλιοθήκην καί τό χειρόγραφά τσυ 
«ίς τό τής Χίου γυμνάσιον, έν δε τή διαθήκη αΰτοϋ μνημονεύονται καί τό 
έξής ανέκδοτα.

—Adnotationcs in Athcneum.
—Notes sur Eschyle.
— Ίλιάδος ραψωδία E  εω; τον 2 5 0  στίχον.
— Σημειώσεις εϊς τόν Άθήναιον καί Ηρόδοτον.
— 'Ύλη λεξικοΰ Γαλλογραικικοϋ.
— Γραμματικαί σημειώσεις.
— Ίσον τών σταλθεισών σημειώσεων εις Βάρκερ.
— Εξηγήσεις εις τόν Άπολλώνιον περί συντάξεως.
— Γαληνοϋ εις τό περί χυμών 'ϊπποκράτους.
— Άρεταίου μετάφρασις γαλλική, (άτελ.ής).
*—Σημειώσεις είς τό προσωρινόν τής Ελλάδος πολίτευμα.
—Observaliones miscellanse.
— » in Athenaeum.
— Λεξικολογία.
— Μετάφρασις Ηροδότου είς τό γραικικόν σελ. 4 —  4250 έ’ως τήν παρά·; 

Υραφον 56 τοΰ ζ '  βιβλίου.
Αφορισμών 'ϊπποκράτους, μετάφρασις γαλλική, (ατελής).

— Plus Part de la medecine.
— Κείμενον καί σημειώσεις είς τό περί διαίτης έξεων, καί τό περί αρχαίας 

’ατρικής τοΰ 'ϊπποκράτους.
— Σημειώσεις κατό Γαληνοϋ εκ τών αΰτοϋ συγγραμμάτων.

Ο  T i εϊς διαφόρους συγγραφείς προλεγόμενα τοΰ Κοραή έτυπώΟησαν ιδία εν Βιε’ν* 
vs 1819, τά όέ εϊς Όμηρον, ή περί Παπατρέχα, έν Αθήνα:; 1812 xa! 1839.
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—Έ τ ι  τιν'ες σημειώσεις είς τα συγγράμματα του Τπποκράτους.
— Γραμματική τής γραικικής γλώσης (ατελείωτος).
— Στίχοι Ίωάννου Τζέίζου.
— Περί μιτρών.
— Σχόλια εις το ’Απολλώνιου περί συντάξεως.
— Λεξικολογία άπό το ελληνικόν εις τό γραικικίν.
— Λεξικόν διαφόρων συγγραφέων εις τόν 'Ιπποκράτης
— iVdnotaliones in varios autores Graecos.
— ’’Αλλη λεξικολογία άπό τό έλληνικόν είς τό γραικικόν.
Τα περιθώρια πολλών βιβλίων του γεμουσιν ιδιογράφων σημειώσεων, καί 

ιδίως τά των κλασικών Ελλήνων καί Λατίνων.

Δνιμητριος Γαλανός.
’ΕγεννήΟη τω 1760 έν ΆΟήναις καί ήν δευτερότοκος υιός Παντο- 

λέοντος Γαλανού. ’Εξεπαιδεόθη τά  πρώτα γράμματα έν τω σχολείο» 
τής πατρίδας του, ου προίστατο τότε ’Ιωάννης δ Μπενιζέλος. "Ερωτι 
τελειοτέρας παιδεΰσέως μ.ετέβη εϊς Πάτριον καί ήκροάσΟη Δανιήλ τΟϋ 
Πατικιού, καί μετά εξαετίαν προσκληθείς είς Κωνσταντινούπολή Οπό 
τοϋ θείου του Γρηγορίου μ.ητροπολίτου Καισαρείας, ήκουσε καί ένταϋΟα 
Παναγιώτου τοϋ Παλαμ.α(1).

’Επειδή δέ μ.ετά ταΰτα δ έν Καλκούτα τής ’Ινδικής Κωνσταντίνος 
Πανταζής εξ Άδριανουπόλεως έζήτησε νέον τινά ώς διδάσκαλον τής 
ελληνικής, ώς τοιοϋτος συστηΟείς ό Γαλανό; άνεχώρησεν έκ Βυζαντίου 
περί τά τέλη τοΰ 1786 έτους καί έλθών είς Καλκούταν ΰπεδέχΟη 
φιλοφρόνως παρά τοΰ Πανταζή, δ'στις ΐδών τήν αγαθότητα καί τήν 
παιδείαν τοϋ άνδρός άφιέρωσεν είς αύτόν τήν έκτΐαίδευσιν των συγ
γενών του. 'Ο Δημ.ήτριος διατρίψας, ώς λέγει δ Κ. Τυπάλδος, 
ικανά έτη είς τήν οικίαν τοϋ Πανταζή, διδάσκων τους νέους μέν έξ 
περίπου έτη τήν ελληνικήν, αυτός δέ διδασκόμενος παρ’ ά'λλων τήν 
’Αγγλικήν, τήν Σανσκριτικήν, τήν Περσικήν καί τάς λοιπά; ασιατικά^ 
γλώσσας, έ'τι δέ ικανήν χρημ,άτων ποσότητα άποκτήσας, καί μεγί- 
στην έπί σοφία καί πολυμαθεία ύπόληψιν παρ’ "Αγγλοι; καί ’Ινδοί; 
έ’χων, άπεφάσισε νά αφιέρωση όλον αΰτοϋ τόν βίον εί; τήν φιλοσοφίαν. 
"θΟέν καταθέσα; τήν χρηματικήν του περιουσίαν εϊς τινας τών εΰϋπο-

(*) Κατά λάθος ό Κ. Τυπάλδος λέγει, δτι ό Γαλανός έφοίτησε πρώτον έν Μέσο* 
λογνίφ παρά Δανιήλ. Αυτός ό Δημήτριος γράφων πρός Γρηγόριον τόν Σίφνιον λέγει* 
«Μετά.τόν Δανιήλ διδάσκαλός μου έ/ρημάτισεν ό οΰχ ήττων τοΰ Δανιήλ Πανα» 
» γιώτης Παλαμάς ό έκ Μεσολογγίου τής Αιτωλίας.» ’Ινδική ’Αλληλογραφία σελ. 7.
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Α πτότερων έμπορικών οίκων, ϊνα λαμ.βάννι κατ’ έτος τους τάκους 
των /  ρημάτων αυτού, άνεγώρησεν εις την ίεράπολιν των ’Ινδών Κασ- 
σήν (Μπενάρες). ’Ενταύθα έγκατα),ητών πάσαν άλλην βιωτικήν φρον' 
τιδα, ένεδύθη την σεμνήν των Βρα/μάνων στολήν, καί τά τούτων έθιμα 
λαβών, καί τούς θειοτέρους καί σοφωτέρους τών σοφών τούτων συνα- 
ναστρεφόμενος, έν διάστημά τι τεσσαράκοντα περίπου ετών, ού μόνον 
πάσαν τήν ’Ινδικήν φιλολογίαν εμαθεν, άλλα καί τήν ύψηλοτέραν θεοσο
φίαν παρά τών δοκιμωτέρων έμυήθη" και εις τό άκρον τής αρετής 
καί σοφίας αυτών τοσοϋτον ηΰδοκίμησεν, ώστε έθεωρεϊτο παρά τε τών 
αποίκων ’’Αγγλων καί τών λοιπών εύρωπαίων, καί παρά τών σεμ.νοτέρων 
Βραχμάνων καί λοιπών ’Ινδών, ώς άνήρ θείος καί σοφώτατος (1).

Είς τό διάστημ.α τοϋτο τών τεσσαράκοντα περίπου ετών ό αοίδι
μος Δημήτριος “Γαλανός ό ’Αθηναίος άνέλαβε τό κολοσσιαΐον εργον 
ήγουν τήν έκ τής βοαχμανικής εις τήν ελληνικήν διάλεκτον μετά- 
φρασιν τών σοφωτέρων ’Ινδικών συγγραμμάτων. Άποβιώσας δέ έν 
Βενάρες τή 6 Μαΐου τοΰ 1 8 3 3  έδωρήσατο είς τό εθνικόν πανεπιστή- 
μιον τήν βιβλιοθήκην,* τα  συγγράμματά του, καί τό ήμισυ σ/εδάν 
τής περιουσίας αύτοΰ.

'Ο σοφός βραχμάν Μονσής Σιτελσήν έπέγραψεν Ίνδοστανιστί έπί 
τοΰ τάφου τοΰ Γαλανού τό έξης έπιτύμβιον.

Βαβού έκατοντάκις! οτ’ ό Δημήτριος Γαλανός,
Ά πήλθεν έκ τοΰ Κόσμου τούτου είς τάς αιωνίους μσνίς,
Μετά κλαυθμού καί όδυρμοΰ τό οίμοι! ειπον έξω φρένων.

ΆπήλΟε φεϋ ! ό Πλάτων του αίώνος.

Έ κ τών υπό Γαλανού έκ τού βραχμανικού μεταφρασθέντων εςεδό- 
Όησαν μετά πολλών σημειώσεων καί άξιολόγων προλεγομένων υπό 
τού Κ. Γεωργίου Κοζάκη Τυπάλδου καί έπιστασία Γ. ’Αποστολίδου 
Κοσμητού εις τόμους επτά (έν Αθηναις 1 8 4 5 — 1 8 5 3 ) τα εζής.

— Βατριχαρή βασιλέως ηθολογία·., γνωμολογίαι καί αλληγορία'.—Τοΰ αύτοϋ 
ΰποθήκαι ή ττερί ματαιότητος τών τοΰ κόσμου — Πολιτικά, οικονομικά, και 
ηθικά έκ διαφόρων ποιητών — Σύνοψις γνωμι/ών καί ηθικών τοΰ ήΟαλόγου

(*) Μή ΰπολάδη τις, οτι 6 Γαλανός έξώμοσε τήν πάτριον θρησκείαν. Ό  εν ετεί 
1>>23 έπισχεφθείς αυτόν Ν. Κεοαλάς λέγει ταϋτα' «*0 Γαλανός έμυήθη εις όλα τά 
«Ινδικά μυατήρ1β ςνα φωτισθή περί τής άρετής καί ηθικής καί ούχί όπως άσπασθή 
« τήν θρησκείαν τών Βιαχμάνων εινε χριστιανός πράγματι καί όχι κατ’ όνομα, οί δέ 
ΐ'Βραχμϊνες επ’ οΰδεμιϊ περιπτώσει δέχονται εξωμότας». Descrizioue della citta 

Benares, « λ . 16.

( α έ ο ε α λ , ΦΙΛΟΑΟΓ.) 43
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καί φιλοσόφου Σανακεα (') — Ζαγαννάθα Πανδιταράζα, άλληγορικά, παραδειγ' 
ματικά, καί ομοιωματικά. Έ ν Άθήναις 1815.

— Βαλαβαράτα ή σύντομη τή ί Βαχαδαράτας. Έ ν  Άθηναις 1845.
— Γιτά, ή θεσπεσιον μέλος. Έ ν Άθηναις 1848.
— 'Ραγγοϋ-Βάνσα ή γενεαλογία τοϋ 'Ραγγοΰ. Έ ν  Αθηναίε 18S0.
— Ίτιχασαμουτσάϊα, τουτέστιν άρχαιολογίας συλλογή. Άθήνησι 1831,
— Χιτοπαδάσσα ή Πάντσα Τάντρα (Πεντάτευχοί), συγγραφεΓσα ύπό τοϋ 

σοφοϋ Βιονουσαρμανος (8), και Ψιττακού μυθολογίαι νυκτερινοί. Έ ν Άδη* 
ναις 1851.

— Δουργά. Έ ν Άθηναις 4853
Έ κτόί τούτων μετέφρασε καί την Βαγαδάταν, καί συνέγραψε βραχμανιστί 

πραγματείαν τινα άνεπίγραφον,— Βραχμανικόν λεξικόν—Βραχμανικόν ένομα- 
στικόν — Περσικόν, βραχμανικόν, έλληνικόν ) εξικόν— καί βραχμανικόν, άγγλι- 
κόν. καί έλληνικόν λεξικόν.

Τοϋ σοφοϋ ’Αθηναίου διάφοροι Ιπιστολαϊ στρος Γρηγόριον τον Σίφνιον καί 
προς την οικογένειάν του έδημοσιεόθησαν ύπό Η . Τανταλίδου έν ’Ινδική ’Αλλη
λογραφία καί δπό Γ . Τυπάλδου Ιν τω πρώτη) τόμω των ’Ινδικών Μεταφρά
σεων, καί έπίγραμμα εί< Ναθαναήλ τόν Σίφνιον άποθανόντα Ιν Δάκκα τής 
’Ινδικής.

Λημήτριος Πετριτσόπουλος.
’ΕγεννήΟη κατά τό 1764  έν Λευκάδι. Ό  πάππος αύτοΰ Δημήτριος 

μετά την ύπό των ’Οθωμανών άνάκτησιν της Πελοπόννησου, έγκατα- 
λιπών την δουλωθεΐσαν πατρίδα του, Καλάβρυτα (1 7 1 6 ), κατέφυγε 
μετά τοϋ πατρός του παπα-Πέτρου ίερέως καί τής άλλης οικογένειας τό 
πρώτον εις Κέρκυραν. Κ ατ’ έκείνην την έποχήν ό Απόστολος Ψωμάς 
έκ πλούσιας καί εύγενοϋς οικογένειας τής Λευκάδος όρμώμενος, μετα- 
βάς εϊς Κέρκυραν 5ιά δημοσίαν υπηρεσίαν, συνεσχετίσθη κατά τύχην 
τϊί άρτισυστάτω ταύτη οικογένεια καί ή γνωριμία αϋτη έπήνεγκε τόν 
συμβιβασμόν τοϋ γάμου τής Χρυσούλας Θυγατρός τοϋ Ψωμά, καί 
τοϋ έν λόγω Δημητρίου, μονογενούς υίοϋ τοϋ ίερέως παπα-Πετρου. 
Τότε δέ πανοικεί ή τοϋ Πετριτσοπούλου οικογένεια μεταβάσα (1719) 
διά τους γάμ,ους εις Λευκάδα, άποκατεστάθη αύτοσε διά παντός. 'Ο

(■) Τό ινδικόν πρωτότυπον μετά τής ελληνικής μεταφράσεως παρέδωκε κατά 
Δεκέμβριον τοϋ 1823 ό Γαλανός εις Νικόλαον τόν Κεφαλαν, δστις έλθών ε!ς 'Ρώ
μην τό μέν πρωτότυπον άφιέρωσεν εις την βιβλιοθήκην τοϋ Βατικανού, την δέ μετά- 
φρασιν μεταβαλών ε!ς άπλουστέραν φράσιν έτύπωσεν αϋτόσε τω 1823 ώς ιδίαν άπό 
τοϋ βραχμανικοϋ.

{*) 'Επειδή ή τοϋ Γαλανού μετάφρασις τής Χιτοπαδάσσας είνε ατελής, προσετέβη 
υπό των έκδοτων καί ή ύπό Συμεών τοϋ ΣήΟ περί τά τε’λη τού ΙΑ αίώνος έξελλή- 
νισις τοϋ αΰτοϋ συγγράμματος ή γνωστή ύπό τόν τίτλον «Στεφανίτης ή Ιχνηλάτης".



Κηυΐ τριος έκτήσατο υιόν, όνόματι Πέτρον-Παύλον, 8ν ήλικιωθέντα 
1-ψ.ψεν εις 'Ιταλίαν (1742) έπί λόγω σπουδαίας αγωγής. Έκεϊ λα
βών ό Πέτρος τον στέφανον τού νομοδιδάκτορος, μετήρχετο τήν έπί-. 
στνίμην εις την πατρίδα του μετά ζήλου καί τιμιότητος, διό καί έτι- 
μηθη πολλάκις διά δημοσίων θέσεων. Νυμφευθείς οΰτος (1 7 4 7 ) την 
Κάλομοίραν, θυγατέρα τοϋ εύγενοϋς Φραγκίσκου Βολίνου, έκ Πέλο- 
ποννήσου, έκτήσατο προς τοϊς άλλοις τέκνοις, καί τον έν λόγω Δη- 
μήτριον.

Παιδευτείς έν τόϊς σ/ολέίοις τής γεννεθλίου νήσου μετέβη τή 1 ’ίου- 
λιου 17: 2  εις Πατάβιον, οπού άκροασάμενος κατά πρώτον τά Φιλο
σοφικά μαθήματα, άφωσιώθη έπί τέλους είς την ιατρικήν, της άποίαί 
καί έστέφθη διδάκτωρ έν ετει 1786. Καί κατ’ άοχάς μέν ίδιωτεύων 
μετήρχετο έν Λέυκάδι την επιστήμην μετ' απαραδειγμάτιστου αφι
λοκέρδειας. Την δέ 30 Μαρτίου 18 0 2  άνηγόρευσεν αυτόν ή Λεύκάς ένα 
τών αρχηγών της προσωρινής κυβερνησεώς της, έπί της ίδρυθείσης 
’Επτάνησου πολιτείας. Περιελθούσης της Επτάνησου είς χεϊοας τών 
'Ρώσσων καί ’Οθωμανών, ό Πετριτσόπουλος έξελέχθη πρόεδρος τής 
'Επτάνησου Βουλής (1 8 0 3 ), τό δ’ έπόμενον έτος (1 8 0 4 ) Πρυτανις 
έν Κεφαλληνία, καί τώ 1806 εις Λευκάδα επιστρέψας διωρίσθη "Εφο
ρος τής έκεΐ Παιδείας. Έ π ί τής δευτέρας κατοχή; τών Γάλλων διωρί- 
σθη αρχηγός τής Λευκάδος (1 8 0 7 — 0 9 ), καί εΐτα παραιτηθείς έπε- 
δόθη αΰθις είς τήν έξάσκησιν τοΰ έπαγγέλματός του, καλλιεογών 
καί τάς Μούσας. Άπεβίωσε δέ έν Λευκάδι τήν 3 Φεβρουάριου τοϋ 
έτους 1833-

Ό  Πετριτσόπουλος ήν φιλόσοφος συγγραφεΰς, πλήν δυστυχώς έν 
τοΐς έκδοθεΐσι πονήμ.ασιν αύτοϋ έκτος τών ακρισιών ύπάρχουσι τερα
τώδεις παραμορφώσεις, μνεΐαι συγγραμμάτων ανυπάρκτων (’), έπ ι- 
γραφαί έπινοηθεϊσαι, νομίσματα πλαστα, "και άλλα μή τιμώντα τήν 
μνήμην τοϋ λογίου τούτου, όστι; ζών διεσυρθη ώς άπαταιών, καί 
πλαστογράφος υπό τών διάσημων Γερμανών Βοικχίου (2), καί Φραν- 
τζίου(5) οϋδέν δημοσιεύσας είς ΰπεράσπισίν του.

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ ΑΙΩΝ. 675)

(') Ώς Μαργοννίου περί τής είς 'Επτάνησον εισαγωγής τοϋ Χριστιανισμού 
Έν Lencadia sotto ί Romani.

(s) Boeck, Corpus Iuscriptionum 13·
<5,' Franzius, Elcm. Epigr. Grarc. 3?.
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Σ υγγρ ά μ μ α τα .
—Saggio Storico sulle prime eta dell'isola di Leucadia, Firenze 4 8 li .
—Seguito dclle Medaglia Leucadie. Padova 4815.
—lllustrazione d’una Medaglia di Leucade unica sin ora. Pavia 1821.
—lllustrazione d’una Medaglia d’ltaca. Corcira 1823.
—Saggio Storico sull’eta di Leucadia sotto il dominio de’Romani. 

Venezia 1824.
—Cenni intorno la versione d un iscrizione segnala sopra un’clmo 

antico di bronzo. Corcira, 1829.
Καί είκοσι εν 'έτεροι άνεκδοτα, άναφερόμενα υπό τοΰ Κυρ. 1. Σταμαχέλου 

Ιν τή βιογραφία τοΰ άνδρός (Πανδώρα άριθ. 309 — 10) έξ ής και ήμεΐς ταϋτα 
Ιρανιζόμεθα.

Κωνσταντίνος Κούμ,ας.
Έγεννήθη κατά τό 1 7 7 7  έν Λαρίσσν; τής Θεσσαλίας καί διήκου- 

σ εν’ΐωάννου Πεζάρου’ διακριθείς δ ’ έπί στα via φιλομαθεία καί έπιμε- 
λεία έπέδωκεν υπέρ πάντας τους συμμαθητάς αϋτοΰ, καί άνεδείχθη 
τό 1798  διδάσκαλος πρώτον μεν τοΰ έν Λαρίσσν) σχολείου, έπειτα 
δέ τοΰ έν Τσαριτσάννι' έδίδασκεν ελληνικά τε καί μαθηματικά, έρμη- 
νεύων τους συγγραφείς, παρά τήν παραδεδεγμένην μέθοδον τή ς συνω- 
νυμίας, κατ'έννοιαν καί διά μ-ιάς λέξεως. Τό 1 8 0 0  μετέφρασε μετά 
τοΰ έκ Κεφαλληνίας Σπυρίδωνος ’Ασάνη, τάς Κωνικάς Τομάς τοΰ 
Καΐλλου, άς καί έξέδοτο τύποις έν Βιένννι (1803).

’Από τοΰ σχολείου τής Τσαριτσάνης μετέβη ό Κούμας εις τό τών 
’Αμ,πελακίων (1803), καί έκεΐθεν εις Βιέννην τό 1 8 0 4 , όπως συν- 
τελέση εις την έκδοσιν πλήρους σειράς μαθηματικής. Φοιτήσας δ ’ έν 
τώ  έκεϊ Πανεπιστημίω, διήκουσε τής τε καθαρας καί έφηρμοσμένης 

•μαθηματικής, καί μεταφράσας έκ τοΰ Γαλλικοΰ έδημοσίευσε (1807) 
μετά έπαυ'ήσεων τό περί μαθηματικής καί φυσικής σύγγραμμ-α τοΰ 
Φονταίνου, καί την χημείαν τοΰ Άδήτου (1 8 0 8 ).

Μετά ταΰτα κατατρυχόμενος Οπό χρηματικών αναγκών, ένεκα τοΰ 
θανάτου τοΰ πατρός του, μετέβη (1 8 0 9 ) ώς διδάσκαλος εις Σμύρνην, 
κατά προτροπήν καί τοΰ αοιδίμου Κοραή, όπου συστήσας μετά τοΰ 
μακαρίου Οικονόμου τό Φιλολογικόν ΓυμνάσΙον, έδίδαξε μαθημα
τικά , φιλοσοφίαν, πειραματικήν φυσικήν, περί ής έγραψε πραγματείαν 
τυπωθεΐσαν έν Βιένννι τό 1812 , Γεωγραφίαν καί ’Ηθικήν, μ ετ’ άκα- 
μάτου ζήλου καί μεγίστης δραστηριότητος, προβάς καί εις φυσικά 
καί χημικά πειράματα, άγνωστα τέως εις την Ελλάδα.

’Από τοΰ φιλολογικού Γυμνασίου, δόντος άξιολόγους καρπούς.



^.ετέβνι προσκληθείς (1813) εις τό έν Κωνσταντινουπόλει σχολεΐον, 
ό'που έδίδαξεν ελληνικά, μ.αθηματικά καί φιλοσοφίαν.

Τό 1818 καί 18 1 9  έςέδοτο έν τέσσαρσι τόμ.οις Σύνταγμα Φιλο- 
σοφίας, περιέχον εμπειρικήν Ψυχολογίαν, Κρηπίδα Φιλοσοφίας, Λογι
κήν, Γενικήν Γραμματικήν, Μεταφυσικήν, Αισθηματικήν, Ηθικήν, 
περί Δικαίου, Ηθικήν Θεολογίαν, καί Παιδαγωγικήν. Κατά τά δύο 
ταϋτα έτη έδημοσίευσε καί μετάφρασιν τής Φιλοσοφίας του Ζενεμά- 
νου, Σύνοψιν Χρονολογίας, Σύνοψιν Παλαιάς Γεωγραφίας, καί Σύνοψιν 
’Επιστημών διά τούς πρωτοπείρους, περιέχουσαν ’Αριθμητικήν, Γεω
μετρίαν, Γεωγραφίαν νεωτέραν, Αστρονομίαν, Λογικήν, καί ’Ηθικήν.

ϊό  1819  έτος, εί καί πασχών, περιηγήθη τήν Γερμανίαν, καί 
συνέδεσε σχέσεις μετά πολλών έν αύτή σοφών καί φιλελλήνων. Καί 
τό μέν έν Λειψία Πανεπιστήμιον άνέδειξεν αυτόν διά διπλώμ-ατος 
Διδάκτορα τής Φιλοσοφίας καί των ωραίων Τεχνών, αί δέ έν Βερολίνω 
καί Μονάχω Βασιλικά! Άκαδημίαι, ώνόμασαν μέλος αυτών.

’Επανελθών εις Σμύρνην τό 1820 έτος ΐνα διευθέτηση, τά  τού Φι
λολογικού Γυμ,νασίου, διαταραχθέντα έν τή  απουσία αυτού, έμεινεν 
οίκουρών καί μεταφράζων τά 'Ελληνικόν καί Γερμανικόν Λεξικόν τού 
'Ρειμέρου, δ καί τύποις έξέδοτο τό 1 &26 έν Βιέννη.

’Ηναγκάσθη δέ ΐνα αναχώρηση καί αυθις έκ Σμύρνης, ένεκα τής 
Ελληνικής έπαναστάσεως τού 1821 έτους, δτε καί έδημεύθη ή πε
ριουσία αυτού μετά τής βιβλιοθήκης του.

’Ελθών εις Τεργέστην ένησχολήθη εις τήν σύνταξιν τών 'Ιστοριών 
τών ’Ανθρωπίνων πράξεων, άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τού 
1831 έτους, ήν καί έξέδοτο έν δώδεκα τόμοις τό 1 8 3 2  έν Βιέννη. 
Μετά δ ’ έν έτος έδημοσίευσεν έπίσης έν Βιέννη 'Ελληνικήν Γραμματι
κήν διά Σχολεία, τρίς μετατυπωθεΐσαν. Μετέφρασε πρός τούτοις καί 
τήν τού Βάλβη Γεωγραφίαν, ήν έξέδοτο μετά θάνατον ή θυγάτηρ 
αυτού εις πέντε τόμους.

Άπεβίωσε δ ’ έν Τεργέστη τήν 1 Μαΐου 1 8 3 6 , άγων μόλις τό 56 
έτος τής ήλικίας, προσβληθείς υπό τής χολέρας.

'Ο Κούμας άνεδείχθη είς τών φιλοπονωτέρων καί κοινωφελεστέρων 
λογίων τού ήμετέρου έθνους, κατατρίψας τον βίον εις ευεργεσίαν τής 
πατρίδας διά τής διδασκαλίας καί τής συγγραφής, ούτε κόπων, ούτε 
δαπανών, ουδέ τής υγείας αυτού φειδόμενος (’). (*)

(*) Έκ τής αυτοβιογραφίας, 5ημοσιευθείσης έν δωδϊκοίτω τόμο τής 'Ιστορίας τ ίν  
Άνθρο>π;ν<ι)γ Ρράξςιον, (Πϊνοώρα φυλ, 124).

ΔΕΚΑΤΟΣ EM NATOS ΑΙΩΝ. 6 7 7
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Σ υγγρ ά μ μ α τα .
— Κωνικά! τομαί Καίλλου. Έ ν  Βιέννη 1803.
— Σειρά στοιχειώδης τών Μαθηματικών και Φυσικών πραγματειών. Έ ν  

Βιέννη 1807. Τόμοι 8.
— Χημείας ’Επιτομή, τοΰ Άδήτου. Έ ν Βιέννη 1808. τόμ. %■

— Συνοψις Φυσικής, εις χρήσιν των πρωτοπείρων μαθητών τοΰ έν Σμύρνη 
φιλολογικού Γυμνασίου. Έ ν Βιέννη 1812.

— Βε&άνδου Άγάθων, μεταφρασθείς από την Γερμανικήν γλώσσαν. Έ ν  
Βιέννη 1814. τομ. 3 .

— Συνοψις τής Ιστορίας τής φιλοσοφίας τοϋ Τενεμάνοιί. Έ ν  Βιέννη 1818 .
— 'Ιστορική Χρονολογία. Έ ν  Βιέννη 1818.
— Σύνοψι; τής παλαιας Γεωγραφίας. Έ ν  Βιέννη 1819.
— Σόνοψις έπιστημών διά τους πρωτοπείρους, περιέχουσα αριθμητικήν, γεω

μετρίαν, νέαν γεωγραφίαν, αστρονομίαν, λογικήν καί ηθικήν Έ ν  Βιέννη 1819.
— Λεξικόν δια τους μελετώντας τα των παλαιών Ελλήνων συγγράμματα, 

κατά τό έλληνικογερμανικόν τοϋ. 'Ρειμέρυυ συνταχθέν, μετά προσθήκης συντό
μου πραγματείας περί προσωδίας. Βιέννη 1826. τόμ 2.

— Βεϊλάνδου των ’Αβδηριτών ή ιστορία, εκ τοΰ γερμανικού. Βιέννη 1827. 
τόμοι 2 .

— ‘Ιστορία·, τών ανθρωπίνων πράξεων. Έ ν  Βιέννη 1838 Τόμ. 12.
— Ελληνική Γραμματική, διά τά σχολεία. Έ ν  Βιέννη, (μετετυπώθη πολλάκις).
— Γεωγραφία Βάλβη. Έ ν  Βιέννη 1838 — 4 0 , τόμ. 5.

Κύριλλος Άδριανουπολίτης.
Έγεννήθη περ! τά μέσα τοϋ ΙΗ* αίώνος, και έχρημάτισε μέγα; 

αρχιδιάκονο; τής μεγάλης εκκλησίας, είτα δέ μητροττολίτης Ίκονίου, 
καί ύστερον Άδριανουπόλεως. Τώ 1 8 1 3  παραιτηθέντος Ιερεμία 
προεβιβάσθη έξ ’Ανδριανουπόλεως εις τον οικουμενικόν θρόνον ό Κύ
ριλλος, έκτος την προσωνυμίαν. Την 1 3  Δεκεμβρίου 1 8 1 8  διαδεχθείς 
υπό Γρηγορίου Ε*, άπήλθεν ό Κύριλλος εις την έαυτοΰ πατρίδα, ένθα 
θεαρέστως έβίου μέχρι τής ελληνικής έπαναστώσεως, δτε ΰπέστη υπό 
τών Τούρκων τόν δ ι’ αγχόνης μαρτυρικόν θάνατον (Ίουν. 1 8 2 1 ) .

‘Ο Κύριλλος ήν τής ελληνικής κα! εκκλησιαστικής παιδείας εγκρα
τής, είδήμων τής τουρκικής, κα! τόν βίον κοσμιώτατο; (’).

Τφ 1 8 0 2  έξέδωκεν έν Κωνσταντινουπόλει ί$ρογραφικήν αρμονίαν 
έκ διαφόρων έμμετρων ποιημάτων θεοδώρου τοΰ Πτωχοπροδρόμου, 
Γεωργίου τοΰ Πισίδου, καί Νικηφόρου Ξανθοπούλου, προσθε'ις και άλλος 
περίεργα οίον κατάλογον τών πατριάρχων κλπ.

ί1) Κατάλογος ίστοοι/.ός των πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως, σελ. 276.
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Σ υγγράμ μα τα .
■—ΙΙ'ναξ χωρογραφικό; τή ; μεγάλη; άρχισατραπία; Ίκονίου. Βιέννη 1812 

εΐ; δυο μεγάλα φύλλα.
—'Ιστορική περιγραφή τοΰ ίν Βιέννη πρσεχόοθίντο; χωρογραφικοΰ πίνακο; 

τή ; μεγάλη; άρχισατραπία; Ίκονίου, νΰν πρώτον τύποι; έκδοΟεΐσα έν τώ πα
τριαρχικοί τυπογραφείιρ, έν ετει 1815. 8 σελ. 73 . Έ ν τελεί συνήπται Περι
γραφή τή ; Άδριανουπόλεω; καί των περιξ τή ; Θράκη; μερών (σελ. 6 7 —73).

Το άνω σύγγραμμα τοΰ Κυρίλλου εινε λίαν περίεργον διά τά; τοπογραφικά; 
ε’.δήσει;, καί τάς δημοσιευόμενα; έπιγραφά;.

'Ο Κύριλλο; συλλεξα; ^  έπιγραφά; τινα; αρχαία; έξέδωκεν έν Λογίω Έ ρμη·

Στυλιανός Βλασόπουλος.

Έγεννήθη έν Κέρκυρα κατά το 1748  έτος, καί έλαβεν, ώς εις 
μίαν των πρώτων άνήκων οικογενειών τή; νήσου, τήν καλλιτέραν παι
δείαν, δ’σον έσυγχώρουν οί τότε καιροί καί έξεις.

Άφοΰ εκαμε τάς πρώτας εις τήν πατρίδα του σπουδάς μετέβη πρός 
τελείωσιν αύτών εις Πατάβιον, όπου έλαβε καί τό δίπλωμα τοΰ νο
μοδιδασκάλου. Έκεΐθεν δ ’ έπανελθών καί νυμφευθείς, μόλις τό εικο
στόν πέμπτον φθάσας έτος τής ηλικίας, έκαλ.έοδη εις δημόσια υπουρ
γήματα. ’Αλλ’ ούτε πολιτικών επιστασιών καθήκοντα, οΰτε οίκεια- 
καί φροντίδες ήδυνήθησαν ν’ άποσπάσωσιν αυτόν άπό τάς φιλάς Μού
σας, κατεγίνετο δ’ έξ εναντίας ολαις δυνάμεσιν αείποτε είςτε σπου
δαίας καί εις τερπνάς μελετάς, άνθότου καί άπέβη έντριβέστατος 
πρό πάντων εις τάς νομικάς καί θεολογικάς έπιστνίμας, ώραϊσμός μέν 
χρηματίσας τοΰ έν Κέρκυρα Δικανικοΰ Συλλόγου όχι τών τυχόντων 
έπί πολλά έτη, τρίβων δέ καί περί τήν θεολογίαν ώς εϊτις καί άλ.λος. 
'Υπήρξε δέ καί τών πρώτων είς καί διασημοτέρων Συνέδρων τής κατά 
τήν δευτέραν τών Γάλλων έπικράτησιν συσταθείσης έν Κέρκυρα Ίονια- 
κής ’Ακαδημίας, καί ούδ’ έπαυσε πώποτε έν διαστήματι ήμισείας έκα- 
τονταετηρίδος καί επέκεινα τοΰ νά άφοσιώται είς τήν υπηρεσίαν τής 
ιδίας πατρίδας, χρηματίσας έκ διαδοχής Γερουσιαστής, Συντακτικός 
Νομοθέτης, Πρύτανις έν Λευκάδι, Δήμαρχος καί δικαστής τών ανώ
τερων Δικαστηρίων έν Κέρκυρα καί κατά τους τελευταίους αύτοϋ χρό
νους Σύμβουλος τής Κυβερνήσεως έν Κανονικώ δικαιώμ.ατι. Έτελεύ- 
τησε δέ τό ζήν ύπέργηρως κατά τό 1822 ( ).

Είς τά διάφορα αύτοϋ συγγράματα ό Στυλιανός Βλασοπουλος όνο-

( ’ ) Φ ι λ η τ ϊ  π ρ ο λ ιγ ό μ ε ν α  ε ’ς  ν~ ερ ά σ π ισ ιν  Ά ν α σ ς λ ικ ή ;  ’Ε κ κ λ η σ ία ς .
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μάζεται Biasio Colonna ίταλιστί τρόπον τινα μεταγλωττιζόμενος, 
’Εζ άΰτών γιγνώσκομιν ταϋτα.

—La Difesa della Cliiesa Creca ultimamcnle assalila da Comenido 
Reaixtei, scritla da Biasio Colonna Sincletico. Corfu MDCCC. 8, σελ, 
483. (Το έν λόγιρ σύγγραμμα έγροφη κατα τού έν Κέρκυρα διατρίβοντος 
Ιησουίτου Δομενίκου Τεϊξέίρα (κατ’ αναγραμματισμόν έν τφ τίτλιρ φερομενου), 
και μεταφρασθεν τω 4848 ίιπό τοΰ πολυμαθούς X. Φιλητά έλληνιστί έπλου- 
τίσθη μετά ώραίων προλεγομενων, έν οίς άπαριθμούνται οΐ κατα των καινο
τομιών τής 'Ρωμαϊκής εκκλησίας γράψαντες έκ των ήμετέρων).

Elogio funebre del conle Eufemio Loverdo, recitato le II ottobre 
4 800 da Biasio Collonna Sincletico. In Corfu MDCCC.

—Prospetto dell’ Universe. Anno MDCCCII, Corfu.
—Ευλογιά.

Ιωάννης Τσελεπής.
’Εγεννήθη έν Χίω, καί σπουδάσας εις τά σχολεία τής πατρώος του, 

έπειτα μ,ετέβη εις Πάτμον. Έπιστρέψας εις Χίον διωρίσθη ύποδιδά- 
σκαλος είς την έν τή  νήσω σχολήν τών άγιων ’Αναργύρων. Μετ’ ολί
γον άπήλθεν εις Πίζαν, ένθα έπί δεκαπενταετίαν έμ,αθήτευσε τρεφό
μενος παρά τής έν Λιβόρνω ’Ανατολικής εκκλησίας. ’Από τοΰ 1 7 9 9  
μέχρι τοΰ 1821 έχρημάτισεν έν Χίω διδάσκαλος τών φυσικομαθη
ματικών, διαδεχθείς τόν άπελθόντα συμπατριώτην του Δωρόθεον Πρώϊον. 
’Εδίδαζε τήν άστρονομίαν τοΰ Καΐλλου, μεταφράσας αυτήν εις την 
άρχαίαν ελληνικήν. Μετέφρασε προσέτι τά  μαθηματικά τοΰ έν Πίζη 
διδασκάλου του Depaolo καί τά  τοΰ Γάλλου Francoeur (Cours com* 
plot des malhemaliques pures), ’Αλλ’ έκ τών μεταφράσεων τούτων 
τοΰ Τσελεπή ούδεμία έςεδόθη, ουδέ καν διεσώθη. Είς τήν καταστροφήν 
τή ; Χίου έφονεύθη υπό τών Τούρκων και ό σεβάσμιος οΰτος διδά
σκαλος ( ’).

Γεράσιμος Γρηγορίνης.
’Εγεννήθη τό 17 6 6  έτος εις Ληξούριον τής Κεφαλληνίας, καί μα

θητέυσα; τό κατ’ άρχάς ΰπό τόν συμπατριώτην του ’Αντώνιον Μοσχό- 
πουλον, μετέβη ύστερον είς Σμύρνην καί Πάτμον προς τελειοτέραν 
παίδευσιν. Κατά σύστασιν τών διδασκάλων τής Πατμιάδος σχολής 
μ.ετέβη είς Βουκουρεστιον ώς διδάσκαλος τής οικογένειας τοΰ ηγεμο
νεύοντας Μουρούζη, διορισθείς ένταύτω καί καθηγητής τών 'Ελληνι
κών έν τή έκεΐσε Σχολή. "Ενεκεν όμως τοΰ έπελθόντος πολέμου καί

{’) Βλαστού Χιαχά, τόμος Β\
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έοΰ άτυχους τέλους τού ήγεμ.όνος Δτιμητρίου Μουρούζη, ό Γρηγορίνης
έφυγεν εις Βιέννην, καί εκεί αφιερωθώ εις την σπουδήν της ιατρικές.

'θ  συμπατριώτης αυτού κόμης Σπυρίδων Λούζης, αΰλικός τότε τοΰ 
βασιλέως τής Πρωσσίας, γνώρισα; τον Γρηγορίνην καί έκτιμήσας την 
Οπό τής ένδειας ταλαιπωρουμένην ικανότητα αυτού, δ ι’ ιδίων εξόδων 
είσήγαγεν εις τό πανεπιστήμιον τοΰ Βερολίνου. 'Ο Γρηγορίνης μετά 
ζήλου καταγινόμενος έςήλθεν οΰ μόνον έμπειρος τής ιατρικής, άλλα 
καί είδήμ.ων διαφόρων γλωσσών, καί κάτοχος πολλών καί ποικίλων 
γνώσεων. 'II φήμη δε μεθ’ ής έστεφαιούντο αί ΐατρικαί επιχειρήσεις 
τοΰ Κεφαλλήνος, καί τό ΰπ’ αυτού έκσοθέν καί εις τον βασιλέα τής 
Πρωσσίας προσφωνηΟέν σύγγραμμά το» έπί τοσοΰτον συνέστησαν αυ
τόν, ώστε έτιμήθη τώ  τίτλ.ω τοΰ βαρονου.

Διατρίψας χρόνους τινάς εις Βερολίνον μετέβη εις Δρέσδην, ένθα 
μετήρχετο τον ιατρόν καί κατεγίνετο εις συγγραφάς’ έκεϊ δ ’ ένυμφεύθη 
την μονογενή θυγατέρα εύκαταστάτου ομογενούς, καί μ ετ’ ού πολύ 
τόν Θάνατον τεχθέντος θυγατρίου παρηκολούθησε καί ή δυστυχής μή- 
τηρ· 'Ο άτυχης Γρηγορίνης άπαρηγόρητος διά τό άλλεπάλληλον τής 
συμφοράς διεσκέδαζε την μελαγχολίαν του διά περιηγήσεων καί με
λέτης. 'Ο πρίγκηψ τοΰ Αιγγενστάϊν κινούμενος άπό την φημιζομένην 
άςίαν τοΰ διάσημου Κεφαλλήνος προσέλαβεν αυτόν ώς ιατρόν καί 
συνοδοιπόρον εις τάς συνεχείς περιοδείας του.

'Ο Γρηγορίνης μετ’ ού πολύ μετέβη εϊ; ’Ιταλίαν, καί εν Βενετία 
έπί τέλους όριστικώς έγκατέστη. Έντυχών αυτόν εκεί ό βασιλεύς τής 
Βαυαρίας Λουδοβίκος, πρός 8ν προηγουμένως τώ ήτο γνωστός, ύπήγεν 
αυτοπροσώπως εΐ; έπίσκεψίν του, δεικνύων ούτω τήν πρός τόν άνδρα 
έκτίμησιν. Έκ Βενετίας ό Γρηγορίνης μετέβη εϊς Πίζαν πρός θεραπείαν 
χρονίου νοσήματος τής κύστεως’ ενταύθα δε δεινοτερον προσβληθείς 
άπεβίωσε τήν 2 9  Νοεμβρίου 1824  έν ηλικία έβδομήκοντα επτά ετών.

'Ο βαρών Γρηγορίνης ήτο έκ τών διασημοτέρων τοΰ καιρού του 
ιατρών, οΰδενός κατά τήν εύρυμ-άθειαν υστερών.

Σ υγγράμματα .
—Reflexions sue la vegetation. Halles 4791.
—De hydrometre, et hydabus in utero visis, aut ab eo cxclusis. 

Hall* 4795.
—Observations sur la dissertation du D. N. an moestrua sint bapti- 

^enta. Berlin 4798.
ΛΙετέφρασε γεομανιστί τήν εΐ; Τοσκάννην οίτομσν ίστορικο-φυσικογραιρικήν
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περιήγησιν τοϋ έν Πίζη καθηγητοϋ Σάντα, προοθείς πολλοί σημειώσεις" κα£ 
ίταλιστί έκ του αγγλικού την περιηγησιν τοΰ Vorick, Yiaggio Sentimentale 
p e r  la F rancia  e I’ Ita lia .

’Έγραψε προς τούτοις ό ΓρηγορΙνηί καί έλληνιστί.
— Σχόλια εις Όλυμπιονίκας τοΰ Πινδάρου.
— Λύσεις φυσικής καί φιλοσοφία; μαθημάτων Ιν είδει επιστολών πρός τινα 

κόμησσαν Γερμανίδα' καί
—’Ολίγα κεφάλαια ελληνικής ιστορίας. Πάντα δέ ταΰτα μενουσιν ανέκδοτα (J).

Ουγος Φόσκολος.
Έγεννήθη έν Ζακύνθω την 22 ’Ιουνίου 1 7 7 7  άπό καλούς γονείς, 

τον ιατρόν ’Ανδρέαν Φόσκολον άνδρα πεπαιδευμένου, καί την Διαμάν- 
των έκ τοΰ γένους Σπάθή. Κατά την νεανικήν αύτοΰ ηλικίαν ύπήρξεν 
ορμητικός, φίλερις, αμελής' δίς δ’έκτου σχολείου δ ι αταξίας άποβλη- 
θείς, άπεφάσισεν έπΐ τέλους ν* έκπαιδευθή άφ’ έαυτοϋ, καί <3ίίς μετέβη 
είς ’Ιταλίαν. Φθάς εις Βενετίαν τώ 1794  έννόησεν ότι ήδίκει την 
αγαθήν φύσιν του, καί μεταμεληθείς άφιερώθη δλως είς τα  γράμματα·

Έσπούδασεν ηθικήν, πολιτικήν, μεταφυσικήν, θεολογίαν' έμελέτησε 
πολύ τούς αρχαίους καί νέους συγγραφείς, ιδίως δέ τον "Ομηρον, καυ
τόν Πλούταρχον, τον Δάντην, τον ’Οσσιανόν, καί τον ’Αλφιέρην' ώς 
προοίμιον δέ ιδίας ποιήσεως άνεγίνωσκεν εϊς φίλους μεταφράσεις ωδών 
τής Σαπφοΰς, καί τοϋ Άνακρέοντος, ειδυλλίων τοϋ Θεόκριτου, καί 
άλλων Λατίνων ποιητών.

Τό πρώτον δημοσιευθέν ποίημά του ήτο ό Σΐανρδς  συντεθέν διά 
νέαν άφιερωθεΐσαν εις τήν λατρείαν τού 'Γψίστου. Τω 1 7 9 2  έγραψε 
τραγωδίαν, τόν Θυέστην (Tieste), ή'τις παρεστάθη κατά Δεκέμβριον 
τοϋ αύτοϋ έτους είς τό έν Βενετία θέατρον τοΰ Αγίου Αγγέλου.

Κυριευθείσης τής Βενετίας υπό τών Γάλλων, ό Φόσκολος έγραψεν 
"Υμνον είς τόν Σωτήρα ΝαποΛέο> τα' ένεκα όμως τών τότ’ έν Ένε- 
τία  καταδιώξεων, ό ποιητής προσέφυγεν είς Μεδιόλανα, όπου έσχε- 
τίσθη μετά τοϋ Παρίκυ καί τοϋ Μάντη’ ό τελευταίος, περίφημος διά 
τό αρχαϊκόν κάλλος τής Μούσης του, καί τήν έπάγωγόν ζωηρότητα 
τής φαντασίας του, κατηγορήθη είς τό νομοθετικόν σώμα τής Γαλλίας, 
δ περ τοϋ άφήρεσε καί αξίωμα καί μισθοδοσίαν. Ό  Φόσκολος ϋπερησπί- 
σθη τόν φίλον του διά νευρώδους διατριβής. Καταδιωκόμενος διά τούτο

(*) Μαζσράχη, Βιογρσφίσι ’Επισήμων Κεφαλλήνων. ’ΕτυπώΟη 'Ελληνική επιστολή 
του Γρηγορίνη ττρός Ευστάθιον ’Λθαν*~·ου εν τέλει της έν τω 1794 έκδοΟείσης αίνε* 

διατριβές τούτου,
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ίκρόπτετο άπό οικίας εις οικίαν γνωρίμων, κινδυνεύων νά φυλακισθή. 
’Απελθών έκ Μεδιολάνων έφθασεν εις Βονωνίαν κακώς ε/ων καί εν 
άκρα πενία- έντεϋΟα ήναγκάσθη νά πώληση εις τινα τυπογράφον τάς 
επιστο.Ιάς dvo εραστών (Lettere di due amanti) πρώτον σκελετόν 
του κλασικού καταστάντος μυθιστορήματος του ό Ίάχω',ος "Ορτης. ’Ey. 

Βονωνία; μετέβη εις Φλωρεντίαν καί προσωκειώθη μετά τοϋ ’Λϋ.φ'έρη 
καί Νικολίνη- ’Ενταύθα έγραψε διάφορα άσμάτια, έν οίς φαίνεται έπαΓ 
σθητώς ή βελτίωσις τοϋ ύφους καί το κάλλος των ποιητικών εικόνων"

Μετ’ ολίγον ό Ζακύνθιος ποιητής ζωσθείς τό ξίφος κατετάχθη εις 
τήν ’Ιταλικήν λεγεώνα, εϊς ήν καί άλλοι ποιηταί κατεγράοηταν. ’Επο- 
λέμησε γενναίως εϊς τάς έν ’Ιταλία μάχας, καί ΰπέστη καρτερικώς 
τά  δεινά της έν Γενούν) πολιορκίας, υπό την άρχηγίαν τοϋ ένδοξου 
στρατηγού Μασσένα.

Μετά την ένδοξον άποχώρησιν της φρουράς καί Γενοϋης ό Φόσκο- 
λης ήκολούθησε την σημαίαν τοϋ τάγματός του εις Γαλλίαν καί υπη
ρέτησε μεταβαίνων άπό τόπου εις τόπον" τέλος δ ’ έπανήλθεν εις Με- 
διόλανα μέ βαθμόν λοχαγού. Ό  ποιητής βλέπων τό πριν υπό τό πρί
σμα νεανικού ενθουσιασμού τά ιταλικά πράγματα καί όνειροπολών 
την άπελευθέρωσιν τοϋ δυστυχούς εκείνου τόπου, ήννόησεν ήδη την 
απάτην του. Έ/.δώσας δεύτερον τον εϊς*Ναπολέοντα ύμνον του προέ- 
ταξεν έπιστολήν δι ής έτόλμα ν’ άποτείννι τω κατακτητή συμ,βουλάς. 
Αργότερου δ ’ έξέδοτο Ό μ ιΛ ίχν  προς το ’Ira .ii ■ or Κομητάτον, θεω- 
ρουμ,ένην ώς αριστούργημα τής ιταλικής φιλολογία; καί θαυμασθεϊσαν 
διά τήν καλλιέπειαν καί την δύναμιν τοϋ ύφους. 'Ο  υπουργός τοϋ 
πολέμου διέγραψεν αυτόν άπό τών στρατιωτικών έλέγχων, καί ό 
στρατιώτης ποιητής άφιερώθη άποκλειστικώς εϊς τήν λατρείαν τών 
Μουσών, ϊό τ ’ έξέδωκε τό περίφημου μυθιστόρημά του --Ιί τε.Ιενταΐαι 
έπιστο.ΙαΙ τον ’ Ιαχώΰον *Ορτις (Ldluiie lettere di Jacopo Orlis^j 
καί έγραψε τό αθάνατον έκεϊνο ποίημα έν ειόει έπιστολής πρός τόν 
Πινδεμότην Οί Ταγοί (Sepolcri). Οί στίχοι τής κλασικής ταύτης 
ποιήσεώς είσι, κατά τήν ποιητικήν εκφρασιν τοϋ βιογράφου του Τε- 
κίου, χομβοΛόγιοτ μαργαριτών.

Μετ’ ολίγον διωρίσθν καθηγητής τής ρητορικής έν τώ πανεπιστη- 
μίω τού Παταβίου, άλλ’ ή θέσις αϋτη κατελύθη, καί ό Φόσκολος με- 
τέβη εϊς Κόμου, ένθα έγραψε τά ; Χάριζας  (Alle grazie) ποίημα έφά- 
μιλλον τών Τάφων.
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Τώ 1818 ήναγκάσθη νά εγκατάλειψή τνιν ’Ιταλίαν, κα'ι έλΟύν sig 
Ελβετίαν διέτριψεν Εν έτος' έκειθεν δέ μετέβη εις Λονδίνον, δποι» 
άποκατέστη όριστικώς.

Έν ’Αγγλία διατριβών μετεφρασεν ίταλιστί δύο ραψωδία; τή; Ίλιάδο;, 
και έ'γραψεν άγγλισιί Ι σ τ ο ρ ί α ν  τοΰ Αί ολ εκοΰ  δ ί γ α μ μ α ,  και πραγ
ματείαν περί  τοΰ κε ί μενου  τή ;  Ί λ ι ά δ ο ; .  Εί; τα περιοδικά τή; ’Αγ
γλία; συγγράμματα έγραφε διάφορα άρθρα περί τή; ιταλική; φιλολογία; 
καί τοιαύτη; άπήλαυσαν φήμη; τα έργα του, ώστε δι’ έκάστην τυπογραφικήν 
σελίδα Ιπληρόνετο δυο λίρα; στερλίνα;. Συνέγραψεν άζιόλογον πραγματείαν 
περί τοΰ Δεκαημέρου, τοΰ Βοκακίου, καί περί τή; θεία; Κωμωδία; τοΰ Δάν- 
του, καί διάφορα άλλα άποθανατίσαντα αυτόν.

Το» 1816 έξέδωκεν έν Ζυρίχη τή; Ελβετία; λατινιστί Didymi Clerlci 
Ilypercalypseos, σάτυραν πολιτικοβρησκευτικήν.

Πρεσβεία Παργίων ελθοΰσα "να διαμαρτυρηθή κατά των άτίμων πωλητών 
τή; δυστυχοΰ; αυτών πατρίδο;, προσέφυγεν εί; την ευφυΐαν τοΰ Φοσκόλου 
προ; ένίσχυσιν των δικαιωμάτων των. Ό  Ζακυνθιο; ποιητή; έγραψε τότε 
αγγλιστί On the Cession of Parga, δπερ δμω; τυπούμενον άπέσυρε καί έξη·· 
φάνισεν.

Άπέθανεν ό μέγας ουτος ποιητής πλήρης δόξης και άξιος κατά 
πάντα ταύτης την 10 ’Οκτωβρίου 1 8 2 7 .

Συλλογή των έργων τοΰ Φοσκόλου έδημοσιεύθη έν Μεδιολάνοι; τώ 1822 
υπό Σιλβέστρου (Prose e versi jJl Ugo Foscolo), καί έν Εθνική βιβλιοθήκη 
(Bibliotheca Nazionale) (’).

Προ; τούτοι; έ’γραψεν ό ευφάνταστο; Ζακυνθιο; έλληνιστί "Άσμα τ ή ;  
Πά ρ γ α ; ,  καί άλλα διαλανθάνοντα ήμα;.

Στέφανος Κανέλος.
’Εγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει την 9 Μαρτίου 1 7 9 2  έκ πατρός 

Χίου καί μητρός Κωνσταντινουπολίτιδος. "Ηκουσε τά πρώτα μαθή
ματα άπό τον Δωρόθεον Πρώϊον, διδάσκαλον τότε τής έν Ξηροκρήννι 
σχολής. Εικοσαετής μόλις μετέβη εις Γερμανίαν (1 8 1 2 ), καί μετά 
όκταετή φοίτησιν έν τοΐς πανεπιστημίοις τής Ευρώπης, έπέστρεψε 
περί τά  τέλη τοΰ 1 8 1 9  εις Βυζάντιον σκοπεύων ϊνα μετέλθή τόν 
£ατρόν. Τώ 1820  άπήλθεν εις Βλαχίαν ϊνα συνδιδάξή έν τώ έκεϊ 
Σχολείφ μετά τοΰ Βαρδαλάχου, Γενναδίου, καί άλλων. Έπελθούσης 
τής 'Ελληνικής έπαναστάσεως διέτριψεν ολίγον καιρόν εις τό στρα- 
τόπεδον τοΰ Άλεξ. 'Γψηλάντου, ειτα δέ μετέβη εις Ευρώπην, καί

<*) Πανδώρα τόμο; Γ'.—Παράβ. Storia della litteratura italiana del G. Maf·* 
fci vol. II—uUiote letterc di J»;opo Qttis Londra 1819.
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ίχέιθεν ίλθεν εις 'Ελλάδα- Συνοδεύσας τόν υπό τ ις  Προσωρινής Κυ- 
ΐοερνήσεως διορισθέντα αρμοστήν τής Κρήτης ’Εμμανουήλ Τομπάζηνν 
άπέθανεν έχει κατά ’Ιούλιον τού 1823.

Ό  Κανέλος ήτο λίαν φιλόπατρις, και θιασώτη; της καθομιλουμένης. "Εγραψε 
διαφόρους διατριβάς εις Λόγιον Έρμην (1819), καί διάφορα ποιήματα έν 
'Ύδρα, ώς τό

Ω λιγυρόν 
και κοπτερον 
σπαθί μου κλπ.

— Βιβλιαράκι κατ’ έρωταπόκρισιν περί διαφόρων αναγκαίων πραγμάτων, 
έν παρεργω μεταφρασμενον έκ τοϋ Γερμανικού υπό Στεφάνου Κανέλου προς 
χρήσιν τών Ελλήνων, (πολλάκις έν 'Ύδρα τυπωθέν) (’).

Γρηγόριος Ζαλυκης.
’Εγεννήθη εν Θεσσαλονίκη κατά τό 1785  άπό Γεώργιον Ζαλύκην, 

καί εκαλείτο, κατά τήν παρά Τούρκοις καί Χριστιανοί? εΐθισμένην 
κατάληψιν Ζαλύκογλους=υίός τοϋ Ζαλύκη. Σπουδάσας εις τά  σχολεία 
της πατρίδος του, άπήλθεν εις Βουκουρέστιον, έλκυσθείς υπό της 
λαμπρά? φήμης τοϋ διδασκάλου Λάμπρου Φωτιάδου. Ακροατές γενό- 
μένος τοϋ μεγάλου εκείνου , διδασκάλου, έτελειοποιήθη εντός ολί
γου εις την έλληνικήν καί λατινικήν φιλολογίαν. Ένησχολήθη δ ’ έν- 
ταυτώ εις τά μαθηματικά, καί έμαθε πρός τούτοις τ·))ν γαλλικήν 
γλώσσαν, την βλαχικήν, καί την τουρκικήν. Διδάσκαλός του εις τά 
γαλλικά ΰπήρξεν ό μεγαλοφυής καί φιλομαθέστατος Μιχαήλ ό Τενέ- 
διος, όστις θαυμάξων τό εύεπήβολον καί άγχίνουν τοϋ Ζαλύκη έξεφώ- 
νησέ ποτέ, παρόντων πολλών πεπαιδευμένων, « θαυμάσιος κατά τόν 
» νοϋν, θαυματουργός κατά τάς μελέτας του εινε τωόντι ό Γρηγόριος. 
» 'Οταν τις τόν διδάσκνι εν μόνον, αυτός μανθάνει πέντε ».

Κατά τό έτος 18 0 2  έπέμφθη Οπό τοϋ ήγεμόνος Καλλιμάχη εις 
Παρισίους διά τινας πολιτικά; υποθέσεις. Γνωριστείς δ ’ έκεΐ υπό πολ
λών άξιολόγων άνδρών διά τά  σπάνιά του προτερήματα, έγένετο 
γραμματεύς τού διάσημου φιλέλληνος κόμητος Choiseul-Gouflier, 
■0ν οΰκ ολίγον ώφέλησεν εις την σύνθεσιν τοϋ δευτέρου καί τρίτου 
τόμου τοϋ περιφήμου συγγράμματός του « Voyage Pittoresque de 
la Grece ».

Πολλοί σοφοί τής ’Ακαδημίας τών Επιγραφών υπήρξαν ιδιαίτερο; 
φίλοι τοϋ Ζαλύκη, καί έπαινέται τής άςιότητός του.

€ 8 5

Ο  Πανδώρα τόμος Γ’.
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Τώ 1809  έξέδωκεν έν Παρισίοις το γαλλικόν καί άπλοεθΛηνικό1» 
Λέξικόν του μετ’ άξιολόγων προλεγομένων' οΐ πολυμαθείς έλληνισταί 
Βουασονάδ, Λουρώ Δελλαμάλλ, καί Μαβλός άνέκριναν καί έπήνεσαν 
τό Λεξικόν του Ζαλύκνι εις την Εφημερίδα τής Αυτοκρατορίας, καί 
εις τον Μηνύτορα.

Πρός τούτοις ό Γρηγόριος αντέγραψε προς τύπωσιν πολλά ανέκδοτα 
ελληνικά χειρόγραφα, καί παρέβαλεν οΰκ ολίγα μετά των αρίστων 
έκδόσεων. "Ενεκα των καιρικών περιστάσεων δέν ήδυνήθη νά τά  έκ- 
δώση, άλλ’ ώφεληθέντες των αντιγράφων διάφοροι έλληνισταί έμνη- 
μόνευσαν μετ’ εγκωμίων τοϋ ονόματος τοϋ Ζαλύκη, ώς ό Γαισφόρδιος, 
Σχουχαισέριος, Φούσιος, Βάν Καπέλλης κλπ.

Εις τόν Ζαλυκήν οφείλεται ή σύστασις τής Φιλικής 'Εταιρίας, έν 
Παρισίοις πρώτον σχηματισθείσης, καί ύστερον έν Μόσχα συστημάτο- 
ποιηΟείσης. Τώ 1809  διέτριβεν έν Παοισίοις μετά τοΰ Ζαλύκη Δημή- 
τριός τις Κομνηνός τιτλοφορούμενος, λόγω καταγωγής, άπό των 
Βυζαντινών αύτοκρατόρων, απόγονος καί διάδοχος των τελευταίων 
Ελλήνων αύτοκρατόρων. 'Ο Ναπολέων τόν περιεποιεϊτο μεγάλως, 
έπιδαψιλεύων γενναίαν σύνταξιν, υπό τών δύο δέ τούτων συνέστη προς 
άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος ή Φιλική έταιρία. Μέλη αυτής έγένοντο 
ό Choiseul Gouffier, πρώην πρέσβυς τής Γαλλίας έν Κωνσταντινου- 
πόλει, ό Στέφανος Χατζη-Μόσχος καί άλλοι. Ό  Γουφφιέρος έξελέχθη 
πρόεδρος, ό Μόσχος γενικός γραμ.ματεύς καί ταμίας, καί ό Ζαλύκης 
αντιπρόσωπος τοϋ προέδρου. Ό  τελευταίος μυσταγωγικώς έπωνομάσθη 
Ξενοδόχος, τό δέ Κατάστημα 'Ελληνόγλωσσον Εενοδοχεΐον. Οί έγ- 
γραφόμενοι κατέβαλλον ποσόν τι προς διατήρησιν τοϋ οικήματος, καί 
τήν προμήθειαν τοϋ ύλικοϋ.

Ή  'Ελληνική αϋτη έταιρία εις τό φαινόμενου μέν έκήρυττε τόν 
φωτισμόν τής Ελληνικής νεολαίας, κύριον δέ σκοπόν προώριστο τόν 
προσηλυτισμ.όν υπέρ τής άπελευθερώσεως τής 'Ελλάδος. Οί κατηχού
μενοι ώρκίζοντο ένώπιον τής επιτροπής, 0Tt θέλουσι φυλάξει εύλαβώς 
τόν μυστηριώδη σκοπόν τής εταιρίας, καί ένεργήσει ό'λαις δυνά- 
μεσι διά τήν αποτελεσματικήν αυτής πρόοδον. Είχε δύο κώδικας 
εγγραφών, όνομάζουσα τόν μέν έσωτερικόν, τόν δ ’ έξωτερικόν. ’Εν τώ 
πρώτω κατεχωροΰντο οί έν Παρισίοις προσήλυτοι, καί έν τώ δευτέρω 
οί αύτόθεν διερχόμενοι Εϊς πάντα προσήλυτου έδίδετο, μετά τήν 
όρκομωσίαν, χρυσοϋν δακτύλιον συμβολικόν, όπερ ώνομάζετο χρυσό*
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Ψύλλον. "Έφερε δέ τούτο έγχεχαραγμένας δύο χεΐρας δεδεμένα; καί 
τέσσαρα κύκλω κεφαλαιώδη γράμματα Φ. Ε. A. Α. (Φιλίας 'Ελληνικής 
Δεσμός ’'Αλυτος).

'Ο Ζαλύκης ϋπήρξεν ή ψυχή τνς Εταιρίας ταύτης, ή; μέλος άπε- 
τέλουν πολλοί επίσημοι φιλέλληνις, καί πολλούς διά των αποστόλων 
έμύησεν έν Έλλάδι. 'Ο Τσακάλωφ, μέλος αυτής, μεταβαίνων τώ 
18 1 5  εις Μόσχαν, κατήχησε τινκς έν Βουκουρεστίω, όπου άπεστάλη 
κατόπιν ό συμπατριώτης του Σεραφείμ Βρετών.

'Ο έν λόγω Τσακάλωφ φθάς εις Μόσχαν παρέλαβε συνεργάτην καί 
τον ΙΝικόλαον Σκουφάν, καί οί θερμ.ουργοί οΰτοι ά'νδρες άνενδότως ειρ- 
γάσθησαν προς κραταίωσιν τής Φιλικής Εταιρίας, τής οποίας ή έδρα 
μετά την πτώσιν του Ναπολέοντος μετήχΟη όριστικώς έκ Παρισίων 
εις Μόσχαν (‘).

Κατά τό 1816 ό Ζαλύκης ώνομάσθη πρώτος γραμματεύς τής έν 
Παρισίοις "Οθωμανικής πρεσβείας, διαμείνας μέχρι του 1 8 2 0 , ότε 
άπήλθεν εις Βουκουρέστιον1 ά'μαδ’ έκραγείσης τής Ελληνικής έπανα- 
στάσεως έν ταΐς παριστρίοις ήγεμονείαις, κατέφυγε στερηθείς πάντων 
εις Τρανσυλβανίαν. Μετά ταϋτα μετέβη εις Βεσσαραβίαν, ένθα διέ- 
τριψε χρόνον πολύν, παρηγορούμενος διά τής μελέτης. ’Εκεί συνέ
γραψε (1822) τον περί τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως Διάλογον.

"Απελθών ύστερον εις Πετρούπολιν, καί συστηθείς διά πολλών ισχυ
ρών εις τον αύτοκράτορα "Αλέξανδρον, ήξιώθη μεγάλης χρηματικής 
βοήθειας καί δεξιώσεως άςίας των προτερημάτων του. Έπιστοέφων εις 
Παρισιού; προσεβλήθη υπό εγκεφαλικού πυρετού, καί άπεβίωσε την 
4  "Οκτωβρίου 1827.

’Επί τοΰ τάφου του έχαράχθη ή εξής έπιγραφή.
Φ εΰ! πορρωτάτω τής φιλτάτης πατρίδος 
Ό  Γρηγόριο ς εις τόν τάφον κατέβη,
"Οτ" έκτου τάφου ή 'Ελλάς θαυμασίως 
Ά νίστατ’ ήδη μετά παμπόλλους θρήνους.
Τοΰ αοφοΰ άνδρός ή σύζυγος ή άθλια,
Δακρυρρσοΰσα ήγειρεν Ιξ ιδίων.
Τάδε τό σεμνόν φιλανδρίας μνημεΐον.

Σ υγγράμ μα τα .
— Λεξικόν τής Γαλλικής γλώσσης. Έ ν  Παρισίοις 1809. (άνετυπώθη τίμ 

1815 έν Βενετία έπιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή).

Φιλήαονος, Δοκίμιον περί τής * ϊζλλ.ηνιχής Έτιαναοτάσειυς, Του. Α, τ.ρολεγόμενα.
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— Περί τής κοινωνικής συνθήκης, σύγγραμμα Ίωάννου ’Ιακώβου 'Ρουσσοή' 
μετσφρασθίν υπό τοϋ μακαρίτου Γρηγορίου Ζαλόκου, και έκδοθεν μετά προ- 
λεγομένων υπό Κωνσταντίνου Νικολοπαίλου, φιλοτιμώ δαπάνη τής φιλελλη- 
νίδος χήρας τοϋ μεταφραστοϋ. Έ ν  Παρ.σίοις 1828. 12, σελ. 331.

— Διάλογος περί τής Ελληνικής έπα^αστάσεως, έκδοθείς μετά προλόγου καί 
επιλόγου δπό Άγαθόφρονος Λακεδαιμονίου Έ ν  Παρισίοις 1828.

’Ανέκδοτα.

— ’Απομνημονεύματα Ιστορικά τής υτ’ αΰτοΰ εν 1809 συστηΟείσης έν Παρι
σίοις Ελληνικής Ε ταιρίας.

— Εόμέθοδος γραμματική τής Ελληνικής γλώσσης (γαλλιστί);
*—Έπιστολαί, καί άλλα τινα ποιημότια ( ') .

Σπυρίδων Βλαντής.
’Εγεννήθη έν Βενετία τον μήνα Ιούνιον τοϋ 1 7 6 5  έκ Φραγκίσκου 

καί Ελένης Στάθη, όρμωμένων άπό τής νήσου των Κυθήρων. Παΐς 
ετι, έπέδειξε φύσιν εϋδίδακτον καί εις πάσαν αγαθήν μάΟησιν έπιτη- 
δείαν. Σπουδάσας δέ την ελληνικήν έν τώ Φλαγγινιανω φροντεστηρίω 
ύπό τήν διδασκαλίαν τοϋ Κεφαλλήιος ’Αγαπίου Λοβέρδου, ήκροάσθη 
των μαθημάτων τής φιλοσοφίας έν τή ’Ακαδημία των ’Ιησουιτών, 
ένθα καί επεδόθη εις τήν σπουδήν τοϋ ’Αστυκοϋ δικαίου, διακούσας 
τοϋ δεινοϋ καθηγητοΰ Ούβάλδου Βρεγολίνου. Μετά τήν άποπεράτω- 
σιν τών μαθημάτων του, δέν τώ έπέτρεψε νά μεταβή εις Πατάβιον ή 
ένδεια τής οικογένειας του, ήτις ήνάγκασέ πως αυτόν νά λάβη θέσιν 
παρά τ ι;ι έμπόρω "ΐϊλληνι έν Βενετία διατρίβοντι. ’Αλλ’ ή τοιαύτη 
ασχολία δέν άπέτρεψεν αυτόν τής θεραπείας τών γραμμάτων, κυρίως 
δέ τής μελέτης τών Ελλήνων συγγραφέων. 'Η ΰπόληψις, ήν μετ’ ού 
πολύ έκτήσατο, έχορήγησεν αύτώ ούκ’ ολίγους μ.αθητάς, ους καί έν 
τή ιδία αύτοϋ καί έν ταϊς τών άλλων οίκίαις έδίδασκε, τοϋτο έπαγ- 
γειλάμενος ά /ρ ι τής τελευτής τοϋ βίου.

Τελευτήσαντος τοϋ έν τώ Φλαγγινιανω Έλληνομουσείω σχολαρ- 
χοϋντος ’Αγαπίου Λοβέρδου, ( 1 7 6 6 ) ,  οί άναμορφωταί τής έν Παταβίω 
παιδείας, έξελέξαντο άντ έκείνου προσωρινώς τον Βλαντήν, οστις τήν 
1 6  Σεπτεμβρίου 1 7 9 6  έπεκυρώθη τακτικός σγολάρχης· 'Ο Βλαντής 
τότε δλον εαυτόν άφωσίωσεν εις τήν έκπαίδευσιν τής νεολαίας" καί 
,οΰ μόνον παρά τοΐς. όμογενέσιν, άλλα καί παρά τοϊς λοιποϊς ξένοις (*)

(*) Νικολόπουλος έν Δοκιμίφ Ε^σαγωγικω της ύπ’ αύΐου ΙχδοΑείσης μεταφράσει^ 
cou Ζαλύκη της Κοινωνικής Συνθήκης 'Ρουσσω,
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διέδιδε τήν σπουδήν τής πατρίου φωνής, παρορμών τάς ψυχάς εις τόν 
έρωτα τής ελληνικής μαθήσεως.

Τά συγγράμματα, ών είχεν ήδη αρχίσει τήν έκδοβιν, περιεποιή- 
σαντο αϋτω δικαίαν φήμην" διά καί τώ  1 800  προσεκλήθη παρά τοϋ 
γραμματέως τής έν Κερκύρα Ίονίου ’Ακαδημίας Καρόλου Αουπίνου νά 
καταταχθή έν αυτή μέλος άντεπιστέλλον" τής αυτής δέ τιμής ήξιώθηκαί 
παρά τής Δανογραικικής Φιλολογικής εταιρίας. Τώ 1811 ό έν Δαλ
ματία ορθόδοξος αρχιεπίσκοπος Κάρλεβνκ προέτεινεν εις τον Βλαντήν 
τήν έν Σεβενίκφ στολαρχίαν, καί έν έτει 18 2 2  ήρεθη ούτος συνεργάτες 
τής Πολυγλώττου ’Αθήνας.

*±Ι όλη πορεία τού φιλοπόνου Βλαντή ούδέν παρίστησιν ΐδιάζον 
καί έκτακτον. Έπιβεβαρυμένος υπό πολυαρίθμου οικογένειας, ούδενός 
άλλου ή αύτής έκήδετο" ώς έκ τούτου δέ ήναγκάζετο νά διδάσκ·/] οΰ 
μόνον έν τώ σχολείω, τούθ’ οπερ παρεΐχεν αΰτώ ικανήν ωφέλειαν, 
άλλά καί κατ’ ιδίαν, καί νά έργώζητάι άδιαλείπτως, έλκων βίον μο
νήρη, ταπεινόν, καί γαληνών.

Ή  αδιάλειπτος νυκτός τε καί ήμέρας εις τήν μελέτην ένασχόλη- 
σις αύτοΰ, ής ένεκα έφαίνετο συνεχώς διάπυρος τήν οψιν, χυμός τ ι ;  
έρπητνκός προ πολλοΰ επί τοϋ προσώπου αύτοΰ περιερπόμενος, αίμορ- 
ροίκή διάθεσις, άλγηδόνες όσημέραι έντονώτερον άνανέούμεναι καί έ 
Όΐκιακών προερχόμεναι δυσχερείων, έπετάχυναν τό τέρμα τοϋ βίου 
αύτοΰ' καταληφθείς ύπό εγκεφαλικής εκλαμψίας άπεβίωσε τήν 6 Ίου- 
'νίου 1 8 3 0 , έξήκοντα καί πέντε γενόμενος ετών, 'ο  θάνατός του ένε- 
ποίησε γενικήν λύπην, καί ή στέρησίς του έθρηνήθη παρά τε των 
ήμετερων, καί αλλογενών.

Ό  φιλόπονος καί πολυμαθής Βλαντής έγραψε, μετέφρασε καί έξέ- 
■^κε τά έξης.

Πρωτότυπα.

•—Πρώτος τόμος τοΰ Τριγλώσσου λεζικοΰ. Ενετιησι 18ΐδ.
—Ελληνικόν έπίτομον λεξικόν. Έν Βενετία 1821.
— Λόγοι £ν τιμ Φλαγγινιανώ’έλληνομουσείο) ΙκιρωνηΟεντες (ανεκόοτοι)ν

Μεταφράσεις.

— Μεταμορφώσεις Όβιόίου. Ένετίησι. 1798, τόμ. 2.
— Βίοι Κορνηλίου Νέπωτος. Ένετίησι 1801. (Άνετυπώίησαν μετά σημειώ

σεων τω 1810).
—’Αποθήκη των παίίων. Ένετησι ,1793 τόμ. ί .  1/ τοΰ Γαλλικό”, 

(ΛΈΟΕΑΛ. Φ1ΛΟΑΟΓ.) 44
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— 22 Ικλεκτά διηγήματα Βοκκακίου. \

— Τδ καφενείου, κωμωδία Γολδόνη. J
— Βραχεία ειδησις περί τών έν Ένετία συμβάντων 1797— 99 ,·. έκτου Ίτα λ . 
— Τέχνη τβΰ δγιεινώς καί μακροχρονίως ζην. \
— Εισαγωγή εις την Ελληνικήν γλώσσαν. J

Προς τούτοις μετέφρασεν άπδ τοΰ Ιλληνικοϋ είς τδ ίταλικδν Ήρακλείδην 
ΙΙοντικδν, Κτησίαν τδν Κνίδιον, Νικόλαον Δαμασκηνδν, Κόνωνα, Μέμνωνα, 
Χίωνα, Αίλιανδν, Πτολεμαίον, Ηφαιστίωνα, Άγαθαρχίδην, Φλέγοντα Τραλ- 
λιανδν, Φώτιον, Δεξιππον, ‘Ησύχιον, Όλυμπιόδωρον, Κάνδιδον, Θεοφάνην τδν 
Βυζάντιον, Εύνάπων, Διονύσιον Άλικαρνασσέα, καί ’Ακριανόν' ή δέ μετάφρασές 
του έδημοσιεύθη Ιν ίτει 1826 και 1831 έν A ' .  Β’, καί Δ’ τόμιυ των Έλασσώ- 
νων Ιστορικών.

Έξέδωκε δε μετά διαφωτίσεων, προσθηκών, καί διορθώσεων, τδ γαλλοελ- 
ληνικδν λεξικόν τοΰ Ζαλύκη, τδ ίταλοελληνικδν τοΰ Βενδόιου, τδ τών ελληνι
κών συνωνύμων τοΰ Βλάχου, τδ τοΰ Βαρίνου, το τοΰ Γαζή' καί επί τδ ρέλ- 
τίον έπεξειργάσθη την έλληνογαλλικήν γραμματικήν, τήν ’Αρχαιολογίαν τοΰ 
Παλιουρίτου, τδ Έπιστολάριον, τήν ίεράν Γραφήν, τήν Ίλιάδα τοΰ Όμηρου 
μετά τών σχολίων τοΰ Διδύμου, τδν θουκυδίδην μετά τών παλαιών σχολίων, 
καί τα περί Χαιρρέαν καί Καλιρρόην έρωτικά διηγήματα Χαρίτωνος τοΰ 
Άφροδισιέως.

Έπεμελήθη δε καί διώρθωσε πάμπολλα αλλα ’Ιταλικά καί Ελληνικά 
πονημάτια (').

Σπυρίδων Άσάνης.
Έγεννήθη εις Άργοστόλιον τής Κεφαλληνίας περί τό 1756 έκ τοΰ 

ίατροχειρούργου Γρηγορίου ’Ασάνη, καί κατήγετο έκ τοΰ περιφανούς 
ομωνύμου Βυζαντινού οίκου προσφυγόντος μετά τήν άλωσιν εις τήν 
νήσον ταύτην. Πεμφθείς ό Σπυρίδων ϋττο τού πεπαιδευμένου πατρός 
του εις το τότε κλεϊζόμενον τού Παταβίου πανεπιστήμιου πρός έκ- 
μάθησιν τής ιατρικής, καί σπουδάσας τήν έλληνικήν καί λατινικήν 
γλώσσαν καί φιλολογίαν, άφιερώθη εϊτα εις τάς φυσικομαθηματικής 
έπιστήμας, τάς οποίας καί ύστερον εν παρέργω έκαλλιέργει. Περαιώ- 
σας έν Παταβίω τήν σειράν τών ιατρικών μαθημάτων, καί έπανελ- 
θών εις Κεφαλληνίαν, άπήλθεν ύστερον εις τήν ’Ανατολήν, οπού 
πρώτος είσήγαγε τήν άντιφλογιστικήν θεραπείαν, έπονομασθείς ύπό 
τών ’Άγγλων ίατ^οδιδασκάλων Μάκ-Φόκ καί Μέμπλιγγεν » άναμοο- 
» φωτής τής ιατρικής έν Κωνστατινουπόλει ». ’Αφού δ ’ έπευφημιζά- 
μενος καί τιμώμενος μετήλθε τήν ιατρικήν μέχρι τού 1795 , μετέβη

(1) Βίος Βλαντή μεταφρασθείς έκ τών τοΰ Αιμίλιον ϊυπάλόον, (Χρυσαλλίς, η μ* ρσ- 
Λογιον έν Βενετία του 1866),
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ί ί ;  Θεσσαλονίκην. Παρατήρησα; τότε, ότι, δΓ ελλειψιν ειδικών μαθη
ματικών συγγραμμάτων, παρημ-ελεΐτο έν ’Ελλάδι ό κλάδος ούτβ;, 
μετέφρασεν έκ τοϋ γαλλικού τήν άλγεβραν τού Δεκαίλλου, καί μ ετ’ 
ιδίων προσθηκών πλουτίσα; αυτήν διεκοίνωσεν εις του; τότε διδασκά
λους καί ΐδίω; τον έν βεσσαλονίκιρ άρχιδιδάσκαλον Ίωνάν Καμα1- 
ριώτην ή Κοντόν ιερομόναχον έκ τή ; Σπαρμκότιδος Μονή;, προ; δν καί 
τήν έδίδαξε.

Κατά τό 1799  προσκληθεί; ώ; ιατρό; τη; τότε άκμάζούσή; Θεσσα- 
λική; κωμβπόλεω; των ’Αμπελακίων, και διατηρών πάντοτε Θερμόν τον 
υπέρ τη ; πατρίδο; καί παιδείας έρωτα, έδίδαξεν έκεΐ του; διδασκά
λου; Κωνσταντίνον Κούμαν, Γρηγόριον Κωνσταντάν, Παπα-’.Αργύρην  ̂
καί του; αρχιερείς Πλαταμώνος, Τρικάλλων, καί Δη,μητριάδος, έκτος 
τή ; άλγέβρα; τού Καίλλου, την Τριγωνομετρίαν τού Τσάλδου και τάς 
Κωνικά; τομάς τού Γράντη.

’Εν έτει 1804  προσκληθείς ό Άσάνη; ώ; αρχίατρο; ’Αλεξάνδρου 
Καλλιμάχη, ήγεμ-όνο; τη ; Μολδαβία; Επέστρεψε μ ετ’ ού πολύ εί; 
Κ|πολιν, καί θελγόμενο; άπό την φυσικήν τή ; τερπνότατη; εκείνης 
Οέσεως καλλονήν καί άπό την δσημέραι αύξανομένην φήμην τού ονό
ματος του άπεφάσισε νά έγκατασταθή αύτόσε μ.έχοι τέλους ζωής. Τότε 
δ’ έπεχειρίσθη την εις τό 'Ελληνικόν μετάφρασιν τού ολοκληρωτικού καί 
διαφορικού υπολογισμού, μεγάλου καί πολυμαθούς συγγράμματος τού 
Εύλέρου, όπερ αί πολυειδεΐ; ασχολίας τό γήρας, καί ΐδίω; ό έν έτει 
,4836 έπελθών θάνατο; δεν τόν ά'φησαν νά τελείωση.

Έ κ  των συγγραμμάτων τού Άσάνη έζεδόθησαν τώ <797 έν Βενετία δπό 
Ίωανα Σπαρμιώτου ή μετάφρασι; τή ; ’Αριθμητική; καί Ά λγέβρα; τού Καίλ
λου, αί Κωνικαί τομαί τού Γράντη ΰπο Κωνσταντα, καί αί τοΰ Καίλλου ύπύ 
Κοόμα τω 1803. ’Ανέκδοτα δέ μένουσι Γ ε ω μ ε τ ρ ί α  καί  Τ ρ ι γ ω ν ο μ ε 
τ ρ ί α  Τ σ ά λ δ ο υ ,  καί α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή  δ ι α τ ρ ι β ή  π ε ρ ί Μ ι κ ρ α ς  
’Ασί α ; .

Ό  Ά σάνη; θιασώτη; ών τή; απλοελληνική; γλώσση; έγραψεν εί; ταΰτην 
έξ ή ; οί έκδόντε; Σπαρμιώτη; g  Κωνσταντά; μετήνεγκον εί; την άρχαίαν (*).

Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος.
Έγεννήθη περί τό 1775  έν Καΐρω έκ γονέων Χίων, οϊτινε; έφρον-

(’) Μαζαράχης.— Συγγενή; τούτου έστίν 6 έπίση; λόγιος Γεώργιο; Άσάνη; έκίαι* 
ϊευθεϊ; έν τω πανεπιστημίιρ τοϋ Παταβίου, καί μεταφράσα; έκ τοΰ ’Ιταλικού τήν 
περ ίτών τεσσάρων ίππων τ’οϋ άγιου Μάρκου διατριβήν τοΰ Άνο, Μουστοζΰδου έχδο- 
θεισαν εν Βενετία τω 1810.
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τισαν περί τ ις  ανατροφής καί παιδείας αύτοΰ. Όρφανισθε'ς έν νεαρί 
ηλικία τόσον καλώς ωκονόμησε την μικράν περιουσίαν του, ώστε αυτή 
έξήρκησε πρός έξακολούθησιν των εγκυκλίων μαθημάτων έν ’Αλε
ξάνδρειά καί Σύρ.γι υπό τόν έκ Κέρκυρας διδάσκαλον Γρήγορων, οστις 
τον ΰπερηγάπα. Προτροπή καί συνδρομή τούτου καί έμπορων τινών 
της Σύμης ό Βαρδαλ.άχος περαιώσας τά  εγκύκλια μετέβη εις ’Ιταλίαν 
ϊνα σπουδάση την ιατρικήν έν τω· πανεπιστήμιο) τοϋ Παταβίου, καί 
αύτόθι έφιλιώθη μέ τόν μέλλοντα κυβερνήτην τής Ελλάδος Ίωάννην 
Καποδίστριαν, καί Κήρυκαν τόν Χαιρέτην, σπουδάζοντας έπίσης την 
ιατρικήν. Λαβών δέ τό δίπλωμα τοΰ ίατροδιδάκτορος μετέβη εις Βου- 
κουρέστιον περί τάς άρχάς τής ένεστώσης έκατονταετηρίδος, δπου διω- 
ρίσΟη καθηγητής των μαθηματικών, καί μετά τόν θάνατον τοΰ σγο- 
λαρχοΰντος Λάμπρου Φωτιάδου, ό Βαρδαλάχος διεδέχθη αυτόν. Έν 
ετει 1815 προσεκλήθη ώς σχολάρχης Χίου, καί μετά ταΰτα εις ’Οδησ
σόν, καί έκεΐθεν έπανήλθεν εις Βουκουρέστιον.

Έκραγείσης έν ταϊς παριστρίοις ήγεμονίαις τής ελληνικής έπανα- 
στάσεως ό Βαρδαλάχος κατέφυγεν εις Τρανσυλβανίαν, καί μετά τινα 
καιρόν προσκληθείς ήλθεν ώς σχολάρχης έν Όδησσώ. Πρό πολλοϋ φλέ
γόμενος υπό έρωτος ινα ϊδη την έλευθερωθεΐσαν Ελλάδα, άνεχώρησε 
περί τά  τέλη τοϋ 1830  έξ Όδησσοΰ, καί έλθών εις Σύρον έπέβη 
πλοίου ΐνα μεταβή εις Αίγιναν, οπού ήδρευεν ή κυβέρνησις, άλλα 
κατά δυστυχίαν ναυαγήσαντος τοΰ πλοίου έπνίγη 6 άτυχης διδάσκα
λος μή γνωρίζων νά κο/υμβή. Ό  κυβερνήτης Καποδίστριας μαθών την 
απροσδόκητου εϊδησιν διέταξε ν’ άποδοθώσιν εις τόν νεκρόν τοΰ φίλου 
συμμαθητοΰ του αί άνήκουσαι τιμαί (').

'Ο Βαρδαλάχος ήν έκ τών καλών διδασκάλων πολλής ώφελείας 
γενόμενος πρόξενος εις τό έθνος διά τής γονίμου διδασκαλίας αύτοΰ»

Συγγράμματα.
— Φυσική πειραματική. Έ ν Βιέννη 1812.
— 'Ρητορική τέχνη. Έ ν  Βιέννη 1815.
— Γραμματική τής όμιλουμένης έλληνικής γλώσσης, !ν Όδησσώ 1820.
— Μαθήματα διά τους παΐίας. Έ ν Όδησσώ 1830.
— Μαθήματα έκ τών Αίσωπείων μύθων. Έ ν Όδησσώ 1830.
— Λουκιανού διάλογοι μετά σημειώσεων. Έ ν  Όδησσώ 1832.
Κατέλιπε καί άλλα χειρόγραφα συγγράμματα, έξ ών έξεόόθη ύστερον %

μετάφρασις τών Ελληνικών τοΰ Ξενοφώντος εις τόμους δύο,

(') Γενική Έ φημεοίς, 1831, άριθ. 17—18,
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;/Ανθιμος Γαζής.
Έγεννήθη την 3 Μαρτίου 1764  έν Μηλιαϊς τϊ',; Θετταλομαγνή

σια;, καί έκπαιδευθείς έν σή πατρίδι τά  εγκύκλια ήσπάσθη τόν μονα
χικόν βίον, καί έν έτει 1795 προσεκλήθη ώ; έφημέριο; των εν Βιένννι 
διαμενόντων Ελλήνων. ’Εν τή  Αυστριακή μητροπόλει ό Γαζής κα- 
τηρτίσθη τελειότερον και εττιδοΟεις εις την μελέτην των φυσικομαθη
ματικών επιστημών μετέφοασεν έν έτει 1799  την Γραμματικήν των 
φιλοσοφικών επιστημώ ν) καί συνέλαβε την άξιέπαινον ιδέαν ίδρύσεως 
’Ακαδημίας τών έπιστημ.ών έν τγ, παρά το Π ήλιον ορος κειμ.ένν; πα- 
τρίδι του.

Έν έτει 1811 διά προτροπής καί γενναίας συνδρομής της έν’ία- 
οίω τότε ίδρυθείσης Ε τα ιρ ία ς  του Έ .Ι.Ιηνιχοϋ /ίνχείον  (*), ό Γαζής 
έζέδοτο έν Βιένννι τον πασίγνωστον Λόγιον Έρμήν, σύγγραμμα περι
σπούδαστου δι’ οΰ μ.ετεδίδοντο είς τους Έλληνας αί γινόμεναι έν Εϋ- 
ρώπνι πρόοδοι τών επιστημών, καί ιδίως τής φιλολογίας.

Τώ 1816  άναχωρήσας έκ Βιέννης ήλθεν είς ’Οδησσόν έπ’ έλπίδι 
συλλογής συνδρομών προς ι'δρυσιν τής επιστημονικής ’Ακαδημίας, εν
ταύθα δέ κατηχηθείς υπό τοϋ Σκουφά καί Τσακάλωφ ώς μέλος τής 
Φιλικής Εταιρίας κατέβη είς την Ελλάδα καί μετά ζήλου ενθέρμου 
είργάσθη υπέρ τής εθνεγερσίας. Έν έτει 1818  έλθών εις Φωκίδα, προς 
έπίσκεψιν δήθεν τών Δελφών, κατήχησε τούς άρματωλούς τής Στερεάς, 
καί έκραγείσης τής έπαναστάσεως συνετέλεσεν ό αείμνηστο; έργω καί 
λόγω υπέρ αυτής, άναδει-χΟείς ώς μέλος όλων σχεδόν τών πρώτων 
συνελεύσεων.

’Απεβίωσεν έν Σύρω έν έτει 1837 .

Ο  Μέλη τής υπό τοΰ φιλογενεστάτου αρχιεπισκόπου Οΰγγροβλαχίας ’Ιγνατίου έν τή 
πρωτευούση τής Μολδαβίας συστηθείσης φιλολογικής ταύτης 'Εταιρίας ήταν ο! εξής : 
’Ιγνάτιος πρόεδρος, ό στρατηγός "Εγγελ/αρτ ύποπρόεδρος, Κωνστάντιις ό Μπουζαίου, 
Ίλαρίων Λελιάνος αρχιμανδρίτης, ’Αγάπιος αρχιμανδρίτης, Γρηγόριος, Μπραγχοβάνος, 
Πετράχης 'Ρητορίδης, Γεώργιος Σλατινιάνος, Νέστωρ Κραιωδίσχος, Κωνσταντίνος 
Πανταζόγλους, Κωνσταντίνος 'Ραστής, Γεώργιος Σλουτζιάρη; Άρτινός, Μιχαήλ Μαύ
ρος, Μανολάχης Καμινάρης, Γεώργιος Σχινας, ΚωνσταντΤνος Δάρβαρις, Σίλβερστρος 
Φιλίτης, Κωνσταντίνος Καρακάσης, Δημήτριος Μάρχος, 'Ραδουχάνος Φιλΐτης, Κων
σταντίνος Βαρδχλάχος, ’Αθανάσιος Ίωάννου Βογορίδης, Κυριάκός Ίωάννου, Δημή- 
τριος Μόστρας, Δημήτριος Γ. Σχινας, Μιχαήλ Γ. Σχινας γραμματέας, Νιχόλαος 
Σάββας, Μιχαήλ Χρησταρής. Άντεπιστέλλοντα μέλη έν Παρισίοις Α. Κοραής, έν 
Βιέννη Γαζής, Ά λ. Βασιλείου, Δημήτριος Δάρβαρις, Στέφανος Κομμητας, Μανουήλ 
Καπετανάχης, Άγγελος νΕγγελ, Κοπιτάρ, χα! έν Βενετία Σπυρίδων Βλαντής. (Λόγιος 
Ερμής Α’ σελ. 63—4). J
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Σ  ν γ  γράμματα .
Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών τοΰ "Αγγλου Βενιαμίν Μ αρτί

νου. Έ ν  Βιέννη 1799 ιόμ . 2 .
— Πίναξ γεωγραφικοί τής Ελλάδος με τά παλαια καί νέα ονόματα. Έ ν  

Βιέννη 1800.
— Πίναξ γεωγραφιχόί τής Ευρώπης 'Ελληνικός. Έ ν  Βιέννη 1801.
— Συνταγμάτων χρονολογικόν, (Έτυπώθη έν τέλει τοΰ Β · τόμου της. 

επιστασία αΰτοϋ έν έτ« 1803- έκδοδείσης μεταφράσεψς τής ’Αστρονομίας το3 
Λαλάνδου).

— Ελληνική Βιβλιοθήκη. Έ ν  Βενετία 1807- τόμ. 5.
— Έ ρμης ό Λόγιος ή Φιλολογικά! άγγελίαι. Έ ν  Βιέννη.
— Λεξικόν Ελληνικόν. Έ ν  Βενετία 1809 —16, τόμ. 3. (Μετετυπώθη υπό 

Κωνστ. Γκαρπολα).
Έπιμελεία καί γενναία του Γαζή δαπάνη έξεδόθησαν έν Βιέννη και Βενε

τία ή υπό Δανιήλ Φιλιππίδου μετάφρασις τής λογικής τοΰ Κονόιλλιάκ (18(Μ)γ 
καί τής αστρονομίας τοΰ Λαλάνδου (1803), ή υπό Θ. Ήλιάδου μεταφρασΟεΐσα 
Χημική Φιλοσοφία τοΰ Φουρκροα (1802), ή Γεωγραφία Νικηφ. τοΰ Θεοτόκη 
(1804), καί ή υπό Κωνστ. Τζιγαρα έξελληνισθεΐσα 'Ιστορία Καρόλου τοΰ 1Β’.

Δημητριος Γουζέλης,
Έγεννήθη έν Ζακύνθω τώ  1 7 7 4 , καί έςεπαιδεύθη τά  μέν ελλη

νικά, λατινικά, ώς καί πάντα τά  εγκύκλια σταρ’ Άντωνίω τφ  Μαρ- 
τελάψ, τήν δέ ιταλικήν καί γαλλικήν γλώσσαν παρ’ ά’λλο’.ς διδα> 
σκάλοις,

Παιδιόθεν δείςας κλίσιν είς τήν πείησιν, έστιχούργει πολλάκις πρός 
χλεύην τών συμμαθητών του γελοΐά τινα ποιήματα.

Μετά τήν, υπό τών δημοκρατικών Γάλλων κατάργησιν τής έν 
Έπτανήσω μυσαράς Ενετοκρατίας ό Γουζέλης έγκολπωθείς τάς δη
μοκρατικά; άρχάς συνηχμαλωτίσθη μετά τής γαλλικής φρουράς υπό 
τών έν ετει 18 0 0  έξωσάντων τους Γάλλους έκ τής Ζακύνθου 'Ρωσ- 
σοτούρκων, καί σταλείς είς Κωνσταντινούπολιν έρρίφθη είς τάς φ>- 
λακάς τοΰ Ναυστάθμου (Μπάνιο), δθεν απελευθερωθείς διά τής ύστερον 
μεταξύ Τουρκίας καί Γαλλίας συνομολογηθείσης συνθήκης έπανήλθεν είς 
τήν, πατρίδα του, ’Η έν. Έπτανήσω αριστοκρατική φατρία, ταπεινωθεΐσα 
υπό τοΰ έξαναστάντος έν όνόματι τής έλευθερίας λαοϋ, καί πολλά 
παθοΰσα είς άντίποινον. πολυετούς καί βαρυστενάκτου δουλείας, εύρεν 
ύστερον πρόσφορου τήν ώραν χαμερπούς καί βαναύσου άντεκδικήσεως. 
Χαθαρός δημοκράτης ό Γουζέλης δεν ήδύνατο νά βλέπη μέ δμμα 
ίπαθές τά παθήματα τοΰ λαού, έκ τών σπλάγχνων τού όποιου, είχε*



ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ ΑΙΩΝ. 69&

ΐξέλθεΓ δθεν άναχωρήσας μετέβη είς Τεργέστην, καί έκείθεν εις Ι τ α 
λίαν, καί Γαλλίαν, καί κατετάχθη ώς αξιωματικό; εις την υπό τοΰ 
μεγάλου Ναπολέοντος σχημ-ατισθεϊσαν ’Ιταλικήν λεγεώνα. Μετά την 
έκθρόνισίν τοΰ Βοναπάρτου μετέβη εις Βενετίαν, καί έκείθεν εις Τεργέ
στην, ένθα έχρ/μάτισε καί διδάσκαλος.

’Ακολούθως μυηθείς εις τα τής Φιλικής 'Εταιρίας, άμα έξεοράγη ή 
ελληνική έπανάστασις έδραμεν εις Ζάκυνθον καί συνεννοηθείς μετά 
των αύτόσε Φιλικών έλαβε μεθ’ έαυτοϋ έξήκοντα Ζακυνθίους, καί 
μ.ετ’ αυτών λάθρα έπιβιβασθείς έξήλθεν εις Πελοπόννησον, καί παοευ- 
ρέθη είς διαφόρους μάχας, ιδίως δ ’ εις την πολιορκίαν τής Μεθώνης, 
καί είτα τοΰ Νεοκάστρου. Διά διαφόρων θέσεων τιμηθείς ύπό τών 
διαφόρων κυβερνήσεων κατετάχθη τελευταϊον είς την προικοδοτημέ- 
νην φάλαγγα λαβών είς άποζημίωσιν τών αγώνων του διάφορα έν 
’’ίίλ ιδ ι κτήματα, καί άπεβίωσε κατά Μάϊον τοΰ 1843 .

'Ο Γουζέλης ήν καλός στιχουργός, πλήν άσεμνος βωμολόχος βαί- 
νων έπί τά ίχνη τοΰ συμπατριώτου του Κουτούζη.

Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .

—Ό  Χάσης κωμωδία εις πράξεις Δ ', (έτυπώθη πολλά/ις, καλλιτέρα δε 
τών έκδόσεων είναι ή υπό Σέργιου 'Ραφτάνη έν Ζάκυνθο) τώ 1861 γενο- 
μένη, περιέχουσα καί σύντομον βιογραφίαν τοΰ ποιητοϋ, εξ ής καί ημείς 
τ ’ άνωτέρω παρελάβομεν).

— Τό τζάκωμα τ’ "Α ΐ 'Ρόκ.
—Ή  έλευθερωμε'νη 'Ιερουσαλήμ, ποίημα τοΰ Τάσσου, μεταφρασθεν έκ της 

ιτα λ ική ς Ιποποιίας είς τήν άπλήν Ελληνικήν διάλεκτον κατά στιχουργίαν. 
Έ ν  Βενετία 1807.

— Ή  κρίσις τοΰ Πάριδος, ποίημα μυθολογικόν, έρωτικόν, καί ηθικόν. Έ ν  
Τεργέστη 1817.

— Παιδαγωγικά μαθήματα προ; χρήσιν τών παίδων.
— Σάλπισμα πολεμιστήριον διά στίχων, έν Ναυπλίω 1827.
—Τά κατά τους 'Έλληνης διαιρούμενα είς δύο μέρη έλεγκτικόν καί παραι

νετικόν. Έ ν  Αΐγίνη 1833.
—Συλλογή γνωμικών. Έ ν  Ναυπλίω 1832.
— Ή  μεγαλοφιλία Φιντίου καί Δάμωνος, ή Διονύσιος ό τύραννος τών Συ

ρακουσών. Έ ν  Ναυπλίιρ 1835.

Γρηγόριος Κωνσταντας (‘).
Έγεννήθη έν Μηλιαϊς τής Θετταλομοιγνησίας κατά τό 17 5 3  έτος 

έκ γονέων αξιότιμων' δείξας δ’έκ παιδός ευφυΐαν έξαίρετον καί κλίσιν

ί 1) Λόγος έκφωνηθείς ύπό Φιλ. Ίο)άννου·εν τω Έθνικω Πανεπιστημίω έν έ’τει 184JS*.
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εις τά μαθήματα προσήχθη ΰπό των γονέων αύτοΰ εις τόν ελληνικόν, 
διδάσκαλον τής πατρώος των "Ανθιμον, διά νά διδαχθίί παρ’ αύτω 
τά  ελληνικά γράμματα καί προτελεσθνί προς τήν ίερωσύνην. Ένταΰθα 
στοιχειωθείς όπωσοΰν ό Κωνσταντάς κατά τήν άρχαίαν ελληνικήν, 
νέος έτι ένεδύθη τό κληρικόν σχήμα, χειροτονηθείς ίεροδιάκονος. 
"Επειτα δέ μετέβη προς τελειοτέραν του παίδευσεν εις τό ΰπό την 
«χολαρχίαν Νικολάου τοΰ Κασσαβέτου άκμάζον τότε σχολεΐον της Ζα
γοράς, όπου πρό αύταϋ καί οί πατριάρχαι Προκόπιος καί Καλλίνικος, 
καί ό πρώτος της Δημητριάδος Μητροπολίτης Γρηγόριος, καί οί αδελ
φοί Λαπάται Ευστάθιος καί Γεώργιο; οί έπί παιδεία καί αρετή δ ικ- 
πρέψαντες, καί 'Ρήγας ό Φεραΐος ηντλησαν τά  πρώτα τής παιδείας- 
των νάματα. Έκεϊθεν δέ διά πόθον εύρυτέρας μαθήσεως εις Βλαχίαν, 
απόδημη'τας έμαθήτευσε παρά τώ  εΰκλεώς σχολαοχοΰντι τότε εν Βου- 
κουρεστίω Νεοφύτω τώ  Καυσοκαλυβίτη, καί παρ’ αύτώ την ελληνι
κήν γραμματικήν, τήν ρητορικήν καί πάσαν τήν εγκύκλιον καλουμ,έ- 
νην παιδείαν έξεπαιδεόθη, καί των ομιλητών τοΰ σοφοΰ εκείνου άνδρός 
εςοχος καί προσφιλέστατος άνεδείχθη' διό καί μετά τήν άποβίωσιν, 
εκείνου τής έν Βουκουρεστίω σχολαρχικής καθέδρας διάδοχος έξελέ- 
χθη ό Κωνσταντάς καί πολλής τιμής ήξιώθη παρά τοΰ τότε τής 
Βλαχίας ήγεμονεΰσαντος. Διψών επιστήμην ΰψηλοτέραν άπεφάσισε 
μ ετ’ ολίγον νά άπέλθη εις τήν σοφήν Γερμανίαν, καί άναχωρήσας κατά 
τό 1790 έτος εις Βιέννην* διέμεινεν έν αυτή δυο περίπου έτη, διδά
σκων τους υίοΰς ομογενών τινων εμπόρων, καί διδασκόμενο; τάς τε 
ευρωπαϊκά; γλώσσας καί τάς γενικά; έπιστήμας. ’Ακολούθως μετέβη 
είς τήν τότε άκμάζουσαν ’Ακαδημίαν τής "Αλλης, διά νά άκροασθή 
τήν ΰψηλοτέραν φιλοσοφίαν καί τάς μ.αθηματικάς καί φυσικά; έπιστή
μας· άλλ’ έχων υγείαν άκροσφαλή, καί πάσχων αίμοπτυσίαν, παρε- 
κινήθη ΰπό των ιατρών νά καταλίπνι μετά βραχεϊαν διαμονήν τό βό
ρειον τής "Αλλης κλίμα καί νά ζητήσνι θεραπείαν τοΰ πάθους του ΰπ’ 
ουρανόν εΰδιον καί θερμότερον ούτως ό Κωνσταντάς ήναγκάσθη νά 
καταβή εις Πατάβιον, όπου ευρών παραμυθίαν τινά τοΰ νοσήματος του 
διέτριψε χρόνον ικανόν, άκροώμ.ενος έν τή ’Ακαδημία τάς γενικά; έπι- 
στήμας. ’Επειδή δέ τής διηνεκούς μελέτη; οί πόνοι έπέτειναν πάλιν, 
τό  πάθος του, άπεφάσισε, μετά τήν άποπερ,άτωσιν τών μαθημάτων 
τ ο υ ,  νά έπανέλθη εις τοΰ; κόλπου; τής φίλη; πατρίδος του' ή άνεσις 
<ίών μόχθων, ό ζωογόνος άή ρ τής πατρίδος, τής ζώση; γηραιάς αύτοΰ
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μητρός ή πεφροντισμένη περίθαλψις, βνήργησαν θαυμασίαν τινά μ ετα 
βολήν εις τήν καχεκτικήν τοΰ σώματός του κατάστασιν, καί ό Κων- 
σταντάς απαλλαγείς κατ’ ολίγον τοΰ πάθους του, απέκτησε τήν σι
έρ α ν  εκείνην υγείαν, ήτις έμελλε να μ.είννι αχώριστος σύντροφός του 
καθ’ όλον τοΰ μ,ακροΰ βίου του τό διάστημα. “Αμα άναρρωθείς προσ- 
εκλήθη δημόσιος διδάσκαλος εις τό σχολεΐον των ’Αμπελακίων. Μετα- 
βάς έκεϊσε, καί χρόνον ικανόν σχολαρχήσας, εΐλκυσε διά της φήμης 
του πολλαχόθεν πολλούς νέους φιλομαθείς, καί διά της σοφής καί 
ακριβέστατης του διδασκαλίας πολλούς των προσφοιτησάντων έφώ- 
τισεν. Έδίδαξε δέ ούχί μόνον την άρχ αίαν ελληνικήν, την οποίαν 
κατά βάθος έγίνωσκε καί μετά πολλής κομψότητος εγραφεν, άλλα 
καί την ιταλικήν, καί τά  μαθηματικά, καί την φιλοσοφίαν, εις την 
παράδοσιν τής οποίας έςέλεςεν οδηγόν τόν Σοάβιον. Καταλιπών άκο- 
λούΟως τά ’Αμπελάκια άπεδήμησε κατά τά 18 0 3  ετΟς εις Βιέννην, 
ζητών νέαν τοΰ πνεύματός του τροφήν εις την έπίοκεψιν τών δημο
σίων βιβλιοθηκών, καί σκοπών νά έκδώσγ την οποίαν είχε μεταφρά
σει φιλοσοφίαν τοΰ Σοαβίου' έτυχον τότε διατρίβοντες έν Βιέννη καί 
άλλοι έκ Θεσσαλίας λόγιοι, ’'Ανθιμος ό Γαζής, Δανιήλ ό Φιλιππίδης, 
Στέφανος ό Δούγκας, Δημήτριος ό Άλεξανδρίδης καί Ζήσης Κάβρας ό 
ιατρός, πάντες ζηλωταί τοΰ φωτισμ.οΰ τών όμ.ογενών. At μ.ετά τού
των περί τής παιδείας καθημερινά! συνδιαλέξεις τοΰ Κωνσταντά 
παρήγαγον την κοινήν αυτών βουλήν καί άπόφασιν τοΰ νά έπιχειρι- 
σθώσι τήν σύστασιν ’Ακαδημίας έν Θεσσαλία εις τήν οποίαν εμελλον 
νά διδάσκωνται ΰπ’ αυτών ή ελληνική καί λατινική φιλολογία, καί 
αι υ.αθημ.ατικαι καί φυσικαί έπιστήμ,αι. Ή  κατ’ εκείνους τους χρό
νους τολμηρά αύτη βουλή έφάνη εις τόν ενθουσιασμόν αυτών εύκατόρ- 
θωτος, άφοΰ τινές μάλιστα τών ομογενών μεγαλεμπόρων, εις τούς 
όποιους τήν εκοινοποίησαν, ϋπεσχέθησαν τήν γενναίαν των συνδρο
μήν, καί προεθυμήθησαν νά καταβάλωσιν αμέσως τά άπαιτούμ.ενα 
χρήματα εις αγοράν βιβλίων, εργαλείων τής φυσικής καί χημείας, 
συλλογών φυσιογραφικών καί άλλων εις διδασκαλίαν αναγκαίων. 
'Οθεν ταϋτα μέν άγορασθέ^τα έστάλησαν είς Ζαγοράν" ό δέ Δούγκας 
ένεκρίθη νά άπέλδη είς Βλαχίαν καί έκεϊθεν είς Κωνσταντινού- 
τ ολιν διά νά λάβη διά συνεργίας τών έκεΐ φίλων του τήν είς σύστα- 
σιν τοΰ υψηλότερου τούτου καί καινοφανούς σχολείου άπαιτουρ.ένην 
άδειαν του Σουλτάνου, Κατόπιν τούτου μετέβη καί ό Κωνσταντάς
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έπί τώ  αΰτώ σκοπώ εις Βυζάντιον. ’Αλλ’ άμφότεροι εύρον έκ τη? φι- 
λυπόπτου διαθέσεως των κρατούντων τηλικαύτα προσκόματα, όποιοι 
ούτε ό διακαής ζήλος των, ούτε ή ισχυρά μεσιτεία τών φίλων των ήδύ- 
νατο νά ΰπερνικήστ). Ματαιωθέντος οΰτω τοϋ σκοπού, δΓ δν ό Κων- 
σταντάς έπεσκέφθη τάς άκτάς τοϋ Βοσπόρου, ή ιερά Σύνοδος καί οΐ 
πρόκριτοι τοϋ έθνους, παρά τών οποίων ούτος ένεκα τής βασίσου πα ι
δείας καί άγχινοίας του ήγαπήθη και έτιμήθη προσεχάλεσαν αυτόν νά 
άναδεχθή τήν σχολαρχίαν τοϋ κατά τήν Ξηράν λεγομένην Πηγήν (Κου- 
ρουτζεσμέ) σχολείου τοϋ γένους, καί μισθόν άδράν προσφέροντες εις 
αυτόν και υποσχέσεις μεγαλύτερων αμοιβών προστιθέντες. ’Αλλ’ ό 
Κωνσταντας, φιλοχρηματίας καί φιλοδοξίας άλλότριος ών, άνένευσε 
πρός την πρόσκλησιν ταύτην, καί άπεφάσισε νά έπανέλθνι εις τό Π ή
λιον' τοϋτο μέν κρίνων συντελεστικωτέραν εις την ελληνικήν παλιγ
γενεσίαν τήν σύστασιν σχολείων εϊς τάς διαφόρους επαρχίας τής Ε λ 
λάδος' τούτο δ ’ εμψυχούμενος υπό τοϋ εν Βιένν-ρ τότε έφημερεύοντος 
αρχιμανδρίτου ’Ανθίμου τοϋ Γαζή, όσης μετά τήν ματαίωσιν τοϋ περί 
’Ακαδημίας σχεδίου, έπήλπιζεν αυτόν, ό'τι ήθελε δυνηθή νέ συναγάγιρ 
έξ εράνων τών φιλογενών τήν άπαιτουμένην χρηματικήν δαπάνην εις 
σύστασιν καί συντήρησιν λυκείου τίνος έπί του Πηλίου. “Ανωθεν τής 
κώμης τών Μηλιών κεϊται τερπνόν τ ι  μονίδριον έπ’ όνόματι τοϋ αγίου 
Νικολάου τιμώμενον. Τό ταπεινόν κελλεϊον τοϋ μονιδρίου έςέλεςεν 
εις κατοικίαν του ό ολιγαρκέστατο; Κωνσταντας’ υπό δέ τήν σκιάν 
τής ταναής καί πυκνόφυλλου δρυός έπί στιβάδος καθήμενος έδίδασκεν 
άπό πρωίας έως έσπέρας τους πανταχόθεν προσερχομένους νέους, ού- 
δένα παρ’ ούδενός λαμβάνων μισθόν τής πολυτίμου διδασκαλίας του. 
Μόλις μετά τινα έτη έδυνήθη ό Γαζής νά πέμψη εις τον Κωνστανταν 
όλίγον άργύριον έκ τών έν Βιένννι καί αλλαχού γενομένων εράνων, 
παραγγέλλων αΰτώ νά άρχίσ-ρ τήν οικοδομήν τού Λυκείου καί ΰπισ- 
χνούμενος νά στείλη ακολούθως εις αυτόν τά  εις άποπεράτωσιν τοϋ 
έργου άρκοϋντα. Ό  Κωνσταντας ποοθύμως έπεχειρίσθη τήν οικοδομήν, 
άναδεχθείς πρός τή πολυπόνω διδασκαλία τών νέων καί τήν καμα- 
τηράν έπί τών οικοδομών επιστασίαν. Περαιώσας δέ διά τού άκαμά- 
του ζήλου του τό έργον προσεδόκα τήν έλευσιν τού Γαζή, διά νά 
κανονισθή Λύκειον καί τεθή είς ενέργειαν πλήρη. Κατέβη τέλος πάν
των κατά τό 1816  έτος ό προπολλοϋ προσδοκώμενο; Γαζής' αλλά 
ματέβη παρ’ ελπίδα με χεΐρας κενά;, δαπανήσας εϊς τήν αγοράν τώ»
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βιβλίων καί οργάνων, τά όποια είχε προπέμψει, πάντα τά  έκ των 
εράνων περίλειπόμενα χρήματα’ ούτω τό Λύκειον έμεινε χοίρος τίνος 
βοήθειας, καί οΰχί μόνον έματαιοϋτο ή ελπίς τνίς προσκλήσεως καί 
άλλων διδασκάλων εις συμπλήρωσιν τής διδασκαλίας, άλλα καί οι 
δύο παρόντες διδάσκαλοι, δ,τε Κωνσταντάς καί ό Γαζής, εμενον 
παντός πόρου έστερημένοι. Δέν ήθύμησε ποδς τούτο ό Κωνσταντάς, 
ούτε ήθέλησε νά έπιβαούνη μέ διδασκαλικήν μισθοδοσίαν τό δημόσιον 
ταμεΐον τής ένεκα των περιστάσεων καταχρέου τότε πατρίδος του" 
έξήνεγκεν έκ τοϋ ελαφρού κιβωτίου του τά όλίγα λείψανα τών έν τή 
νεότητι αύτοϋ, διά πολυμόχθου διδασκαλίας προσκτηθέντων χρημά
των, καί προσέθηκεν αυτά εις τό κεφάλαιον τό όποιον έξ έαυτοϋ πρός 
τόν αυτόν σκοπόν κατέβαλεν ό Γαζής. Διά των /ρημάτων τούτων 
ήγοράσθη έλαιών τις μοναστηριακός έκ τής προσόδου τοΰ οποίου εμελ- 
λον οί διδάσκαλοι νά ζώσιν ολιγαρκές' ούτως δ Κωνσταντάς έξηκο- 
λούθησε διδάσκων άμ,ισθί έν τω ρηθεντι σχολείω τά υψηλότερα μα
θήματα, φωτίζων τους πανταχόθεν προσφοιτώντας νέους καί εύεργε- 
-τών διά τής σοφής καί ακαμάτου διδασκαλίας του καί την ιδιαιτέ
ραν του πατρίδα, καί ολόκληρον τό έθνος μέχρι τής έπαναστάσεως.

'Η σάλπιγξ τής εθνεγερσίας δέν έβράδυνε νά ή/ήσνι έκκαλοϋσα 
από των τάφων την έξ αιώνων εν αΰτοϊς τεθαμμένην ελευθερίαν. 'Ο 
Κωνσταντάς συμμερισθείς αυτήν ελαβεν εις χεΐρας τόν κάλαμον καί 
έγραφε πανταχοϋ προτρέπων εις ομόνοιαν καί αγάπην. Παρακληθείς 
ΰπό των έν Θετταλομαγνησία προυχόντων άπήλθεν εις τά  Ψαρά διά 
νά άγοράση πολεμικάς άποσκευάς, καί νά πείση τους κατοίκους τής 
νήσου πρός άποστολήν πλ,οίων. ’Εν τω μεταξύ ό Δράμαλης είσβαλών 
$ίς τήν ά τυ /ή  ταύτην /ώραν παρέδωκε τά πάντα εις τό πϋρ καί 
τόν σίδηρον. Εις Ψαρά έμαθεν ό σεβάσμ.ιος διδάσκαλος καί έθρήνησε 
τής Θεσσαλομαγνησίας τήν δυστυχίαν. Μεταυάς είς Επτάνησον, 
διεπερακόθη ύστερον είς τήν Λακωνίαν, καί έκεΐθεν άνέβη είς τά 
Τρίκορφα τής Τριπόλεως. 'Εβδομηκοντούτης σχεδόν τήν ηλικίαν καί 
διά τό γήρας χρείαν έ/ων άνέσεως, δέν απεδειλιασε πρός τούς κίνδυ
νους τοϋ στρατοπέδου, δέν άπώκνησε τάς κακουχίας καί παντοειδείς 
στερήσεις τοϋ πλάνητος βίου’ άλλά θερμαινόμενος ΰπό τοϋ άσβέστου 
I :  ντος τής Πατρίδος, άπεφάσισε νά δράμη πανταχοϋ ό'που ή παρου
σία του ήδύνατο νά φέρη ώφέλειάν τινα. ’Εν Άργολίδι* ευρών πολλούς 

ή^ών. έκ τής Στερεής καί των νήσων προκρίτων καί λογιών, καί άπώ
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κοινοϋ άποφασισθείσης ί'να μεταβώ σι πάντες εις την Στερεάν κα | 
μορφώσωσι κυβέρνησιν, εγραψεν ό Κωνσταντάς προς τους συμπατριώ- 
τας του προτρέπων ϊνα έκλέςωσι τρεις πληρεξουσίους καί πέμ.ψωσιν 
αυτούς εις "Αμφισσαν, δπόυ μετέβαινε καί ό ίδιος’ εκλεχθείς δέ υπό 
των Θετταλομαγνήτων πληρεξούσιος αυτός πρώτος, καί εχων συμπλη- 
ρεξουσίους του τον Γαζήν καί τόν Κυριαζήν ’Αναγνώστου, συνέπραξε 
δραστηρίως εις την έν Άμφίσση μερικήν τών επαρχιών τής ανατολι
κής 'Ελλάδος συνέλευσιν, καί είς τήν έν αΰτώ σύστασιν του ’Αρείου 
Πάγου. Μεταβάς δέ κατόπιν μετά τών συμπληρεξουσίων του εϊς τήν 
έν Έπιδαύρω πρώτην πανελλήνιον συνέλευσιν ΰπήρξεν είς τών πεν- 
τήκοντα εννέα εκείνων άντρων, οϊτινες κατέβαλον έν αυτή τόν θεμέ
λιον λίθον της πολίτικης ΰπάρξεως της 'Ελλάδος· Οΰχί δε μόνον είς 
την πρώτην πανελλήνιον συνέλευσιν, άλλα καί είς τάς λοιπάς, πλήν 
τών έπί τοϋ Κυβερνήτου, έξ oj^ot κληρικοί άπεκλείσθησαν, δπήρξεν 
ό Κωνσταντάς σταθερός της Μαγνησίας πληρεξούσιος, έχων πάντοτε 
συμπληοεξουσίους έκεί-.ους, τους οποίους αυτός συνίστα είς τους συνε- 
παρχιώτα: του. Τοσοϋτον οΰτοι έσέβοντο τόν Κωνσταντάν, ώστε τόν 
λόγον αύτοϋ έδέχοντο πάντοτε ώς χρησμόν, καί προς αυτόν έρρυθμί- 
ζοντο.

Ή  τότε συσταθεϊσα Κυβέρνησις της Ελλάδος, καίτοι έν μέσιρ 
τών κινδύνων καί του βόμβου τών πυροβόλων κυβερνώσα τό έθνος, δεν 
έλησμόνησεν, ότι οί έλεύθεροι "Ελληνες εΐχον τόσον μάλλον χρείαν 
παιδείας, δσον κινδυνωδεστέρα χωρίς τοϋ ηθικού τούτου χαλινού καθί
σταται ή έλευθερία. “Εχουσα δέ χρείαν άνδρός ικανού νά έφορά καί 
διευθύνη τα  σχολεία καθ’ δλην την έλευθέραν 'Ελλάδα, άπέβλεψεν 
είς τ«  φώτα, την μακράν πείραν καί τόν ζήλον τού Κωνσταντά, καί 
τούτον διώρισε γενικόν έφορον της παιδείας. Ό  Κωνσταντάς διέμεινεν 
ώς τοιοϋτος άπό τοϋ 18 2 2  έτους μ.έχρι της έλεύσεως τοϋ αείμνηστου 
Κυβερνήτου. Πολλά δέ υπέρ τής πατρίδος μοχθήσας καθ’ δλον το διά
στημα τοϋ άγώνος, καί πολλαχώς συνεργήσας είς την ευτυχή τούτου 
έκβασιν, προσεκλήθη κατά τό 1828 έτος υπό τοϋ Κυβερνήτου νά 
άναδεχθή την έπιστασίαν τοϋ έν Αίγινη άνεγερθέντος ’Ορφανοτροφείου. 
’Εδέχθη δέ προθύμ.ως την πρόσκλησιν, εϊς μόνην άποβλέπων την έξ 
αύτοϋ έν. παντί δυνατήν ωφέλειαν τής πατρίδος, καί ώκονόμησε τό 
φιλανθρωπικόν τούτο καθίδρυμα έπαινετώς, οΰχί ζώντος μόνου τοϋ· 
Κυβερνήτου, αλλά και μετά θάνατόν αύτοϋ έν τη αναρχία καί γενική
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ίκείνή των πραγμάτων παραλυσία. Μετά την έλευσιν του βασιλέως 
’ΌΟωνος άπεφάσισε νά καταλίπη τήν έλευθέραν 'Ελλάδα, υπέρ της 
οποίας τοσαύτα έποίησε, καί νά έπανέλθη είς την δούλην Μαγνη
σίαν, νά καθήση πάλιν υπό την σκιάν της συνήθους δρυός του καί νά 
λδάσκη τους νέους της πατρίόος του, άτοζών γλίσχρως έκ της προ
σόδου του έλαιώνόςτου.

Την έκτην Αύγουστου 1844 χωρίς νόσου καί οδύνης έσβέσθη ώς 
λύχνος ή υπέρ τά  έννενηκοντα έτη ώς λύχνος αύγάσασα ζωή τού γη
ραιού διδασκάλου.

Ό  Κωνσταντάς εϊχεν ήθος αληθούς φιλοσόφου καί τρόπον αρχαϊ
κόν. ΤΗτο απλούς, ακέραιος, ειλικρινής, χρηστός, φίλος τής άρετής 
και τιμιότητας, εχθρός τής πονηριάς καί πανουργίας, ευεργετικός, 
πρόθυμος νά πράξη παν ο,τι έδύνατο εϊς βοήθειαν τού οπωσδήποτε 
δυστυχοΰντος. Μισών πάσαν έπιδειξιν καί παν έπιτηδευτόν, οΰχΐ 
μ,όνον κατά τον ιματισμόν ήτο καί ακαλλώπιστος, αλλά καί
κατά τήν διάλεκτον άπερίεργος, άπονεύων έπί τό άγοοικότερον καί 
άπαίδευτον. Συνήθως βραχυλογώτατος ών καί προς τους ασυνήθεις 
σιωπηλός, εις τάς μετά των φίλων καί συνήθων συναναστροφάς έγί- 
νετο διηγηματικός καί άστειότατος, πηγή ακένωτος ανεκδότων χα - 
ριεστάτων, των όποιων τήν χάριν έπηύξανε ό άφελής τρόπος τής 
διηγήσεως.

Πεπροικισμένος μ.έ οξυδέρκειαν δέν είχε χρείαν όμιλίας μακράς διά 
νά γνωρίση τούς άνθρώπους' άλλ’ έν βραχεί διαβλέπων εις τούς μυχούς 
αυτών ώκειοΰτο μ.έν μ.έ τούς αγαθούς, άπεσόβει δέ τούς πονηρούς διά 
τής σκυθρωπότητός του καί τής δηκτικωτάτη; του γλώσσης. "Ενεκα 
τής σπανίας άγχινοίας του ήτο ετοιμόλογος καί άποφθεγματικώτατος, 
τά  δέ άποφθέγμ.ατα αυτού, των όποιων πολλά σώζονται εις τήν 
μνήμην τών φίλων αυτού καί συνήθων έχουσιν όλην εκείνην τήν 
ευστοχίαν καί χάριν, ήτις είς τά τών αρχαίων φιλοσόφων θαυμάζεται 
παρά πάντων.

Τοιούτος ύπήρξεν ό Κωνσταντάς! (')·
Σ υγγράμματα .

— Γεωγραφία νεωτερική, ί ρανισθεΐσα από διαφόρους συγγράφει; παρά Δανιήλ 
ι εοομονάχου καί Γρηγορίου ίερομοναχου τών Δημητριεων. Εν Βιέννη 1Τ91 » 
Τόμος Α '  (ό Β' δεν εξεδόΟη).

( ’) ’Επιτάφιον λόγον έξεφώνησεν εις Ειρνσταντϊν ’Αλέξανδρος ό Πέζαρος.
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— Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και ’Ηθικής, νεωτε'ρα τινι μεθό5φ 
συνταχθέντα εις την ’Ιταλικήν διάλεκτον ϋπό Φραγκίσκου Σοαυίου, και μετα- 
φρασθέντα ε’ις την ήμετίραν διάλεκτον παρά Γρηγορίου ίεροδιακόνου Κων- 
σταντά, τοϋ Μηλιώτου, έίς χρήσιν των αυτοϋ μαθητών. Ένετίησι 1804. Τό
μοι ί .  (Μετετυπώθησαν αύτόθι τώ 4818).

— Στοιχεία τής γενικής Ιστορίας παλαιας τε καί νείοτερας* συντεθέντα μΐ» 
εις την Γαλλικήν διάλεκτον παρά του Ά ββα  Μιλλιότ, μεταφρασθέντα δέ εις 
τήν ήμετε'ραν υπό Γρηγορίου Ίερ. Κωνσταντα τοϋ Μηλιώτου, καί Ζήοου Κά- 
βρα, ϊατροΰ έξ Ά μπελακίων. Ένετίησι, 4806, τόμ. 2 .

— Γραμματική τής Ελληνικής γλώσσης (άνέκδοτος)ε
ΓΙαρεκτός τούτων 6 Κωνσταντας έξέδωκεν ·ν Βιέννη τώ 4 /9 2  τάς έπιστό* 

λάς Συνεσίου μετά τών σχολίων τοϋ διδασκάλου του Νεοφύτου Καυσοκαλυ- 
·€ίτου, καί τά Φιλοθέου Πάρεργα (Ένετίησι 4800).

Νεόφυτος Λουκάς Ο.
Γεννηθείς περί τά 1760  έτος έν τή κώμη Ά νω Σουδενά τοϋ κατά 

τήν ’'Ηπειρον Ζαγορίου, ΰπά ’Αναστασίου, μητρός δ ’ ’Αγγε
λικής δεκαέτης καθιερώθη εις τήν πλησίον τής πατρικός του μονήν 
τής Ευαγγελίστριας, καί δωδεκαετής ύποδΰς τά μοναχικόν τριβώνιον 
έχειροτονήθη ίερεϋς ή'δη τά δέκατον ο'γδοόν έτος τής ηλικίας δια* 
τρέχων.

Περί τά 1780  έ'ρωτι παιδείας άλοϋς άπήλθεν εις ’Ιωάννινα, καί 
μετά εξαμηνιαίαν φοίτησιν εις τά έκεϊ σχολεία ήναγκάσθη να έπανέλθη 
εις τήν μονήν, καί δι’ έλλειψιν τών άναγκαίοον, καί κατ’επίμονον πρόσ- 
κλησιν τών συμμοναστών του. *0 προς τά γράμματα άσβεστος αυτοϋ 
πάθος όσημέραι έκρατύνετο, καί έν τέλει ό Νεόφυτος Οπερνίκήσας τά  
περιβαλλόμενα κωλύματα μετέβη εις Μέτσοβον, καί έπί τετραετίαν 
ήκοοάσΟη τά έν τώ σχολείω τής πόλεως ταύτης διδασκόμενα εγκύ
κλια, ποριζόμενος τά πράς λιτόν βίον συντελοϋντα διά τής εφημε
ρίας, καί τής κατ’ οίκον διδασκαλίας ολίγων παίδων.

Μετά ταΰτα μεταβάς εις Βουκουρέστιον έμαθήτευσε παρά τώ  
κλείνω Λάμπρώ Φωτιάδη, διδάσκων καί κατ’ οίκον τοΐς βουλομένοις. 
Έ π ί δεκαεπτά έτη έν Αακία διαμεινας, έγραψε τότε γραμ,μ,ατικήν, 
ήν Τερψιθεαν άπεκάλεσε, συνάμα δ ’ ήρξατο καί τής παραφράσεως τοϋ 
Θουκυδίδου. ’Ανενδότως δ ’ είργάσθη πράς σύστασιν ελληνικού σχολείου

(!) Γ. *Ράλλη, Λόγος εκφωνηθείς ev rZ Έλλην^κψ 'ϊτανεπιστημίφ την 20 MalW 
1846.—Βίος Νεοφύτου Δούκα υπό Σπυρ. ’Λθανασ'.άδου. Έν ’Αθήνας, τύποις Ά&ι 
Μαυρομάτη, 1838.
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έν τή ιδία πάτρίδι, αλλά προσκληθείς υπό των έν Βιέννη παρεπιδη
μούνται ομογενών ώς έφημ.έριος της αυτόθι έκκλησίας, άπήρεν έν έτει 
18 0 3  άναβάλλων εις άλλοτε την άξιέπαινον πρόθεσίν του.

Έν τη Αυστριακή πρωτευούση διατριβών ό φιλόπονος Δούκας έξέ- 
δοτο τό Γαλλοελληνικόν Λεξικόν τοΰ Βενδότη, Γραμματικήν Τερψι- 
θέαν, όουκυδίδου παράφρασιν, Χείμαρρον των χρόνων, Εύτρόπιον, Γραμ
ματικήν Τερψιθέαν, Άρριανοΰ τά σωζόμενα μετά τής ιδίας παρα- 
φράσεως, Δίωνα Χρυσόστομον, Μάξιμον Τύριον, ’Απολλόδωρον μετ’ 
άλλων, ’Αττικούς 'Ρήτορας, Ήρωδιανόν, Παιδαγωγίαν, ’Αποθήκην των 
παίδων, Αΐσχίνην τον Σωκρατικόν, εγχειρίδιου « Φοίνιξ »«

Δώδεκα έτη διέτριψεν έν Βιέννη 6 Νεόφυτος διδάσκων μέν τάς ημέρας 
καί ώφελών τούς παϊδας, γράφων δέ τάς νύκτας καί έργαζόμενος 
άδιαλείπτως υπέρ τής προόδου των άπανταχοϋ διδασκόμενων ομογενών.

Άποθανόντος Λάμπρου τοΰ Φ ω ^ ί^ υ ,  οί έν Βουκουρεστίω προσε- 
χάλεσαν ώς έπάξιον εκείνου δ ι ο ^ ^ ^  τόν Δούκαν, δστις προθύμως 
δεχθείς τήν πρόσκλησιν άνέλαβε τήν σχολαρχίαν, καί ούτως ήγέρθη 
πάλιν έπί τών ερειπίων της ή σχολή εκείνη, ή τις έμελλε νά διασπείρη 
τόν ενθουσιασμόν, πολυτιμότερου ίσως καί αυτής τής έπιστήμης* 
ούδ’ ολόκληρος παρήλθεν εξαμηνία καί ό αριθμός τοΰ παριστρίου τού
του έλληνομουσείου άνεβιβάσθη άπό εξήκοντα εις τετρακοσίους' έπί 
■διετίαν εύκλεώς διδάξας δ ήδη υπό τής μεγάλης έκκλησίας τιμη
θείς τώ άξιώματι τοΰ αρχιμανδρίτου Νεόφυτος, παρητήθη ταύτης 
«κων διά τήν έξης αιτίαν. Ό  περί γλώσσης πόλεμος ήτον ήδη εις 
τήν ακμήν του, καί οί λόγιοι τοΰ ήμετέρου έθνους εις δύο διαιρεθέντες 
στρατόπεδα, άψοΰ έξήντλησαν τήν διά λόγων καί έπιχειρημάτων 
συζήτησιν, κατέφυγον καί εις τήν διά χειρών λύσιν. Ό  Δούκας κεκη- 
ρυγμένος υπέρ τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης δέν έπαυε προτρέπων 
καί τους φίλους καί τους μαθητάς αΰτοΰ νά τόν μιμηθώσιν' οί θιασώ- 
τα ι τής καθομιλουμένης άφοΰ έπί τοσοΰτον έπαλαισαν δια τής γρα- 
φίδος πρός ισοδύναμον άνταγωνιστήν κατέφυγον καί εις τό άπάνθρω- 
πον μέσον τής δολοφονίας τοΰ επικινδύνου τουτου αντιπάλου* δθεν 
παραφυλάξας τις αυτόν περί τό λυκαυγές πορευομενον εις την εκκλη
σίαν τώ  κατήνεγκεν έπί τοΰ κρανίου δυο αλλεπάλληλα κτυπήματα» 
'ΓίσεΙ νεκρός άπό τών πληγών εκτάδην πεσών, έμεινεν έπί ήμισεΐαν 
ώραν αναίσθητος' άνευρεθείς δ ’έπί τής όδοΰ, κατεαγώς τά κρανίον, καί 
«ιματι καί γη πεφυρμένος, έθεραπ.εύθη μετά τριετή νοσήλευσιν.
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*Εκραγείσης τής ελληνικής έπαναστάσεως άπήλθεν εις Τοανσυλβα·* 
νίαν κατά την Στεφανούπολιν, καί διδάσκων, δεν επαυε νυχθημερόν 
κοπιών καί εργαζόμενο; ό φιλόπονο; Δούκας. Έκεΐ παράφρασε καί 
έσχολίασε τον 'Ομηρον, Εύριπίδην, καί Σοφοκλέα, καί συνέγραψε Λο
γικήν, Ηθικήν, Φυσικήν, Μεταφυσικήν καί 'Ρητορικήν, γράφων έπι
στολά; τε προ; διαφόρους, καί άλλου; περί παντοίων υποθέσεων 
λόγους.

Έλθών εις Αίγιναν καί οίκήσας παρά τω υπό τοΰ αειμνήστου Κα- 
ποδιστρίου ίδρυθέντι ορφανοτροφεία» εις περίθαλψιν καί έκπαίδευ- 
σιν των ορφανών έλληνοπαίδων, ό φιλόπονος καί αγαθοεργό; Δούκας 
δεν άνείγετο άργεϊν" διά έπιτραπείς πρός ολίγον τήν εφορείαν τοϋ 
ρηθέντος παιδευτηρίου παρέλαβεν έκ τή ; έν αϋτώ αλληλοδιδακτικής 
σχολής εκατόν μαθητάς, καί διδασκάλου; αυτούς εξ ιδίων καταστήσά- 
μενος, έδίδαςε καί αυτός το & ^^έκ τό ς των άλλων καί τήν ρητορι
κήν έφηρμοσμένην, καί καλού^ϋ^τίγαθούς πολίτας καί διδασκάλους 
κατήρτισε.

Έν Αίγίννι διδάσκων ό Δούκας έςέδοτο τον "Ομηρον, Εύριπίδην, 
Σοφοκλέα, Τετρακτύν, Ξυνωρίδα, Σοφιστήν, Πανηγυρικόν" τά  δ ’ έκτυ- 
πωθέντα εΐκοσιπεντακισχίλια αντίτυπα διένειμε δωρεάν πάντα εις 
τούς απόρους νέους, καί τά  σχολεία τής έλευθέρας καί δούλης Ε λλά
δος (’)· Παραφράσας δε καί σχολίασα; καί διόρθωσα; έζέδοτο ύστερον 
τον Αισχύλον, Θεόκριτόν, καί τυπώσας ταύτο/ρόνω; τάς πεοί παν
τοίων υποθέσεων έπιστολάς του διένειμεν ώς πρότερον δωρεάν τά έκτυ- 
πωθέντα έςακισχίλια αντίτυπα.

’Αφοϋ μετηνέχθη τό όρφανοτροφεΐον εις Ναύπλιον ό Νεόφυτο; διέ- 
μεινε διδάσκων αμισθί εί; τε τό κοινόν τής Αίγίνης σχολεΐον καί έν 
τή ιδία οικία, όπου ού μ.όνον έμαθητεύοντο, άλλά καί έτρέφοντο πλεΐ- 
στοι των μαθητών αύτοϋ. Τάς άρετάς τοϋ άνδρό; άνεγνώρισε καί 
έκήρυζεν έπισήμω; ή Αίγινα διά ψηφίσματος τής δημοτικής αυτής 
αρχής.

'Ο υπουργός ’Ιωάννη; Κωλέττης προσεκάλεσεν εί; ’Αθήνας τόν 
τοσαϋτα έτη έν παραβύστω ίδιωτεύαντα Δούκαν, ώς μέλος τής έπΐ 
τών εκκλησιαστικών νομοσχεδίων διορισθείσης έπιθεωρητικής έπιτρο-

{’) Καί προηγουμένως εατει/εν εις τον αοίδιμον Κυβερνήτην έχ Βουχουρεστίου δω- 
δεχ» χιλιάδας αντιτύπων τών ύπ’ αυτού έχδοθέντων ιν* οιανεμηθώαι δωρεάν 4*4 
τους <ρν.λομαθϊΤς και τά Ελληνικά σχολεΤα,
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πής, ακολούθως δέ διώρτσε διευθυντήν τής κατά προτροπήν τούτου καί 
τοϋ Γ. Γενναδίου ίδρυθείσης άπό τοϋ αειμνήστου Γεωργίου 'Ριζάρη 
φερωνύρ.ου 'Ιερατικής Σχολής.

Νοσήσας κατά τόν Δεκέμβριον τοϋ 1 8 4 5 , έτελεύτησε τήν 2 0  τοϋ 
αύτοϋ μηνάς, άγων τό ογδοηκοστόν έκτον έτος τής ηλικίας, καί δ ια - 
τ/,οήσας έως των εσχάτων τής ζωής αύτοϋ τήν πραότητα τοϋ δικαίου.

Ή  ήμέρα τοϋ θανάτου τοϋ αοιδίμου διδασκάλου καί εθνωφελούς 
Νεοφύτου ύπήρξεν ημέρα δημοσίου πένθους είς τον ελληνισμόν. Οί έν 
τή  πρωτευούση παρευρεθέντες ήκολούθησαν αυτομάτως τόν νεκρόν 
«ύτοϋ έκφερόμενον είς τόν τάφον- οί δέ κρουνοί των δακρύων των την 
σεβασμίαν σορόν αύτοϋ περιστοιχούντων μαθητών υπήρξαν ό σιωπη
λός μέν, άλλ’ εύγλωττότατος πάντων των επιταφίων λόγων. 'Η  
Βουλή συνοδεύσασα διά μεγάλης πρεσβείας την εκφοράν αύτοϋ, έψή- 
φισε την έπιοΰσαν ν’ αναγραφή του μεταξύ τών τάς στή-
λας τοϋ έθνικοΰ αυτής κ α τα σ τη Β Λ ς κοσμούντων ευεργετών τής 
Ελλάδος.

Ό  Νεόφυτος υπήρξε φιλότιμος, φιλάνθρωπος, εύσεβής καί φιλόπα- 
τρις είς άκρον. Μόνος δέ απάντων ευεργετών τούς ομογενείς, ένόμιζε 
μάλλον ό'τι αποδίδει τό χρεωστούμενον, ή οτι επιβάλλει υποχρεώσεις 
ΐ ίς  τούς λαμ.βάνοντας. » Σύνοιδα, έγραφε προς νέον τινα Κωνσταντΐ- 
” νον ζητήσαντα αύτώ τάς εκδόσεις του, σύνοιδα καί πάσι μέν τοϊς 
11 Έλλησιν οφειλέτης ων έπαρκέσαι τοϋθ’όπερ άν οϊός τε ώ, ών δ ’οί 
» πατέρες καί προμαχόμενοι υπέρ τής πατρίδος προηγωνίσαντο, τού- 
» τοις καί πλέον τι προσοφείλω ».

’Ολίγους τών λογίων δύναταί τις νά παραβάλλφ μέ τόν Νεόφυτον, 
ώς πρός τό άοκνον καί φιλόπονον αύτοϋ είς τό γράφειν. Τά συγγράμ
ματα τά  όποια αύτός έσχολίασε, παρέφρασεν ή συνέγραψεν αποτε
λούσε πλήρη βιβλιοθήκην, ύπερβαίνοντα τούς έβδομήκοντα τόμους.

’Εδαπάνησεν είς έκδοσιν αύτών δραχμάς εκατόν πεντήκοντα £ξ 
χιλιάδας, καί τ ’ αντίτυπα πάντα δωρεάν διένειμεν είς τήν έλευθέραν 
καί δούλην 'Ελλάδα.

Σ υγγράμματα .
‘—Γραμματική Τερψιθέα. ’Εν Βιέννη, 1804, 1808, 1809, 1820.
— Γραμματική Τερψιχόρη. Έ ν  Βιέννη.
"“-Χείμαρρος Χρόνων. Έ ν  Βιέννη.
— Παιδαγωγικά μαθήματα. Έ ν Βιέννη 1813.
■ « Φοίνιζ d( ή έγχειρίόιον ελληνικών διαλόγων. Έ ν  Βιέννη 1815.
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— ’Αποθήκη ιών παίδων, Ιν Βιέννη *844.
— Λογική, Η θική, Φυσική, Μεταφυσική, 'Ρητορική. Έ ν  Αίγίνη 4 834.
— Ξυνωρίς. \

— Σοφιστής. |  Έ ν  Αίγίνη.
— Πανηγυρικές. '
— Έπιστολαί προς διαφόρους περί παντοίων υποθέσεων, τον άριθμσν δύο 

χιλιάδες, Ιξ ών μέγα μέρος Ιδημοσιεύθη Ιν εξ τόμοις (Βιέννη, Αίγίνη, Ά θ ή - 
ναις), καί Ιν τοΐς διαφάροις αύτοΰ συγγράμμασι, τινές δ’ έμειναν άνεκδοτοι.

— Διάλογοι (άνεκδοτοι).
— Περί Ικκλησιαστικής εύπρεπείας και τάξεως, παιδείας τε των ιερέων, 

καί άποσκορακίσεως των τυχόν κακώς 6π' άμαθείας καί δεισιδαιμονίας Ιν τη 
άγια του Χρίστου Εκκλησία παρεισφρησάντων ύπο τής των έκάστοτε προϊ
σταμένων τής Εκκλησίας κενοδοξίας, κατά τούς χρόνους τής τυραννίας 
(άνέκδοτος).

"Ελληνες συγγραφείς παραφρασθέντες, έξηγηθέντες καί διορθωίέντες. 

— Θουκυδίδης. Έ ν  Βιέννη 4 ^ d ^ f t& 0 6 .  τόμ. 40.
— ’Α σιανός. » » 4 8 ^ ^ ^ ^
— Εύτρόπιος.
— "Ομηρος.

» » 4807. τόμ. 2 .

Έ ν  Α ίγίνη. 4834—35.— Εύριπίδης 
■— Σοφοκλής. /
— Αισχύλος, Ιν Αίγίνη 4839 
— Θεόκριτος. » » »

Χχολιασθέντες συγγραφείς.

— Δίων Χρυσόστομος. Βιέννη. 4840, τόμ. 3.
— Μάξιμος Τυριος. » »
— ’Απολλόδωρος κλπ. » 484 4.
— Οί δέκα ρήτορες μετά Λεξικού. Έ ν  Βιέννη 4842 — 43 τόμ. 40.
— Ήρωδιανός, Έ ν  Βιέννη 4843.
— Αίσχίνης ό Σωκρατικός. Βιέννη 4844.
— ’Αριστοφάνης. Έ ν  Ά θήναις 4845. τόμ. 3 .
— Πίνδαρος. Έ ν  Ά θήναις 4842.

Ιάκωβος 'Ρίζος Νερουλός.
Έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει τώ 1 7 7 8 , ό δέ πατήρ αύτοΰ Γεώρ

γιο; ήν άνήρ λόγιο;, κατατεταγμένο; μεταξύ των τότε αρχόντων 
τοΰ Βυζαντίου, κα’ι έχων τόν τοΰ Καμαράση βαθμόν, δστι; ήτο έκ τών 
δευτερευόντων. Ή  μήτν,ρ αύτοΰ ήν 'Ρίζη τό γένο;, καί αύτή; τήν 
επωνυμίαν παρεδέχθη δ νέος ’Ιάκωβος, άν καί τώ παρέμεινε προσέτι 
τό εϊ; τόν πατέρα του χλευαστικώ; δοθέν έπίθετον Νερουλός, πρός 
αντιδιαστολήν από τοΰ κλάδου των κυρίως 'Ρίζων.
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Εις βρεφικήν ηλικίαν Ιμεινεν ορφανές χατρός καί μητρός, άλλ’ ή 
αγωγή καί ή έκπαίδευσις αυτού διευθύνθησαν βύχ ήττον μετά πάσης 
έπιμελείας υπό τοϋ έπί εκκλησιαστική τε καί εξωτερική πολυμαθεί* 
διαπρέποντος θείου του Σαμουήλ του μητροπολίτου ’Εφέσου, δστις άνέ- 
δειξεν αυτόν ελληνιστήν άριστον, διδαχθέτα καί την φιλοσοφίαν υπό τοϋ 
Δανιήλ Φιλιππίδου, τά  γαλλικά δέ καί μαθηματικά υπό σοφού τίνος 
Εάλλου, τοϋ Άββά Ααφονταίνου. Εϊκοσαέτης μόλις ό ’Ιάκωβος παρη- 
κολούθησε τον ηγεμόνα Κωνσταντίνον 'ϊψηλάντην εις Μολδαβίαν, δπου 
ήρχισεν ένασχολούμενος εις τήν πολιτικήν επιστήμην, καί ώς άλει- 
φόμενος διά τό μέγα προπαρασκευαζόμενον τής πατρίδας του στά- 
διον, συγχρόνως δμως τάς άργάς ώρας του εις τάς φίλας Μούσας 
άφιερών, καί έκτος άλλων σπουδάζων τήν ασιατικήν φιλολογίαν, ής 
ολίγοι “Ελληνες έγένοντο εγκρατέστεροι.

Τόν 'ϊψηλάντην παυθέντα τής ήΥώιονίας, διεδέχθη έν 1801 ’Αλέ
ξανδρος ό Σοϋτσος, δστις διώρι-ε Μ Η ά κω βον 'Ρίζον επιτετραμμένου 
του παρά τή ’Οθωμανική Πύλη. ’Αλλά μετ’ού πολΰ έπήλθεν ό 'Ρωσσικός 
πόλεμος, καί άποσυρθέντων των ήγεμόνων των παριστρίων επαρχιών, 
εμεινεν δ 'Ρίξος επί εξ έ'τη μακράν των πραγμάτων, είς τήν σπου
δήν έντρυφών καί εις τήν φιλολογίαν, μέχρις οΰ ό ήγεμών I. Καρα- 
τξάς τόν άνεβίβασεν εις τάς άνωτέρας άξίας,καΐ είς τήν πασών άνω- 
τάτην τοϋ ΜεγάΛον TJνστεΛνίχον^ ή πρωθυπουργού. Μετά έξαε- 
τίαν δέ άναχωρήσαντος τόΰ ήγεμόνος ό πρωθυπουργός αύτοϋ έπα- 
νήλθεν είς Κωνσταντινούπολή, δπου διωρίσθη μεταφραστής παρά τω 
μεγάλω διερμηνεϊ, καί τώ  1816  ήκολούθησε πάλιν είς Μολδαβίαν τόν 
ηγεμόνα Μιχαήλ Σοΰτσον, καί παρέμεινε παρ’ αύτώ ώς πρωθυπουρ
γός μέγρι τής έκρήξεως τής ελληνικής έπαναστάσεως.

Μετά τήν άτυχή παρά τόν ’Ίστρον εκβασιν τοϋ εθνικού κινή
ματος ό Ρίζος, άφοϋ προσέφερε καί τόν πρωτότοκον υιόν του ’Αλέ
ξανδρον συναγωνιστήν των προμάχων τής ’Ελληνικής ελευθερίας, έγ- 
κατέλιπε τά  μέρη εκείνα, καί ένω ή 'Ελλάς έδοξάζετο εις τά  πε
δία των μαχών, οΰτος ούκ όλίγην τή περιήπτε τιμήν παρα τοΐς 
ξένοις παρ’ οίς διέτριβεν. ’Εν Γενέβη άνέλαβε νά διδάξη έπισήμως 
τήν ιστορίαν τής νεοελληνικής φιλολογίας, και μ.ετ εκπληξεως ειδεν 
ή ’Ελβετία άλλόγλωσσον, παρουσιαζόμενον ενώπιον κοινού έκ τών 
μάλλον πεπαιδευμένων τής Ευρώπης, καί έκτιθέντα ιδέας λαμπράς 
μ ε τ ’ άμιμήτου ευφράδειάς, καί εις γλώσσαν ώραίαν, καταθέλγουσαν

4ο*
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τό ακροατήριου' ώς επίσης έθαυμ.άσθη δτε μετά ταϋτα συνέγραψε γα λ 
λιστί μετά πάσης ιστορικής έμβριθείας καί καλλιεπείας, αξίας τών 
δοχιμωτέρων οπαδών της γαλλικής γλώσσης, την ιστορίαν τής ελ
ληνικής έπαναστάσεως μέχρι τον 1825 . Τά δύο συγγράμματα ταϋτα 
κατέστησαν εις την Εύρώπην γνωστήν την 'Ελλάδα, καί γνωστόν ενα 
των πρωτίστων αυτής συγγραφέων.

’Εν Γενέβη έγνώρισε τον 'Ρίζον 6 αείμνηστος Καποδίστριας, καί 
τοσοϋτον έξετίμησε τόν χαρακτήρα καί την ευφυΐαν αύτοϋ, ώστε όταν 
άνέλαβε τους οΐακας τής Ελλάδος άπητησε νά τόν παρακολούθηση 
όπως τόν βοηθήση εις τό δυσχερές έργον του. ’Ενταύθα νέον καί εύρύ- 
τερον ήνεώχθη στάδιον εις την πατριωτικήν τοϋ 'Ρίξου, δραστηριότητα. 
Τής αγάπης καί εμπιστοσύνης τοϋ Κυβερνήτου δικαίως άπολαμβάνων 
ένεπιστεύθη τό ΰπουργεΐον των εξωτερικών, καί έξηκολούθησε μ ετ’ 
έξοχου ίκανότητος διέπων αϋτώ^ώ^ δ ’ εΰγενώς ύπηρέτησεν έν δσω ένό- 
μιζε τήν υπηρεσίαν του χρήσ^Κν τη πατρίδι, ούτως εΰγενώς κατέ
θεσε την αξίαν του, καί άπεσύρθη τών δημοσίων, δτε εύρέθη διαφω- 
νών πρός τό έπί τέλους υπό τοϋ Κυβερνήτου παραδεχθέν σύστημα* 
άπελθών δ ’ εις Αίγιναν εμεινεν άπραγμόνως ίδιωτεύων, καί έπέστρε- 
ψεν είς τάς φίλας του μούσας, αΐτινες ήσαν έν πάσαις τοϊς περιστά- 
σεσι τοϋ βίου του ή σταθερά αύτοϋ προσφυγή.

'Η  μετά τόν θάνατον τοϋ Κυβερνήτου έγκαταστάσα διοικητική 
επιτροπή έςελέςατο τόν 'Ρίζον ένα τών υπουργών της, καί ή Βασι
λεία άναγνωρίσασα τήν αξίαν αύτοϋ, τω  άνέθηκε σχεδόν πάντοτε τάς 
άνωτάτας τοϋ Κράτους υπηρεσίας, έ'ν τε τή διοικήσει τών Νομών, έν 
τοΐς ύπουργείοις τών έξωτερικών, τών έκκλησιαστικών, καί τής δ ι
καιοσύνης, καί έν τώ  συμβουλίω τής ’Επικράτειας* έν δέ πασι τού- 
τοις τοΐς άξιώμασιν ό 'Ρίζας ήν μεταξύ τών διαπρεπόντων διά τής 
βαθείας αΰτοϋ φρονήσεως, διά τής ακαμάτου αύτοϋ δραστηριότητος, 
καί διά τής άδεκάστου αρετής, άμεροληψίας, καί άκεραιότητος. Εις τόν 
'Ρίζον υπουργόν τής έκπαιδεύσεως, οφείλεται ό πρώτος καταρτισμός 
τής άνωτέρας παιδείας, ή καθίδρυσις τοϋ Πανεπιστημίου, καί ή σύ- 
στασις τής ’Αρχαιολογικής έταιρίας, ής έπί πολλά ετη ένδόξως καί 
τελεσφόρως προέστη, ώς μνημεία τής λαμπρας αύτοϋ προεδρίας πολλούς 
λόγους καταλιπών, οΐτινές είσιν υποδείγματα ελληνικής καλλιεπείας, 
καί μεστοί γενναίων καί καινών ιδεών.

Κατά τό 1848 έπέμφθη πρέσβυς τής 'Ελλάδος παρά τη 'ϊψηλη
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Πύλη, καί ενταύθα πλήρης ίμερων άπέθανε κατά Δεκέμβριον τοϋ 
1 8 5 0 , ώς έπεπόθει, είς την γην τής γενννήσεώς του, πολίτη; ελεύ
θερος, ’ίσος τοίς ποτέ δεσπόταις αύτοϋ, καί σεβόμενος καί άγαπώμε- 
νο; ΰπ’ αυτών, Οπό των συμπατριωτών του καί υπό τών έπισήμ-ων 
ξένων, μεθ’ ών διπλωματικαί τον συνέδεον σχέσεις. "Ο,τι δέ μάλι
στα χαρακτηρίζει τό φρόνημα καί τον χαρακτήρα του εύγενοϋς τούτου 
'Ελληνος, εινε, ότι δ ι’ δλη; του τής ζωής τάς υψηλότατα; διέπων 
τής πατρικός του θέσεις, άπέθανεν εις έσχατον γήρα?, καί έτάφη άπό 
δημοσίων χρημάτων (*).

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
—Κορακίστικα, ή διβρθωσις τής 'Ρωμαϊκής γλώσσας, κωμωδία είς τρεις 

πράξεις διηρημένη. Έ ν  Κωνσταντινουπόλει 1813, καί έν Βιέννη.
— ’Ασπασία, τραγφδία. Έ ν  Βιέννη 1813, καί έν Λειψία 1823.
— Πολυξένη, τραγωδία εις πέντε πράξεις. Έ ν  Βιέννη 1814.
— Κούρκας άρπαγή· ποίημα ήρωϊκω^»μικον είς τρία άσματα. Έ ν  Βιέν

νη 1816 καί έν Άβήναις (άτελές). ■ *
— ’Ωδή προς τους 'Έλληνας. (Έτυπώθη εις Ελληνικά Χρονικά τοϋ Μεσο

λογγίου, τοΰ έ'τους 1 822).
—Cours de lilterature Grecque Moderne. Genfeve 1822.
—Ifistoire de la Revolution Grecque. Paris 1826.
— Ά λλ α ι τινες ώδαί, καί έπιγράμματα.
— ΈκΟεσις τής έν Δακί$ Ιπαναστάσεως. (Έδημοσιεύδη Ιν 'Ιστορικφ Δοκι- 

μίω Φιλήμονος).
Συνειργάσθη εις την όπο Δ. Φωτεινού γραφεΐσαν τρίτομον ιστορίαν τής Δακίας.

Διονύσιος Πύρρος.
Έγεννήθη έν Καστανέα τών Θεσσαλικών Τρικκάλων τω  1 7 7 4 , 

πενταέτης δέ άπορφανισθείς πατρός έςεπαιδεύθη έν τή πατρίδι τα  
πρώτα γράμματα, καί ύστερον έλθών είς τό έν Μετεώροις μοναστή- 
ριον τής Μεταμορφώσεως έκουρεύθη μοναχός καί έχειροτονηθη μετά 
ταϋτα ίεροδιάκονος παρά τοϋ τότ’ έκεΐ μονάζοντος ’Αμβροσίου τοϋ 
πρώην Τρίκκης. 'Υστερον έλθών είς Τρίκκαλα έδιδάχθη τά γραμμα
τικά άπό τόν τότε διδάσκοντα Στάμκον τον έκ Κοζάνης, καί μετ’ 
ολίγον μεταβάς εις Τύρναβον διήκουσε καί Τωάννου τοϋ Πεζάρου. 
Οϋτω καταρτισθείς περιήλθεν ολην σχεδόν τήν Θεσσαλίαν καί διά 
τής Μακεδονίας ήλθεν είς 'Αθωνα, καί άπ’ έκεΐ μετέβη είς Κωνσταν- 
τ.νούπολιν, ένθα προσελήφθη ύπό τινων ώ; οικοδιδάσκαλος. Μετά 
τενα καιρόν έγένετο διάκονος καί γραμματεύς 'ΐερεμίου τοϋ πρώηΊ

(*) Πανδώρα τό|Α, Ε \ $17 —-24,
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Χαλκηδόνος, ύστερον δέ χειροτονηθείς ίερεύς άνεχώρησεν έκ Κωνστανσ 
τινουπόλεως μετά τοϋ αϋταδέλφου του ’Ιωακείμ τοϋ Ίερομονάχοι», 
δι’ 'Ιεροσόλυμα, καί έπισκεφθείς τους θεοβάδιστους τόπους, ερωτι 
εύρυτέρας μαθησεως μετέβη εις την τότε φημιζομένην σχολήν τών 
Κυδωνιών, όπου έδιδάχθη τάς φιλοσοφικά? καί μαθηματικά? έπι- 
στνίμας, καί περάσας $ίς Χίον διήκουσε καί ένταΰθα τινά τών μαθη
μάτων·

’Επειδή τότε οί Σμυρναϊοι έστησαν από τούς διδασκάλους της 
Χίου ενα ίερομ,όναχον διδάσκαλον εστάλη ό Διονύσιος, καί ολίγον 
διδάζας άπεφάσισεν ΐνα μεταβη χάριν μαθησεως εις Ευρώπην· "Οθεν 
άναχωρνΐσας έκ Σμύρνης ηλθεν εις την πατρίδα του καί διά της 
’Ηπείρου μετέβη είς Κέρκυραν, καί έκεΐθεν άπάρας ηλθεν εις ΙΝ’εάπΟ- 
λιν, όθεν μ ετ’ όλιγοχρόνιον διαμονήν ύπήγεν είς 'Ρώμην, καί εντεύθεν 
εις Τοσκάνην, ένθα οί έν Λιβόρν«|^όρθόδοξθΐ τόν παρεκάλεσαν ΐνα μέννν 
έφημερεύων έν τη εκκλησία αυτών- μετά οκτώ μηνών εφημερίαν τνΐ 
συναινέσει τών έν Λιβόρνω ηλθεν είς Πίζαν, καί μετά ταΰτα έπ ι- 
σκεφθείς τή,ν Φλωρεντίαν, Βονωνίαν, καί Μεδιόλανα, κατεγράφη έπί 
τέλους φοιτητής τής ιατρικής καί φιλοσοφίας έν τώ. πανεπιστημίω 
τής Παβίας (1807).

Στεφθείς ιατροφιλόσοφος την 14 ’Απριλίου 1 8 1 3 , άπήλθεν έκ 
Παβίας καί έπισκεφθείς τάς ακαδημίας τών Μεδιολάνων, καί Πατα- 
βίου ήκοοάσΟη καί τούς έν αύταϊς διδάσκοντας σοφούς, καί έλθών εις 
Βενετίαν, μετέβη δια Τεργέστης είς Βιέννην. Διατρίψας δ ’ επ’ ολίγον 
εν Tjt ςιϋστριακη μητροπόλει ήλθε πάλιν εις Μεδιόλανα.

Μετά πολυχρόνιον έν Ευρώπη διατριβήν κατήλθε δε* Άγκώνος είς 
^άκυνθον καί έκεΐθεν διέβη είς Πάτρας καί έπί τέλους είς ’Αθήνας» 
ίνθα κατά παράκλησιν τοϋ άρχιερέως Γρηγορίου καί τοϋ ηγουμένου 
Ιϊετράκη ήνοιζε σχολεΐον τών έπιστημών, καί ένζήλως κατέγινεν ΐνα 
μεταδώση τοϊς άκροαταΐς τόν υπέρ πατρίδος καί θρησκείας έρωτα. 
Ασθενών τότε ό πασάς τής Εύβοίας ’Οσμαν προσεκάλεσε τόν Πύρρον 

πρός έπίσκεψιν, καί μετά τήν έπιτυχή θεραπείαν έκράτησεν αυτόν 
έπί οκτώ μήνας. ’Επειδή δε ένεκα τής απουσίας ταύτης διελύθη ή εν 
*Αθήναις ίδρυθεΐσα έπιστημονική σχολή, ό Διονύσιος περιήλθεν όλην 
τήν Ε λλάδα έπί είκοσι μήνας, καί ύστερον έλθών είς Κωνσταντινού
πολή συνεστη,θη είς τόν αρχίατρον τοϋ σουλτάνου Μουσταφά Πεχξέτ 
εφένδην, 8στις έκτιμήσας* τόν άνδρα έφωδίασε μετά τής άςςαιτουμένης
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*πρός έξάσκησιν τής ιατρικής άδειας, καί συνέστησεν είς πολλούς εκ 
των εγκρίτων.

Ένω δ' εύδοκίμως μετήρχετο τήν ιατρικήν έν Κωνσταντινουπόλει, 
ό πατριάρχης Γρηγόριος ΣΙ7 άνετείλατο αύτώ ΐνα έκφωνή λόγους 
έπ’ άμβωνος εις τάς έκκλησίας, καί διώρισεν αυτόν αρχιμανδρίτην 
(Φεβρ. 1820).

Έκραγείσης τής ελληνικής έπαναστάσεως ό Πύρρος φυγών έκ Κων
σταντινουπόλεως ήλθεν εις "Αθωνα, καί εστάλη εις Σκόπελον καί 'Υδραν 
πρδς ζήτησεν βοηθειών υπέρ των ύπό των Τούρκων άπειλουριένων μο
νών τού άγιωνύμου όρους. “Υστερον έλθών εις Πελοπόννησον πολλής 
ώφελείας έγένετο πρόξενος, διότι καί τούς ασθενείς καί πληγωμένους 
έθεράπευε, καί λόγους επ’ άμβωνος άναλόγως τών περιστάσεων έζε- 
φώνει.

'Οταν ό Ίβραίμ πασάς είσβαλών εις Πελοπόννησον παρέδιδε τά  
πάντα είς τό πϋρ καί τόν σίδηρον ό Διονύσιος διατρίβων έν Σπάρτη 
εϊχε συστήσει ιδία δαπάνη χαρτοποιεΐον, δπερ έγκαταλιπών κατά τήν 
προσέγγισιν τών εχθρών κατέφυγεν είς Κύθηρα, καί εντεύθεν έπέρασεν 
εις Ναύπλιον.

Έν έτει 1 8 2 7  συνέστησε νέον χαρτοποιεϊον πλησίον τού 'Αργους, 
πλήν ενεκεν έλλείψεως τών πρός τελειοποίησιν άναγκαιούντων επαυσε, 
μόλις χίλια φύλλα παραγαγόν (J).

Μετά την έλευσιν τού "Οθωνος ελθών καί ό Πύρρος είς Αθήνας 
άποκατέστη ενταύθα διαρκώς μέχρι τού θανάτου του, πολλής καί 
μεγάλης γενόμενος ώφελείας εις τό έθνος διά τών ιατρικών καί θεο- 
λογικών αυτού συγγραμμάτων.

’Απεβίωσε τήν 12 Φεβρουάριου 1853  έν χριστιανική γαλήνη καί 
έκηδεύθη λάμπώς, έκφωνήσαντος κατάλληλον επιτάφιον λόγον καί του 
νϋν άρχιερέως Κορινθίας Άμφιλοχίου.

Σ υγγράμματα .

' —Εκκλησιαστικόν Παραλληλοκύκλιον. Έν Λιβορνω 1806.
— Χειραγωγία τών Παίδων, ήτοι πραγματεία περί χρεών τού ανθρώπου. 

Έ ν  Βενετία 4810, έν Βιέννη 4843, καί έν Ναυπλιω 1831.
— "Ατλας, ήτοι νέα Γεωγραφική Χάρτα. Έ ν Μεδιολάνοις 1814.
— Γεωγραφία μεθοδική άπάοης τής οικουμένης, Ένετίησι 1818, καί Ιν 

Ναυπλίω 4838. (Έν τή τελευταία έκδόσει προτάσσονταν δύο έπιγράμματα είς
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Πύρρον υπό Νεκταρίου Μ.ιτυληναίου. αρχιδιακόνου τού πρώην ’Αθηνών, V.ai 
Ίωάννου Τακλίκαρα 'Ραιδεστηνού).

— Φαρμακοποιία γενική Ικ των πλέον νεωτέρων σοφών χυμικών και φαρ
μακοποιών συγγραφέων τής Ευρώπης, μάλιστα έκ τοΰ σοφοϋ χυμικοΰ Βρου- 
νιατελου. Έ ν  Κωνσταντινουπόλει 4818. (Ευρηνται Επιγράμματα εις Πΰ(ίρον δυο 
μέν ιαμβικά ανωνύμου τίνος, και εν ήρωελεγεΐον Νικολάου τοΰ Λογάδου).

— Ή  ατρος Θεόν ομολογία τής Πίστεως, καί τό Ιερόν απάνθισμα τοΰ Ψ αλ
τηρίου προς καθημερινήν χρήσιν καί προσευχήν έκαστου Χριστιανού. ’Εν. 
Βενετίφ 4827 (Έτυπώθη έν Ναυπλίω καί ούχί έν Βενετία ώς σημειοϋται)

— Γραμματική Διονυσίας. Έ ν  Ναυπλιιρ 4 8 -7 .
— ’Αριθμητική έν Ναυπλίω 4828.
— Χυμική των τεχνών. Έ ν  Ναυπλίω 4828.
— Έγκόλπιον των ιατρών, ήτοι πρακτική Ιατρική. Έ ν  Ναυπλιιρ 483 4ι, 

τόμ. 2· (Μετετυπώθη έν Ά θήναις τώ 1S 48 έπηυξημένον είς τόμους τρεις, 
καί έν ετει 4856 άπαραλλάκτως άνετυπώθη μηδ’ αυτού τού έτους (4848 
μεταβληθέντος)·

— Τριών ειδών υδρόγειοι Σφαΐραι. Έ ν  Ά θήναις 4835.
— Πρακτική αστρονομία περιέχουσα τήν μυθολογικήν Ιστορίαν καί κατα-. 

γραφήν των δώδεκα πλανητών καί κομητών καί τών Εκατόν δέκα αστερισμών 
τού ουρανού μετά τών 3448 αστέρων αύιών. Έ ν Ά θήναις 4836.

— ’Επιστολή πρός τον εύγενέατατον άρχοντα τών Θεσσαλών κύριον Α θα
νάσιον Παπα-Πολημέρου. Άθήνηθεν 4837.

— Βοτανική πρακτική προσηρμοσμένη είς τήν ιατρικήν καί οικονομίαν. 
Έ ν  Ά θήναις 4838, τόμοι 2 . (Μετά 200  εικόνων φυτών καλώς δπό τοΰ ίδιου
κεχρωματιο μενών'.

— 'II ζωή τού ’Ιησού Χριστού, ήτοι τό ιερόν καί άγιον εύαγγέλιον περιέχον 
τήν ζωήν τού ’Ιησού Χριστού, τάς διδαχάς αυτού καί παραβολάς, τά θαύματ» 
κλπ. Έ ν  Άθήναις 4843.

— Ά τλ α ς  νεώτερος περιε'χων γενικώς τε καί μερικώς ό'λας τάς βασιλίίας 
τοΰ παλαιού καί νέου κόσμου είς είκοσι τέσσαοας γεωγραφικούς πίνακας, 
συναρμοσθείς από τον νεώτερον ατλαντα τού γάλλου σοφού Δουφόρτ καί από 
άλλους άτλαντας, καί Εξηγημένος είς τό νεοελληνικόν πρός όφελος τής νεο
λαίας τών χριστιανών Ελλήνων, έν ω προσετέθη ή στατιστική αυτού, ήτοι 
ή γεωγραφική καταγραφή μό τά νέα καί αρχαία ονόματα τών πόλεων καί 
χωρίων, συν-ρανισμένα έκ τών ονομαστικών λεξικών καί λοιπών γεωγραφιών 
τού Στράβωνος, Παυσανίου, Βάλβη, καί Μελετίου ’Αθηνών. ’Ey Άθήναις 4845 , 
(Συνοδεύεται καί έκ σελίδων 69  έξηγηματικού κειμένου),

— Βίος, πράξεις καί κατορθώματα τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έ ν  Ά θή-, 
ναις 4846,

—Ιερά  ιστορία, καί (Jict τών τριών βασιλέων Σαουλ, Δαβίδ, καί Σολο- 
μώντος, συγκρστηθεΐσα κατ’ Επιτομήν έκ τής δλης ίερας ιστορίας τών έβδο- 
μήκοντα. Έ ν  Άθήναις 4847.

Βίοι τών δώδεκα στρατηγών καί διαδόχων τού μεγάλου ’Αλεξάνδρου^
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|ν  οΤς προσϋχέθη καί ο βίος Μεγάλου Πύβρου τοΰ Αιακού. Έ ν  Ά θήναις 1848 .
— Περιήγησις ιστορική, και βιογραφία Δυονυσίου Πύρρου τοΰ Θετταλοΰ, 

|ν  αίς προσετέθη καί ή περιγραφή τής πόλεως των ’Αθηνών, και τής εδρε- 
δείσης αγίας εικόνας τής Ευαγγελίστριας και τών θαυμάτων αυτής. Έ ν  Ά θ ή -
ναις 4848.

— Περιγραφή τής Ιν Τήνω εδρεθείσης άγιας καί θαυματουργού είκόνος τής 
κυρίας ημών Θεοτόκου καί αειπάρθενου Μαρίας καί τών θαυμάτων αυτής, 
Ιν αίς προσετέθη καί ή περιγραφή τής δλης νήσου καί τών κατοίκων αυτής. 
Έ ν  Άθήναις 1849. (Άνετυπώθη πολλάκις).

— Φαρμακοποιία γενική πλουσιωτάτη και έντελεστάτη τοΰ σοφού ’Αντω
νίου Καμπάνα διδασκάλου τής έν ’Ιταλία Φιβράρας, δεκαπεντάκις τυπω- 
θεϊσα καί πλουτισθεΐσα παρά τοΰ κυρίου Α . Μιχελώτου, ήδη δε Ιξηγηθεΐσα 
εις τδ νεοελληνικόν, καί πλουτισθεΐσα μ'ε πολλά βότανα καί ορυκτά, καί με 
τά δνόματα ελληνιστί, ίταλιστί, καί τουρκιστί, καί διαιρεθεΐσα εις τρία, εις 
βότανα, καί ορυκτά, καί είς συνταγάς. Έ ν  Άθήναις 18S0.

— Πανθε’κτη ιερά Ικκλησιαστική, περιέχουσα απασαν την Ικκλησιαστικήν 
άκολουθίαν τών ορθοδόξων χριστιανών, διηρημενη είς τόμους τρεις, ών ό μίν 
Α" περιέχει δπασαν τήν ίεράν Παρακλητικήν, ό Β τά Μηναία, καί δ Γ  τδ 
Τριώδιον καί Πεντηκοστάριον. Έ ν  Ά θήναις 4832. (Άνετυπώθη έν ετει 4862 
είς τόμους πέντε δπδ τοΰ έξ ανεψιάς γαμβρού του Κ . Γ. Καρυοφύλλη).

’Ανέκδοτα.

— ’Ορυκτολογία τοΰ Βερνέρου.
— Διατριβή περί τής άρχαίας Ελληνικής μουσικής.
— Περιγραφή τής νήσου Κέω.
— Περ ιήγησις τής 'Ελλάδος καί πόλεμοι αυτής άρχαΐοι καί νεώτεροι. Τό

μος πρώτος διηρημενος είς τεσσαρα βιβλία, έν οίς περιέχονται ή γενική κα
ταγραφή τής Ελλάδος, οί άρχαΐοι καί νεώτεροι πόλεμοι αύτής, τά ’Αττικά 
καί Έλευσενιακά, τά Μεγαρικά, τά Βοιωτικά καί Εΰοοΐκά, τά Αεβαδειακά, 
Αοκρικά, καί Φωκικά, τά Ναυπακτιακά καί Αϊτωλικά. — Τόμος δεύτερος έν 
ω περιεχονται τά Κορινθιακά καί Σικυωνικά, τά Η λιακά, τά Τριφυλλιακά, 
τά ’Αρκαδικά άπαντα, τά Μεσσηνιανά απαντα, τά Λακωνικά, τά Άργολικά, 
α! νήσοι Κύθηρα, Πέτσα, Έορα, Πορος, Αίγινα, Σαλαμιν, και Κεως (Έ ν 
τφ  συγγράμματι τούτη) συγκροτούμενη) έκ δύο έγκωδεστάτων τόμων άπεθη- 
σαύρισεν δ φιλόπονος συγγοαφευς πολλάς καί σπουδαίας ειδήσεις περί τής 
ιστορίας τών τε άναφερομένων λαών καί μιας έκαστης τών λεπτομερώς περι- 
γραφομένων πόλεων, τάς οποίας ό ίδιος έπεσκεφθη προσθεις καί πλήθος έπι- 
γραφών ώς Ιπί τδ πολύ ανεκδότων).

’Αθανάσιος Χριστόπουλος.
Έγεννήθη κατά Μάϊον τοΰ 1772 έν Καστόρια τής Μακεδονίας, 

«πο γονείς πτωχούς μεν αλλά τίμιους' ό πατήρ του ’Ιωάννης Χρι- 
βτόπουλος ήτον ίερεύς, φεύγων δέ' τάς ύ-Q των Τούρκων ενεργούμε?
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νας βιαιοπραγία; κατέφυγεν εις Βουκουρέστιον φέρων μεθ’ εαυτοΰ κα$ 
τους δύο υιού; του ’Αθανάσιον καί Κυριάκον.

'Ο πρεσβύτερος τούτων Αθανάσιος, προικισμένος ύπό τής φύσεως μέ 
σπανίαν ευφυΐαν καί οξύνοιαν δέν ήδύνατο νά μέντ) ταπεινός καί 
ασήμαντος, άλλα κεντούμενος άπό τον πρδς τα  γράμματα έρωτα 
όκταέτης ήδη έπεδόθη μέ ζήλον διακαή κατ’ άρχάς εις την μάθησιν 
τής 'Ελληνικής γλώσσης, διακούσας του τότ’ έν Βουκουρεστίω σχο- 
λαρχοΰντος Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου.

’Αφοΰ δέ μέ την μεγαλαφυΐαν του καί άδιάκοπον επιμέλειαν έγέ- 
νέτο εντός μικρού εγκρατέστατος τής Ελληνικής, αμέσως έξωκο- 
νόμησεν ώς ήδύνατο χρηματικά τινα μέσα καί μετέβη εις την 
ακαδημίαν τής Βούδας’ μαθών δέ καλώς την Λατινικήν γλώσσαν ήθέ- 
λησε ν’ άκολουθήσν; την σειράν των ιατρικών μαθημάτων, καί έκ Βούδας 
μεταβάς εις Πατάβιον, ήκροάσατο αύθις έν τώ  περικλεεΐ πανεπι
στημίου τής πόλεως ταύτης τήν σειράν τής ιατρικής, μετά δέ ταϋτα 
ήκροάσθη και τής νομικής επιστήμης, προς ήν έκ φύσεως ιδίαν έδεί- 
κνυε κλίσιν.

Ούτω δέ καταρτισθείς ό Χριστόπουλος έπανήλθεν εις Βουκουρέστιον 
καί προσωκειώθη τώ τύτε θρυλλουμένω διδασκάλω Λάμπρω Φωτιάδγ, 
δστις τύσον έθαύμασε τήν ευρυμάθειαν καί γλωσσομάθειαν αΰτοϋ, ώστε 
συνέστησεν αυτόν ώς οικοδιδάσκαλον τοϋ ήγεμονεύοντος ’Αλεξάνδρου 
Μουρούζη, μετ’οΰ πολύ έκτιμήσαντος δεόντως τά σπάνια πλεονεκτήματα 
τοϋ Χριστοπούλου, διότι έκτός τών γνώσεων, ήτο προικισμένος μέ 
ευθυμίαν, χάριν εις τους λόγους, καί κομψότητα άμίμητον εις τάς έκ- 
φράσεις’ οθεν τιμήσας αυτόν μέ τό αξίωμα τοΰ καμινάρη διώρισε καί 
δικαστήν εις Ιν άπό τά  πρώτα δικαστήρια τοΰ Τασίου.

Κατ’ επίμονον παράκλησιν τοϋ φιλομούσου τούτου ήγεμόνος ό Χρι- 
στόπουλος συνέγραψε τότε τό δράμα « Άχιλλεύς » παρασταθέν πολ- 
λάκις καί θαυμασθέν ΰφ’ όλων.

Μετά τήν άνάκλησιν τοΰ ήγεμόνος Μουρούζη, ήλθε μετ’αύτοΰ καί 
ό Χριστόπουλος εις Κωνσταντινούπολή, ένθα ελεύθερος τών πρότερον 
περισπωσών αυτόν ασχολιών, άφωσιώθη εις τήν καλλιέργειαν τών 
Μουσών. Εις τήν ευκαιρίαν καί άνεσιν τής έποχής ταύτης οφείλονται 
τ ’αθάνατα λυρικά του ποιήματα, τά όποια διά τήν ποικίλην χάριν καί 
τερπνότητα, διά τον άμεμπτον καί άρμονικέν τών ιδεών των σύνδοτ 
ρμον θαυμασθέντα, έκλέϊσαν τόν άνδρα, όστις έπεκ^ήθη νέος ^Ανακρέων»

7  U
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Εις rJ ΐν ιδίαν αυλήν τού Μουρούξη ευρισκόμενος, συνέταξεν δ Χριστό
δουλος καί πόνημα κλασικώτατον περί ποιητιχψ^  έν ώ κατά πλάτος 
ώμίλει περί τής παρά τοϊς αρχαίοι; ποιήσεως, περί του ύψους καί των 
κανόνων αυτής· Τότε δέ συνέθετα καί τήν Στιχουργικήν τής ομιλούμε - 
νης γλώσσης. Τοϋ δευτέρου ποιήματος περίληψις μόνον διεσώθη ΰπό 
Στεφάνου Κανέλου, καταχωρηθεΐσα έν τή πρώτνι έκδόσει των λυρικών 
καί έν τή άνατυπώσει των Παρισίων (1833)' τό δέ πρώτον τοϋ Χρι- 
στοπούλου πόνημα περί ποιητικής άπωλέσθτ).

Έν Βουκουρεστίω λογοτριβών μετά τοϋ σπουδαίου φίλου του Στ®* 
φάνου Δούγχα, διδασκάλου τής φυσικής, περί χενοϋ καί τής ατομι
κής αίρέσεως τών αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, έγραψε κατ’ αΐτησιν 
τοϋ ήγεμόνος Μουρούζη σπουδαιοτάτην υπέρ τοϋ κενοΰ διατριβήν, 
έπικροτηθεϊσαν καί ύπ’ αύτοϋ τοϋ Δούγκα, δι’ ής άπεδείκνυεν ότι υπάρ
χ ε ι εις τήν φύσιν τό κενόν, κατά τον Δημόκριτον λέγοντα έτεη di 
β,τορια x a l xsrdr. Περί τοϋ αύτοϋ αντικειμένου ύστερον, παίζων μάλ
λον ή σπουδάζων, έγραψε καί τό άστεϊον καί πλήρες χάριτας ποιη- 
μάτιον, οΰ ή αρχή.

Φίλε Στέφανε, νά ζήσης 
Ποϋ διδάχνεις οτ’ ή φύσις

Δεν τό θέλει τό κενό, κλπ.

θιασώτης τοϋ άπλοελληνικοϋ ύφους δ Χριστόπουλος συνέλαβε τό 
σχέδιον ν' άνεγείρη πλήρες οικοδόμημα τής καθομιλουμένης γλώσσης. 
rO0ov συνέταξεν τήν αίολοδωρικήν γραμματικήν, έπί τή βάσει τής 
όποίας συνέθετο καί τό δράμα « Άχιλλεύς »* διά τής γραμματικής 
ταΰτης πλείστας έχούσης τάς ελλείψεις, δ Χριστόπουλος ήθέλησε νά 
παρακινήσει τούς λογίους είς τήν μή άπόρριψιν άνεξετάστως γλώσσης 
λαλουμένης, πλουτούσης εικόνων, δυνάμεως, χάριτος, καί έκφράσεως, 
Ισχυρισμένος, δ'τι ήτο γέννημα τής Αιολικής καί Δωρικής, καί προ- 
τρόπων αυτούς είς καλλιέργειαν ταύτης· ’Ακολούθως άνέλαβε τήν 
σύνταξιν λεξικού, παραδεχθείς τήν μέθοδον καί τάξιν τοϋ θησαυρού 
τοϋ ’Ερρίκου Στεφάνου. *θθεν ακολουθών τήν μεθοδικήν τάξιν τοϋ 
(ιηθέντος λεξικογράφου ό Χριστόπουλος εφθασε μέχρι του στοιχείου 
Η, πλήν ένεκα τών έπελθουσών ταραχών διέκοψε τήν περαιτέρω έξός- 
κολούθητιν' ύπό τό αύτό πνεύμα δ Χριστόπουλος συνέγραψε πραγμα
τείαν περί προφοράς τών αρχαίων, έν ή άνασκευάζων τό σύστημα τοϋ 
’Εράσμου κατεδείκνυεν, δτι οί αρχαίοι έπρόφερον άπαραλλάκτως ώς 
καί οί σημερινοί απόγονοί των.
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'Υστερον άναθεωρήσας ττν  αΐολοδωρικήν γραμματικήν του επε£~
ειργάσθη φιλολογικώτερον αύτήν, και λαβών άφορμήν έπραγμ.ατεύθη 
περί τής άρχαιότητος τοϋ έλληνικοϋ γένους καί τής γλώσσας του„ 
περί των πραγμάτων, καί τη ; θρησκείας του.

Εις την νεότητά του έδοκίμασε νά μεταφράσφ τον 'Ομηρον εις 
την απλοελληνικήν διά στίχων όμοιοκαταλήκτων, άλλ’ επειδή εϊδεν 
OTt δέν εϊνε δυνατόν έν τ·  ̂ όμοιοκαταληξία νά τηρηθή κατ’ ακρίβειαν 
ή έννοια τοϋ ποιητοϋ, παράτησε τήν πρίθεσιν ταύτην, καί πολύ ύστερο» 
έφαντάσθη νά δοκιμάσει την εις ανομοιοκατάληκτους δεκαπεντασυλ
λάβους στίχους μετάφρασιν’ οΰτω δέ μετέφρασε τήν πρώτην ραψωδίαν 
της ’Ιλιάδος, οΰχί ώ; εργον τέλειον, άλλά τρόπον τινα ύς απόπειραν 
καί δοκίμιον διά τους μεταγενεστέρους.

Τώ 1812  προσκληθείς εις την αυλήν τοϋ ήγεμ.όνος Καρατσά, άπε- 
χωρίσθη άκων τής Μουρουζικής οικογένειας, προς ήν στενός σύνδεσμος 
καί αίσθημα ευγνωμοσύνης τέως τόν προσήλου. Έλθών εις Βλαχίαν ά 
Χριστόπουλος διωρίσθη δικαστής. Μετά δέ παρέλευσιν ενός έτους,κατά 
ζήτησιν μάλιστα των έν Βλαχία προξενείων των Ευρωπαϊκών δυνά
μεων, ό ήγεμών Καρατσάς συνέστησε δικαστηρίου πρός έκδίκασιν τών 
μεταξύ τών αυτοχθόνων καί τών υπηκόων τών ξένων δυνάμεων άνα- 
φυομένων διαφορών. Πρόεδρον τοϋ νεοσύστατου έκείνου δικαστηρίου, 
έπικληθέντος Χογοθεσέα των ζετω χ νσοθίσεαν^ διώρισε τόν Χριστό- 
πουλον, καί διά την ικανότητά του, καί κατά ρητήν ζήτησιν τών 
προξένων, άφοϋ πρώτον άπο Καμινάρην έπροβίβασεν αυτόν εις τό 
αξίωμα τοϋ Λογοθέτου. Τών αποφάσεων τοϋ δικαστηρίου τούτου μότ 
νον πρός τόν ηγεμόνα έγένετο έκκλησις.

Κατά προτροπήν τοϋ Χριστοπούλου συνετάχθη ή έπί Καρατσά έκ- 
δοθεΐσα νομοθεσία τής Μολδαβίας·

Κ ατ’ έκείνην τήν έποχήν ό ’Αθανάσιος συνέγραψε τά  Λο,Ιιτιχά σο
φ ίσματα  (*).

Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής 'Ελλάδος ήλθεν ϊνα έπισκεφθή τήν 
έλευθέραυ πατρίδα, πλήν ολίγον διαμείνας άπήλθε καί έτελεύτησεν 
iv  ετει 1847 .

Σ υγγράμ μα τα .
— Γραμματική τής Αίολοοωρικής ήτοι τής όμιλουμένης τορινής ιών 'Ελ

λήνων γλώσσας. Έν Βιέννη 180ο. σελ. 164.

(') Βίος Χριστοπούλου έν Προλέγω ’Αρχαιολογίας.



'— Ά χιλλεύς, δράμα ηρωΙκόν εις τήν «ΐολοδωρικήν διάλεκτον* (συνεξεδόθη τ^  
γραμματική, οτελ. 84).

— Λυρικά. Έ ν  Βιέννη 1 8 3 3 , έν Παρισίοις 1 8 4 1 , και 1 8 6 4 .
— Ε λλ η νική  αρχαιολογία τοΰ άρχοντος μεγάλου λογοθέου Κυρίου ’Αθανα

σίου Χριστοδούλου, δαπάνη τοΰ φιλοκάλου και φιλομούσου κυρίου Τριαντά
φυλλου Μ πάρτα. Έ ν  Ά θ ή ν » ς , έκ τοΰ τυπογραφείου τής Έφημβρίδος τοΰ Λαοΰ 
4 8 5 3 . 8 , σελ. ρ'-τή — 2 2 2  (Ε λληνικά  άρχαιολογήματα. Γράμματα  Ε λλήνω ν. 
Γλώσσα Ε λλήνω ν, θρησκεία και μυστήρια των Ε λλήνω ν (άτελές). Μετάφρασες 
τοΰ Α . τής Ίλιάδος. Μετάφρασες ώδών τής Σαπφοΰς. Ηροδότου άποσπάσματα. 
Στοιχείωσις τής σκεπτικής φιλοσοφίας).

— Πολιτικά Παράλληλα, έν Πβρισίοις 1833 .
— Λεξικόν απλοελληνικόν.
— Διατριβή περ'ι κενοΰ
— Περί πο ιητικής.
— Στιχουργική τής όμιλουμένης.
— Πολιτικά σοφίσματα.
— Περί γνησίων καί νόθων συγγραμμάτων Ίπποκράτους.
—  Ε π ιγρ ά μ μ α τα .
Ό  Χριστόδουλος ήν καί καλός μουσικός, καί έτόνισεν ού μόνον διάφορα 

Ασματά του, αλλά καί πολλούς έκκλησιαστικούς ΰμνους.

Στέφανος Οικονόμος.
ΈγεννήΟη τήν 2 7  ’ίανουαρίου 17 8 6  έν Τσαριτζάν^ τής Θεσσαλίας, 

καί έπαεδεύθη τά  εγκύκλια έν τή σχολή τής πατρίδος τον, χειραγω
γούμενος καί κατ’ ιδίαν μετά τοΰ άδελφοΰ του Κωνσταντίνου υπό τοΰ 
πατρός του Κυριάκου τοΰ πρεσβυτέρου, τρίβωνος τής τε  θύραθεν καί 
τής εσω παιδείας, καί οικονόμου τής έν Τσαριτζάνη εκκλησίας.

’Οργών προς τελειοτέραν παίδευσιν δ Στέφανος άπήλθεν είς Βιέννην 
πρός έκμάθησιν τής ιατρικής, ασχολούμενος κατά τάς ώρας τής άνέσεως 
καί εις φιλολογικός μελέτας. "Οθεν συνεπόνησεν ’Ανθίμω Γαζή εις τήν 
Ίίκδοσιν τοΰ 'Ελληνικού λεξικού, καί μετά Κούμα εις τήν άπάνθισιν 
τής έπτατόμου σειράς των μαθηματικών, καί μετέφρασε τήν Χημείαν 
τοΰ Άψητου. "Ετι δ’ έν Βιέννη έξέδωκεν άνωνύμως (1 8 0 7  καί 1808) 
δαπάνη τών Ζωσιμάτων τούς αρχαίους Γεωγράφους. Περί δέ τά μέσα 
τοΰ 1808άπελθών είς ’ΐένναν άνηγορεύθη τήν 12 Δεκεμβρίου διδάκτωρ 
τής ιατρικής, καί πάλιν είς Βιέννην κατελθών πολλήν κατεβάλλετο 
σπουδήν περί τε τήν φαρμακευτικήν καί τας εγχειρίσεις τών οφθαλ
μικών νοσημάτων.

Τ ό ν ’Οκτώβριον τοΰ 1808  έπανήλθεν είς τήν 'Ελλάδα, καί μετά 
τινα έν Κωνσταντινουπόλει διατριβήν μετέβη εις Σμύρνην, ένθα ά
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αδελφός του Κωνσταντίνος προσκληθείς έδίδασκεν έν τώ  Φιλολογικοί 
Γυμνάσίω' παρακληθείς δέ Οπό των έφορων ήρχισέ καί 6 Στέφανος 
διδάσκων τήν Λατινικήν, την Χημείαν, καί την Φυσικήν 'Ιστορίαν, 
μετερχόμενος άμα καί έν τη πόλει εύδοκίμως τον ιατρόν.

’Εν έτει 18 1 4  προσκληθείς υπό του αοιδίμου ίερομάρτυρος Διονυ
σίου μητροπολίτου’Εφέσου προσηλθεν εις Κωνσταντινούπολή, καί μετά 
μικράν διατριβήν έπαναστρέψας εις Σμύρνήν διέτριψεν ένταΰθα μέχρι 
τής έκρήξεως τής ελληνικής έπαναστάσεως, ότέ μόλις σωθείς άπό 
τού θανάτου ήλθε μετά  των οικείων εις Κύθηρα καί έκεΐθεν μετέβη εις 
Τεργέστην. Τώ 1825  άναβάς εις Βιέννην έπεδόθη συντόνως εϊς μελέ
την όλων τών άπό εικοσαετίας έκδοθέντων ιατρικών συγγραμμάτων 
όπως γράψη έκτενή καί πλήρη νοσολογίαν.

Έτελεύτησεν έν Βιέννη τήν 3 Σεπτεμβρίου 1831 θϋμα γενόμενος 
τής τότε μαινομένης χολέρας.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
— Στοιχεία  της Φυσικής Ιστορίας, (άνέκδοτον).
— Γ ραμματική  τής Ε λληνικής γλώσσης έκ τής γερμανιστί γεγραμμένης 

του Βουτμάνου. Έ ν  Βιέννη 18 1 2 .
— Ποιέρου Αρχαιολογία Ικ  τοΰ Γερμανικού (απωλεσβη).
—Περί τοΰ Ελληνισμού τοΰ Φρασικλέους (*).

Κωνσταντίνος Νικολόπουλος.
Έγεννήθη έν Σμύρνη έκ γονέων καταγόμενων ές Άνδριτζαίνης τή ί 

’Ολυμπίας, καί έκπαιδευθείς έν τή σχολή τής Σμύρνης ερωτι εύρυτέ- 
ρας μαθήσεως μετέβη περί τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος εις Παρι- 
σίους, ένθα έπορίζετο τά  πρός λιτόν βίον συντελοΰντα δια τών κατ’ 
οϊκον παραδόσεων της ελληνικής γλώσσης. ΓνωρισθεΙς μετά διαφό
ρων σοφών Γάλλων καί πρεπόντως έκτιμηθείσης τής παιδείας καί φι- 
λοπονίας αύτοΰ διωρίσθη ύποβιβλιοθηκάριος τοΰ ’Ινστιτούτου.

Βιβλιόφιλος ή μάλλον βιβλ.ιομανή; άναδειχθείς τοσοΰτον έφλέγετο 
Οπό τοΰ πόθου τής προσκτήτεως παλαιών έκδοσεων, οίστε πρός άγο- 
ραν αυτών διέθετε πάντα σχεδόν τον μισθόν του καί τά έκ τής κατ’ 
οίκον διδασκαλίας απολαμβανόμενα, καί ούτω κατή,ρτισε βιβλιοθήκην 
Λμιλλωμένη,ν πρός τάς τών διασημοτέοων βιβλιόφιλων τής Ευρώπης.

'θ  Νικολόπουλος ήτο έκ τών σπουδαιοτέρων ελληνιστών καί φίλο*

(’) η. Οικονόμου βιογραφικδν σχεδίασμα έν τώ ΈΟνίκώ Ήμερολογ'ω Μ. Βρετοΰ 1867 
y»i 1868.
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Ιΐονωτέρων συγγραφέων τοϋ καιρού του* συνειργάσθη εις τήν Παγκό
σμιον Βιογραφίαν τοϋ Michaud, τ ’ ’Απομνημονεύματα τού φιλέλληνος 
Maxine Raybaud, τόν Λύγιον Έρμήν, την έν Παρισίοις υπό τοϋ 
Σπυρ. Κοντού έκδιδομένην Μέλισσαν, κλπ.

Έ ζέδω κε μετά μακρών προλεγομένων τό  συγγράμματα τοϋ φίλου του Γ ρ τ -  
γορίου Ζαλύκη (Κοινωνικήν συνθήκην τοϋ 'Ρουσσώ, καί Διάλογον περί της 
’Ελληνικής Έ παναστάσεως).

Μετέφρασεν είς ανομοιοκατάληκτους στίχους τής καθομιλουμένης Ειδύλλιά 
τινα  τοϋ θεοκρίτου, έξ ών εν έδημοσιεύθη έν τω  Λογίω Ε ρ μ ή , καί την Κ ρ ι 
τ ι κ ή ν  Ι σ τ ο ρ ί α ν  τ ή ς  π τ ω χ ε ί α ς ,  έκδοθεϊσαν μ ετ’ Ιπισημειώσεων έν τή  
Μελίσση (Β’ σελ. 1 6 6 —2 1 6 ).

Συνέγραψεν έλληνογαλλιστί ’Ω δ ή ν  ε ί ς  τ ο  ’Έ α ρ ,  τυπωθεΐσαν έν ετει 
1 8 1 7  έν Παρισίοις καί προσφωνηθεΐσαν τψ  φ ίλφ του ’Ιωάννη Καποδιστρίφ, 
πρός τούτοις Π ρ ί σ κ λ η σ ι ν  π ρ ο ς  τ ο ύ ς  ά γ  ω ν  ι ζ ο μ έ ν  ο υς  ' Έ λ λ η ν α ς  
έν Παρισίοις 1 8 2 2 , ΤΑ σ μ α  Έ λ λ η ν ο σ ω τ η ρ ι ο ν ,  κλπ. (*).

Ά πεβίω σεν έν Παρισίοις τω  184 2  κληροδοτησας τήν πλουσίαν βιβλιοθήκην 
του είς τύ σχολεΐον τής πατρίδος του Ά νδριτζα ίνης.

’Ιάκωβος Άργυρόπουλος.
Έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει, καί ην τριτότοκος εκ τεσσάρων 

υιών τοϋ Μανουήλ ’Αργυροπούλου.
Είδήμων των ’Ασιατικών γλωσσών, καί καλώ; τήν τε άλλην 

παίδευσιν συγκεκροτημένος δ ’Ιάκωβος διωρίσθη έν έτει 1 8 1 2  μέγας 
διερμηνεϋς της ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας εις διαδοχήν τοϋ ’Ιωάννου 
Καρατζα- άλλ’ είς τό έζοχον τούτο άζίωμα έπί τρία μόνον έτη διετη- 
ρήθη ό Άργυρόπουλος, διότι φθονηθείς ύφ’ ετέρων άπελύθη της υπη
ρεσίας διαδεχθείς υπό τοϋ Μιχαήλ Σούτσου.

Έκραγείσης της ελληνικής έπαναστάσεως, έξωρίσθη τήν 21 ’Απρι
λίου πρώτον μέν είς Τσορούμ, καί εΐτα εις Άγκυραν μέχρι Δεκεμ
βρίου τοϋ 1825· έκ δέ Άγκύρας έστάλη εις Προύσαν, ένθα διετέλε- 
σεν έζόριστος μέχρι τοϋ 1829 . Έπανελθόντι είς Κωνσταντινούπολή, 
τω  έγένετο παρά τής Πύλης ή προτασις να υπαγη μετά τοϋ Στεφά
νου Βογορίδου είς Πετρούπολιν ώς αντιπρόσωπος τής Τουρκίας, πρός 
έπικύρωσιν τής ειρήνης της Άδριανουπόλεως. Ό  Άργυρόπουλος προσ- 
εποιήθη ότι δέχεται τήν πρότασιν, άλλ’ ένώ τα πάντα ήσαν έτοιμα 
ποός άπόπλουν, προτιμών τον λιτόν καί πένητα μετά των ομοεθνών

(*) Έ ν τούτοι; και εν τισιν όίλλοις φυλλαδίοις πλαστωνύμως υπογράφεται Α γ α θ ό -  
ξ>ρων ό Α α κ ; δ α ιμ ό ν ιο ς .
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βίον η τά  πλούτή καί τάς τιμάς έν μέσω των αλλοφύλων, δραπέ* 
τεύσας κατέφυγεν εις Αίγιναν, κάκίιθεν ηλθεν εις ’Αθήνας, ό'που καί 
άπεβίωσε τψ  1 8 5 0 .

Ό  Άργυρόπουλο; μετέφρασε τουρκιστί την υπό του Καπρέρα Ιστορίαν της 
'Ρωσσίας, καί ή μετάφρασι; έςεδόθη τω  1 7 9 2  έν Α ίγύπτιρ Οπό τίτλον Τ  α -  
ρ ί κ η  ' Ρ ο υ σ ή ,  διά δ ετή ν  γλαφυρότητα καί μέχρ ι σήμερον θεωρείται εν των 
μάλλον περισπούδαστων βιβλίων των Τούρκων.

Έ κ τ ο ;  τούτου εγραψεν ’Α πομνημονεύματα, καί μετέφρασεν άπδ τοΰ γαλ* 
λικοϋ τινα Ικ των τοΰ Montesquieu. Των τελευταίων δε ανεκδότων τα  μέν 
σώζονται παρά το ΐ; άπογόνοι; αϋτοΰ, τα δ’ έγένοντο πυρός παρανάλωμα (*).

Γεώργιος Γεννάδιος.
Έγεννήθη τω  17 8 6  έν Σηλυβρία τη ; Θράκης, όπου 6 πατήρ του 

ίερεύς ’Αναστάσιος έφημέρευεν. Τΐ μήτηρ αϋτοΰ, μετά τον θάνατον 
τοΰ άνδρός τής παραλαβοΰσα τά  τέκνα, έν οίς ή το καί ό Γεώργιος 
τριέτης την ηλικίαν, έπανήλθεν εις την πατρίδα της Αολιανά, χωρίον 
τοΰ Ζαγορίου· Διδαχθείς ό Γεώργιος αυτόθι τά  κοινά λεγόμενα γράμ
ματα μετέβη ύστερον εις ’Ιωάννινα προς άποπεράτωσιν των εγκυκλίων.

Κατά τό 17 9 2  εστάλη πρός τον έν Δακία Οεϊόν του, ηγούμενον 
ενός των έν Βουκουρεστίω μοναοτηρίων, καί τυχών διδασκάλου Λάμ
πρου τοΰ πάνυ, τοσοΰτον έκθύμως καί έπιμ,όνως έδόθη εις την σπου
δήν, ώστε έντός ολίγου άρχισε νά παραδίδη τά  έλληνικά εις τούς 
δεομένους. Τω 18 0 9  άπηλθεν εις Λειψίαν ώς παιδαγωγός υιών πλού
σιας οικογένειας. ’Ενταύθα ήρςατο νά σπουδάζη την ιατρικήν, πλήν 
μετά ενός έτους φοίτησιν, ήναγκάσθη νά παραιτηθή, διά την Ιλλειψιν 
των αναγκαίων. Έπανελθών εις Βουκουρέστιον ήρξατο διδάσκειν, καί 
έκτοτε πλέον όριστικώς άπεδύσατο είς τό εύγενές στάδιον τής έκπαι- 
δεύσεως καί διαπλάσεως τής ελληνικής νεολαίας, 8 διήνυσεν έπί πεν- 
τήκοντα σχεδόν έτη, δολιχοδρόμος ακάματος. Τω 1815  Νεόφυτος 
ό Δούκας άναδεχθείς τήν έν Βουκουρεστίω σχολαρχίαν παρέλαβε τον 
Γεννάδιον ώς συνδιδάσκαλον.

Έν έτει 18 1 7  προσκληθείς ύπό τής έν Όδησσω ελληνικής κοινό- 
τητος ώς διδάσκαλος τής αυτόθι σχολής, άπηλθεν έκεϊ μετά συνδιδα- 
σκάλου και φίλου του Ίωάννου Μακρή. Μετά τριετή γόνιμον δ ιδα
σκαλίαν μετεκλήθη ές Όδησσοΰ υπό τοΰ ήγεμόνος ’Αλεξάνδρου Σούτσου 
είς Βουκουρέστιον (1 8 2 0 ), καί εΰδοκίμως έδίδαξε μετά τοΰ Βαρδα- 
λάχου, Κλονάρη, καί άλλων.

(') Σταματιάδου, Βιογρα-ρίαι των Μεγάλων διερμηνέων, σελ, 104, J
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^Οπουδήποτε καί 3v ή τύχη τον πέριέφερεν ή καρδία που έστρέφετο 
«πάντοτε προς τήν γην, έν ^ είδε τδ πρώτον τδν ήλιον, καί μετά τον 
Νεοφύτου Δούκα έκίνει πάντα λίθον προς ίδρυσιν Γυμνασίου έν ’Ηπείρφ. 
Ά λ λ ’ άλλαι μέριμναι άπέτρεψαν τους φιλο'πάτριδας έκείνους Ή πει- 
!ρώτας τοϋ σκοπού των. Τδ φίλταςτον οναρ τού όλου βίου, τήν θελκτι
κήν οπτασίαν νιν τφ  παρίστα τδ πρίσμα τής ΰπδ πυρετώδσυς πατριω
τισμού εξημμένης φαντασίας του, τήν ειδεν αίφνης % Γεννάδιος μορ
φήν λαμβάνουσαν καί σωματοποιουμένην, καί τδ  τέρμα, 8 μετ’ έλ'α1- 
χίστης έλπίδος έπεδίωκε ·δι’ οδών σκολιών καί μεμακρυσμένων, τδν 
«ΐδεν εγγύτατα κείμενον, καί έμεινε τύτε εις τδν τόπον, 'όστις ήν 
τότε κέντρον μυστηριώδους δραστηριότητος, καί έΐς αυτήν αφιέρωσε 
πάσας του τάς δυνάμεις.

’Εν Δακία δ Γεννάδιος διά πυρετώδους διδασκαλίας, ήν διεφλόγιζε 
■πατριωτισμός άγνότατος, άνεπτέρωσε τδ ελληνικόν φρόνημα, καί άο
κνος λειτουργός τοϋ άπορρήτου σκοπού' παρεσκεύαζε τδ άναγκαιότα- 
τον· τών έφοδίων πρδς επιτυχίαν αύτοϋ, παρεσκεύαζε τάς καρδίας.

« Τδν ενθυμούμαι, γράφει μαθητές τΰυ, όταν έν τω δημ.οσίω σχό- 
λείιρ τού Βουκουρεστίου, έν πλήθοντι άκροατηρίω έν φ παοεκάθηντο 
καί Οι τοϋ ήγεμόνος υιοί, διδάσκων τδν Ίσοκράτην πανηγυρίζοντα 
τών αρχαίων ’Αθηνών την λαμπρότητα καί εύκλειαν, ήοΟά.νθη εαυτόν 
αλον ΰπδ τών μεγάλων εκείνων εικόνων έκβακχευόμενον, καί διατά- 
ζας νά κλεισθη η θύρα, ήρξατο έν λέξεσι διαπύροις εκθέτων «ία ην 
η 'Ελλάς, διδάσκαλος καί κορωνίς τών εθνών, όταν Ιλαμπίν έπ'αυ
τής ό ήλιος της ελευθερίας, καί πώς κατέστη τών λαών χλεύη καΊ 
έξουθένημα, άφ’ δτου ΰπέκυψεν εις δουλείας ζυγόν καί τοσοϋτον SOv- 
εκινήθη περιγράφων την ένδοξον ελπίδα, ήτις ήν τότε έγκλημα, ώστε 
την φωνήν του διέκοψαν δάκρυα, τών δέ νέων ακροατών του κορυφω- 
θείς 6 ένθουσιασμδς έξερράγη εις κέραυνώδεις χειροκροτήσεις. »

"Οταν ήλθεν ή πετρωμένη ημέρα καί νίχησεν η σάλπιγξ της άνα- 
,στάσεως, τών έν Δακία σχολείων ή νεολαία εις τά  όπλα όρμήσασα 
έτάχθη ΰπδ τδν Γεννάδιον, όστις άφοϋ τη έκήρυξε τδ εύαγγέλιον 
τής ελευθερίας, ώφειλεν ήδη νά τήν όδηγήσφ ΰπδ τήν σημαίαν αυτής. 
'Ο ’Αλέξανδρος 'ϊψηλάντης θέλων νά προφύλαξη ζωήν τοσοϋτον ωφέ
λιμον, επεμψε τδν Γεννάδιον εις Τρανσυλβανίαν πρδς στρατολογίαν 
καί πρδς συλλογήν εφοδίων καί συνδρομών. Περί ταύτην δέ τήν επι
μέλειαν οντος έ'τι αυτού, έπήλθε τοϋ έν Δακία τραγικού δράματος

(ν ε ο ε λ λ . φ ι λ ο λ ο γ .) 4 6

*72$



ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ.

ή καταστροφή" τότε μετ’ άλλων πολλών προσέφυγεν εις Έωσσίάν ? 
Γεννάδιος, καί μικρόν έκεϊ παραμείνας μετέβη εις Γερμανίαν έπί σκοπώ 
τοϋ νά σπουδάσνι Θεολογίαν.

’Αλλ’ ή κραυγή της έν πυοί καί μαχαίοα άπολλυμένης πατρίδος, 
.καί ή κλαγγή των οπλών καί ή φήμη τών νικών άπέσπων τής ήσυχου 
μελέτης του' δθεν έκ Γερμανίας κατέβη εις τήν 'Ελλάδα μέ την πρό- 
θεσιννά συναγωνισθή μετά τών Δελφών του, ή συναποθάνγ) μετ’αυτών* 
έλθών είς Αθήνας έπί σκοπώ ν’ άνακαλέσνι τάς Μούσας εις τήν άρ- 
χαίαν έστίαν των, καί νά ίδρύσ») σχολεΐον μεταξύ τής ’Ακαδημίας 
καί τοϋ Λυκείου, άλλ’ άκούων τήν Ελλάδα πάσαν αντηχούσαν πέρνζ 
από κρότον οπλών τυραννοφόνων, δέν άνέσχετο νά μείντρ έπί πολύ 
ταΐς είοηνικαΐς Μούσαις υπηρετών, αλλά τοϋ 'Αρεως γενόμενος οπαδός 
παρηκολούθησε τον Φαβιέρον είς τό ατυχές επιχείρημα τής Καρύστου.

Κατά τό 1826  ευρισκόμενος είς Ναύπλιον εΐδεν έκεϊ συσσωρευ- 
μένους καί πειναλέους καί δυστυχείς τούς από τής δαφνοστεφούς φλο~ 
γός τοϋ Μεσολογγίου περισωΟέντας, οϊτινες έζήτουν παρά τής κυβερ- 

. νήσεως ώς μόνην αμοιβήν τής ενδόξου θυσίας των, ξηρόν άρτον διά νά 
τραφώσι, καί πυρίτη διά νά πολεμήσωσιν. ’Αλλ’ ή κυβέρνησες ήν έν 
απορία έσχατη, καί δεινή τών πραγμάτων’ ή θέσις. Γενική κατα
στροφή καί διάλυσις έπέκειτο, άν δέν έξεπέμπετο στρατός άναχαιτί- 
σων τούς πολεμίους, καί έμψυχώσων τούς προμάχους τής ελευθερίας. 
Κατηφής καί περίτρομος συνέρρευσεν ό λαός τής Ναυπλίας είς τήν 
πλατείαν τής πόλεως, καί συνήλθον έπί τό αύτό καί οί πειναλέοι 
στρατιώται, απειλητικοί έν τή απελπισία των. ’Αλλ’ ούδείς έτόλμα, 
καί ούδείς ήξευρε τ ί  νά προτείνρ. Τότε ό Γεννάδιος προκύψας τοϋ 
όχλου, άνεπήδησεν εις τήν ρίζαν τής έν τώ κέντρω τής πλατείας 
ΰψουμένης πλατάνου, καί έκεΐθεν φλογερόν τό βλέμμα έπί τό πλήθος 
πλανών, μετά φωνής στεντορίου, καί μετ’ ευγλωττίας παντοδυνάμου, 
άνέκραξεν. « ’Η πατρίς καταστρέφεται, ό άγων ματαιοΰται, ή έλευθε- 
ρία έκπνέει. ’Απαιτείται βοήθεια σύντονος’ πρέπει οί ανδρείοι αυτοί, 
οϊτινες εφαγον πυρίτιν καί άνέπνευσαν φλόγας, καί ήδη αργοί καί 
λιμώττοντες μάς περιστοιχίζουσι νά σπεύσωσιν δ'που νέος κύνδυνος 
τούς καλεΐ. Πρός τούτο απαιτούνται πόροι, καί πόροι έλλείπουσιν. 
•’Αλλ’ άν θέλωμεν νά έχωμεν πατρίδα, άν ήμεθα άξιοι νά ζώμεν άνδρες 
ελεύθεροι, πόρους εΰρίσκομεν. "Ας δώσφ έκαστος ό',τι έχει καί δύνα

μ α ι. Ιδού ή πενιχρά εισφορά μου. *Ας μέ μιμηθγ ό'στις θέλει! »
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. ,Κα\ έπιχροτοϋντος τοϋ πλήθους, έκένωσε κατά γ η ς ’το -ισχνόν δι
δασκαλικόν του βαλάντιον. Ό  κρότος των πρώτων τούτων εις τον 
βωμόν τής πατρικός καταπεσόντων ολίγων χρυσών, τοϋ μόνου προϊόν
τος των έπιπόνων-οΐκονομιών του, τοϋ μόνου εφοδίου τοϋ εναγώνιου του 
βίου, βεβαίως ώς μελιοδία εύπρόσδεκτος άντήχησεν εις τον ουρανόν, 
καί κατελογίσθη .βεβαίως ή προσφορά αυτή παρά τής χήρας τόν -οβο
λόν, έν τοϊς άϊδίοις δέλτοις, έν αίς έγγράφεται πάσα εΰγενής πράξις 
«ΐς μυριοπλάσιον άνταπόδοσιν. » ’Αλλ’ οχι! επανέλαβε μετ' ολίγον' 
» ή συνεισφορά αυτή είναι ουτιδανή I ’Οβολόν άλλον δέν εχω νά 
» δώσω, άλλ’ εχω έμαυτόν, καί ιδού τόν πωλώ! Τίς θέλει διδά- 
» σκαλον έπΐ τέσσαρα έτη διά τά παιδία του$ "Ας καταβάλλνι τό 
* τίμημα! » Αί γενναϊαι αύται λέξεις έξήψαν άκάθεκτον ενθουσιασμόν, 
καί πάντες μετά δακρύων έσπευδον προσφέροντες οί μέν χρήματα, οί 
δέ, ούδ’ αυτών έξαιρουμένων των υπό πενίας καί πείνης κατατρυχα- 
μένων στρατιωτών, ο,τι έκαστος ή ό'πλον ή κόσμημα είχε τίμιον' 
ώστε έν μίκρψ χρόνω συνελέγη ποσό της επαρκής πρός θεραπείαν των 
πρώτων καί μάλλον έπειγουσών αναγκών. ’Απεφασίσθη δέ νά ;συν- 
έλθωσι καί τίί επαύριον εις τάς εκκλησίας, ό'που προσερχόμεναι καί 
α ί κυρίαι νά προσφέρωσι τό κατά προαίρεσιν καί αύταί.

’Από βαθέος δρθρου δ Γεννάδιος περιέμενεν έν τή εκκλησία του 
αγίου Γεωργίου, άλλ’ή λειτουργία απέλυσε, καί αί κυρίαι, ΐσως πτοη- 
θεΐσαι την συρροήν των ξένων στρατιωτών, δεν έφάνησαν, ή όλίγαι 
μόνον ύπήκουσαν εις τήν κλήσιν. Τότε τό αΐμά του αισθανθείς υπό γεν
ναίας άγανακτήσεως άναβράζον, και άποβλέψας πρός τους εκεί παριστα- 
μένους μαΟητάς τών δημοτικών σχολείων, « Δυστυχή παιδία, ανέκραξε 
με φωνήν κλονίσασαν τους θόλους τής εκκλησίας, δυστυχή παιδία, 
σάς έκγατέλειψαν αί μητέρες σας! ’Ηξεύρουσιν ό'τι ό ’Οθωμανός σφάζει 
.καί άνδραποδίζει,. ότι αυριον θά έλθη νά σύργ) καί σάς εις αιχμαλω
σίαν, άλλ’ άδιαφοροϋσι, φειδωλευόμεναι ολίγου χρυσίου. "Αλλος προτ 
στάτης δέν σάς μένει επί τής γής, άπό τόν κοινόν προστάτην έκεϊ 
επάνω ». Καί τά παιδία, μή τολμήσαντα νά παρακούσωσι τήν επι
τακτικήν εκείνην φωνήν, έγονάτισαν ό'λα. ’Αποκαλύψας δ ' εκείνος 
τήν κεφαλήν του, καί τους οφθαλμούς ύψώσας πρός ουρανόν. « "Υψι- 
στε Θεέ, άνεφώνησε. Σύ ό προστάτης τών άθώων καί τών μή έχόν- 
των καταφυγήν, μή έκγαταλείψνι; καί Σϋ τά παιδία τα ϋτα ,τά  προσπί- 
.«τοντά Σοι. Σώσον αυτά άπό αιχμαλωσίας δεσμ,ά. Οί άνθριοποι τά

ΑΕΚΑΤ6Σ ΕΝΝΑΤΟΣ ΑΙΩΝ. tT23

46*



•fU ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ.

παρήίτησαν, έπίβλεψον έπ’ αυτά, καίI έπίβλεψον έπί της 'Ελλαδο^ 
καθ’ ής πάντες έξανέστησαν, ήν παρορώσιν, ήν προδίδουσιν αυτά της 
τά  τέκνα, Δός, παρά τάς βουλάς των ανθρώπων, νά έπιλάμψνι έπ, 
αυτής πάσης ό ήλιος τής ελευθερίας, καί νά τελειωθή ή Σή δό- 
ναμις, τά  δέ παιδία ταϋτα, πολϊται ελεύθεροι, νά τήν ύπηρετήσωσι 
ποτέ έν πίστει καί ειλικρίνεια, προς σωτηρίαν αυτής καί προς δόξαν 
σου αίωνίαν! ‘Η, άν 6 πάνσοφος Σύ γινώσκης δτι πέπρωται, εις 
άγενή τραφέντα αισθήματα, εις ιδιοτέλειαν αύξηθέντα καί φίλαρχίαν, 
■νά γίνωσι ποτέ δεινών τή  πατρίδι παραίτια, παράδος τα μάλλον εις 
τής μαχαίρας τό στόμα, καί παράδος καί εμέ εις αυτό, πρίν ΐδώ έκ 
νέου τής 'Ελλάδος τήν δουλικήν ήμέραν καί ταπείνωσιν! »

Καί τοιαϋτα εύξάμενος, έρρίφθη έξω τής εκκλησίας, άφείς τόν λαόν 
καταπεπληγμένον καί διακρυρροοϋντα, καί αί συνεισφορά! έπανελή- 
φθησαν ^αγδαιότεραι ή την χθές, καί αί κυρίαι έπεμπον μετά πά
σης προθυμίας οΰ μόνον χρημάτων ποσότητας, άλλα καί αυτούς των 
τους νυμφικούς δακτυλίους, καί αυτούς τούς κόσμους των κεφαλών των.

Τοιαύτη ή τοϋ εύγενοϋς τούτου πατριώτου επιρροή εις τό έξάπτειν 
καί άναπτύσ.σειν τό αίσθημα τοϋ πατριωτισμού εις έργα άφοσιώσεως, 
ώστε δ ι’ αυτής οΰ μόνον τήν τότε έδραν τής κυβερνήσεως έσωσε, καί 
τήν κυβέρνησιν αυτήν άμηχανοΰσαν τότε εσωσεν, άλλα καί πατήρ 
τής δλης πατρίδος άνεδείχθη ό Γεννάδιος, διότι διά τών αυτών πό
ρων έξωπλίσθη καί έξεπέμφθη Οπό τόν ένδοξον Καραϊσκάκην στρατός 
έπανορθώσας τόν σχεδόν ήδη άπεγνωσμ.ένον αγώνα, καί έπαναγαγών 
τήν νίκην ΰπό τας τεταπεινωμένας τών 'Ελλήνων σημαίας. "Οπως η 
πλήρης ή εκστρατεία άνεγνωρίσθη καί ή άνάγκη μορφώσεως ιππικού 
τάγματος, καί τούτο έγένετο άφορμή νέου δημοτικού θριάμβου του 
Γενναδίου.

Ύπό κηρύκων συγκληθείς συνήλθεν αύθις ό λαός υπο την πλά
τανον τού Ναυπλίου, άνυπόμ,ονος ν’ άκούσνι τον αγαπητόν του ρήτορα- 
γενναΐόν τ ι καί ώφέλιμον συμβουλεύονται ούτος δε, αφού έξέθηκε τών 
κοινών πραγμάτων τόν κίνδυνον καί τήν θέσιν, καί τήν ανάγκην μορ
φώσεως ιππικού,— « ’Αλλά πού, είπε, θέλομεν εΰρεε τούς ίππους; 
’Εδώ βλέπω πολλούς και προύχοντας καί οπλαρχηγούς, τρέφοντας 
άνά δύο καί τρεις ίππους, καί κομπάζοντας έπί τούτω έν τοΐς όδοΐς* 
δστις έχει ίππον διά τρυφήν καί έπίδειξιν, καί δεν τον προσφέρει 
εις τής πατρίδος του τήν ανάγκην, είναι ανάξιος νά λέγηται αυτής
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προύχων, ή νά φέρνι τό ξίφος τοϋ άρχηγοΰ. Διά των 'ίππων τούτων 
δυνάμεθα νά μορφώσωμεν ιππικόν* τούς λαμβάνομ.εν λ ; — « Τούς λ«μ- 
βάνομεν !» ανέκραξε μια φωνή δ λαός—  >■ Καί άν δέν μάς τους δώ- 
σωσι, τούς λαμβάνομεν διά βίας » ;— « Τούς λαμβάνομεν διά βίας », 
άπεκρίθησαν χιλιάδες στομάτων. « 'Α γετε λοιπόν », διέταξεν ό κινών 
τόν λαόν εκείνον, ώς ή λαΐλαψ κινεί τά  κύματα. ’Αλλά πριν ή προ- 
φθάση νά εκτελεσθή ή δεινό εντολή, τριακόσιοι πεντήκοντα ίπποι 
εΐχον κομισθή εις την πλατείαν δια συνεισφοράς έκουσίου. Τότε κα- 
λέσας έκ τοΰ πλήθους όνομ.αστί τόν Χατζη-Μ ιχάλην— « Σύ, τω  εί- 
πεν 6 Γεννάδιος, είσαι άςιος να διευθύνης τό ιππικόν* λάβε τούς ίπ 
πους τούτους, όργάνισον αύτούς, καί αναχώρησαν ό'σον τάχος ».

Ούτως έν ταϊς ήμέραις έκείναις των εσχάτων κινδύνων, αΐτινες 
άναδεικνύουσι των άνδρών τήν άξίαν καί την αρετήν, ό Γεννάδιος, 
Δημοσθένης τοΰ ελληνικού άγώνος άναδειχθείς, διά τής άτρομήτου 
παρρησίας, ήν τω ένέπνεεν ή συναίσθησις του καθήκοντος, καί διά τής 
λάβρου του ευγλωττίας, ήτις έξεχεϊτο έκ καθαράς πηγής, τής ένθουτ 
«σιώδους καί έναρέτου καρδίας του, κατέστη δύναμις, ήτις στρατηγούς 
ένεκαθίστα, τόν λαόν δΓ ενός λόγου ήγε καί έφερε, τω  στρατοί έπε- 
βάλλετο, άντετάσσετο κατά μέτωπον τοΐς όπλαρχηγοΐς καί τοΐς 
προύχουσι, καί ύψοΰτο υπέρ αυτήν την τότε άνίσχυρον καί κλονιζο- 
μένην κυβέρνησιν.

Μόλις περατώσας τό εργον τής κοινής σωτηρίας δ μέγας πατριώ
της, άπεσπάσθη των δαψιλευομένων αύτω ενδείξεων δημοσίου ευγνω
μοσύνης, καί υπεκφυγών τό κΰμα τό βιαίως φέρον αυτόν πρός τά  
άνω, ό ενάρετος διδάσκαλός άπήλθεν εις Σύρον, Τήνον, καί Αίγιναν, 
όπου έξηκολούθησε μακράν τής τύρβης καί των πραγμάτων, άφιερού- 
μενος είς τής νεολαίας τήν μόρφωσιν. ’Ενταύθα εύρεν αυτόν, όταν 
ηλθεν είς τήν Ελλάδα, ό Κυβερνήτης, καί μετά τινας εμπιστοσύνης 
άποστολάς( τω  άνέθηκε τόν οργανισμόν τοΰ Ορφανοτροφείου, καί μετά 
ταΰτα τόν τοΰ Κεντρικού σχολείου, τοΰ κατ εκείνους τούς χρόνους 
ανώτατου τής 'Ελλάδος εκπαιδευτικού καταστήματος.

Ό  Γεννάδιος έξηκολούθησε διευθύνων καί προάγων τό Κεντρικόν 
σχολεΐον, καί άφοΰ, μ.ετά τήν έλευσιν τοΰ πρώτου βασιλέως τής 
'Ελλάδος μετατεθέν αύτό είς ’Αθήνας μετωνομάσθη Γυμνάσιον* καί 
ην τής μαθητιώσης νεολαίας οϋ μόνον διδάσκαλος, άλλα καί σύμ.- 
£ουλος καί πατήρ, καί εκτός των' δώρων τής παιδείας μετέδιδε]#
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αυτή καί των ανεκτίμητων νουθεσιών του, τοϊς δέ πενεστέροις πολ- 
λάκις καί ύλικωτέρων βοηθημάτων έκ τοϋ ίδιου στερέματος.

Καταρτισθέντος τού πανεπιστημείου, κατετάχθη έν αύτώ, ώς ήν 
επόμενον, είς των πρώτων, καί διωρίσθη καθηγητής τής ιστορίας τής 
φιλολογίας. ’Αλλά καί έν τή περιστάσει ταύτνι άνέλαμψαν αΰθις π δ - 
σαι αί άρεταί αυτού, ή τε μετριοφροσύνη, καί ή βαθεϊα φρόνησες, καί 
δ αγνός του πατριωτισμός. <> "Αν, είπεν, είσπηδήσωμεν όλοι εις τδ 
πανεπιστήμιου, τίς θέλει μείνει είς τά κατώτερα σχολεία, ών δ καταρ
τισμό; είνε ούχ ήττον σπουδαίος; Ούαί τή οικοδομή ητις στερεώς 
μέν στεγάζεται, σαθρώς δέ θεμελιοϋται » f Καί άπεκλείσθη έθελοντεί 
τοϋ έντιμοτέρου βαθμού, πολύ άνωτέραν τιμήν διά τής αύταπαρν/f- 
ίτεως κομισάμενος ταύτης' έξ εναντίας δέ μετά πάσης προθυμίας έδέ- 
ξατο την εντολήν τοϋ νά διδά£ϊ| έν τή 'Ριζαρείω σχολή, ής αυτός 
σχεδόν προύκάλεσε καί τήν σύστασιν, καί έν απουσία διευθυντοϋ διε- 
κόσμει και διετήρει διά της έπί τοϋ πνεύματος των νέων παντοδυ
νάμου επιρροής του τό ιερόν τούτο τοΰ συμπατριώτου του καθίδρυμοε.

’Εν ετει 1852 οΐ έν Κωνσταντινουπόλει δμογενεΐς προσεκαλεσαν 
τον Γεννάδιον, μισθόν χιλιόδραχμον υποσχόμενοι, καί πρόθυμοι ν^αύ- 
ζήσωσιν αυτόν κατά τό ήμισυ μηνιαίως, άν έπέτεινε τήν άξίωσιν' πλήν 
δ αείμνηστος διδάσκαλος άπεκρίθη δτι « πτωχός μέν εινε, καί μεθ* 
ήμισείας έκατονταετηρίδος αγώνας ούδ’ άρτον εχεί νά έγκαταλείψή 
έις τά  τέκνα του, άλλ’ ότι δ πόθο; όλου τοΰ βίου του έν νά κατα- 
θέσρ τά  οστά του εΐ; γην έλευθέραν (ι ) ».

Τοωϋτος γενόμενος δ πυρετώδης εκείνος πατριώτης καί αείμνηστος 
διδάσκαλος έξεδήμησεν εις Κύριον κατά Νοέμβριον τοϋ 1854 έτους, 
προσβληθείς υπό τότε τάς ’Αθήνας μαστισάσης χολέρας.

Σ υγγρ άμ μα τα .
— Στοιχειώδης πραγματεία περί των χρεών τοΰ ανθρώπου υπό Φραγκίσκου 

Σοαβίου, μεταφρασθεΐσα άπό τήν ιταλικήν γλώσσαν παρα τοΰ Γ . Γενναδίου· 
fEv Μόσχα 4819, και Ιν Άθήναις 4853.

— Πρώτη τροφή τοΰ άγιους ανθρωπίνου νοός, συγγραφεΐσα Γερμανιστί παρά 
Καρόλου Τραύγότου Θείμη, καί μεταφρασθεΐσα υπό Γ . Γενναδίου. Έ ν Μόσχφ 
4819. (άνετυπώθη πολλάκις Ιν Άθήναις).

—Λόγοι ε’ς τας Ιξετάοεις των Ιν Όδησσώ, καί Βουκουρεστίω Ιλληνικών 
σχολείων.

(’) Λόγος είς Γεννάδιον καί Βενθΰλον ΰπδ Άλ. 'Ρσγχαβτ, Πανδώρα τόμ. —Τ'* 
ρ,ςτδ τής είκόνος τοΰ Γενναδίου.



— Γραμματική Ελληνική' (έτυπώθη πλειστάκις καί στερεοτυπως μέχρι 
τοΰ δε άνατυποΰται εν τοίς καταστήμασιν ’Ανδρεου Κορόμηλά). -

—  Σύνοψις 'Ιεράς ιστορίας (έξεδόθη πολλάκις έν τώ αΰτω τυπογραφείψ).
—Ελληνική γραμματολογία (έκ τοΰ γερμανικού). Έν Άθήναις 1849.
— Σύνοψις Γενικής'Ιστορίας, έκτου γερμανικού μεταφρασθείσα. Έν Ά6ή-

ναις 1850.
— Κατήχησις Δαρβάρεως. Έν Άθήναις 1851 στερεοτυπως, καί πολλάκις 

προηγουμένως έν τω τυπογραφεία Άνδρέου Κορόμηλά.
—Ελληνικά τα έξαιρετώτερα τής Ελληνικής 'Ιστορίας μέχρι τοΰ Πελο- 

«τοννησιακοΰ πολέμου ύπο Φ. Κιανήρου. Έν Άθήναις 1850.

’Αναστάσιος Χριστόπουλος (‘).
’Εγεννήθη περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος αΐώνος έν ’Ανδριτζαίννι 

τής ’Ολυμπίας άπό τον ευπατρίδην Χρίστον ’Αναστασίου Χριστόπου- 
λον, καί έκπαιδευθείς έν τή σχολή τής πατρίδος αύτοϋ τά πρώτα 
γράμματα μετέβη πρός τελειοτέραν κατάρτισιν εις τό σχολεϊον τοΰ 
"Αργους, διευθυνόμενον τότε Οπό τοΰ ίερομονάχου Αρσενίου. Έ ρωτι 
εΰρυτέρας μαθήσεως ήλθεν εις Κωνσταντινούπολή καί έπί τι να χρό
νον άκροασθείς έν τή σχολή τής Ξηροκρήνης μετέβη εις Πίζαν καί 
έκεΐθεν εις Βουκουρέστιον, οπού κατ’ ιδίαν εύδοκίμως έδίδαξε μέχρι 
τής Ελληνικής έπαναστάσεως.

Ό  φιλόπατρις ’Αναστάσιος καταταχθείς εις τον ιερόν λόχον ήχμα- 
λωτίσθη υπό των Τούρκων κατά τήν έν Δραγατσανίω μάχην, καί 
ύστερον λυτρωθείς ήλθεν εις ’ΐάσιον, ένθα άνέλαβε τήν διδασκαλίαν 
μέχρι τοΰ έτους 1 8 2 8 , δτε καταβάς εις τήν Ελλάδα έδεξιώθη εύμε- 
νώς υπό τής Κυβερνήσεως διορισθείς πρόεδρος τοΰ πρωτοκλήτου δικα
στηρίου 'Ανδρου καί Κέας, ύστερον δέ Αίγίνης, Σαλαμΐνος καί Σπετσών.

Έλθόντος τοΰ βασιλέως "Οθωνος καί τακτοποιηθέντων τών δικα
στηρίων ό Χριστόπουλος διωρίσθη πρωτόδικης, ύστερον δέ πρόεδρος 
Πρωτοδικών, καί έπί τέλους Έφέτης έν ’Αθήναις, ένθα καί άπεβίωσε 
τήν 2 2  Μαρτίου 1854 .

Συνέγραψε γραμματικήν τής Ελληνικής γλώσσης, και διαφόρους γραμμα
τικές σημειώσεις εις τούς λόγους τοΰ Ίσοκράτους.

(*) Ό ’Αναστάσιος ήτο μεγαλείτερος αδελφές πέντε ετέρων ζώντων πρό τοΰ 
θανάτου αϋτοϋ, Τζανέτου στρατηγού τοΰ μεγάλου άγωνος, Παναγιώτου δικηγόρου 
καί βουλευτοΰ ’Ολυμπίας άποθανόντος έν Καλάμαις κατά μήνα Φεβρουάριον τοΰ 
1862, Ζαρίφη όπλαρχηγρϋ έπί τής έλληνικής έπαναστάσεως άποθανόντος έν Ά ν- 
δριτζαίνη τδ 1814 ?νά μήνα πρδ τοΰ θανάτου τοΰ ’Αναστασίου, Γεωργίου δημαρ- 
χεύοντος νΰν έν τψ δήμφ αύτοΰ, xai Χαραλάμπους βουλευτοΰ καί πολλάχις ύπουρ-· 
ϊεόσαντος έπί τής β«*ιλί!»ί W  "Οθωνος *«’. νΰν,
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ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΙ».

Μάρκος Δραγούμης.
Έγεννήθη τον Δεκέμβριον τοΰ 1770  εν Βολεζικώ της Μακεδονίας^, 

καί άπέθανε τον αυτόν μήνα τοΰ 1854  έν ’Αθήναις. Δωδεκαετής άπορ- 
φανισθείς πατρός μετέβη εί; Κωνσταντινούπολή ί'να σπουδάσει, επι
μελής δέ ων εις ακρον άμα δέ και ευφυής ήκροάσθη πάντων των', 
τότε διδασκόμενων μαθημάτων, οΐον της ελληνικής, ρητορικής, μαθη
ματικών, φιλοσοφίας κλπ. Κατά την επικρατούσαν έν τοΐς χρόνοις 
έκείνοις συνήθειαν, καθ’ ήν ή διδασκαλία έθεωρείτο ούχί πόρος ζωής,, 
άλλα καθήκον προς την πατρίδα, έδίδαξε καί ό. Μάρκος έν τώ σχο- 
λείω ιδίως τοΰ Μεγάλου 'Ρεύματος όπου κατωκουν οί επισημότεροι, 
των ομογενών, ασχολούμενος δε ιδίως εις τήν ελληνικήν καί τήν θεο- 
λδγίαν έξεπόνησεν ούκ ολίγα, έξ ών τρία μόνον συγγράμματα αύτοΰ 
περιεσώθησαν, των άλλων δημευθέντων μετά τής βιβλιοθήκης καί τής 
άλλης αύτοΰ περιουσίας έν ετει. 1821.

Έν ετει 1 8 2 2  έλθύν εις τήν άγωνιζομένην Ελλάδα άντεπροσώ- 
πευσεν έπαξίως εις τάς τότε συνελεύσεις τούς συμπατριώτας του Μακε- 
δόνας, διορισθείς υπό των κατά καιρούς κυβερνήσεων εις διαφόρους 
δικαστικής θέσεις. ’Από δέ τής έλεύσεως τοΰ Κυβερνήτου μέχρι τοΰ 
θανάτου του άπεποιήθη ν’ άφθή των δημοσίων.

Σ υγγράμ μα τα .
•—’Επιτομή τής Δογματικής Θεολογίας.
•—Συναγωγή λέξεων καί φράσεων εκ των ίοκιμωτέρων συγγραφέων,.
—-'Ερμηνεία όιαφόρων λέξεων και μάλιστα συνωνύμων (‘ ).

Νεόφυτος Βάμβας. *. *
Έγεννήθη έν Χίω κατά τό 1 7 7 0 , και παιδευθείς έν τή πατρίδί 

τά  εγκύκλια, καί τήν αγγελικήν άσπασάμενος πολιτείαν μετέβη πρός 
τελειοτέραν κατάρτισιν εις τφ σχολεϊον τής Πάτμου, όθεν μετ’ οϋ 
πολύ έπανελθών εις τήν γεννέτειραν νήσον ήκροάσατο ’Αθανασίου τοΰ 
Βαρίου, καί Δωροθέου Πρωιου. Τω 1803  προσκληθέντο; εις Βυζάντιον, 
τοΰ Δωροθέου εις σχολαρχίαν τής έν Εηροκρηντι σχολής, παρηκολού- 
θησεν αύτώ καί ό Βάμβας, όστις διδάσκων κατ’ οίκον τούς δεομένους, καί 
βυνεργαζόμενος εις τήν. Κιβωτόν, έξωκονίμησεν ολίγα χρήματα, καί 
άπεφάσισε ινα μεταβή εις Ευρώπην πρός έντελή κατάρτισιν. Έλθών. 
5ΐς Παρισίους (4 8 0 7 ) καί προσοικειωθείς τώ διασήμω συμπολίτη αύ-

ί ’} ϊώζιτα; στοτρΑ τω υ!ώ αύτοΰ Κ. Νιχολ. Δραγούμ/}, ;

ns
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«τού ’Αδαμαντίω Κοραή, κατά συμβουλήν τούτου έξελέξατο τά  μα
θήματα περί α έμελλε ν’ άσχοληθή’ δθεν έδιδάχθη τάς φυσικάς έπι- 
στήμας, άκροαζόμενος ιδίως τον διάσημον χημικόν Θενάρδαν, καί 
τελειοποιών ό'σας είχεν έξ 'Ελλάδος μαθηματικής γνώσεις παρήν 
τακτικώς καί εις τάς παραδόσεις των διδασκάλων της φιλοσοφίας.
. ’ΕγερΟέντος τότε τού περί γλώσσης ζητήματος ό Βάμβας άσπα- 
σΟείς την γνώμην τοΰ σοφού συμπολίτου του πολλά υπέρ αυτής συζη- 
των τοϊς άντιδοξοΰσιν έγραψεν. Ενταύθα δ ’ έξέδωκε καί τήν ρητορι
κήν αυτού (1 8 1 3 ) εύμενώς υπό πάντων προσδεχθεΐσαν διά το εύ- 
ληπτον τού ύφους, καί τό περιληπτικόν καί εύμέθοδον τής συντάξεως.

Ίδρυθείσης τής έν Χίω σχολής, οί κάτοικοι άποταθέντες πρδς τόν 
Κοραήν έζήτησαν κατάληλον διευθυντήν αυτής. Κατά δέ θερμήν τού 
Κοραή σύστασιν έλθών εις Χίον ό Βάμβας (1815) άνενδύτως εΐργάσθη’ 
πρδς τακτοποίησιν τής Σχολής, ής επί εξαετίαν προέστη.

Κατά πρώτον διήρεσεν αυτήν εις πέντε τάξεις, ΰποδιαιρέσας τάς 
πολυαριθμοτέρας εις τμήματα’ καί τήν μέν διδασκαλίαν τής ελλη
νικής γλώσσης καί φιλολογίας άνέθηκεν εις Κωνσταντίνον τδν Βαρδα- 
λάχον, συνεργούς παραλαβόντα τδν ’Απόστολον Ψωμάν, καί ετέρους 
πολλούς καί καλούς διδασκάλους’ τήν δέ διδασκαλίαν των μαθημα
τικών άφήκε καί εις τδν πρότερον διδάσκοντα ’Ιωάννην Τσελεπήν, 
ξένας δέ γλώσσας, ώς αναγκαίας, ένέκρινεν εις τον κανονισμόν τήν 
γαλλικήν καί τουρκικήν, καί τής μέν πρώτης διδάσκαλον διώρισε τόν 
Γάλλον ’Ιούλιον Ααβίδ, τής δέ δευτέρας έτερον’ συστήσας δέ καί 
έδυαν τής ναυτικής επιστήμης άνεθηκε τήν διδασκαλίαν αυτής εις 
τον Ιταλόν ’Αντώνιον Σκάσην. Φιλοσοφίαν δέ καί φυσικάς έπιστή- 
μας άνεδέξατο καί μετά κλέους έδίδαξεν αυτός ό σχολαρχών Βάμ,βας, 
πάσας τάς φυσικάς καί χημικάς άληθεία; διά πραγμάτων έπιβεβαιών, 
ώς έχων πρόχειρα πάντα τά πρδς τούτο εργαλεία.

'Ο Βάμβας μεμυημένος τά τής ελληνικής εθνεγερσίας, παρέλαβε 
τούς εν τη σχολή τής Χίου φοιτώντας 'Υδραίους, καί μετ’ αυτών μετά? 
βάς εις τήν νήσον διά πυρετώδους ευγλωττίας διηγειρε τό έλληνικον. 
φρόνημ,α τών νησιωτών, έξορμών είς επαναστασιν. Καταπλεύσαντος 
εις "Υδραν τού Δημητρίου Ύψηλάντου, ό Βάμβας παρηκολούθησενι 
αύτώ ώς γραμματεύς είς Πελοπόννησον, πολλών καί καλών γενόμε- 
μενος πρόξενος τή πατρίδι, αύτοσ/εδίως έν τοϊς στρατοπέδοις άγο.η 
ρεύων, προσκαλών επί τά όπλα καί τήν ελευθερίαν, καί προτρέπω)»

7 2 $
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τοΰ; πάντα; εί; αύταπάβνησιν καί όμόνοιαν. Ειτα δυσαρεστηθε'ι; 2νεχΛ 
των τότε έμφυλίων διενέξεων, άπήλθεν εί; Επτάνησον, και έδίδαξεν 
έν Κεφαλληνία τά  έλληνικά μέχρι τοΰ 1828 . "Υστερον προσκληθεί; 
εί; Κέρκυραν διωρίθη καθηγητή; τή ; φιλοσοφία; έν τη ’ίονίω ’Ακα
δημία' συστηθέντο; δε τού ιεροσπουδαστηρίου ή ’Αγγλική προστασία 
διώρισεν αύτάν ’’Εφορον, καί εκτιμούσα την παιδείαν του έτιμησε δια 
τοΰ αργυρού παρασήμου τών αγίων Μιχαήλ καί Γεωργίου.

Κατά τδ 1834  έγκαταλιπών τήν Επτάνησον ήλθεν εί; 2όρον, 
καί διορισθεί; διευθυντή; τοΰ έκεΐσε έλληνικοΰ σχολείου, ώργάνισεν 
αύτό κατά τά ; βάσει; τή ; έν Χίω σχολή;, καί έπί τριετίαν έδίδαξε 
φιλοσοφίαν καί φιλολογίαν, πολλοΰ; καί άξίου; άναδείξα; μαθητά;.

Έν έτει 1 8 3 7  διορισθεί; καθηγητή; τοΰ πανεπιστημίου μέχρι θα
νάτου έτήρησε τήν έδραν (*).

Άπεβίωσεν έν ’Αθήναι; τήν 9 ’Ιανουάριου 1853.
Σ υγγρ ά μ μ α τα ·

— 'Ρητορική έκ τών ένδοζοτέρωυ τεχνογράφων παλαιών καί νεωτέρων έρατ 
νισθεΐσα καί συνταχθείσα. Έ ν  Παρισίοι; 1813. (Μετετυπώθη έπηυξημένη έν 
Ά θήναις 1841, 1856).

— Στοιχεία τή; φιλοσοφικής ηβικής. Ένετίησι 1818. (Άνετυπώβη μετε(5· 
£υθμισμένη έν Άθήναις 1845).

— Τεχνολογικόν, Έ ν  Χίω 1820. (άνετυπώβη έν Βενετία 1825, καί έν 
Άθήναις 1846).

—Λόγοι άπαγγελθέντε; εις τάς έξετάσεις τής ένΧ ίψ  σχολής, έν Χ ίφ  1820 .
— Έσωτερικαί ένάργειαι τής Ιμπνεόαεως τών θείων Γραφών. Έ ν  Σόριρ 1834.
— Συντακτικόν τής αρχαίας έλληνικής γλώσσης, είς τό οποίον προηγείται 

σύντομος θεωρία τών νοητικών δυνάμεων τοΰ άνθρώπου,κτής μορφώσεως ^ώ ν 
Ιδεών, καί τής Γενικής Γραμματικής, είς δε τό τέλος έπροστέθησαν εϊσαγω- 
γικαί τινες ϊδέαι περί ποιητικής. Έ ν  Κέρκυρα 1828, καί έν Άθήναις 1818.

— Στοιχεία Φιλοσοφίας. Έ ν  Ά θήναις 1838, καί 1856.
— Σημειώσεις είς τους λόγους τοΰ Δημοσθένους. Έ ν  Άθήναις 1849.
— Έ γχε ι ρίδιον τής τοΰ ίεροΰ αμβωνος Ρητορικής. Έ ν  Άθήναις 1851.
— ’Εγχειρίδιου Ηθικής, μετά έπιμέτρου περί αναλυτικής καί συνθετικής 

μεθόδου. Έ ν Ά θήναις 1853.
—Λόγοι, καί διατριβαί (ιδίως κατα Κ. Οικονόμου), σποραδικώς δημοσιευ- 

βείσαι έν φυλλαδίοις καί έφημερίσι.
ΙΙρός τούτους είργάσθη ό Βάμβας εις τήν υπό τής Βιβλικής Εταιρίας 

’Αθήναις γενομένην μετάφρασιν και τύπωσιν τώ* Ιερών Γραφών.

(J) Λόγος εκφωνηθείς έν Έρμουπόλει υπό του γυμνασιάρχου Γεωργίου Σουρία, έκ.*? 
δοθείς μετά τής είκονος τ&ΰ Βάμβα έν Πανδώρφ τόμ. Σ Ι',—SP. Yeludi, Ricordo dj 
V^ofitos Yamyae,
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Κωνσταντίνος Οικονόμος.
Έγεννήθη τή 2 7  Αύγουστου 1780  έν Τσαριτσάννι τνίς Θεσσαλίας, 

εκ πατρός Κυριάκου πρεσβυτέρου και οικονόμου τής έπισκοπής Έλασ- 
σώνος, καί μητρός ’Ανθής. Έδιδάχθη παρά τοΰ λογίου πατρός αΰτοΰ 
τά  ιερά γράμματα καί την ελληνικήν καί λατινικήν γλώσσαν, τήν 
δέ γαλλικήν παρά Ζήση Κάβρα ίατροΰ έξ Άμπελακίων. Δωδεκαετής 
προεχειρίσθη ’Αναγνώστης, καί έςεφώνησεν έπ’ άμβωνος λόγον ίδιοπό- 
νητον. Τό εικοστόν δέ πρώτον έτος τής ηλικίας διατρέχων έχειροτο- 
νηθη διάκονος καί πρεσβύτερος. Μετά την άποβίωσιν τοΰ πατρός αύτοϋ 
προεχειρίσθη Οικονόμος τής αρχιεπισκοπής ’Ελασσώνος, καί ίεροκήρυί;, 
άγων τό 25 έτος τής ηλικίας. ’’Εκτοτε περιήγε πόλεις καί κώμας 
©εσσαλικάς, εΰαγγελιζόμενος καί κηρύττων τον θειον λόγον, καί 
παρά πάντων εύφημούμενος καί φιλοόμενος έπ ’ ευγλωττία καί γνώσε- 
σιν. Εϊσέτι άναγινώσκονται έπιγράμμ-ατα, έργα τοΰ σοφοΰ τούτου 
διδασκάλου, εις εκκλησίας, βρύσεις, γέφυρας, μνήματα, δώ ών διέβαινε.

Κατά τό 1806  Ευθύμιος ό Βλαχάβας, άρματωλός τών Χασίων, 
Ικρουσε τον κώδωνα τής εθνεγερσίας, καί επί κεφαλής λογάδων πο
λεμιστών άπηλευθέρωσε πάσαν σχεδόν την Θεσσαλίαν. Κατασταλεί- 
σης τής μεγάλης εκείνης έπαναστάσεως, διά προδοσίας τοΰ Δελη- 
γμάννη καί Βλαχοθοδώοου, στίφη άγριων ’Αλβανών διαχυΟέντων παρέ- 
διδον τά πάντα εις τό πϋρ καί τον σίδηρον, άνεξετάστως σφάζοντες 
καί αΐχμαλωτίζοντες ενόχους καί μή. Καταμηνυθείς τότε καί ό Οΐ- 
κονόμ.ος ώς συναγωνιστής τοΰ Βλαχάβα, άπήχθη εις ’Ιωάννινα καί 
φυλακισΟείς μόλις διέφυγε τον θάνατον άδρώς πληρώσας την ελευθε
ρίαν αΰτοΰ εις τόν άγριον τής ’Ηπείρου σατράπην. Ό  τότε πατριαο- 
χεύων Γρηγόριος Ε' θεωρών τήν έν Θεσσαλία διαμονήν αύτοΰ επικίν
δυνον, διά τάς τότε ανωμάλους περιστάσεις, μετεκαλέσατο αύτόν δ ι' 
επιστολής εις τό κατά τήν άρχιεπισκοπήν Σερρών σταυροπηγιακόν 
μοναστήριον τοΰ άγιου Ίωνάννου (1 Αΰγούστου 1808) (’).

Κατά τήν έποχήν ταύτην οί Σμυρναΐοι ένισχυομενοι καί υπό τοΰ 
Κοραή άπεφάσισαν τήν σύστασιν καί δευτέρου έν τή πατρίδι σχα-ι 
λείου, καί ώς διδασκάλους προσεκάλεσαν τόν Οϊκονόμον καί Κούμαν, 
οίτινες δεςάμενοι τήν πρόσκλησιν ήλθον περί τα  τέλη τοΰ 1808  καί

(’) Έδημοσιεύθη πανομοιοτύπως ή τζαίς τ&ν Οϊκονόμον διαταγή αΰτη τοΰ τα- 
τριάρχου Γρηγορίου, έν τω τρώτφ τόμφ τής‘ύπο Άγγελοπούλου έχδιδομένης συλλογής 
' f v v  κατά τόν αείμνηστον έχεΤνογ εθνομάρτυρα, - >
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συνέστησαν τήν δεοτέραν ταύτην σχολήν, άρξαμένην τη 1 Σεπτεμ
βρίου 1809. ’Αλλά μετά ένα ενιαυτόν καταργηθεΐσα ύπό των προσ- 
τατευόντων τήν παλαιάν καί Εύαγγελικήν λεγομένων σχολάν, μετ’ 
ολίγον διά συνδρομές φιλομαθών καί φιλόκαλων άνδρών ήρζατο αϋθις 
μέ τό όνομα Φιλολογικόν Γυμνάσιον (1 Σεπτεμβρίου 1810).

Έν τώ  γυμνασίω τούτω έδίδασκεν ό μέν Οικονόμο; την εκκλη
σιαστικήν παιδείαν καί την ελληνικήν φιλολογίαν, την δέ φιλοσο
φίαν μετά τη ; σειρά; των φυσικομαθηματικών επιστημών ό Κούμα;. 
Μετά τούτων ήνώθη μετ’ ολίγον έλθών ό αύτάδελφο; τοϋ Κωνσταντ 
τίνου Στέφανο; Οικονόμο;, διδάσκων την Φυσικήν Ιστορίαν καί χη 
μείαν, καί την λατινικήν γλώσσαν.

Ό  τρόπο; τή ; παραδόσεω; τοϋ Οικονόμου ούδόλω; ην επιδεικτι
κό;, αλλά σαφή; καί συγκερασμένο; μέ αφέλειαν καί ευκρίνειαν, μ’ 
ένάργειαν συνάμα καί ζωηρότητα, πρό; δέ αναλυτικό;, πλήρη; παρα
τηρήσεων καί παραδειγμάτων διαφόρων. Ήσαν δέ τά  ΰπ’ αύτοΰ παρα- 
διδόμενα μαθήματα άκριβώ; έφηρμοσμένα εί; πάσαν κλάσιν, κατά 
τήν δεκτικότητα καί ηλικίαν τών σπουδαζόντων, όλα άνάλογα. Καί 
έπεθύμει μέν οί μαθηταί νά γίνωσι σοφοί, έπιστήμονε;, τεχνικοί, εύγε- 
νεΐ; περί τοϋ; τρόπου;, άκριβορρήμονε; περί τήν φράσιν, αλλά πρό 
πάντων ήγωνίζετο καί ηϋχετο νά τοϋ; ΐδη ήθικοϋ; καί έναρέτους. 
Είχε δέ συντελούσα; πρό; ευκρινή μετάδοσιν τής πολυμαθοϋ; καί 
κριτικωτάτης διδασκαλία; του πάσαν σχεδόν επιστήμην καί τέχνην 
ό πολυειδήμων Οικονόμο;, άπό μέν τή ; λογικής προμηθευόμενο; τήν 
μέθοδον, άπό τής μεταφυσική; τοϋ; αρχικού; νόμους, άπό τών φυσι
κών επιστημών τάς υψηλά; καί μεγάλα; έννοιας, άπό τή ; γεωμε
τρία; τήν τάξιν καί άλληλουχίαν, άπό τή ; ρητορικής τήν άμίμητον 
«κείνην χάριν, δ ι’ ή; συνεκίνει έξαισίω; καί διήγειρεν οχι μόνον τόν 
νοϋν πρό; θαυμασμόν, άλλά καί τήν καρδίαν εί; κατάνυξιν, καί άπό 
Τή; θεολογία; τέλος τά ; σωτηριώδεις εκείνα; εμπνεύσεις, ύφ’ ών κά
τοχο; καί ένθου; έμυσταγώγει καί άνεπτέρονεν εί; τά ; υψηλά; καί 
θεία; θεωρία; τοϋ; συνάντα;.

’Εξήσκει δέ πάντοτε τοϋ; μαθητά; ό άκάματο; καί μέγα; έκεΐνο; 
διδάσκαλο; εΐ; τών ποιητών καί συγγραφέων τήνάπαγγελίαν,διάν’άπο- 
κτώσι καλήν προφοράν, νά συνειθίζωσι τήν άκοήν εί; τόν λεκτικόν ρυ
θμόν καί τήν αρμονίαν καί νά έκτυπόνωσι ζωηρότερον εΐ; τόν νοϋν τά  
σπουδαζόμενα, Καθήκον τών μαθητών έθεώρει ωσαύτως τήν άποστήθισι#
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^ών ωραιότερων περικοπών τού άνά χεϊρας συγγραφέως, ή ποιητοΰ, 
■πρός άσκησιν τής μνήμης, καί πρός πλουτισμόν του νοός μέ ιδιωτι
σμούς καί φράσεις, μέ καλλιτεχνίας καί ορθής συντάξεως τρόπους, 
μέ διαφόρους ιδέας καί ρήσεις" εδιδε πρός τούτοις εις τούς μαθητάς 
την αφορμήν ν’ άπανθίζωσιν, ώ; μ,έλισσαι, έκ του λειμώνος τών Μου
σών τά  κάλλιστα, άπαιτών από αύτοΰς γυμνάσματα ρητορικά καί 
ποιητικά εις τε την άρχαίαν καί την νεωτέοαν 'Ελληνικήν γλώσσαν. 
Ήσαν δέ τά ρητορικά γυμνάσματα εις μέν τό επιδεικτικόν είδος, 
εγκώμια ενδόξων άνδρών, πόλεων, εθνών, αρετών, επιστήμης τινός, ή 
τέχνης. Εις δέ τό συμβουλευτικόν, παραινέσεις περί σωφροσύνης, δ ι
καιοσύνης, φιλομαθείας, φιλογενείας, έν γένει λόγοι προτρεπτικοί έπ’ 
αρετήν καί καλοκαγαθίαν. Εις δέ τά δικανικάν είδος, ενίοτε γυμνάσματα 
κατά μίμησιν τού IB* Νεκρικού διαλόγου τού Λουκιανού. Παρά ταϋτα 
περιεΐχον τά γυμνάσματα διηγήματα ιστορικά, επιστολών καί μύθων 
σχεδιάσματα, εις δέ την ποίησιν, επιγράμματα επιδεικτικά, προτρε
πτικά, έπιτύμ.βια, αναθηματικά, είδη Πινδαρικά, ειδύλλια.

"Ενεκα τών διδασκόντων τό έν Σμύρνη Γυμνάσιον τοιαύτην απέ
κτησε φήμην, ώστ’ ένταΰθα πολλοί πολλαχόθεν τής 'Ελλάδος συνέρ- 
ρεον οί μαθητεύοντες. Προχωροϋντος δέ τού χρόνου τό φιλολογικόν 
γυμνάσιον έκ μερικού κατέστη δημόσιον (1812), μ’ ολας τάς θορυ
βώδεις κραυγάς καί άντενεργείας τών αντιζήλων.

’Επί τέλους όμως τά  έν Σμύρνη άλληλομ-αχούντα σχολεία εις δύο 
■διαιρεθέντα στρατόπεδα πόλεμον περί έξοντώσεως άνέλαβον. Εις μά- 
την ό τότε (1818) πατριάρχης Κύριλλος καί μετ’ αυτού ή Ιερά Σύ
νοδος, καί ά'λλοι τών προκριτών τού γένους προσεπάθησαν νά κατευ- 
νάσωσι τόν θόρυβον, πατρικώς συμβουλεύοντες τούς αιτίους τών σκαν
δάλων λογιωτάτους τής Ευαγγελικής σχολής- ’Αλλ ούτοε όλοτελώς 
ίτλέον άφηνιάσαντίς ούδένα ήκουον. ’Απουσιάζοντας τότε εις Βιέννην 
τού Κούμα, ό Οικονόμος ακλόνητος καί στερρός τό φρόνημα μετ’ ευαγ
γελικής όντως μ,ακροψυχίας ΰπέμενε τάς προσβολας τών αντιπάλων. 
’Επί τέλους δμως μή υποφέρουν νά βλέπη την Σμύρνην διασχιζομέ- 
νην υπό τής θεοστυγοΰς έριδος, μετέβη εις Μιτυλήνην. Τότε δέ (1819) 
Ροηγόριος ό πατριάρχης καί ή περί αυτόν Σύνοδος προσεκάλεσαν εις την 
βασιλεύουσαν ϊνα κηρύξη τόν λόγον τού Θεού.

Έκραγείσης τής ελληνικής έπαναστάσεως, καί τρομερού έγερΟέντος 
μπό τών βαρβάρων διωγμού, ό Οικονόμος κατέφυγε μετ’ άλλων εις
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’Οδησσόν. ’Εκεί κομισθέντος μ ετ’ ού πολύ τοϋ λειψάνου τοϋ πρώτο* * 
μάρτυρας τής ελληνικής παλιγγενεσίας, ό διαπρύσιας τής ορθοδοξίας 
κήρυξ έξεφώνησε τόν θαυμάσιον εκείνον επικήδειο ν. Έν ’οδησσψ δ ’ έξε
φώνησε καί τούς άλλους εκείνους λόγους, τούς εν Βερολίνω έκδοθέντας. 
Προσκληθείς ύστερον εις Πετρούπολιν υπό τοϋ αύτοκράτορος ’Αλεξάν
δρου, καί εντός ολίγου άριστα έκμαθων την Σλαβωνικήν γλώσσαν 
συνέγραψε τό περισπούδαστον περί συγγένειας τής Σλαβωνορόωσσικής 
γλώσσης πρός την έλληνικήν σύγγραμμα, καί μετά δύο ετη (1 8 3 0 ) 
τό περί προφοράς τής ελληνικής γλώσσης πολυμαθές αύτοϋ πόνημα.

*0 σύλλογος τής έν Πετρουπόλει εκκλησιαστικής ’Ακαδημίας την 
πολυμάθειαν καί τούς κοινωφελείς πόνους τοϋ άνδράς τιμών, ένέκρινέν 
αυτόν σύνεδρον, ή δέ Αύτοκρατορική ’Ακαδημία συνεταίρον. 'Ο Αύτο- 
κράτωρ ’Αλέξανδρος τόν έβράβευσε μέ παράσημα καί σύνταξιν ισό
βιον. Ό  τότε βασιλεύων τής Πρωσσίας Φριδερΐκος Γουλιέλμος Γ' τόν 
ήξίωσεν επίσης τοϋ παρασήμου τοϋ έρυθροϋ Άετοϋ, καί ή ’Ακαδημία 
τοϋ Βερολίνου τόν ώνόμασε μέλος αυτής άντεπιστέλλον.

’Απελθών έκ 'Ρωσσίας κατήλθεν εί; Γερμανίαν, καί έπισκεφθείς 
την ’Ιταλίαν, έφθασεν εις Ναύπλιον (1834), καί έκεΐθεν μετ'ού πολύ 
εις ’Αθήνας, τιμηθείς προσηκόντως ύπά τής Κυβερνήσεως. ’Ενταύθα 
μεμακρυσμένος τής τύρβης των πολιτικών διετέλεσε μέχρι τελευτής 
μελετών, συγγοάφων, συμβουλεύων έγγράφως καί προφορικώς τά  καλά 
καί ωφέλιμα τή πατρίδι καί τή εκκλησία, καί κηρύττων τόν λόγον 
τοϋ Θεού έπ’ άμβωνο; (’), καί έκφωνών τούς επικήδειου; τών κατά 
καιρούς απερχομένων τοϋ βίου τούτου τελευταίων προμάχων τοϋ με
γάλου τής ανεξαρτησίας άγώνος.

Άπεβίωσεν έν ’Αθ/,ναις την 9 Μαρτίου 1 8 5 7 , καί ή κηδεία αύτοϋ 
έγένετο πομπωδεστάτη, διά βασιλικού διατάγματος άπονεμηθέντος 
αύτω τοϋ παρασήμου τών μεγάλων Ταξιαρχών, συνεπάγοντος τιμάς 
’Αντιστράτηγου (2).

7 3 #

(’) Κατά Φεβρουάριον τοϋ 1832 ή Μεγάλη Έχχληαία έπ! Κωντταντίον, διά σιγιλλίου,
άνεκήρυξε τόν Οικονόμου γενικόν ιεροκήρυκα πασών τών Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, χαι- 
ροντα τό ποονόμιον τοϋ φέρειν ^πί σταυρόν αδαμάντινου, « ώς γνώρισαα
t-διαζούσης πρός αυτόν εκκλησιαστικής περιποιήσεως, διά τους υπέρ τής εύσεβείας, 
άκαμάτους αγώνας αύτοϋ. »

(*) 'Γπομνημα αυτοσχέδιον περί τοϋ αιδεσίμωτάτου πρεσβ^τέρου καί οικονόμου 
Κωνσταντίνου τοϋ εξ Οικονόμων, υπό Κ. Σιβίνη. Έν Τεργέστη τύποις τοϋ Αυστρια
κόν Αουδ. — Λόγος εκφωνηθείς τη θ' Μαρτίην ^ωνζ' κατά τήν τελετή*



ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ ΑΙΩΝ. 7 3 5

Καί ούτως « έξέπνευσεν δ Σαμουήλ τοϋ κηρύγματος, έξελιπεν ό τοδ 
“ ιερού νομοφΰλαξ, άπήλθεν ό θησαυροφΰλαξ καί ταςίαρχος τοϋ έλλη- 
* νισμοϋ. 'Ο "Ελλην ό πολύς, 6 πύρινος ίερεϋς καί κνίρυξ τής έκκλνι- 
» αίας, ό κλεινός των 'Ελλνίνων ίιίάσκαλος, Κωνσταντίνος ό Οίκο- 
» νόμος ούκέτι έν ήμϊν ζ ή ! »

Σ υγγρ ά μ μ α τα .
—Φενελώνος Τηλέμαχος. Μετάφρασις είς ηρωικούς στίχους, (άπωλέσθη).
— Τέχνης ρητορικής Βιβλία γ ’. συνταχΟέντα υπό Κωνσταντίνου Οικονόμου, 

είς χρήσιν τοΰ έν Σμύρνη Γυμνασίου. Έ ν  Βιέννη 1813.
— Γραμματικών ή Εγκυκλίων παιδευμάτων βιβλία δ .  Τόμος Α ’. έν Βιέν

νη 1817.
—Ιερ ό  Κατήχησις. Βιέννη 1814. (πολλάκις μετατυπώθη).
— Λόγοι έκφωνηθέντες είς τάς έν Σμύρνη έκκλησίας καί είς τας έξετάσεις 

τοΰ Φιλολογικού Γνμνασίου. (των τελευταίων τινές έξεδόθησαν έν Λογίω Έ ρμη).
— Αύτοσχέ&ος περί Σμύρνης διατριβή. Έ ν  Μελίτη (προετυπώθη έν Λογίω 

Έ ρμη).
— Έξηνταβελώνης, κωμωδία. (Έ ν Βιέννη, άνετυπώθη έν Σμύρνη, καί έν 

’Αθήναις).
— Λόγοι έκκλησιαστικοί. λ Πάντα ταΰτα μετ’ άλλων
— 'Οδηγός Ιεροκηρύκων. ( πονημάτων αύτοΰάπωλέοθη-
—Ερμηνεία τής Νέας Διαθήκης μετά σχολίων, (σαν έν Κωνς|λει χειρόγραφα
— Ό  τελευταίος Κωνσταντίνος, τραγωδία. )  κατά τόν διωγμόν τοΰ 1 8 2 1.
— Ποίημα Έλεγείον είς τόν αοίδιμον αΰτοκράτορα των 'Ρωσσιών ’Αλέξαν

δρον πρώτον’ έλληνοβ^ωσιστί. Έ ν  Πετρουπόλει 1825.
— Δοκίμιον περί τής πλησιεστάτης συγγένειας τής Σλαβωνο-'Ρωσσικής γλώσ- 

'σης πρός την Ελληνικήν. Έ ν  Πετρουπόλει 1828. τόμ. 3.
— Περί τής γνήσιας προφοράς τής έλληνικής γλώσσης. Έ ν  Πετρουπο- 

λει 1833.
— Λόγοι Εκκλησιαστικοί. Έ ν Βερολίνω 1833.
— Περί των τριών Ιερατικών τής έκκλησίας βαθμών. Έ ν  Μαυπλίω 1835.
— 'Ιστορικός κατάλογος τών πρώτων έπισκόπων καί τών έφεξής πατριαρ- 

χών τής έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοΰ Χριστοΰ Έκλησίας. Έ ν  Ναυ-

τής κηδείας Κ. Οικονόμου ύπό Μιχαήλ Γ. Σχινα. Εν Άθηναις 1837.— Λογος 
’Επιτάφιος είς Κ. Οίκονόμον υπό Άνδ. 'Ρηγοπούλου. — G Mavrocordatos, Notice 
sur Oeconomos.—Περί τοϋ άοιδίμου διδασκάλου Κ. Οικονόμου σύντομος πραγμα
τεία ύπό Ε. (Εύθυθούλη). Έν Κωνσταντινονπόλει 1837 — Αιών άρ. 1303 .—Βιογρσ- 
φ'α Οικονόμου ύπό Κωνσταντίνου Τισχενδόρφ έν τή Γενική Έφημερίδι τής Αυγού- 
στης (Άπριλ. 1837, άρ. 10), μεταφρασΟεϊσα έκ τοϋ γερμανικού ύπό Μαρίας Μαυρο- 
κορδάτου, καί δημοσιευΟείσα έν Αίώνι άρ. 1319.—Μουλλαχίου, έπιστολή πρός Σοιρ. 
Οίκονόμον (Γεν. Έφημ. Αΰγούστης). —Βίος ·καί πράξεις Κωνσταντίνου Οικονόμου ύπό 
Γαβριήχ Δεστούνη. Έν Πετρουπόλει 1860, ('Ρωσσιστι).
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πλίψ 1837. (Τουτο εί καί φέρον το όνομα τοΰ Ζ. Μαθά, εινε σύγγραμμα του 
Οικονόμου).

— Ε πιτάφ ιο; λόγο; ε!; του; αείμνηστου; Ζωσιμάδας. Έ ν  Άθήναις 18 ί2 .
— Ε ί; την κηδείαν τοΰ Σελλασίας 'Ιεροθέου. Έ ν Ά θήναις 1843.
— ’Επιτάφιο; εΐ; Θεόδωρον Κολοκοτρώνην. Έ ν  ’Αθηναι;.
— Σιωνίτη; Προσκυνητή;. Έ ν Ά βηναι; 1830.
— Προσκυνητάριον τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου. Έ ν  Ά βη να ι;.
— Περί των Ο Ερμηνευτών τη; παλαια; θεία; Γραφή;. Έ ν  Άβηναι; 1849. 

ΐόμοι 4.
— ’Επιγράμματα, ΙπιστολαΙ κλπ. (Έξεδόθησαν σποράδην).
Πολλά δε καί άλλα συνέγραψεν ό φιλόπονο; Οικονόμο;, όκδιδόμενα νΰν όν 

συνόλω ύπό τοΰ υ'ιοΰ του Σοφοκλέου;. (Τα σωζόμενα Κ. Οικονόμου, τόρ
μοι Α’—Γ ’. έν Ά θήναι; 1864—67).

Άνδρέας Μουστοξυδης.
Έγεννήθη έν Κέρκυρα τη 6 ’Ιανουάριου 1785 . Μόλις δεκαπενταε- 

τής μ.ετέβη εις ’Ιταλίαν καί έστέφθη νομοδιδάκτωρ έν τω πανεπιστη- 
μίω τοΰ Παταβίου τω  1 8 0 5 . 'Η περί την φιλολογίαν, ιδίως δέ περί 
την ιστορίαν, σπανία αύτοΰ έπίδόσις έφείλκυσεν ού μόνον τήν προσο
χήν, άλλα καί τον θαυμασμόν των διασημοτέρων τής εποχής εκείνης 
’Ιταλών λογίων καί ποιητών, ώστε τώ 1804  καί 1805  ώνομάσθη 
μέλος τής έν Φλωρεντία Αρχαιολογικής εταιρίας καί τής Φλωρεντι
νής Ακαδημίας. Έπανελθών δε εις Κέρκυραν άρχισε να παραδίδη 
άμίσθως έν τω  Λυκείω μαθήματα φιλολογίας, καί συγχρόνως έδημο- 
σίευσεν ιστορικής τινας ειδήσεις περί τής πατρίδος του (Notizie per 
servire alia sloria Corcirese dai tempi eroici fino al secolo XII). 
To πρώτον τοΰτο δοκίμ,ιον τής πατρίου ιστορίας τοσοΰτον ήρεσεν, 
ώστε ολίγον καιρόν μετά τήν δήμοσίευσίν του ή Γερουσία τής Έ πτα- 
νήσου πολιτείας άνηγόρευσε τον νέον συγγραφέα ιστοριογράφον τών 
νήσων μέ μ,ισθάν τριάκοντα διστήλων, ό δέ Αύτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας 
’Αλέξανδρος Α’, προς όν ό Μουστοξΰδης προσεφώνησε τό περί ού ό 
λόγος πόνημα, έτίμησεν αυτόν διά τοΰ παρασήμου τοΰ άγιου Βλαδι- 
μήρου. Άποδημήσας έκ δευτέρου εις ’Ιταλίαν έπεσκέφθη τους Παρι- 
σίους, καί πάλιν έπέστρεψεν εις Μεδιόλανα, ένθα κατά τδ 1811 καί 

.1 8 1 4  έξέδωκε δύο τόμους τών ιστορικών αύτοΰ μελ.ετών ύπό τον 
τίτλον Illustrazioni Corciresi' άνεκάλυψε δέ καί έδημοσίευσεν άνέκ- 
'δοτον άπόσπασμα τοΰ περ ί 'Αντκαύσεως λόγου τοΰ Τσοκράτους (1812). 
Κατ’ αυτήν δε τήν εποχήν δκορίσθη μ.έλος άντεπιστέλλον τοΰ 'Ινστι- 
τούτου τής Γαλλίας, ώ; καί τών βασιλικών Άκαδημιών τοΰ Βέρο·'
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^'ίνου, τοϋ Μονάχου, τοϋ Ταυρίνου, και τής αύτοκρατορικής τής Βίλ
νας, καί έδόθη αύτφ άδεια παρά τής ιταλικής κυβερνήσεως νά συμ- 
βουλευθ'ρ τήν μεταξύ τής 'Ενετικής πολιτείας και των Ευρωπαϊκών 
αυλών αλληλογραφίαν, έξ ής πολλάς ήρύσθη πολυτιμότατα; σημειώ
σεις. ’Επεσκέφθη δε το 18 1 4  έν Ζυρίχ-ρ και τό 1813 έν Παρισίοις 
τόν αείμνηστον Καποδίστριαν. Περιηγήθη ακολούθως την Γερμανίαν, 
και έν Σαξωνία φιλοφρόνως τώ έχορηγήθη ή άδεια νά έξετάσ·/) την 
πλουσίαν βιβλιοθήκην τής οικογένειας τοϋ κόμ,ητος Σουλεμβούργου, 
τοϋ κατά τό 1716  έπΐ κεφαλής τοϋ 'Ενετικοϋ στρατού και τών 
εγχωρίων άνδρείως ύπερασπισαντος την Κέρκυραν κατά τών πολιορ- 
κούντων αυτήν Τούρκων. Μετά την περιοδείαν ταύτην έξέδωκε την 
περί τών τεσσάρων ίππων τής τοϋ αγίου Μάρκου έν 'Ενετία μητροπό- 
λεως σοφήν διατριβήν, καί τώ 1816 ήρςατο έκδίδων έν Βενετία μετά 
Δημητρίου Σχινά τοϋ Βυζαντίου συλλογήν ανεκδότων μέ φιλολογικάς 
σημειώσεις, τό δ’ έπιάν έ'τος έξέδωκε βίους τοϋ ’Ανακρέοντος και τοϋ 
Αισχύλου.

Τώ 1820  έδημοσίευσεν άνωνύμως γαλλιστί τά κατά τήν απάνθρω
που πώλησιν τής Πάργας. Προδοθεΐς εις τόν τότε “Αγγλον άρμοστήν 
Θωμάν Μαίτλανδ, έπαύθη τής Οέσεως, συνεπαγούσης και τήν άπώ - 
λειαν τής διδομ.ένης μισθοδοσίας’ άλλ’ ή ζημία αυτή μετ' ού πολύ άνε- 
πληρώθη, διότι κατά πρότασιν τοϋ έν Ταυρίνιυ πρέσβεως τής 'Ρωσ- 
σίας Μοτζενίγου, ό τότε έπί τών εξωτερικών υπουργός τής αυτοκρατο
ρίας ταύτης Καποδίστριας διώρισε τόν Μουστοξύδην ακόλουθον τής 
ανωτέρω πρεσβείας, και ούτως ‘ήδυνήθη νά έξακολαυθήστ] έν άνέσει 
τάς προσφιλείς του μέσα ιοί νικάς έρεύνας έν τοϊς άρχείοις τής ’Ιταλίας, 
Τότ’ έδημοσίευσε και τήν κλασικήν εις τό ιταλικόν μετάφρασιν τοϋ 
'Ηροδότου, πλουτίσας αυτήν διά σμολίων καί σημειώσεων. Συγχρόνως 
δ ’ έβοήθει τόν φιλέλληνα Γάλλ^ον Φωριελ και τον Ιταλόν Θωμασαιον 
-εις τάς ΰπ’ αυτών γενομένας συλλογάς καί μ.εταφρασεις τών δημο
τικών ασμάτων.

Εκραγείσης τής έλληνικής έπαναστασεως, ό Μουστοςύδης έςυμνη- 
σεν αυτήν δ ι’ ώοαίων ιταλικών στίχων, άναδεχθεις και το επίπονον 
έργον νά πληροφορή τήν Ευρώπην περί τών θαλασσίων «'δραγαθηρ 
μάτων τών ήμετέρων, εκδίδουν γαλλιστί περιοδικόν σύγγραμμα από 
τοϋ 1 8 2 1 — 22. Μή παραβλέπουν ένταύτω τά φιλολογικά, τά έχοντα 
μάλιστα στενήν σχέσιν μετά τής εθνικής ΰπάρξεώς μας, κατεχώρισεν 
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όλίγον βραδύτερον έν τη  ' Λ  νθυ.Ιογία της Φλωρεντίας τάς παρατηρψ, 
σεις επί τής χαθ’ ημάς ε.Ι.Ιηνιχής γΛώσσης, έν αΐς κυρίως ήθέλησε 
ν’ απόδειξη δώ άκαταμαχήτων λόγων, δτι « ή ελληνική γλώσσα ζη 
» διά των μάλλον η ήττον περιφανών αυτής συγγραφέων, και δτι 
» διερχόμενοι τδ μέγα διάστημα είκοσι καί έπτά περίπου αιώνων, 
» έκ τών ημερών μας μέχρι τών άπωτάτων τής άρχαιότητος, ότε 
» έξη ό “Ομηρος, ούδεμίαν άλλην γλώσσαν εύρίσκομεν τοσοϋτον 
;ΐ) άρχοειδώς έπεκτεινομένην ώς ή έλληνική. » “Εγραψε διά την συλ
λογήν τών Ελλήνων ιστορικών τοϋ Σονζονίου (Collana degli an ti— 
chi Storici Greci volgarizzati) παράρτημά τι εις την Ιστορίαν 
Ή ραχΛείδου τον Π οντιχον , καί βραδύτερον διά ήρωϊκοκωμικδν ποίη
μα τόν βίον τοϋ Αίσωπου.

Τώ 18 2 9  προσκληθείς υπό τοϋ αειμνήστου Κυβερνήτου ήλθεν εις 
Ελλάδα, ένθα άνέλαβε την διοργάνωσιν τών έν Αίγίνη δημοσίων 
έκπαιδευτηρίων, ά'μα δέ καί τήν διεύθυνσιν τοϋ περιοδικοϋ συγγράμ
ματος ή Α ίγινα ία , καί τής έφημερίδος ό ΈΛΛηνιχος Ταχυδρόμος.

Μετά τήν δολοφονίαν τοϋ Καποδιστρίου ό Μούστο;·! δης έπανήλθε, 
μετά πολυχρόνιον απουσίαν, εις τους κόλπους τής ίδ ας πατρίδας.

’Ελθών είς Κέρκυραν έξελέχθη τώ  18 3 3  αντιπρόσωπος, καί αμέ
σως γερουσιαστής τοϋ τετάρτου κοινοβουλίου. Μετά τήν ΰπό τοϋ άρ- 
μοστοϋ Νούγεντ διάλυσιν αύτοϋ, ό Μουστοξύδης διωρίσθη "Αρχών τής 
παιδείας- αλλά μετ’ ού πολϋ παραιτηθείς τής θέσεως ταύτης, άνε- 
δείχθη πλέον αρχηγός τής άντιπολιτεύσεως, υποστήριξών καί διευ- 
βύνων μέ σπάνιον θάρρος καί σύνεσιν, έπί τής δεσποτείας μάλιστα 
τοϋ Δούγλα, τήν πάλην μικροϋ καί αδυνάτου λαοϋ προς άγέρωχον 
αντιπρόσωπον μεγάλης καί ίσχυράς δυνάμεως. ’Επί τέλους οί αντι
πολιτευόμενοι έπεφόρτισαν τόν Μουστοξύδην ν’ άπέλθη είς ’Αγγλίαν 
καί νά παρουσίαση είς τόν υπουργόν αναφοράν κατά τής διαγωγής 
τοϋ άρμοσσοϋ. Έλθών περί τά τέλη Μαίου είς Λονδΐνον είδεν αμέσως 
τόν μαρκήσιον Νορμανβύ, προς ον έπαρουσίασε καί υπόμνημα περί 
τής καταστάσεως τής Επτάνησου, έν ώ κατεδείκνυε τινι τρόπω διά 
τοϋ Συντάγματος τοϋ 1 8 1 7  παρεβιάσθη ή συνθήκη τών Παρισίων, 
καί περαίνων έζήτει τήν μεταρρύθμισιν τοϋ συντάγματος τούτου, καί 
τήν είς τάς νήσους αποστολήν άνακριτικής έπιτροπής, όπως εξακρί
βωση τάς καταχρήσεις τής άγγλοϊονικής κυβερνήσεως. Πριν έπανέλθη 
έξ ’Αγγλίας ό Μουστοξύδης ό Λούγλας άνέβαλεν έκ νέου τήν βουλής

7 3 8
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τ ι ς  'Επτάνησου, καί μετά μικρόν διέλυσεν αυτήν. Καί ή αυθαίρετος 
αύτη πράξις δεν άπεδειλίασε τδν Μουοτοξύδην, όστις συνέταξε καί 
επεμ,ψεν εις Λονδϊνον, ό'που έδημ.οσιεύθη διά τού τύπου, φυλλάδιον έπι- 
γραφόμενον « Osservazioni sulla dissolutione del VI parlamenlo, 
jda uno dei suoi membri».

Μετ’ ού πολύ δ ’ έξέδωκεν έν Μελίτνι “ Confutazione di A. Mu- 
sloxide al Dispaccio κλπ ”, δπερ δικαίως έπεκλήθη ή πο.Ιιτιχη  
χαζήχησις των 'Enzarr\olu>r.

Μετά ταΰτα έςηκολούθησε νά ένατχολήται ίδιωτεύων εις τάς 
προσφιλείς αύτω φιλολογικής καί ίστορικάς μελετάς, έκδούς συν τοϊς 
άλλοις κατά τδ έτος 1843  τον πολύτιμον Έλληνομνήμονα, εν τω  
όποίω κατεχώριζε πολλούς θησαυρούς τού μεσαιωνικού ελληνισμού.

Περί τά μέσα τού 1 8 46 , έπί της άρμοστείας τού Σείτωνος, διωρίσθη 
εκ δευτέρου ιστοριογράφος των Ίονίων νήσων. "Εκτοτε δέ κατεγίνετο εις 
συλλογήν καί τακτοποίησιν των τιμαλφών καί διεσπαρμένων κειμη
λίων τής έθνικής ιστορίας.

Ή  ένεκα των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων τού έτους 1 8 4 9  
πρώτη έλευθέρα των βουλευτών εκλογή έ'δήοισε τδν Μουστοξύδην 
αντιπρόσωπον, ή δέ αξιομνημόνευτος Βουλή εκείνη όμοφώνως έκήρυ - 
ξεν αύτδν πρόεδρόν της. Τήν θέσιν ταύτην ό Μουστοξύδης άπεποιήθη 
νά δεχθή' όψιαίτερον δέ άντετάχθη ύπό τής άντιπολιτεύσεως ώς υπο
ψήφιος εις τήν θέσιν επαρχιακού συμβούλου, καί ώς τοιοΰτος έξελέχθη 
ύπό τών συμπολιτών του. Κατά δέ τά  τελευταία έτη ό Μουστοξύδης 
διωρίσθη εκ νέου "Αρχών τής παιδείας.

Άπεβίωσε δέ ό διακεκριμένος ούτος τού ήμετέρου έθνους λόγιος 
έν έτει 1 8 6 0 , καί έτάφη πομπωδώς έν Κερκύρα (’).

Σ υγγράμ μα τα ·
—Nolizie per servirc alia Sloria di Corfu, dai tempi eroici lino al 

secolo XII.
— E xp ose d es  fuits qui ont precede e t  su iv i la ce ss io n  d e P arga .
— P recis d es  operation s d e la 11 o tic  grecque durant la revo lu tion  

d e  1821 a 1 8 2 2 .
— V ita  di A n a creo n te .
— V ita d 'E sc ln lo .
— Intorno  ai F ea ci. d is se r t. I.

{*) Άπεσπάααμ,εν ταΰτα έκ τής άξιολόγου νεκρολογίας τού πολυμαθούς Ν. Β. Μά» 
νέτη , νϋν δημάρχου Κέρκυρας (Πανδώρα, 1Α\ φυλ. 232).
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— D ella rep ub lic»  co rc irece  d issc r ta l. II.
— P r e c c tt i  sulla e lez io n e della  sp o sa  ep isto la .
— S u i q u a ltro  cavalli della  Basilica di San  M arco.
— E pistola  ch c p roced en o  al d iscorso  d ’ Iso crate della  P erm utaZ - 

z io n e .
— L ettcra  e t  o sserva zio n i sull' Iliade voigarizzata  dal cavalier  M on ti,
— A r lic o li  in scr iti in  varii g iornali litte r a li .
— A D em etr io  S ch in a s B v z a n lin o  le ttc r a .
— A rlico lo  sulla Cassandra di L icofrone.
— A lcuni cen n i sop ra  P o lien o .
— Sul g iuco d e’ b n sso li.
— P refa zio n e alle s e n le n z e  di C icerone.
— P refazion e alle nuovc M use, v ision e di N ieco lo  D e lv in io t li.
— A rlico lo  sulla  osserva zio n i del cav. L am perti sop ra  a lcune le z io -  

n i d e ll’ I liad e.
— A rtico lo  su un ’ an lica  paraphrasi d ell’ Iliade.
— Su tin ed iz io n e d e lle  v ile  di P lu larco, v o lga rizza tc  dal P o m p ei.
— Sui princip i di g iu risp ru d en za  cr im in a le  del cavalier  N an i.
— L e lter c  due sulla  p ro p o sla  di a lcu n e co rrez io n i alia Crusca d e l  

ca v a l. M onti.
— A rtico lo  sui D iz io n a rio  G reco d i A n lim o  Gaza.
— S oil’ ed iz io n e fran cese  di due opuscu li di S en o fo n te .
— S u llc  fan iig lie illu stri d el con te P om p eo  L itta .
— V ersi. A n acreon tica . Ode g en etlia ca . S cio lti.
(Τ ’ ανωτέρω ίταλιστί γεγραμμένα πονημάτια, ιδία προεκδο&εντα, άνεδημο- 

σιεύδησαν Ιν ετει 1821 ΰ-ό τ/,ν Ι~ιγραφτ,ν« P rose v arie . M ilan o ,p er N ico lo  
B etto n i MDCCCXXI 8 ° σελ. V I - 3 0 3 ) .

— Illu strazion i C orciresc. M ilano 1811 καί 1 8 1 4 , 2  τόμ.
— Ίσοκράχους λόγος περί τής Άντιδόσεως, ήδη πρώτον εις την άρχαίαν 

γραφήν διασκευασΟείς και έγδοήκοντα περίπου σελίδας έπαυξηνθείς. Έ ν  Με- 
διολάνοις 1812.

•— Συλλογή αποσπασμάτων ’Ανεκδότων Ελληνικών μετά σημειώσεων, σπου
δή Άνδρεου Μουστοξυόου καί Δπμητρίου Σχινα Βυζαντίου. Εν Βενετία 
1 8 1 6 -1 8 1 7 .  Έ κ  τής τυπογραφίας Άλουσοπόλεως. (έήεοοΟησαν οκτώ τεύχη 
μετά κριτικών καί άλλων σημειώσεων, έν οίς περιεχονται έπτά συγγραφέων 
ανέκδοτα, ίδιαν έκαστον φέροντα σελιδαρίθμησιν).

— Ilero d o to . (έδημοσιεύΟη ή μετάφρασις μόνον των οχτώ βιβλίων, του 
δ’ έννάτου καί τελευταίου ύστερον περαιωΟεΐσα δεν εξεδόθη ετι).

— Έλληνομνήμων ή Σύμμικτα Ελληνικά, σύγγραμμα περιοδικόν συντασ- 
σόμενον μ'εν υπό (Α. Μουστοξύδου). έκδιδόμίνον δε υπό X . Νικολαίδου Φιλα- 
δελφεως. Άθήνηβιν 1 8 1 3 — 1 8 3 3 .
- (Ίοϋ περισπούδαστο τούτϋ περιοδικού εξεδόθησαν ^  διενεμήΟησαν τεύχη δέκα 
από Ίανουαρίυ 1 84 3  μεχρις ’Οκτώβριο 1 847  (σελ. 1 — 6 3 3 ). ’Εκτός τούτων έτυ-.
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πώθησαν, πλήν δεν διενεμήθησαν, τδ ένδεκατον τεύχο; Ι ι  ετει 1852 ,.(σελ« 
633 — 696), και εν ετει 1853 δυο τυπογραφικά φύλλα του δωδεκάτου (οελ. 
697 — 728). Περιέχουσι δε τά τελευταία την συνέχειαν τών ανεκδότων τοϋ 
Παχωμίου 'Ρουσάνου, διακοπ-ΐσαν έν σελ. 632 τοϋ διανεμηθέντο; 10 τεύχου;),

— Περί των έν Κέρκυρα Ά καδημιών. Έ ν  Κέρκυρα.
— Βίο; Νικάνδρου Νουκίου (έν Πανδώρα).
— Φιλαλήθη;, έφημερί; Κέρκυρα;. 1 8 5 1 — 53.
Καί άλλα πολλά ανέκδοτα, ών την δημοσίευσιν ήρξατο ό υιό; του Μιχαήλ.

Kcoνστάντίος ο Α\
Έγεννήθη τώ 1770  έν Κωνσταντινουπόλει έκ πατρός μέν Κρητός, 

μ,ητρός δε Βυζαντίας, όνομασθείς διά τοϋ θείου βαπτ(σμ.ατος Κων
σταντίνος, κατά την έν Παλατα συνοικίαν της Ξυλοπόρτας, ής έν τή 
σχολή καί τά Κοινά λεγόμ.ενα γράμματα έξέμαθεν. ' ’Λνατραφείς υπό 
την κηδεμονικήν προστασίαν τοϋ προς πατρός θείου αΰτοϋ Κυρίλλου 
αρχιεπισκόπου τοϋ “Ορους Ξινά, άνδράς έν τοϊς τότε χρόνοι; έπισήμ,ου 
διά τε την παιδείαν καί τήν τοϋ ήθους μελεχρότητα καί σεμ-νοπρέπειαν, 
εγκαίρως έπεδόθη εις τήν τών ιερών γραμμ.άτων σπουδήν. Τάχιστα 
δέ έχειροτονήθη υπό τοϋ θείου αύτοϋ διάκονος, Κωνστάντιος μετονο- 
μασθείς. ’Εν έτει 1788  άπελθών μ,ετά τοϋ θείου του εις Ίάσιον κα- 
τηρτίσθη ένταϋθα τελειότερον έκμαθών καί τήν γαλλικήν γλώσσαν, 
καί μετά τήν έν έτει 1789  εισβολήν τών Έώσσων έπέμψθη υπό τοϋ 
στρατάρχου 'Ρομ,αντζώφ εις τήν τοϋ Κιαίβου ’Ακαδημ-ίαν, όπου έπί 
τετραετίαν διήκουσεν δλην τήν σειράν τών φιλοσοφικών καί θεολο- 
γικών μαθημάτων, γενόμενος εγκρατής τής τε λατινική; καί σλαβω - 
νίκης διαλέκτου.

Έπανελθών εις Κιονσταντινούπολιν μετέβη έν ετει 1795  εις Αίγυ
πτον, ένθα γνωρισθείς «ρος τους έν Καΐρω Σιναΐτας πατέρας, καί 
μέλος τής Σιναϊτικής αδελφότητος έγ-γραφείς, ακολούθως άπήλθε καί 
εις προσκύνησιν τοϋ θεοβάδιστου ορούς Σινά. Έκεΐ χειροτονηθείς ιερο
μόναχος τώ 17 9 7  υπό τοϋ διαδεξαμένου τόν έν ετει 17 9 0  εις 
Τάσιον άποβιώσαντα θειον αΰτοϋ Κύριλλον Δωροθέου, μετ’ οΰ πολΰ 
δέ καί αρχιμανδρίτης προχειρισθείς άπεσταλη το δεύτερον εις Κιαι- 
βον, ώ; ηγούμενος τοϋ έκεΐ μ,οναστηρίου τής αγίας Αικατερίνης, ύπο- 
κε μένου εις τήν κυριαρχίαν τοϋ Σινά.

’Αποθανόντος τοΰ Δωροθέου, κοινή έκλογή καί ψήφω τών Σιναί- 
τών πατέρων μετεκλήθη έκ 'Ρωσσί.ας ό Κωνστάντιος ίνα διαδεχθή 
φτόν τετελευτηκότα αρχιεπίσκοπον. Προτραπ^·? καί δ ή επιστολής τοί*
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φίλου του Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως άπεδέχθη τήν προσφοράν και αναέ* 
χωρήσας έκ Κιαίβόυ άπήλθε διά της Κωνσταντινουπόλεως εις 'Ιερο
σόλυμα, όπόθεν ώφειλε, κατ’ έθος άρχαΐον, λαμβάνειν την χειροτο- 
νίαν αύτοϋ ό άλλως αυτοκέφαλος αρχιεπίσκοπος τοϋ "Ορους Σινά..

"Οθεν λαβών την κανονικήν χειροτονίαν τψ 1 805  παρά τοϋ πατριάρ- 
χου ’Ανθίμου ό έκτοτε διάσημος άρχιε.-χίσχο.τος Σιγαίον Κ ω νστάγ- 
τιος κατήλθεν έκεΐθεν εις την νήσον Κύπρον, ένθα διέτριψεν δλην 
εξαετίαν εντός τοϋ έκεΐσε Σιναϊτικού Μετοχιού, έντρυφών εις την άνά- 
γν&ισιν των τε θείων πατέρων τής εκκλησίας καί των θύραθεν αρχαίων· 
σοφών, και μάλιστα των ιστορικών, προς οΰς ιδίαν κλίαιν είχεν 
αείποτε.

Έν έτει 4811 έπανελθών εκ Κύπρου εις Κωνσταντινούπολιν τον 
μέν χειμώνα διέμεινεν έν τώ κατά τόν Παλατάν Σιναϊτικώ μετοχίω 
τοϋ Προδρόμου, τάς δέ -«μέρας τοϋ θέρους καί φθινοπώρου έν τή νήσω 
τού ’Αντιγόνου διέτριβεν ασχολούμενος περί τάς φίλας Μούσας καί 
συγγραφών τάς τής Κωνσταντινουπόλεως αρχαιότητας, παρέχων δέ 
καί την πρόθυμον αυτού χρηματικήν τε καί διανοητικήν συνδρομήν 
εις πολλάς κοινωφελείς καί φιλολογικάς επιχειρήσεις τής εκκλησίας 
καί τοϋ Γένους. Τό μετόχιον αύτοϋ, λέγει ό Κ. Άριστοκλής, ύπήρχεν 
άλλο Μουσεΐον, ούτως είπεϊν, καί ’Ακαδημία των λογίων τής Κων
σταντινουπόλεως. ’Εκεί εβλεπέ τις άεννάως συρρέοντας καί πατριάρ-- 
χας καί αρχιερείς, καί πολιτικούς άρχοντας παντός γένους καί καμώ
ματος, τούς μέν ϊν’ άπολαύσωσι τής γλυκείας αύτοϋ όμιλίας, τούς 
δέ ινα άκούσωσιν ώφελίμους συμβουλάς, καί άλλους νά λάβωσι σοφάς 
καί άποχρώσας λύσεις πολλών καί ποικίλων αποριών.

’Εκραγεισης τής ελληνικής έπαναστάσεως φοβηθείς έκρύβη εις τήν 
νήσον τοϋ Αντιγόνου, μετά δέ τήν είρήνευσιν τών διαμαχομένων, 
έζωσθέντος έκ τοϋ οικουμενικού θρόνου τοϋ πατριάρχου ’Αγαθαγ- 
γέλου, όμοβυμαδόν έξελέχθη τοιούτος ο Κωνστάντιος α '  (6 ’Ιου
λίου 1830).

Οικουμενικός πατριάρχης ό αείμνηστος Κωνστάντιος άναγορευθείς 
εΐργάσθη μετά ζήλου διαπύρου υπέρ παντός συντελοϋντος είς τε τής 
ορθοδοξίας τήν λαμπρότητα, καί τού έλληνικοϋ γένους τήν άνάδειξιν. 
Συνέστησεν έν Κωνσταντινουπόλει τά  αλληλοδιδακτικά σχολεία καί 
ιδίαν; δαπάναις άνήγειρεν έκ βάθρων τήν έν Φαναρίω αλληλοδιδα
κτικήν σχολήν, συστήσας καί τά μέχρι τοϋ νυν εύκλεώς άκμάζον έ»
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Χάλκη φιλολογικόν τών 'Ελλήνων εμπόρων φροντιστηρίου. Σκοπιμώ- 
τερον δ ’ έπεμελήθη τές παναρχαίας Πατριαρχικές σχολές του Φανα
ριού, τόν μέν ιερομόναχον σχολάοχην αυτές Σαμουήλ τόν Κύπριον 
προβιβάσας εις τήν αρχιεπισκοπήν ΙΙροικονήσου, άναθέμενος δέ τήν 
σχολαρχίαν εις τόν κλεινόν Νικόλαον τόν Λογάδην.

Διαβληθείς ύπό τινων διεφθαρμένων εϊς τήν Υψηλήν Πύλην ό 
αείμνηστος Κωνστάντιο; λ ' καθηρέθη τη 14 Αύγουστου 18 3 4  καί 
άπελθών εις τήν νήσον τοϋ Αντιγόνου άνεϋρεν έκεΐ τάς πεφιλημένας 
αύτω Μούσας καί τήν ποθεινήν ησυχίαν. Ενταύθα δέ καί άπεβίωσε 
τή  5 ’Ιανουάριου 1859 .

Ο Κ. ’Αριστοκλές εν όλίγοις πλέκει τό έγκώμ,ιον του μεγάλου 
εκείνου άνδρός. “ Ψυχή άκακος καί άδολος, νους οξύς καί διορατικός, 
* μνήμη εύρεϊα καί στεγανή, πάντοτε παρούσα καί ύπό γήρως 
d ακαταδάμαστος, ήθους χαρακτήρ ελευθέριος, ειλικρινής καί μειλέ—
■ χιος, φρόνημα ευσεβές πατριωτικόν καί αρχαϊκόν, ζήλος τοϋ καλού 
» άπερίτρεπτο; καί ακαπήλευτος, ροπή προς τό εΰεργετεΐν προηγμένη
■ μέχρι πάθους. Ιδού όποιος παρά πάντων όμολογεΐται ό Πατριάρχης 
» Κωνστάντιος (5) ».

Σ υγγρ ά μ μ α τα .

—’Αρχαία ’Αλεξάνδρεια, ήτοι Ιστορική καί αρχαιολογική περιγραφή τής 
πόλεως ταύτης. Έ ν Μόσχα 1801 (έλληνορωσσιστι μετά πολλών εικονογραφιών).

— Κωνσταντινιάς παλαιά τε καί νεωτέρα. Έ ν Βενετία, καί έν Κωνσταντν- 
νολει 1844. (έν έτει 1846 έξεδόθη έν Κωνσταντινουπέλει γαλλική αυτής 
μετάφρασις).

— Αιγυπτιακέ:, ήτοι περιγραφή άπάσης τής Αίγυπτου άρχαίας τε καί νεω- 
τε’ρας. Έ ν  Κωνσταντινουπόλει 1838·

— Υπόμνημα περί τής τών Άρμενείων μετά τής ’Ανατολικής όρΟοδόξου 
Ικκλησίας άσυμφωνίας (!). Περί τών έν ’Αντιόχεια πατριαρχευσάντων μέχρι 
τής σήμερον.— Περί τών μετά τήν αλωσιν έκ τοϋ κλήρου αρετή καί παιδεία 
διαπρεψάντων (") ■— Άπάντησις εις τό έπ’ όνοματι ψευδώνυμου Γερμανού έκ- 
δοθέν πονημάτιον τό κατηγορούν τούς έν 'Ρωσσία θεολόγους ώς δεχόμενους διτ
τά βαπτίσματα— Περί ’Αγγέλων, δτι οΰ πάντη άσώματοι.— Συνοπτική δια
τριβή περί του πότε, πώς καί ποίιρ τρόπω κατά διαφόρους έποχάς ήρξαντο 
άποστίλλειν οί Πάπαι τούς Μισιοναρίους εις τήν ’Ανατολήν προς διάδοσιν τής * (*)

(!) Βλέπε κατ’ εχτασιν θ. Άριστοχλέους, Βιογραφίαν Κωνσταντίου Α'. έν Κων- 
οταντινουπόλει 1866.

(*) Έτυπώθη τφ 1830, χαΐ μεταφρασθέν εις τήν τουρχιχήν γλώσσαν έζεόόθη 
ρρμενιχοϊς γράμμασι τό) 1837 έν Κωνσταντινουπόλει.

(5) Προφοόθη ύπό Σου. Οικονόμου έν τή ’Εφημέριό; τών φιλομαθών,
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Παπικής λύμης.— Σύντομος άπάντησις προς τας Ιζ άμάξης ανερυθρίαστους κα* 
εκτόπους κατάτε τής Ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας και τού γένους ημών λοι
δορίας τοϋ λεγομένου αρχιεπισκόπου Πέτρας Ίουλιανοϋ Μαρία Ίλλερώ ( ') .— 
Ά πάντησις τής ορθοδόξου ανατολικής Ικκλησίας ε’ς τήν άρτίως πεμφΟείσαν προς 
τους Ανατολικούς εγκύκλιον επιστολήν τοϋ Μ. Πάπα 'Ρώμης ΓΓευ τοϋ έννάτβ [2). 
(Ταΰτα πάντα Ιξεδόθησα-ν εις εν τεϋχοςβν Κωνς-λειτω 1866 υπό τοϋΚ. Θ .Ά ρ ι-  
στοκλε’ους υπό τήν έπιγραφήν «Κωνσταντίου τοϋ Α’ Συγγραφαί αί Ελασσόνες »).

— Περί τής έν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχικής σχολής. (ΈξεοόΟη έν Φιλο
λογικό) Συλλόγω Κωνσταντινουπόλεως).

’Ανέκδοτα.
— Ιερά  καΐήχησις κατ’ έρωταπόκρισιν.
— Περί των ποντιφήκων τής Ρώμης.
— Περί τοΰ ναοΰ τής Παμμακάριστου.
— Έπιστολαι, κλπ. (').

Θεόκλητος Φαρμακίδης,
’Εγεννήθη έν Λαρίσσνι τής Θεσσαλίας τήν 25  ’Ιανουάριου 178·Ι? 

καί νεαρός τήν ηλικίαν κατετάχθη εί; τον ιερόν κλήρον. Τήν 25  Δε
κεμβρίου 1802  έχειροτονήθη διάκονος, και μεταβάς ύστερον εις Βου- 
κουρεστιον έχειροτονήθη πρεσβύτερος τήν 30 Αύγουστου 1811» OL έν 
Βιένν/ι παρεπιδημοΰντες ορθόδοξοι προσεκάλεσαν αυτόν ώς εφημέριον, 
καί ώς τοιοΰτος διέτριψεν έν τή αυστριακή μητροπίλει οκτώ περίπου 
ετη. Τω 1816  άνέλαβε μετά τοΰ Κοκκινάκου τήν διακοπεϊσαν έκδο- 
σιν τοΰ Λογίου Έρμοΰ, και τω 1819  προσκληθείς υπό τοΰ διάση
μου φιλέλληνας Γύλφορδ ώς διδάσκαλος τής θεολογίας εις τήν ίδρυθη- 
coμένην ’Ιόνιον ’Ακαδημίαν άπεστάλη, δαπάνη αύτοΰ, εις Γοΐίγγην πρός 
έπαύξησιν των γνώσεών του.

"Αμα ήχησεν ή σάλπιγξ τής ελληνικής ελευθερίας ό Φαρμακίδης άφή- 
βας τήν Γοτίγγην κατέβη εις τήν 'Ελλάδα (9 ΐουνίου 1821), καί 
πολύ συνετέλεσεν εις εύόδωσιν τοΰ έΟνικοΰ άγώνος. Τήν 5 ’Ιουλίου 1823  
διωρίσθη ύπό τής έν Τριπόλει βουλής των 'Ελλήνων έφορος των σχο
λείων και τής παιδείας- "Ενεκα δέ τής τότ’ έπελ.θούσης διαιρεσεως των 
κυβερνώντων τήν 'Ελλάδα δύο σωμάτων ό Φαρμακίδης μετέβη εις Σαλα
μίνα, καί έκεϊθεν εις "Υδραν. Προσκληθείς υπό τοΰ Γύλφορδ ΐνα λ.άβη 
μέρος είς^τήν ήδη κατασταθεϊσαν ’ΐόνιον ’Ακαδημίαν έλαβε τήν συγ
κατάθεσή τής βουλής και μετέβη εις Κέρκυραν (23  Νοεμβρίου 1 823).

(*) ΈξιδόΟη τό πρώτον έν Άθήναις έχ τής τοπογραφίας Γ. Χαρτοφϋλακος τω 1845»
- (2) ΈτυπώΟη τω 18ί8 Ιν Κωνσταντινουχόλει.

(') Έχδοθήσονται ύπδ τοϋ Κ, Άριστοχλέους μετ1 άλλων ώς συνέχεια τςϋ προεκδσ*- 
δέντος ατελούς τεύχους τών Ελασσόνων Αιατ^βών»

7  U
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Τήν 17  Ίανουαρίςυ 1824 τό έν Κρανιδίω έδρεύον Νομοτελεστικόν 
σώμα προσεκάλεσεν αυτόν ΐνα επανερχόμενος άναδεχθή τήν επιστα
σίαν τής εθνικής τυπογραφίας καί εκδοσιν έφημερίδος. Μη δυνάμενος 
νά ΰπακούσ-ρ παρευΟϋς εί; την πρόσκλησιν της κυβερνήσεως άπήντησε 
τά  δέοντα, έξαιτούμενός συγγνώμην διά την ακούσιον καί έξ ανάγκης 
ταύτην άπείθειαν. Ή  ελληνική όμως κυβέρνησις έχουσα ανάγκην δημο
σιογραφικού οργάνου άνενέωσε την άπαίτησιν καί διά του Βουλευτικού, 
καί τόν Μάϊον του 1825 ό Φαρμακίδης δώσας την έκ τής ’ίονίου 
’Ακαδημίας παοαίτησίν του άνεχυύρησεν έκ Κέρκυρας. Έπανελθών περί 
τάς άρχάς ’Ιουνίου εις την 'Ελλάδα διά διατάγματος τής προσωρινής 
διοικήσεως (29 Σεπτεμβρίου) διωρίσθη ίφηιιεριδογράγος τής διοιχή- 
σεως, εχω ν νπό την όιεύθυναίν τον την τνπογραφ 'αν σ νγχεψ ένη ν  
άχό τρία πιεστήρια ρ ’ ΰ.Ια τ 'ά να γχα ΐά  των. 'Ο τότε γενικός γραμμα
τείς  Α. Μαυροκσρδάτος άναγγέλλων αΰτω τ ’ άποφασισθέντα προσέ
θετε, « Δέν ήμποροϋσε βέβαια νά κάμνι καλητέραν εκλογήν ή διοί-* 
» κησις διά τοιοΰτον έ’ργον, διά το όποιον απαιτούνται φώτα, έκτε-

ταμέναι γνώσεις των πραγμάτων, καί υποκείμενον άπολαμβάνον 
» εντελώς την όπόληψίν της. »

Μετά ζήλου έργασθείς ό Φαρμακίδης εις διεύθυνσιν τής εθνικής 
τυπογραφίας καί την σύνταξιν τής Γενικής ’Εφηικερίδος, παρνιτήθη τόν 
Ιΐούνιον τού 1827 . ’Ελθόντος δέ τού ’Ιωάννου Καποδιστρίου ώς Κυ
βερνήτου τής 'Ελλάδος, ό Θεόκλητος, εΐ καί άποτελών μέλος τής 
έκλεξάσης αυτόν εθνικής συνελεύσεως τής Τροιζήνος, αντιπολιτευόμενος 
αυτόν εμεινεν ίδιωτεύων, καί συνειργάσθη μετά τής κατά τού Κυβερ
νήτου μερίδος, ήτις έθριάμβευσεν έν τή δολοφονία.

Την 14 ’Οκτωβρίου 1832  διωρίσθη υπό τής 'Ελληνικής Πολιτείας 
έφορος τού έν Αίγίνρ Κεντρικού καί τού Προκαταρκτικού σχολείου μέ 
μ.ισθόν διακοσίων φοινίκων κατά μήνα· ’Ελθοντος τού βασιλέως ”θΘω- 
νος διωρίσθη μέλος τής επιτροπής ήτις έπεφορτίσθη τήν σύνταξιν σχε
δίου άφορώντος τόν εκκλησιαστικόν διοργανισμόν (15 Μαρτίου 1 8 3 3 ), 
καί είργάσθη ένζήλως εις διακήρυξιν τού αύτοκεφάλου τής ελληνικής 

εκκλησίας.
Τήν 2 5  ’Ιουλίου 18 3 3  διωρίσθη γραμματεύς τής διαρκούς ίεράς 

Συνόδου τού βασιλείου τής 'Ελλάδος, καί τήν 17  Ίανουαρίου 1 8 3 7  
επίτιμος καθηγητής τής Οεολογικής σχολής έν τώ νεοσυστάτω πανε- 
ϊϊΐστημίω, έπί έπιμισΟίω δραχμών έκατόν κατά μήνα.
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Την 20  Νοεμβρίου 1839  απολυθείς τής θέσεως τοΰ παρά τή ιερά συνδ- 
δω γραμματέως διωρίσθη τακτικός καθηγητής τής θεολογίας έν τώ πα
νεπιστημίου (‘). Την άπο τής ίεράς Συνόδου άπομάκρυνσίν του θεωρήσας ό 
Φαρμακίδης ώς ύπενεργηθεϊσαν υπό τοΰ Κωνσταντίνου Οικονόμου, 
έδημοσίευσε την ’Απολογίαν, έν ή λάβρος επιπίπτει κατ’ αυτοί». Άναλα- 
βών ύστερον την παρά τή Συνάγω θέσιν τοΰ γραμματέως οιετήρησεν 
αυτήν μέ'/p t τοΰ κατά Μάϊον τοΰ 18 6 2  έπέλθόντος θανάτου του.

'Ο Φαρμακίδης ήν έκ των καλών έλληνιστών καί θεολόγων τοΰ 
χαιροΰ του, δεν είργάσθη όμως υπέρ τής θρησκείας των πατέρων του 
μετά τής αυτής ειλικρίνειας, μεθ' ής υπέρ τής ελευθερίας τής πατρί- 
δο; του έπρομάχησεν. 'Ο κατά τής μεγάλης εκκλησίας ’Αντίτομός του 
είναι σάτυρα ελεεινή κατά τής ορθοδόξου εκκλησίας, έν ή άσέμνως μυκτη
ρίζεται ή έν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος, ήτις χάριν τοΰ έλληνισμοΰ 
προθύμως άναγνωρίσασα την ανεξαρτησίαν τής ελληνικής εκκλησίας 
έδικαιοΰτο μάλιστα νά προσδοκά δείγματα τής ήμετέρας ευγνωμοσύνης.

Σ  υγγράιιαατα.
— Στοιχεία τής Ελληνικής γλώσσης εις χρήσιν τών σχολείων τής Ελλάδος. 

Έ ν  Βιέννη 1815 .— (Ή  Ελληνική αΰτη έγκυκλοπαιδεία συνετε’θη ΰπό Φριδερί- 
Χου Ίακωβσίου, καί διαρρυδμισθεϊσα ύπό θ .  Φαρμακίδου έχρησίμευσεν ώς τό 
μόνον Ελληνικόν κείμενον διά τά σχολεία, αντί τής τέως εισηγμένης τοΰ Πα
τούσα- μετετυπώθηδ’ έν Κέρκυρα καί έξεδίδοτο Ά θήναις, μεχρις δτου επαυσεν ή 
χοήσις αυτής διά τής δπό Α. Κορόμηλα Ικδοθείσης Χρηστομάθειας τών Α . 
'Ραγκαβή καί Σ. Βυζαντίου).

— Γενική Έφημερίς. Έ ν  Ναυπλίω 1825 — 27.
—Περί Ζαχαρίου υίοϋ Βαραχίου. Έ ν  Άθήναις 1838.
— Ό  ψευδώνυμος Γερμανός. Έ ν  Αθήναις 1838.
— ’Απολογία. Έ ν  Άθήναις 1840 (Ιξεδόθη δίς άμετάβλητος έκ τής τυπο

γραφίας Ν . Άγγελίδου).
— Περί δρκου. Έ ν  Ά θήναις 1840.
—Ή  Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων. Έ ν  Άθήναις 1844 τόμ. 7 .
— Ό  Συνοδικός Τόμος ή περί Α λήθειας, έν Ά θήναις 1852. (Οΰτός έστιν 

δ διαβόητος Άντίτομος ή έπίκρισις τοΰ έπί πατριάρχου Ανθίμου έκδοθέντος 
συνοδικού τόμου προς άναγνώρισιν τοΰ αΰτοκεφάλ.ου τής Ελληνικής Εκκλησίας).

— Πάμπολλαι διατριβαί έν τψ Αογίω Ε ρ μ ή  (1816 — 1819) καί έν τή Ά θηνα} 
πολιτική τών Αθηνών Εφημέριοι.

(’) θ. Φαρμακίδου απολογία.

Ι Ε  Λ Ο Σ.
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Άργυρόπουλο; ’Ιάκωβο; 719. 
Άργυρόπυλο; Ιωάννη; 45. 
Άρκούδη; Άλέζανδρο; 452. 
Άρκούδιο; ’Αντώνιο; 231. 
Άοκούδιο; Πέτρο; 260 .
Αρσένιο; Άνδρου 236.
Αρσένιο; Έλασσώνο^ 206,
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’Αρσένιο; ίερομόναχο; 254. 
*’Αρσένιος ιερομόναχο; 402. 
’Αρσένιο; καθηγούμενο; 217. 
’Αρσένιο; Μονεμβ οσία; 126. 
’Αρσένιο; Γιατρών 236. 
Αρσένιο; Τορνόβου 141. 
Ά σάνη; Γεώργιο; 691. 
Ά σάνη; Σπυρίδων 690. 
Αυγερινό; ’Αγαμέμνων 66ο. 
Αύλωνίτη; Γειοργιο; 342. 
Αϋλωνίτη; Σπυρίδων 411. 
Αύσόίλιο; Κωνσταντίνο; 234 . 
Ά χέλ η ; ’Αντώνιο; 421. 
Ά χέλ η ; Κωνσταντίνο; 420. 
Ά ψ αρά; Θεοφάνη; 169. 
Ά ψ αρά; Νεκτάριο; 169.

Β.
Βαβατινό; Νικόλαο; 413. 
Βαβεστρέλο; 233.
Βαλάσιο; Ά νδρέα; 420. 
Βάλβη; Παντολέων 578. 
Βάλβη; Ζαφείριο; 578. 
Βαλεριανό; 234.
Βάλερι; Βασίλειο; 230 . 
Βαλιούλια; Ιάκω βο; 603. 
Βαλσαμάκη; Γεράσιμο; 653. 
Βάλσαμο; Γειοργιο; 227 . 
Βάλσαμο; Μάρκο; 237 . 
*Βάλσαμο; Μάρκο; 417. 
Βάλσαμο; Νικόλαο; 419. 
Βάμβα; Νεόφυτο; 728. 
Βανδιλάκιο; Γεώργιο; 421. 
Βαρβαρίγο; ’Ιερεμία; 30 4. 
Βάρβοχα; ’Αντώνιο; 418. 
Βαρδαλάχο; Κωνσταντίνο; 691. 
Βαρίδη; Πέτρο; 577.
Βάρκοση; Νικόλαο; 506. 
Βάρκοση; Καλλίνικο; 507. 
Βαρλετα; Μαρίνο; 107. 
Βαρότζη; Κοσμά; 420. 
Βαρουχα; Γεώρ,ιο; 420. 
Βάρτα; ’Άνθιμ.ο; 438.
Βασίλειο; Κουταλινό; 600. 
Βασίλειο; Ποστέλνικο; 617. 
Βασιλικό; ’Ιάκωβο; 179. 
Βασίχιο; Φραγκίσκο; 237. 
Βατάτζη; 618.
Βελάστη; Θωμά; 601.
Βελημά; Γεώργιο; 612. 
Βελλαμαρΐνο; Βερτουκιο; 421. 
Ιελλαρδ; Νικόλαο; 609.

Βεμβάρδο; Νικόλαο; 41&. 
Βενδότη; Γεώργιο; 561. 
Βενεδικτο; Ικ Αάμαρη; 5 /6 .  
Βενε'ριο; Λαυρέντιο; 39S. 
Βενιαμίν Πελοττοννησιο; 576. 
Βενιε'ρη; Δημητριο; 618. 
Βενιζέλο; "Αγγελο; 331.
Βενι ζέλου Φιλοθέη 193- 
Βεργίκιο; "Αγγελο; 133. 
Βεργίκιο; Νικόλαο; 13ο. 
Βεργίκιο; ’Ιωάννη; 133. 
Βεργίκιο; Γεώργιο; 153. 
Βερναροή; ’Αργυρο; 593. 
Βερνάσα; 'Ραφαήλ 405. 
Βησσαρίων άββά; 3ο. 
Βησσαρίων Νικαία; 11, 1 2 ,2 5  
Βησσαοίων Ικ Ραψάνη; 5 /1 . 
Βιε’ρο;'’Αλέξανδρο; 420.
Βίκτωρ Κερκυραΐο; 417· 
Βιλαρα; ’Ιωάννη; 648.
Βλαντη; Σπυρίδων 688. 
Βλάσιο; Γαβριήλ 302 
Βλασόπουλο; Στυλιανό; 679. 
Βλαστό; ’Αντώνιο; 237. 
Βλαστό; Γεώργιο; 233. 
*Βλαστό; Γεώργιο; 418. 
Βλαστό; Δημητριο; 417. 
Βλαστό; ’Εμμανουήλ 294. 
Βλαστό; Μανουήλ 232 .
Βλαστό; Μελέτιο; 232.
Βλαστό; Μιχαήλ 294.
Βλαστό; Νικόλαο; 112.
* Βλαστό; Νικόλαο; 417. 
Βλάχο; Γεράσιμο; 336.
Βλάχο; Γρηγόριο; 338. 
Βογορίδη; ’Αθανάσιο; 693. 
Βίδα; Δημητριο; 602.
Βόλ Γεώργιο; 420.
Βοναφεύ; Ιωάννη; 230.
Βότζα; Βαρθολομαίο; 236. 
Βουβούλιο; Νικόλαο; 598. 
Βούλγαρι; ’Αντώνιο; 4 19. 
Βούλγαρι; Βίκτωρ 418. 
Βούλγαρι; Γεώργιο; 342 . 
Βούλγαρη; Ευγένιο; 566. 
Βούλγαρι; ’Ιωάννη; 343. 
’’Βούλγαρι; ’Ιωάννη; 597. 
Βούλγαρι; Νικόλαο; 3 41. 
"Βούλγαρι; Νικόλαο; 421. 
Βούλγαρι; Πέτρο; 613. 
Βούλγαρι; Σπυρίδων 342. 
Βούλγαρι; Σταματέλο; 418.
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Βούλγαρις Στέφανος 419. 
Βούλγαρις Νριστόφορος 343. 
Βουλισμας Δωρόθεος 613. 
Βουστρυινιος Γειόργιος 267. 
Βουστρώνιος ’Ιωάννης 295. 
Βουτζαοας Πέτρος 419.
Βρανας Κορτέσιος 403.
Βρετός Ματθαίος 416. 
Βροντό'πουλος ’Ιωάννης 229.

Γ.
Γαοαλας Γεώργιος 418. 
Γαβαλας Νικόλαος 4 2 0 .
Γαβριήλ 74.
Γαβριήλ Ιεροδιάκονος 233. 
Γαβριήλ εκ Καρπενησιού 438. 
Γαβριήλ Ναύπακτού 284 . 
Γαβριήλ Σμύρνης 235. 
Γαβριηλόπαυλος Νικόλαος 596.
Γ  αετάνος Νικόλαος 234 .
Γαζής ’Ανδρόνικος 40.
Γαζής "Ανθιμος 693.
Γαζής Δημήτριος 40.
Γαζής Θεόδωρος 33,37.
Γαλανός Δημήτριος 672. 
Γαλατιανός Ματθαίος 403. 
Γαλατινός 73 .
Γαρούτσης Γεώργιος 419. 
Γεμιστός Γ . (ΠλήΟωνή 
Γεμιστός ’Ιωάννης 228.
Γεννάδιος Γεώργιος 720 . 
Γεννάδιος (Σχολάριος).
Γεράρδος Φραγκίσκος 597. 
Γεράσιμος Βυζάντιος 600. 
Γεράσιμος 'Ηράκλειας 465 
Γεράσιμος ιερομόναχος 124. 
*Ρεράσιμος Ιερομόναχος 294, 
Γεράσιμος οικονόμος 217. 
Γεράσιμ,ος Χαλεπίου 614. 
Γεργάνος Ζαχαρίας 308. 
Γερμανός Αίτωλός 109.
Γερμανός Αοκρός 317.
Γερμανός Κρητικός 603. 
Γεωργερίνης Ιωσήφ 344 
Γεωργιλας Εμμανουήλ 101. 
Γεώργιος Αίτωλό; 231.
Γ  ώργιος έξ ’Αργυροκάστρου 012. 
Γεώργιος έξ Ίωαννίνων 612. 
Γεώργιος Μανουήλ 616.
Γεώργιος οικονόμος 'Ρόδου 234. 
Γεώργιος ΚορίνΟιος 139.
Γεώργιος λογοθέτης ’Αθηνών 235.

Γεώργιος ’Ρόδιος 234.
Γεώργιος Τραπεζούντιος 459.
Γειοργίου ’Αλέξανδρος 9S. 
Γεωργίου Παναγιώτης 609. 
Γιαννούλης (Ευγένιος Αίτωλό ). 
Γιγνάτιος Ιωάννης 418. 
Γλυζώνιος ’Εμμανουήλ 204. 
Γονέμης ’Ιωάννης 376.
Γονέμης Μάρκος 376.
Γονε’μ η ; Σκηπίων 376. 
Γοργορίνης Νικόδημος 404. 
Γορδάτος Κωνσταντίνος θ99. 
Γόρδιος ’Αναστάσιος 437. 
Γουζέλης Δημήτριος 694 . 
Γουλιμής Αναστάσιος 574 . 
Γουλιμής Γεράσιμος 574. 
Γουλιμής Φραγγούλης 574. 
Γούνας Άνδρέας 615. 
Γρανδενίγος Ά ίουσιος 335. 
Γραδενίγος ’Αντώνιος 335. 
Γρηγορας Μητροφάνης 445. 
Γρηγορίνης Γεράσιμος 680. 
Γρηγόριος Ε ’ 620.
Γρηγόριος Δυρραχίου 606. 
Γρηγόριος Ιερομόναχος 415. 
Γρηγόριος Μιτυλήνης 236. 
Γρηγόριος Ναύπακτού 593. 
Γρηγόριος ΠεριΟεωρίου 235. 
Γρηγόριος Σίφνιος 651.
Γρηγόριος Χίος 110. 
Γρηγορόπουλος Δημ,ήτριος 108. 
Γρηγορόπουλος ’Ιωάννης 108. 
Γρηγορόπουλος Μητροφάνης 217. 
Γρίτης ’Ιωάννης 41S.

Δ.
Δαβιάνος Ξαβέριος 350.
Δάοιλας Πέτρος 236 .
Δα δίκης 607.
Δαιμονογιάννης 294 .
Δαλασσηνός ’Ιωάννης 234. 
Δαμασκηνός Βυζύης 284. 
Δαμασκηνός Ναύπακτού (Στουδίτη 
Δαμιανός Βασίλειος 4 1 9.
Δαμιλας ’Αντώνιος 106/ 
Δαμισιανός ’Ιωάννης 305. 
Δαμωδός ’Αντώνιος 4! 9.
Δαμωδός Βικέντιος 468.
Δάνδολος Βαρθολομαίος 4 2 0 , 
Δανιήλ ’Εφέσου 103·
Δανιήλ Σερρών 284.
Δανιήλ Προικονήσου 284 ,
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Δαπόντες Καισάριος 501.
Δάρβαρι? Δτ,μητριοί 564. 
Δάρβαρις Πέτρος 565.
Δαράκης Βίκτωρ 596.
Δαράκηί Γεώργιος 596.
Δαράκηί Εμμανουήλ 596. 
Δαράκηί Νικόλαοί 596.
ΔαρεΤοί 74.
Δαρμάριοί Άνδρέας 2 !4. 
Δάσκοληί ’Αννίβας 613.
Δεβάρης Ματθαίος 158.
Δεβάρης Πέτρος 159.
Δεκάδυος ’Ιουστίνος 101.
Δελιάνος Ίλαρίων 693. 
Δελ.λαγραμμάτικας Ιωάννης 654. 
Δελλαδέτζιμας "Αγγελοί 643. 
Δελλαδέτζιμας Νικόλαος 645. 
Δεμοντεσάντος Σταμάτιος 286. 
Δενδρηνδς Κωνσταντίνος 6-ύο. 
Δενόρες Ίάσων 1 9 /.
Δενδρες Πέτρος 198.
Δεπάκολος 112.
Δερβησιάνος Ά νανίας 487. 
Δευτερεΰος Γεώργιος 230. 
Δεφαράνας Μάρκος 409.
Δήμαρος Λάμπρος 612.
Δημέρου Παγκράτιος 611. 
Δημητριάδης Στέφανος 617. 
Δημητριος έκ Γραμμένου 577. 
Δημήτριος θεσσαλονικε'.ς 227. 
Δημητριος Λαρίσσης 235. 
Δημητριος νοτάριος 143. 
Δημητρίου Άνδρε ας 231. 
Δημητρίου Θεόδωρος 75. 
Δημητρίου ’Ιωάννης 578.
Δήμος Ζαβερδινός 578. 
Διακρούσης "Ανθιμος 410. 
ΔιασωρΓνος ’Ιάκωβος 210. 
Διονύσιος έξ Άγράφων 100. 
Διονύσιος Άδριανουπόλεως 610. 
Διονύσιος άναχωρητής 151. 
Διονύσιος Βιζύης 235.
Διονύσιος Ήρα-λείας 217. 
Διονύσιος Ιερομόναχος 35. 
^Διονύσιος Ιερομόναχος 233. 
Διονύσιος Καλλιπολίτης 610. 
Διονύσιος Λακεδαιμόνιας 303. 
Διονύσιος Λαρίσσης 303.
Διονύσιος Ναυπλίας 416.
Διονύσιος Πλαταμώνος 616. 
Διονύσιος πρωτοσύγγελος 217. 
Διονύσιος Τορνόβου 363.

Διονύσιο ς Τραιτεζούντιος 605. 
Διπλοβατάτζης θω μάς 132. 
Δομεσιανός 293·
Δόνας ’Ιωάννης 608.
Δονδίνος Βαπτιστής 418.
Δοξαρας Νικόλαος 421.
*Λοξαρ5ς Νικόλαος 426·
Δοξαοας Παναγιώτης 425. 
Δοξαρας Παρθένιος 280, 294. 
Δοξαρας Παχώμιος 417.
Δοριανός Ίωάυαφ 2 1 / .
Δοσίθεος Δωριεύς 25.
Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων 379. 
Δοσίθεος Ευανθίας 1ϋ2·
Δούγκας Στέφανος 71 Ο.
Δούλκης Γεώργιος 419.
Δούκας 102.
Δούκας Δημητριος 227.
Δούκα ς Μιχαήλ 554.
Δούκας Νεόφυτος 702.
Δουκάτωρ Γεώργιος 294 . 
Δραγονδΐνος Φραγκίσκος 421. 
Δραγούμης Μάρκος 728. 
Δριμητικός Νικόλαος 406. 
Δρυμοκάτης (Χρυσολωρας Μιχ). 
Δωρόθεος Λακεδαιμόνιας 144. 
Δωρόθεος Λέσβιος 460.
Δωρόθεος Μονεμβασίας 223 .

Ε.
Ίίζεκιήλ Κόρινθου 285. 
Ελεαβοΰλκος Θωμάς 1 44. 

Έλλάδιος ’Αλέξανδρος 447. 
’Ελευθέριος 'Ρόδιος 178. 
Εμμανουήλ ιατρός 561. 
Εμμανουήλ Κύπριος 112. 
Εμμανουήλ ρήτωρ <01. 
Εμποροκομήτης Χριστόφορος 599. 

’ Επαρχος ’Αντώνιος 160.
Επαρχος Γ.ώργιος 160 

’Έπαρχος Θεόφιλος 237. 
Έπισκοπόπουλος Βενέδικτος 2 34 . 
Έπιφάνιος Άνδρέας 415. 
Επιφάνιος Καισάριος 284. 

Έρμώνυμος Γειόργιος 6 7 .6 . 
Ερρίκιος Γεώργιος 418.

Έρρίκιος ’Ιωάννης 418.
Ευγενικός Άνδρέας 407.
Ευγένιος Λίτωλος 327.
Ευγένιος Σουμελιώτης 609. 
Εύόαιμονογιάννης Άνδρέας 199- 
Εϋοαιμονογιάννης Θεόδωρος 236 . 
Ευθύμιος ’Αντιόχειας 287.
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Έύθύμιος έκ Καρπενησιού 437. 
Έφραίμ ’Αθηναίος 507.

ζ.

Ζαβίρας Γεώργιος 540.
Ζαβίρας Κωνσταντίνος 543. 
Ζαγκαρό'ος 'Ιερεμίας 294. 
Ζαγοραίος Διονύσιος 615.
Ζάκρας Λίβιος 417.
Ζαλύκης Γρηγόριος 685.
Ζαμπέλιος Νεκτάριος 351. 
Ζαμφουρνάρος Θεοφύλακτος 408. 
Ζαννετίνος Διονύσιος 173.
Ζένος Πέτρος 420.
Ζερβός Κωνσταντίνος 234.
Ζερβός Σεραφε:μ 286.
Ζερτζούλης Θεόφιλος 500. 
Ζερτζούλης Κυριάκός 500. 
Ζερτζούλης Νικόλαος 499.
Ζηκαίος Δημητριος 539.
Ζήνος ’Αλέξανδρος 112.
Ζήνος Απόστολος 472.
Ζηταίος Χρύσανθος 464.
Ζόγιας ’Ιάκωβος 420.
Ζόγιας Νικόλαος 418, 420.
Ζούκας Γεώργιος 418.
Ζυγομαλάς Θεοδόσιος 1 83. 
Ζυγομαλάς ’Ιωάννης 176. 
Ζωγράφος Γεώργιος 599.
Ζωγράφος Πέτρος 658.

II.
Ήλιάδης Μανασής 5 1 3 ,4 8 1 .
Ή λίας μοναχός 111.
'ΙΙρακλειανός ’Ιωάννης 235. 
Ήσαίας Μεγασπηλαιώτης 228. 
Ήσαίας μοναχός 45.

θ .
Θεοδώρητος ’Αθανασίου 619. 
Θεόδωρος δομέστικος Αήμνου 236. 
Θεόδωρος Τραπεζοόντιος 414. 
Θεόκλητος Ίβηρίτης 593. 
Θεόληπτος μοναχός 234. 
θεολόγητος ’Ιωάννης 608. 
θεοσκόπολις 224 .
Θ.οτόκης Νικηφόρος 583. 
Θεοφάνης 330
Θεοφάνης |ξ  ’Αγραφων 496. 
Θεοφάνης Θεσσαλονίκης 229. 
Θεοφάνης Ιεροσολύμων 402. 
Θεοφάνης Μήδειας 105.

Θεοφάνης Ναουσαίος 60S·
Θεοφάνης 'Ραιδεστοϋ 284 .
Θεοφιλας Ιάκωβος 655.
Θεόφιλος Καμπανίας 611.
Θεωνάς 211.
Θωμάς Ρόδιος 610.

I .

’Ιάκωβος ’Αργείος (Μάνος).
Ιάκωβος Θεσσαλονίκης 330. 
’Ιάκωβος Κύπριος 598.
’Ιάκωβος Αιτσάς καί Άγράφων 330, 
Ιάκωβος Μήλιος 471 - 
’Ιάκωβος όσιομάρτυς 211.
Ιγνάτιο; I i5 .

’Ιγνάτιος Άντίσσης 152 
’Ιγνάτιος Οΰγγροβλαχίας 693. 
Ίδομενευς Γεώργιος 655.
Ιέραξ 202.
'Ιέραξ ’Αλέξανδρος 202 .
Ιερεμίας Άδριανουπόλεως 235. 
Ιερεμίας Β’ 186 
'Ιερεμίας Κρής 606.
'Ιερόθεος Λίτωλός 617.
'Ιερόθεος Δρύστρας (Κομν. ’Ιωάννης). 
'Ιερόθεος Εΰρίπου 624.
'Ιερόθεος Ιβηρίτης 601.
'Ιερόθεος Κεφαλλήν 407.
'Ιερόθεος Μονεμβασίας 207.
'Ιερόθεος Πελοποννησιος 607 . 
Ιερόπαις Νικόλαος θ97.
'Ιερώνυμος (Έρμώνυμος Γεώργιος). 
'Ιλαρίων μοναχός 104.
Ίουστινιάνης ’Αλέξανδρος 230. 
Ιουστινιανός 418.

’Ιουστινιανός Παναγιώτης 408, 409. 
’Ιουστινιανός Σίλβεστρος 419. 
Ιππόλυτος Χίου 217.
’Ίσ /ς  ('Ράλλης Μιχαήλ).
Ισίδωρος ιερομόναχος 35.

’Ισίδωρος 'Ρωσσίας 35.
’Ιωακείμ ’Ίμβρου 236.
Ιωακείμ Πάριος 609.

’Ιωάννης ’Αγραφιώτης 597.
’Ιωάννης Εμμανουήλ 616.
Ιωάννης Θεσσαλονικεύς 21.
’Ιωάννης Λεσβιος 460.
’Ιωάννης Λίνδιος 613.
’Ιωάννης οικονόμος Μιτυλήνης 235. 
’Ιωάν, ρεφενδάριος Παραμυθίας 267. 
Ιωάννης 'Ρόδου 609,
Ιωάννης Χίος 112.
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Ίωανν'κιος Αλεξάνδρειάς 416. 
Ίωαννίκιος Γάνου και Χώρας 284. 
Ίωαννίκιος Δημητριάδος 330. 
’Ιωαννίκιος Κασανδρείας 414. 
Ίωάννου Κυριάκος 693.
Ίωάσαφ Άμασείας 235 .
Ίωάσαφ Έλασσώνος 28  £*
Ίωάσαφ Θεσσαλονίκη; 236. 
Ίωάσαφ Ίσχανίου 235.
Ίωάσαφ Κυζικου 144.
’Ιωάσαφ Λήμνου 236.
Ίωάσαφ Νευροκόπου 233 .
Ί ώ β  μοναχός 414.
Ίιόσηπος Μοισιόδαξ 563.
Ιωσήφ Θεσσαλονίκης 108.

Κ·
Καβαδίας 'Ιερεμίας 606.
Καβαδίας Μακάριος 61ο. 
Καβαλιώτης Θεόδωρος 395. 
Καβάκης ( Ράλλης Λημήτριος). 
Καβάσιλας Νικόδημος 316. 
Καβάσιλας Συμεών 200.
Κάβοας Ζήσης 619.
Καβρίκας 471.
Καβρίκας Νικόλαος 578.
Καβρίκας Σπυρίδων 655. 
Καγγελάριος ’Αλέξανδρος 6 0 1. 
Καίσαρ Σάμιος 233.
Καισάριος ιερομόναχος 597. 
Καισάριος 'Ρημνίκου 361. 
*Καισάριος 'Ρημνίκου 611 . 
Κακαβέλας Γεράσιμος 384. 
Κακαβέλας 'Ιερεμίας 383. 
Κακαβέλας Μιχαήλ 420. 
Καλαφάτης Άνδρε'ας 237. 
Καλαφάτης Γεώργιος 420 
Καλαφάτης Εμμανουήλ 418. 
Καλεπιανός "Αγγελος 228. 
Καλλε'ργης Άνδρέας 73. 
Καλλε’ργης ’Αντώνιος 175. 
Καλλέργης Γεώργιος 418, 420. 
Καλλεργης Ζαχαρίας 120. 
Καλλέργης Καλλιόπιος 409. 
Καλλέργης Λέων 416.
Καλλεργης Ματθαίος 419. 
Καλλέργης Νικόλαος 655. 
Καλλεργης Πέτρος 74.
Καλλιάκης Νικόλαος 378. 
Καλλίνικος Άκαρνάν 352. 
Καλλίνικος Λ' 6(34.
Καλλιττολίτης Μάξιμος 3 0 9 ,

Κάλλιστος ’Αθηνών 132.·
Κάλλιστος ’Ανδρόνικος 74 , 33. 
Κάλλιστος Αέοου 236.
Κάλλιστος Ρόδου 233.
Καλλονάς Γαβριήλ 326.
Καλλονάς Ιερόθεος 417.
Καλλονάς Μελέτιος 413.
Καλλονάς Σωφρόνιος 417. 
Καλλούδης ’Αρσένιος 351, 
Καλογεράκης 413 
Καλογ-ο άς "Αγγελος 476. 
Καλογεράς Άνδρέας 57 4. 
Καλογεράς Ευστάθιος 578. 
Καλογεράς Κωνσταντίνος 573. 
Καλογεράς Σταματέλος 421. 
Καλόγνωμων Γεράσιμος 614. 
Καλοσΰνας ’Αντώνιος 230. 
Καλοταράς 73.
Καλύβας Γεώργιος 173. 
Καμαριώτης Ματθαίος 60. 
Καμπάνης Διονύσιος 635. 
Καμπάνης Χριστόφορος 230, 415. 
Καναοούτσης Ιωάννης 110. 
Κανελος Στέφανος 684.
Κανόπιος Ναθαναήλ 403. 
Καντακουζηνός Δημήτριος 112. 
Καντακουζηνός Κωνσταντίνος 600. 
Καπέλλος 412.
Καπετανάκης Λεονάρδος 609. 
Καττ.-τανάκ.ης Μανουήλ 693. 
Καπισκ.ας Γεώργιος 236. 
Καποδίστριας Ά γγελ ο ; 343. 
Καποδίστριας Ιερώνυμος 421. 
Καποδίστριας Λαυρέντιος 419. 
Καραβέλας Νικόλαος 417. 
Καραθεοδωρής Στέφανος 653. 
Καραϊωάννης Κωνσταννϊνος 556. 
Καραϊοιάννου Στέφανος 607- 
Καρακάσης Δημήτριος 559. 
Καρακάσης Κωνσταντίνος 693. 
Καρανδινός Σπόρος 421. 
Καραπάνος Κωνσταντίνος 376. 
Καραπάνος Φωτός 576.
Καρατσάς Γεώργιος 558.
Καρατσάς Θεόκλητος 497. 
Καρατσάς ’Ιωάννης 559. 
^Καρατσάς Ιωάννης 559. 
Καρατσάς Νικόλαος 558.
Καρατσάς Στέφανος 558. 
Καρμαλίκης Αντώνιος 123.
Κάρμα; ’Ιωάννης 577.
Κ άρμα; Φίλιππος 317.
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Καρμπούνης Νικόλαος 575. 
Καρμπούνης Φραγκούλης 575. 
Καρμ,πούνης Χαράλαμπος 575. 
Καρναβάκ.ης Πέτρος 234. 
Καροΰσος ’Αντώνιος 421. 
Καροΰσος Γεράσιμος 646. 
Καρρε’ριος Γεώργιος 112. 
Καρτάνος Ίωαννίκιος 147. 
•Καρτάνος Νικόλαος 409. 
Καρύκης Θεοφάνης 217· 
Καρυοφύλλης Ιωάννης 237. 
'Καρυοφύλλης ’Ιωάννης 374. 
Καρυοφύλλης Πασχάλης G00. 
Καρυόφυλλος ’Ιωάννης 264. 
Καρυστηνός Θεόδωρος 108. 
Κασιμάτης Ηρακλής 237. 
Κασιμάτης Ιωάννης 2 29 . 
'Κασιμάτης ’Ιωάννης 419. 
Κασιμάτης Παΰλος 418. 
Κασιμάτης Π έτρ ο;  596. 
Χασσιανός ’Αγαπητός 109. 
Καστελης Δομένικος 233. 
Καστρίσιος Δανιήλ 373 
Κατάνης ’Αντώνιος 416.
Κατάνης Θωμάς 400.
Κατάνης Πέτρος 237.
Καταρτσής Δημήτριος 613. 
Κατηλιανός Διονύσιος 293. 
Κατήφορος ’Αντώνιος 521. 
Κατσαίτης Ιωάννης 421. 
Κατζιούλης ΠαρΟε'νιος 599. 
Καυσοκαλυβίτης Νεόφυτος 510. 
Καψάλης Δημήτριος 578. 
Κελεστίνος Ρόδιος 617.
Κε’μιζος Ιγνάτιος 603.
Κεραμεύς Νικόλαος 322 . 
Κεφαλάς Χριστόφορος 645. 
Κιγάλας Ίλαρίων 300.
Κιγάλας Ιωάννης 300.
Κιγάλας Ματθαίος 298.
Κλάίιος ’Ιωάννης 236.
Κλάδος Νικόλαος 416, 417. 
Κλαπατσαράς (Δαράκηςί.
Κλήμης Σωζοπόλεως 284 . 
Κλόόιος Ίο)άννης 236 .
Κλόίιος Φλωριανός 237 
Κοτρίχας Παναγιώτης 654. 
Κοκκινάκης Κοινσταντινος 660. 
Κοκκινομύτης Κωνσταντίνος 578. 
Κόκκινος ’Αλέξανδρος 417. 
Κόκκινος Γεώργιος 421- 
Κοκκος Φραγκίσκος 295.

(ν ε ο ε λ λ . Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ.)

Κολέτης Πέτρος 40 3.
Κολέττης Δημήτριος 460 
Κολέττης Λ ιβ ερ ία ς  459.
Κολομπής Φραγκίσκος 597. 
Κολυτζήόης Ματθαίος 403. 
Κομνηνός ’Αναστάσιος 373. 
Κομνηνός Ιωάννης 397.
Κομοϋτος ’Αντώνιος 599.
Κουμοΰτος Δημήτριος 600. 
Κουμοϋτος Ματθαίος 421 . 
Κονταράτος Γεώργιος 418. 
Κονταρής Γεώργιος 411.
Ιΐόνταρης Διονύσιος 602. 
Κονταρήνος Κρήτης 295. 
Κονταρίνης Μιχαήλ 416. 
Κοντοβλάκας ’Ανδρόνικος 109. 
Κοντολέος Χριστόφορος 232. 
Κοντονής ’Ιωάννης 484.
Κοντός ’Ιωνάς 602.
Κοντός Πολυζώης 652.
Κοραής ’Αδαμάντιος 662.
Κοραής ’Αντώνιος 446 .
Κορέσιος Γεώργιος 247 .
Κορέσιος ’Ιωάννης 201.
Κορε’σιος Μιχαήλ 201.
'Κορέσιος Μιχαήλ 407.
Κορέσιος Νικόλαος 201.
Κορέσιος ΓΙαϋλος 418.
Κορνάρος Βικέντιος 603.
Κορνήλιος Γεώργιος420.
Κορνήλιος Ίωάσαφ 528- 
Κορυδαλλεύς Θεόφιλος 250. 
Κορωναίος Τζάνες 227 .
Κορωνιός "Αντώνιος 617.
Κοσμάς Αίτωλός 487.
Κοσμάς Έπιδαυριος 605.
Κοσμάς Κύπριος 413.
Κοσμάς Ματθαίος 421.
Κοσμάς Νικόλαος 217.
Κουαρτάνος Άνδρεας 418.
Κουαρτάνος Λουκάς 416, 417. 
Κουαρτάνος Νικόλαος 418. 
Κσυβουκλέσιος Δανιήλ 111. 
Κουβουκλεσιος ’Ιωάννης 45, 74 , 111. 
Κουερίνης ’Εμμανουήλ 598. 
Κουϊρίνος Γεώργιος 419.
Κουϊρίνος Νικόλαος 237.
Κοόμας Κωνσταντίνος 676. 
Κουνάδης Άνδρεας 229 .
■Κοόρσουλας Νικόλαος 254 , 285. 
Κουρτεσιος (λ.χολαριος Γεννάδιος). 
Κουταλινός Βασίλειος 468.

48
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Κουτούβαλης Σωφρόνιός 483 , 485* 
Κούτσικος Κωνσταντίνος 619. 
Κουττούν.ος Ιωάννης 301. 
Κραβαρίτης ’Ιωάννης 578.
Κράλης Μιχαήλ 254.
Κοασάς Κο>ν·?ταντΐνος 419. 
Κρεμμύοα? Γεώργιο? 594.
Κριχία? Νικόλαο? 474.
Κριχόπουλο? Κουνιάλη? 411. 
Κριχόπουλο? Μηχροφάνη? 297. 
Κριχόπουλο? Μιχαήλ 111. 
Κυμηνίχη? Σεβασχο? 3 <7. 
Κυπριανό? 112- 
Κυπριανό? ’Αλεξάνδρειά? 512. 
Κυπριανό? Κύπριο? 611.
Κυπριανό? Σμύρνη? 468. 
Κυοιακόπουλο? Τιμόθεο? 604. 
Κυριάκό? Ιωάννου 603·
Κυριάκό? πρεσβύχερο? 1 2.
Κύρκο? Νικόλαο? 604.
Κύρκο? Σπυρίδων 577.
Κυρίνο? 74.
Κυρίνο? N r/.όλαο? 410.
Κύρι)7.ο? Άδριανουπολίχη? 678. 
Κύριλλο? έκ Δουνίσχη? 577. 
Κύριλλο? Θαυμακοϋ 235.
Κύριλλο? Νικαία? 235.
Κύριλλο? Πελοποννήσιο? 486. 
Κύριλλο? Πεχραΐο? 607.
Κύριλλο? Σινα 608.
Κύριλλο? Χίο? 111.
*Κύριλλο? Χίο? 290.
•^Κύριλλο? Χίο? 409.
Κωδινό? Γεώργιο? 103.
Κωνσχανχά? Γρηγόριο? 695. 
Κωνχανχΐνο? Ζαβερδινό? ;7 8 . 
Κωνσχανχΐνο? Θεχχαλό? 614. 
Κωνσχανχΐνο? Μιχαήλ 615. 
Κωνσχανχΐνο; Μοσχοπολίχη? 601. 
Κωνσχανχΐνο? νοχάριο? 235.
Κωνσχ. πρωχοαποσχολάριο? 235. 
Κωνσχανχΐνο? Γεώργιο? 603. 
Κωνσχάνχιο? Α ’ 741 .
Κωνσχάνχιο? 'Αγιορίχη? 317. 
Κωνσχάνχιο? έκ Αοιδορικίαυ 438. 
Κωνσχάνχιο? Μπουζαίου 693. 
Κωνσχάνχιο? Τ ρ ίκ κ η ?6 ΐ4 .

Λ.
Ααζαρόπουλο? ’Ιωάννη? 602. 
Λάζαρο? Άπόσχολο? 610.
Λαμπιδιο? Ιωάννη; 598,

Λάνοο? ’Αγάπιο? 313.
Αάνδο? Άνχώνιο? 598.
Λάνζα? Βενεδικχο? 343.
Λαόνικο? Κρή? 112.
Λάσκαρι? ’Άγγελο? 120.
Λάσκαρι? Ίάνο? 113.
Λάσκαρι; ’Ιωάννη? 120.
Λάσκαρι? Κωνσχανχΐνο? 48. 
Λάσκαρι? Νικόλαο? 233.
Λάσκαρι? Φιλανθρωπινό? 36. 
Λάσκαρι? Φραγκίσκο? 120. 
Λάσκαρι? Χρύσανθο? 303. 
Λαυρέντιο? ’Αθηνών 4 52- 
Λαυρενχιο? Διδυμοχοίχου 284. 
Λαυρένχιο? Σηλυβοία? 284. 
Αεζενιάνο? Γεώργιος 419.
Λειχοϋόαι (Ίωαννίκιο? Σωφρόνιο?)358 
Λενχάρη? Δημήχριο? 112.
Λεονάρδο? ’Αγάπιο? 626 
Λεονάρδο? Χίο? 100.
Λεονχιάδη? Σεβασχό? 481.
Λεόνχιο? Εΰσχοάχιο? 182- 
Λεόνχιο? ΊΙλιουπόλεω? 624 . 
Λήσχαρχο? Έρμόδωρο? 143. 
Λιγαρίδη? Παΐσιο? 314.
Λικίνιο? Άνδρέα? 419, 443.
Λίλα? (Γορδάχο? Κ.)
Λίλιμο? Μιχαήλ 237 
Λίμα? Ιωάννη? 237·
Λίχινο? ’Αγάπιο? 618.
Λίχινο? Εμμανουήλ 418.
Λοβερδο? ’Αγάπιο? 578.
Αοβέρδο? Άλούσιο? 419.
Λογαρά? Θεοφάνη? 232 .
Λογοθέχη? Ιωάσαφ 373- 
Λογοθέχη? Νικόλαο? 471.
Λολλΐνο? Άλούσιο? 202.
Λομβάρδο? Ιωάννη? 236.
Λομβάρδο? 'Ιερώνυμο; 237. 
Λουζινιάνο? Σχέφανο? 196.
Λουχάκη? 611.
Λουκάνη? Νικόλαο? 135.
Λούκαρι? Κύριλλο? 238.
Λουκά? 'Έκχωρ 421.
Λούμπινα? ’Ιωσήφ 233.
Λούπινα?Σχαμαχ. 343 ,411 ,419 ,421 . 
Λύχσικα? Γεράσιμο? 612.

Μ.
Μαγγανάρη? Μιχαήλ 417.
Μαδερό? A vxojvio? 379.
Μαδερό; ’Ιωάννη? 418.
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Μαδερός Μάρκος 417.
Μαζαράκης Νικόδημος 618. 
Μαϊνέριος ’Ιωσήφ 233.
Μαϊώτας Γεώργιος 395.
Μακάριος ’Αντιόχειας 288. 
Μακάριος Θεσσαλονίκης 152. 
Μακάριος Καρπάθου 23ο. 
Μακάριος Νεοκαισαρείας 284. 
Μακάριος Πάτμιος 439.
Μακάριος ηγούμενος Πάτμου 236. 
Μακάριος Τορνόβου 284 .
Μάκολας Ιωάννης 411.
Μακραϊας Σέργιος 629.
Μακρής Βησσαρίων 384.
Μακρής ’Ιωάννης 418.
Μακρής Κωνσταντίνος 65ο.
Μακρής Μακάριος 385.
Μακρής Μελέτιος 385.
Μαλ άκης Γιακουμής 595.
Μαλαξός Γρηγόριος 186.
Μαλαξός Μανουήλ 185.
Μαλαξος Νικόλαος 184.
Μάμας Γρηγόριος 58.
Μάμολας 595·
Μανδακάσης Θωμάς 554 . 
Μανδρίκαρδος Γεώργιος 419. 
Μανδρίκαρδος ’Ιωάννης 421. 
Μάνεσης Αντώνιος 342.
Μάνθος Ίωάννου 595.
Μανίκας Κωνσταντίνος 578. 
Μανολάκης ’Ιωάννης 468. 
Μανολάκης καμινάρης 693.
Μάνος ’Αθανάσιος 576.
Μάνος ’Ιάκωβος 430.
Μάνος ’Ιωάννης 420.
Μανουήλ αρχών 1 52.
Μανουήλ Κορίνθιος 123.
Μανουήλ νοτάριος Μιτυλίνης 23ϋ. 
Μανουήλ Πελοποννήσιος 224. 
Μανοϋσος 81, 83.
Μάξιμος Άγιορίτης 12 4.
Μάξιμος άρχιδιάκ. Αλεξάνδρειάς 29 4 
Μάξιμος Γεώργιος 237 .
Μάξ ιμος Πελοποννήσιος 96. 
*Μίξιμος Παλοποννήσιος 254. 
Μαράς Μάρκος 417.
Μαργούνιος Μάξιμος 212.
Μαρής Μελέτιος 416.
Μαριδάκης Μ ακάριος 600.
Μαρίνος Ευστάθιος 406.
Μαρίνος Λαυρέντιος 294.
Μαρίτσης ’Αρσένιος 217.

Μαρκοράς Ίωαννίκιος 409. 
Μαρ-κοράς Τρώΐλος 419, 343 . 
Μάρκος Αντώνιος 417.
Μάρκος Δημήτριος 693.
Μάρκος ιατρός 125.
Μ 'ρκος Κρήτης 1 Ι2.
Μάρκος Κύπριος 597. 
Μαρμαοοτοόοης ’Ιωάννης 618.
Μα ρμάτουλος Νικόλαος 406. 
Μαρμοράς Άνδρίας 356.
Μαρμοράς ’Αντώνιος 357.
Μαρμοράς Βικέντιος 357.
Μαρούλης Χαοάλαμπος 317. 
Μάρουλος Μιχαήλ 77.
Μαρτελάος Νικόλαος 406. 
Μάστρακας Στυλιανός 412. 
Ματζολένος Άνδρέας 356.
Ματθαίος Αίνου 235.
Ματθαίος Βυζάντιος 403.
Ματθαίος έκ Γανοχώρων 615. 
Ματθαίος Ιερομόναχος 35.
'Ματθαίος Ιερομόναχος 612. 
Ματθαίος Μνοαίων 403. 
Ματραπεζόπουλος Νεράντσιος 603. 
Μαυρίκιος Γεώργιος 237.
Μαυρίκιος ’Ιωάννης 419. 
Μαυρογιάννης Βενέδικτος 576. 
Μαυροειδής Νικόλαος 517.
Μαυροκο ρδάτος ’Αλέξανδρος 385,421. 
*Μαυροκορ. ’Αλέξανδρος Ίω . 642. 
Μαυροκορδατος Κωνσταντίνος 478. 
Μαυροκορδατος Νικόλαος 422· 
Μαυροκορδατος Παντελής 349. 
Μαυρόλυκος Φραγκίσκος 136. 
Μαυρομμάτης ’Ιωάννης 1 46. 
Μαυρομμάτης Μιχαήλ 438. 
Μαυρομμάτης Νεόφυτος 595. 
Μαυρομμάτης Νικόλαος 576, 646. 
Μαύρος Μιχαήλ 693.
Μεγδάνος Χαρίσιος 614.
Μέόικος Ιάκωβος 313.
Μεδιολανεΰς (Δαμίλάς Αντ.)
Μεζέριος ’Εμμανουήλ 420.
Μεζέριος Νικόλαος 420.
Μεζέριος Πέτρος 418.
Μεθόδιος Αίνου 468.
Μεθόδιος Αίτωλός 236 .
Μεθόδιος ιερομόναχος 236 .
Μεθόδιος Μελενίκου 144.
Μελέτιος έξ Ίωαννίνων 390. 
Μελισαηνός Γρ. (Μάμας).
’Μελισσηνός Γρηγόριος 337. 3 3 8 .

48*
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Μελισσηνός Ιωάννης 416. 
Μελισσηνός Μάρκος 28ο . 
Μελισσηνός Νικηφόρος 406, 504. 
Μελισσηνός Πέτρος 544.
Μελλίνος Μιχαήλ 405.
Με’μικ Κωνσταντίνος 447 
Μεταξάς Ιωάννης 419, 421.
Μ εταξάς Νικόδημος 233. 
*Μεταξάς Νικόδημος 2 74 . 
Μεταξόπουλος ’Ιγνάτιος 437. 
Μεταξόπουλος Παρθένιος 549, 609. 
Μηλιάς Σπυρίδων 526.
Μηνιάτης Ηλίας 394.
Μήτρος ’Ιωάννης 412.
Μητροφάνης Βερροίας 235. 
Μητροφάνης Ιερομόναχος 232 .
Μη τροφάνης μητροπολίτης 4 45. 
Μητροφάνης Μονεμβασίας 303. 
Μίζαλος Βενέδικτος 420.
Μινδόνιος ’Ιγνάτιος 415.
Μινδόνιος Ιωάννης 201 .
Μινδόνιος Λεονάρδος 201 .
Μιχαήλ Κρής 234 .
Μιχαήλου Ελευθέριος 584.
Μόλος Μιχαήλ 418.
Μόλυβδος ’Ιωάννης 412.
Μολώνης Γαβριήλ 644.
Μορεζήνος Μάρκος 2 91 ,
Μορέτος Γεώργιος 233 .
Μορέτος Φίλιππος 233.
Μοοζήνος ’Ιωάννης 198.
Μόρμορης ’Ιωάννης 418. 
Μόρμουρης Κορνήλιος 2 3 4 . 
Μόρμουρης Νικόλαος 2 3 4 . 
Μόστρας Δημήτριος 693.
Μοσχέτης Γεώργιος 404.
Μοσχετης ’1‘μμανθυήλ 237. 
Μοσχολέος θεολόγητος 404. 
Μοσχόπουλος ’Αντώνιος 516. 
Μοσχόπουλος Μανουήλ 53.
Μόσχος Γεώργιος 132.
Μόσχος Δημήτριος 830 .
Μόσχος ’Ιωάννης 2 4, 95.
Μόσχος Στέφανος 4 ΐ7 .
Μοτζενίγος Νικόλαος 421. 
Μουζάκης ’Ιωάννης 109.
Μουζάλας Θωμάς 420.
Μοόζουρας Ιερόθεος 285 .
Μούλαίμης Σταύρος 602 
Μουρμούρης ’Ιωάννης 341. 
Μουσελίμης Διονύσιος 330. 
Μουσοΰρος ’Ιωάννης 112.

Μουσοΰρος Μάρκος 80.
Μουσοΰρος Προκόπιος 2 3 7 . 
Μουσπινιώτης ’Αναστάσιος 56.>» 
Μουστοξύό'ης Άνδρέας 738 . 
Μούτσης Ματθαίος 407.
Μπαλάνος Βασιλόπουλος 519. 
Μπαλάνος Κοσμάς 593.
Μπαλδάνης Γεώργιος 610. 
Μπεκαούζης Χρηστός 578. 
Μπεκιάρης ’Αναστάσιος 578. 
Μπεκελλίδης Σταμάτιος 608» 
Μπελιος Κωνσταντίνος 616.
Μπόν Νικόλαος 420.
Μπότζας Μάρκος 421.
Μπούας Σπυρίδων 421.
Μπούκας Καΐσαρ 421. 
Μπουμπούλης ’Αντώνιος 412. 
Μυιάρης Άνδρέας 568 
Μυρμεκουσιανός Γρηγόριος 407,

i \ .
Ναθαναήλ ’Ιωάννης 231.
Ναθαναήλ Νίκαιας 416. 
Ναθαναήλος Ιερομόναχος 217. 
Ναύπλιος Μητροφάνης 610.
Νείλος Χίος 232 .
Νεκτάριος 'Ιεροσολύμων 319, 32&. 
Νεκτάριος Μιτυληναϊος 712. 
Νεκτάριος Χαλκηδόνος 284. 
Νεόφυτος ’Αθηνών 217.
Νεόφυτος Δράμας 235.
Νεόφυτος Ήρακλείας 284 . 
Νεόφυτος διάκονος 404.
Νεόφυτος Κρής 515.
Νεόφυτος Λοιδορικίου 330. 
Νεόφυτος Αυκέων 235.
Νεόφυτος Μαΐνης 303.
Νεόφυτος Μηθύμνης 235 .
Νεόφυτος Φιλιππουπόλεως 465. 
Νερούλης ’Αλέξανδρος 183. 
Νερουλός ’Ιάκωβος Ρίζος 7 0 6 . 
Νευρίδας Μιχαήλ 404.
Νησιώτης Μιχαήλ 229 
Νησιώτης Νικόλαος 228 .
Νηφάκης Νικήτας 617.
Νήφων Πελοποννήσιος 97. 
Νίκανδρος Κώ 235.
Νηκηφόρος αρχιδιάκονος 2 1 7 . 
Νικηφόρος εξαρχος 239.
Νικηφόρος ίεροδιάκονος 604. 
Νικηφόρος Ιεροδιδάσκαλος 549. 
Νικηφόρος Ιερομόναχος 112. 
Νικηφόροί καθηγούμ. Πάτμου 254
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Νικηφόρος Ρόδιος 217 .
Νικόδημος Άγιορίτης 624. 
Νικόδημος Κεφαλλήν 600. 
Νικόδημος Συνάδων 646.
Νικόδημος έκ Φάσιδος 409. 
Νικολαίδης Παναγιώτης 648. 
Νικολαίδης Στέφανος 527.
Νικόλαος 74 .
Νικόλαος ’Αγραφιώτης 619. 
Νικόλαος Αίτωλός 578.
Νικόλαος Ζακόνθιος 577.
Νικόλαος Πελοποννήσιος 446. 
Νικόλαος 'Ρόδιος 217.
Νικολόποολος Κωνσταντίνος 748. 
Νικούσιος Παναγιώτης 331. 
Νομικός ’Ιωάννης 421.
Νομικός Νικόλαος 421.
Νοταρά "Αννη 25 .
Νοταράς Ίσαάκιος 23 .
Νοταράς Λουκάς 2 2 .
Νοταράς Μακάριος 586.
Νοταρας. Χρύσανθος 431.
Νοτ. (Έλεαβοΰλκος, ΔοσιΟ. 'Ιεροσολ).

Ε.
Εανθόπουλος Μάρκος 421.
Εανθός Μανουήλ 415.
Εενάκιος Θεοφάνης 403.
Ξένος Γεώργιος 217.

ο.
Ο’ικονομόπουλος Δημήτριος 575. 
Οικονόμος Δημήτριος 655. 
Οικονόμος Κωνσταντίνος 731. 
Οικονόμος Στέφανος 717.
Όλιβέριος Φραγκίσκος 97. 
Ό λυμπιώτης Μεθόδιος 605.

Π.
ΙΙάγκαλος Σωφρόνιος 417, 601. 
Παίσιος 3 3 0 .
Παίσιος 'Αγιορίτης 497.
Παίσιος Δράμας 151.
Παίσιος ’Ιθακήσιος 575.
ΓΙαίσιος Μικρός 414.
Παίσιος Παραμυθίας 482. 
Παλαιόκαπας Γεώργιος 203. 
Πτλαιόκαπας ’Ιωάννης 236. 
Παλαιόκαπας Κωνσταντίνος 230. 
Παλαιολόγος Γρηγόριος 75. 
Παλαιολόγος Δισυπατος 76. 
Παλαιολόγος Θεόδωρος 2. 
Παλαιολόγος ’Ιάκωβος 193.

Παλαιολόγος ’Ιωάννης 392. 
Παλαμάς Γρηγόριος 577 ,578 . 
Παλαμάς Εύστάθιος 575.
ΙΙαλαμάς ’Ιωάννης 577.
Παλαμάς Παναγιώτης 573. 
Παλάσης 416.
Παλλαδοκλής Αντιόνιος 608. 
Πάμτ.ερις ’Αμβρόσιος 611. 
Πάμπερις Δημήτριος (Προκοπ. Δ .) 
Πάμφιλος ’Ιωάννης 307. 
Παναγιώτης Σινωπεός 456.
Πανάς ’Αναστάσιος 421.
Πανάς ιερομόναχος 2 86 .
ΓΙανδίνος ’Αντώνιος 418.
ΓΙανταζής Λαρισσαΐος 614 . 
ΙΙανταζής Τουρναβίτης 611. 
Πανταζόγλους Κωνσταντίνος 693. 
ΙΙαπα-Βασιλόπουλος Άναστ. 441. 
Παπα-Γεωργίου Μιχαήλ 524. 
Παπαγεωργόπουλος Παύλος 65ο . 
Παπαδόπουλος Γεώργιος 596. 
Παπαδόπουλος Ζαχαρίας 655. 
Παπαδόπουλος Νικόλαος 417. 
*Παπαδόπουλος Νικόλαος 474. 
^ ’Παπαδόπουλος Νικόλαος 6 08 . 
Παπαδόπουλος Σπυρίδων 6 0 7 . 
ΙΙαπαδόπουλος Σωφρόνιος 2 17 . 
ΙΙαπάζογλους ’Αναστάσιος 574. 
Παπαζώλης Γεώργιος 479. 
ΓΙαπάλας Γεώργιος 415.
Παπάλας Παντολέιρν 415. 
ΙΙαπα-Κυριαζής 549.
Παπα-Πέτρος 575.
ΙΙαπα-Σίμος Γεώργιος 595.
Παπάς ’Ιωάννης 413.
Πατάς Σταμάτιος 605.
ΙΙαρασκευάς Άμφιλόχιος 616. 
ΙΙαρασκευάς Δαμιανός 464. 
Πχραστάτης Μιχαήλ 228 .
ΓΙαρθένιος Άδριανουπόλεως 284 . 
ΙΙαρθένιος Βάρνης 284 .
ΙΙαρθένιος Κυζίκου 284 .
ΙΙαρθένιος Πατρών 607- 
ΙΙαρθένιος Πελοποννήσιος 606 . 
ΙΙαρθένιος Σμύρνης 468.
ΓΙάρπογλους ΙΙαναγιώτης 655. 
ΓΙασχαλεός Νικηφόρος 408.
Πάσχος Λάμπρος 594.
Πατελλάρος Γεώργιος 418, 420. 
Πατελλάρος Ευστάθιος 237. 
*Πατελλά;ος Ευστάθιος 416, 
Πατελλάρος Πέτρος 416.
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Π ϊτίχα ς Πέτρος 237.
ΙΙατούσας Γεώργιος 462. 
Πατούσας ’Ιωάννης 461. 
Πατρίκιος 74.
Παχατούρης 232.
ΙΙαχώμιος 74 .
Παχώμιος Γάνοο 23ο.
Παχώμιος Σοφίας 23ο. 
Παχώμιος Τουρναβίτης 606. 
Πίζαρος ’Ιωάννης 390. 
Πεπαγωμενος Δημητριος 35, 
Πεπάνος Δημητριος 323. 
Περδικάρης ’Αναστάσιο 445. 
Περδικάρης Μιχαήλ 444. 
Περδικάρης Παντελής 445. 
Περιστιάνος Ζωσιμδς 399. 
Περιστιάνος ’Ιωάννης 2 8 6 . 
Πετρετΐνος Δημητριος 343, 419. 
Πετρίτσης ’Αθανάσιο; 286. 
Πετριτσόπουλος Δημητριος 674. 
Πετροκόκκινος Νικόλαος 177. 
Πέτρος Νικόλαος 229 .
Πηγας Μελέτιος 208 .
Πιγρής Πε’τρος 217.
Πιέρης Γεώργιος 40 ο.
Πιέρης Όδροΐσιος 343.
Πιέρος Μαρίνος 343.
Πινιατόρας ΜαρΓνος 643.
Πλέσσας Μανασσής 233.
Πληθών Γεώργιος 4, 21, 32. 
Ποοοκάταρος Λουδοβίκος ί2 7 . 
Πολίνας ’Κμμανουήλ 421. 
Πολίτης Κωνσταντίνος 655.
Πόλος ’Ιωάννης 109.
Πολυειδής θεόκλητος 470. 
Πολύζος ίεροδιάκονος 617. 
Πολυκαλας Αύρήλιος 421. 
Πολυκαλας Νικόλαος 449. 
Πολυκαλας 'Ράλλης 421. 
Πολυχρόνιος Θραξ 555,
Πόρτιος Σίμων 233.
Πόρτος Αιμίλιος 221.
Πόρτος Φραγκίσκος 169.
Πόρφιος ’Ιωάννης 420.
Πορφύριος 'ιερομόναχος 235. 
Πορφυρός ’Ιωάννης 420. 
Πουν.αλής Μαρίνος 346. 
Ποεμαρίνος Νικόλαος 420. 
Πριγγιλεΰς Νικηφόρος 318. 
Προκακιάντης ’Αντώνιος 417. 
Προκόπιος Μεζών 235.
ΙΙροκοκιος Πελοποννήαιος 553.

Προκόπιος Σμύρνης 620.
Προκοπίου Δημήτριος 443. 
Προσαλέυτης Θεόδωρος 468. 
*1Ιροσαλέντης Θεόδωρος 443. 
Προσαλέντης Ιππόλυτος 3 43 , 42t«. 
ΙΙροσαλέντης Φραγκίσκος 445. 
Πρόχωρος ίεροδιάκονος 217. 
Ποωτόπαπας 471.
Πυλαρινός ’Ιάκωβος 428.
Πυρόπουλος ’Αντώνιος 104.
Πΰρόος Διονύσιος 709.

Ρ.
'Ραγκαβής ’Ανδρόνικος 439.
'Ραζής Δημητριος 574, 6 13. 
'Ραζικότζικας Κωνσταντίνος 574 . 
'Ράζος Γρηγόριος 561.
'Ράλλης Γεώργιος 76 .
'Ράλλης Δημητριος 77.
'Ράλλης Διονύσιος 304.
'Ράλλης Κωνσταντίνος 77 .
* Ράλλης Κωνσταντίνος 232 .
'Ράλλης Μανίλιος 76, 77 .
'Ράλλης Μιχαήλ 76 .
'Ράλλης Νικόλαος 77 , 78 .
'Ραοΰλ Γεώργιος 105.
‘Ραρθοΰρος Θεόφιλος 419.
'Ραρτοΰρος ’Αλέξιος 229.
'Ραρτοϋοος Άλούσιος 343. 
'Ρασοζέστης Γερμανός 412.
'Ι’αστής Κωνσταντίνος 693.
'Ραφαήλ Άκαρναν 611.
Ρένδης Θεόδωρος 233.

'Ρέντιος Άνδρέας 312.
'Ρεσινός Κωνσταντίνος 111.
'Ρήγας Φεραϊος 529.
'Ρητορίδτς Πετράκης 693.
'Ρίζος Γεώργιος 616.
'Ρίζος ’Ιωάννης 543.
'Ρίζος Μπαλάνος 599.
'Ρίκης Δημητριος 408.
'Ρίκης ’Ιάκωβος 342.
'Ρίκης Στυλιανός 168.
'Ροδινός Νεόφυτος 266.
'Ραδινός Σολ.ομών 201.
"Ρόδιος ’Ιωάννης 420.
'Ροδίτης Γαβριήλ 294 .
Ροδυκανακης Κωνσταντίνος 410. 
Ροδόσταμος Στάμος 343.
Ροκάς Φραγκίσκος 233.

Ρόσης Άνδρέας 417.
Τόσης Κονάκης 30-6
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*Ρόσης Νικόλαος 418.
'Ρύσης Φραγκίσκος 420. 
Ρουμελιώτης Ευθύμιος 578. 
'Ρούΐιος Κοζανίχης 561. 
'Ρουσόπουλος Αθανάσιος 620. 
'Ρύσιος Διαμαντής 467.
'Ρω μανί.ης ’Εμμανουήλ 600. 
'Ρωμανός Νικηφόρο; 106.
'Ρώ ;ος ’Ιωάννης 111.
,Ρωσσαΐτος Μιχαήλ 146.

Σ .
Σάββας Νικόλαος 695.
Σαβογιάνος Ιάκωβος 237. 
Σαγγινάτιος Λουκάς 417. 
Σαγγινατιος Νικόλαος 236. 
*Σαγγινάτιος Νικόλαος 418, 420. 
Σαγγινάτιο- Παύλος 418.
Σαλομών ’Ιάκωβος 237.
Σαμουήλ Βυζάντιος (Χαντζερής). 
Σαχλ ήκης Στέφανος 110. 
Σγουρόπουλος Δημήτριος 10.
Σγούτα αδελφοί 415.
Σεβήρος Γαβριήλ 218.
Σεκουνδινός Νικόλαος S3.
Σεραφείμ Ήπειρώτη; 493. 
Σεραφείμ Μιτυληναΐν; 451. 
Σεραφείμ Πισσείδιος 515.
Σεραφείμ Φαρσάλων 303.
Σερβος Δημήτριος 1 12 
Σερβος Κωνσταντίνος 217.
Σερρας Γεώργιος 233.
Σιγισμόνδος 417.
Σίγουρος ’Ιωάννης 119.
Σίγουρος Διονύσιος 294.
Σιδέρης Παύλος 574.
*Σιδέρης Παύλος 653.
Σίδερος Γεώργιος 419.
Σιλβάνος Καΐσαρ 418.
Σίλβεστρος ’Αλεξάνδρειάς 1 44, 235· 
Σιληγάρδος ’Ιωάννης 29 4.
Σ ’μος ΊΙπειρώτης 577.
Σιμοινίδης Σίμων 234.
Σισίνιος Νικομήδειας 233 . 
Σλουτζιάρης Γεώργιος 693. 
σκαρλάτος Γεώργιος 612.
Σ: αρλάτου Λοζάνδρα 346.
Σκιαοας ’Αθανάσιος 462.
^κιαδας Γεώργιος 463,
Σκιαδάς Μιχαήλ 463.
^κ-ιρόπουλος Άνδρε’ας 420.
—κλάοος ’Αλέξανδρος 420,

Σκλαμπανης Γαλάνης 5 /6 . 
Σκλαμπάνης Σταματέλος 576. 
Σκληρός ’Αθανάσιος 324. 
Σκορδύλης Ζαχαρίας 72 . 
Σκορδύλιος ’Αντώνιος 419» 
ΣκορδύΑος Γειόογιος 230. 
Σκορδύλιος Ζαχαρίας 169, 181 
Σκορδύλιος Μακάριος 613. 
Σκορδύλιος Νικόλαος 237. 
Σκορδύλιος Παύλος 111. 
Σκούρτης Νικόλαος 570, 
Σκούφης Γεώργιος 610. 
Σκούφος Θεόφιλος 371. 
Σκούφος Φραγκίσκος 371. 
Σκρίβας Λάζαρος 606. 
Σκυλίτσης ’Εμμανουήλ 411. 
Σόντιος Πέτρος 229. 
Σοπραμασαρος Τιμόθεος 283 . 
Σοφιανός ’Εμμανουήλ 178. 
Σοφιανός Θεόδωρος 19. 
Σοφιανός ’Ιωάννης 112.
Σοφιανός Μελισσηνός 234. 
Σοφιανός Μιχαήλ 21. 
^Σοφιανός Μιχαήλ 177. 
Σοφιανός Νικόλαος 141 . 
*Σοφιανός Νικόλαος 228 . 
**Σοφιανός Νικόλαος 417. 
Σοφιανός Παΰλ,ος 33,
Σοφολεος ’Αντώνιος 418, 421. 
Σοφολεος Γεώργιος 419. 
Σουγδουρής Γεώργιος 393. 
Σουγδουρής Χρηστός 611. 
Σουμάκης "Αγγελος 421. 
*Σουμάκης "Αγγελος 602 . 
Σουμάκης Γεώργιος 121. 
Σουμάκης Μιχαήλ 409. 
Σουμάκιος Γεώργιος 419. 
Σούτσος Γευόργιος 610. 
Σπαθάριος Νικόλαος 399. 
Σπανόουγίνος Θεόδωρος 1 08 . 
Σπανός ’Αλέξιος 465. 
Σπαντωνής Λουκάς 106. 
Σπαρταλιώτης Γεράσιμος 400. 
Σπηλαιώτης Γ εώργιος 234. 
Σπιέρας ’Λδριανός 236, 417. 
Σπίνολας Σπυρίδων 612. 
Σπίρας Άνδρε ας 233.
Σποντής Τριαντάφυλλος 578. 
Στάης ’Ιωάννης 420.
Στάης Παύλος 423.
Σταμάτης Κωνσταντίνος 561, 
Στάνος ’Ιωάννης 606,
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Σταυράκογλου; Γεώργιο; 565. 
Σταυρινό; 410.
Σταυρινό; Άνδρέα; 233. 
Σταυρινό; Πέτρο; 404. 
Στεφανόπόυλο; Βερνάρδο; 324. 
Στεφανόπουλο; Δημήτριο; 612. 
Στεφανόπουλο; Νικόλαο; C00. 
Στήρια; ’Αθανάσιο; *112.
Στίγνη; Νικόλαο; 6 0 6 .
Στρατηγό; ’Αντώνιο; 505. 
Στρατηγό; Κωνσταντίνο; 506. 
Συγκλητικό; ’Αλέξανδρο; 237 . 
Συγκλητικό; ’Αντώνιο; 418. 
Συμεών Ά γιοταφίτη; 602. 
Συμεών Έπιφανεία; 287.
Συμεών Φαναριού 330.
Συνέσιο; Ελληνικό; 410. 
Σύπανδρο; Γεοόργιο; 615.
Συρίγο; Μελέτιο; 25 ).
Συρόπουλο; Βαρθολομαίο; 337. 
Σχολάριο; Γεώργιο; 12.
Σ χ ινά ; Γεώργιο; 693.
Σ χινα ; Δημήτριο; 693.
2 χ  ινα; Κωνσταντίνο; 655. 
Σωζόμενο; Ιάσων 192.
Σωζόμενο; ’Ιωάννη; 191. 
*Σωζόμενο; ’Ιωάννη; 192. 
Σωζόμενο; Κλαόδιο; 193. 
Σωτήρη; Λουίζη; 619.
Σωτήριο; οικονόμο; Κοζάνη; 570. 
Σωφρόνιο; Δαυλία; 235. 
Σωφρόνιο; ’Εφέσου 235.
Σωφρόνιο; 'Ιεροσολύμων 2 17 . 
Σωφρόνιο; Φιλαδέλφεια; 235.

Τ.
Τακλίκαρα; ’Ιωάννη; 712 .
Τάνδη; Φ ίλιππο; 237. 
Ταρχανιώτη; ’Ιωάννη; 1 46.
Τβίν Δομενικο; 233.
Τελοΰντα; Φράγκο; 232.
Τέμενο; Κωνσταντίνο; 230.
Γέρπου Νεκτάριο; 603. 
Τζαγ^αρόπουλο; ’Αθανάσιο; 414. 
Τζανετο; ’Ιωάννη; 461.
Τζετζόνη; 577.
Τζεχάνης Κωνσταντίνο; 498. 
ϊζ ιγ ά λ α ; Ά ζα ρία ; 596.
Τιμόθεο; 101.
Τιμόνη; ’Εμμανουήλ 416, 429. 
Τομαΐο; Νικόλαο; 92 
Τορκέλιο; Άνδρέα; 420.

Τορόιάνο; Νικόλαο; 234, 
Τοσκάνο; Ιερεμία; 417.
Τραπεζοΰντιο; Ά νδρέα; 42. 
Τραπεζοΰντιο; Γεώργιο; 41, 33. 
*Γραπεζοΰντιο; Γεώργιο; 406. 
Τριαντάφυλλο; Νικόλαο; 598. 
Τμίβα; 438.
Τριβώλη; Βενέδικτο; 421. 
Τριβώλη; Γεώργιο; 343. 
Τριβώλη; ’Ιάκωβο; 138. 
Τριβώλη; Καντΐνο; 139. 
Τρικοΰπη; Σπυρίδων 578. 
Τρίμη; Φραγκίσκο; 308.
Τρόνο; "Αγγελο; 419.
Τροχάνη; ’Εμμανουήλ 609. 
Τροχάνη; Μιχαήλ 655.
Τρώϊλο; Νικόλαο; 4 Ι8 , 420. 
Τρύφων Μετσοβίτη; 603. 
Τσελεπή; ’Ιωάννη; 680 . 
Τσηληγιάννη; Θεόδωρο; 655. 
Τσιγαρα; Ζώτο; 223.
Τσιγάρα; Στέφανο; 337 . 
Τσιμπουράκη; ’Αλέξιο; 576. 
Τσουλάτη; "Αγγελο; 579. 
Τσουλατη; Φραγκίσκο; 581. 
Τυπάλδο; ’Ιωάννη; 604. 
Τυπάλδο; Μελέτιο; 454.

Γ .

Ύπομενα; Γεώργιο; 458. 
'Τψηλάντη; ’Αθανάσιο; 617. 
Ύψηλάντη; ’Αλέξανδρο; 550. 
Ύψηλάντη; Κωνσταντίνο; 5 52 .

Φ.
φαληρεΰ; Δημήτριο; 405 . 
Φ αρμα/ίδη; Θεόκλητο; 7 4 4 . 
Φασουλό; Δανιήλ 2 9 4 .
Φ ατίέα; Γεώργιο; 483.
Φεραΐο; Νικόδημο; 437.
Φεραΐο; ('Ρήγα ;'.
Φιλαρα; λεονάρδο; 289. 
Φίλαργο; Κρή; 2 8 .
Φ ιλιππίδη; Σωτήριο; 655. 
Φ ίλιππο; καλλιγράφο; 152. 
Φίλιππο; Κύπριο; 407 .
Φιλίτη; 'Ραδο υκάνο; 693.
Φιλίτη; Σίλβεστρο; 693.
Φιλόθεο; Κύπρου 523.
Φινότη; ’Αντώνιο; 419. 
Φλαγγίνη; Βενέδικτο; 237 . 
Φλαγγίνη; Θ ωμά; 326.
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Φλορέντζα; Νικόλαο; 417.
Φορτίο; “Αγγελο; 1 40.
Φορτίο; ’Αλέξανδρο; 110.
Φόρτιο; Λεονάρδο; 140.
Φόσκολο; Ούγο; 682.
Φουρλάνο; Δανιήλ 190. 
Φραγκόπουλο; ’Ιωάννη; 607. 
Φράγκο; Δημήτρι; 110.
Φράγκο; Κωνσταντίνο; 578. 
Φράγκο; Μάρκο; 418.
Φραντζή; Γεώργιο; 54. 
Φρονιμόπουλο; Σταύρο; 608. 
Φταμινδ; Συμεών 416.
Φωκά; Ιωάννη; 21 9.
Φωκά; λαμπαδάριο; 235.

_  Φωτεινό; Δημητριό; 101.
Φωτεινό; Νικόλαο; 655.
Φωτιάδη; Λάμπρο; 588.

X .
Χα ιρέτη; Δημητριό; 656.
Χαιρέτη; Κήρυκο; 655 . 
Χαλικιόπουλο; ’Αντώνιο; 420. 
Χαλικιόπουλό; Ματθαίο; 217 . 
Χαλικιόπουλο; Νικόλαο; 343. 
Χαλκοκονδύλη; Βασίλειο; 64. 
Χαλκοκονδύλη; Δημητριό; 63. 
Χαλκοκονδύλη; Θεόφιλο; 64. 
Χαλκοκονδύλη; Λαόνικο; 51. 
Χαλκοκονδύλη; Σελέυκο; 64. 
Χαντζερή; Σαμουήλ 517. 
Χαρβούρη; ’Ιωάννη; 546. 
Χαρβούρη; Μαρίνο; 548.
Χαρβούρη; Μάρκο; 548. 
Χαριτώνυμο;Χριστώνυμ.(Έρμώνυμ). 
Χαροκόπο; Κωνσταντίνο; 577.

Χαρωνιάδη; ’Αλέξανδρό; 295 . 
Χατζη-Κυριακοΰ Βασίλειο; 409· 
Χατζη-Πολυζώη; Δημητριό; 619 . 
Χ ατζη-Φ ιλιππίδη; Θ ’ 'ωρό; 608. 
Χ ιλα; Ιωάσαφ 17 
Χ ιλα; Νικηφόρο; '5 .
Χοίδα; Δημητριό; 61 4 
Χορτάκη; Γεώργιο; 3 ) . 
*Χορτάκη; Γεώργιο; 420. 
Χορτάκη; Μελέτιο; 338. 
Χρησταρή; Μιχαήλ t9 3 .  
Χριστόδουλο; Άκαρναν 494. 
Χριστόπουλο; ’Αθανάσιο ;  713 . 
Χριστόπουλο; ’Αναστάσιο; 7 2 7 , 
Χριστόφορο; Αίτωλό; 603. 
Χριστόφορο; έξ ’Ά ρ τη ; 605 . 
Χριστόφορο; Γάζη; 417 . 
Χρύσανθο; Αίτωλό; 491 . 
Χρύσανθο; Άκαρναν 577. 
Χρύσανθο; Ί  ροσολ. (Νοταρα;)· 
Χρύσανθο; Κύπριό; 607. 
Χρύσανθο; Πελοποννήσιο; 575. 
Χρύσανθο; έκ Προύση; 613, 
Χρυσαφίδα; ’Ιωάννη; 421. 
Χρυσίδη; Κωνσταντίνο; 6 11 . 
Χρυσολωρά; Μιχαήλ 1 11 . 
Χρυσόσκολο; 408'
Χύνα; ’Αλέξανδρο; 6 0 5 .
Χ ύχα; Ναθαναήλ 231 .
Χωνιάτη; ’Ιωάννη; 41 5.
Χωραφα; Κυριάκό; 419.

»Γ.
Ψ ω μάκη; Βασίλειο; 575. 
Ψ ω μάκη; Κωνσταντίνο; 575. 
Ψ ω μ ά ; ’Απόστολο; 729 .
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’Επει̂ τι ή ϋπο τοΰ Κυρίου ’Ανδρ. Μάαουχ.α συνταχθεϊσα βιογραφία 
’Αθανασίου τοΰ Παρίου έτυπώθη (σέλ. 630 — 42) έν απουσία άαών̂  
καί παρεισέφρησαν έξ αβλεψίας τοΰ διορθωτοΰ σφάλματά τινα, διορ- 
Οοϋ|λεν ταΰτα.

Έν σελίδι 632, στίχω 19, αντί Δαμιανώ, γράφε Δαμασκηνί
» » » 23 » γενόμενος » γινόμενος
Μ » » 28 » έν τοΤς πόλε σι » έν ταις πόλε σι
» » » 26 ϊ» είς συμπατριώτας » είς τους συμπατριώτας
>» » » 34 » προηγουμένως » προηγμένος
η 633 » 6 η Μακάριον έκ Κ. » Μακάριον τόν έκ Κ.
» 634 » 7 9 εις γράμματα, » είς τά γράμματα
» 7) » 28 9 1837 » » 1837
» » )> » 9 πρώτον » πρώτην
» 638 » 2 - 3 Στίξον οίίτω: Μεταφυοιχήν, χαί βεολογιχήν βίβλον έπι-

γράψας αυτήν έπιτομήν τών θείων δογμάτων 
έφιλοπόνησε

» » » 6 άντί ‘Ραψάνην γράφε 'Ραψάχην
» » » 10 » g Θεσσαλονίκης, » καί έκ Θεσσαλονίκης
» » » 19 » τοΰ Σχολάρχου, » τόν τοΰ Σχολάρχου
9 636 » 4 » έμενε » εμεινε
» » » 10 η έτάφη εν » έτάφη δ' έν
» Μ » 13 » ώς έπΙ *» καί ώς επί

Θ38 » 3 » είνε » είναι
» 639 » 4 » από » οπό
η 639 » 21 » διδάσχουσι » διδάσκουσα
η 640 Κατάταξον ’Επιγράμματα ώ; ιγ', g  προαναφώνηιπ ν ιδ'ι
» 1) Μετ4 στίχον 41 πρόσθες—Μαρτύριον τοΰ άγιου νεομάρ-

τυρός Μάρκου τοΰ έν Χίψ άθλήσαντος έν έτει 
1801 "Ιουνίου 3.

» 641 » 8 αντί γινόμενη γράφε γενομένη
» 642 » 33 » εί g  συνεξεδόθη μετά » ή μετά
U 642 » 34 » μακαρίωτάτου » μακαρίτου
1> 38 » 9 έχπονηδείσης g νΰν » έχπονηθείσης γενομέ·*

νη εκδοσις νΰν
» 3 8 - 6 » 9 είς 8ον, έκδοθείβης οΰδεμίαν όμως έχει · · « 

γράφε ε?ς 8ον εκδοσις, οΰδεμίαν έχει . « #
Έκτδς τούτων έν σελίδι 10, στίχ. 19 αντί άπέδωκεν όμως, γράφε άπέδωκε

» 76  » 29 » Μοναχοΰ, » Μονάχου
» 678 » 23 » φιλόσοφος » φιλόπονος

'Η βιογραφία Μεταξοποΰλου έτέΟη δ!« έν σελ. 849 χαί 609 
Τό είς Στέφανον Κανέλλον άποδιδόμενον άσμα « ώ λιγυρόν χαί κοπτερόν σπ«$* 

συνετέθη πρχγματιχώς υπό Κοχχινάχη·


