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ΠΡ ΟὝΤ ΟἿΣΣ 

Ἢ Βυζαντινὴ οὐτοκρατορία, ἡ τοσοῦτον αὐστηρῶς ἐπιτι- 

μηθεῖσα καὶ πιχρῶς χλευασθεῖσα ὑπὸ τῶν ἱστοριογράφων τῆς 

παρελθούσης ἑκατονταετηρίδος, διὰ τὸν πρὸς τὴν χλασικὴν ἀρ- 

χαιότητα θαυμασμὸν ἢ τὴν θρησχευτικὴν προκατάληψιν τού- 

των, χέχτηται πρὸς τοῖς ἄλλοις χαὶ τὸ μοναδιχὸν πλεονέχτημα 

τοῦ νὰ ἔχῃ σειρὰν χρονογράφων, οἵτινες ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως μέ- 

χρι τῆς καταλύσεως αὐτῆς, παρέδωχαν ὡς αὐτόπται τοῖς ἐπι- 

γιγνομένοις τὴν ἱστορικὴν ἄλυσιν μιᾶς ὅλης χιλιετηρίδος. 

Δυστυχῶς, πρὸς ταῖς ἄλλαις καταστροφαῖς ἐπῆλθε χαὶ 

αὕτη, ἴσως ἡ βαρυτέρα πασῶν. Καὶ ναὶ μὲν οἱ βάρδαροι ἐπι- 

δρομεῖς παρεδέχθησαν χαὶ τὴν χρονογραφίαν ὡσπερεὶ θεσμὸν 

ἐπίσημον (1), πλὴν ἀλλ ὅμως οἱ θερμοὶ τὴν φαντασίαν διάδοχοι 

τῶν βυζαντινῶν χρονογράφων, πλήρη ἔχοντες τὴν κεφαλὴν ἐκ 

τῶν τερατωδῶν τῆς μυθογραφικῆς αὐτῶν φιλολογίας διηγημά- 

των, τὰ ὁποῖα τερατωδέστερα καθιστᾷ ἡ περὶ τὴν στιχουργίαν 

ἀδιάλειπτος ἐπασχόλησις, ἀντὶ ἱστορικῶν μνημείων παρέδωχαν 

ἀκατονόμαστά τινα χαὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔμμετρα μυθάρια. ᾿ῶς 

εἰχὸς δ᾽ ἐκ τῶν λεγομένων τούτων ὀθωμανιχῶν χρονογράφων, 

ἐν οἷς μαχρὸς γίνεται λόγος περὶ τοῦ οὐτιδανωτέρου κισλάρα- 

γα χαὶ τῶν ψιτταχῶν τῶν σουλτανῶν, οὐδεμίαν σχεδὸν ἀσφαλῇ 

(1) Πρῶτοι οἱ Βενετοί, διδαχθέντες ὑπὸ τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν τοῦ 

Βυζαντίου παρ᾽ αὐτοῖς προσφυγόντων “Ἑλλήνων, ὡς θεσμὸν τοῦ χράτους 

παρεδέχθησαν τὴν χρονογραφίαν περὶ τὰ τέλη τῆς {π΄ ἑχατονταετηρίδος. 
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εἴδησιν δυνάμεθα ν᾽ ἀρυσθῶμεν περὶ τῆς χαταστάσεως τῆς τε 

Ε'λλάδος χαὶ τῶν ἄλλων τουρχοχρατουμένων ἐθνιχοτήτων᾽ ὥστε, 

ἐὰν ἔλειπον αἱ πληροφορίαι τῶν χατὰ χαιροὺς ἀλλοεθνῶν πε- 

ριηγητῶν τῆς ᾿Ανατολῆς, αἱ ἐχθέσεις τῶν ἐν Κωνσταντινουπό- 

λει πρέσθεων τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων, καὶ πρὸ πάντων τὰ 

πολύτιμα ἔγγρχφα τῶν ᾿ἱΕνετικῶν ἀρχείων (1), ὡς καί τινα 

σπάνια μὲν πλὴν πολύτιμα σημειώματα λογίου τινος κληριχοῦ 

ἢ διδασκάλου, πραγματιχὴ νεχρανάστασις ἤθελεν ἐχληφθῆ ἡ 

ἀναθίωσις τοῦ ἐπὶ τέσσαρας αἰῶνας ἱστορικῶς ἐξηφανισμένονυ 

ἑλληνικοῦ ἔθνους. 

Καὶ διὰ μὲν τὰς δυτιχὰς ἐθνιχότητας προσφυὴς εἶναι ἴσως 

ἡ ὑπὸ τῶν πολλῶν παραδεδεγμένη ἱστορικὴ διαίρεσις - διότι 

πραγματιχῶς ἀπὸ τῆς ἁλώσεως τοῦ Βυζαντίου, ἄρχεται διὰ 

τὴν δυτικὴν Εὐρώπην ἀληθὴς περίοδος ἐπιστημονιχῆς καὶ χοι- 

νωνικῆς ἀναγεννήσεως: ἡ ᾿Ελλὰς ὅμως ἀπ᾽ ἐναντίας, ἀπολέσασα 

πρὸς τῇ πολιτιχῇ ὑπάρξει καὶ τὸν τελευταῖον σπινθῆρα τῆς 

πνευματικῆς ἀναπτύξεως, ἐφ᾿ ἢ τέως ὑπερεῖχε τῶν ἄλλων ἐ- 

θνῶν, βυθίζεται εἰς τὸ βαθύτατον σκότος ἀποτροπαίου δουλείας. 

Μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τῆς πολιτικῆς ὑποδουλώσεως, ἢρ- 

ξατο λυσσώδης πόλεμος χατὰ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. «᾿Αφ᾽ 

οὗ δὴ τὰ πρῶτα (γράφει ὁ πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας Μελέτιος 

ὁ Πηγᾶς) χρατήσασα ἡ πάνδημος αὕτη λύμη χαὶ φθορά, τὰς 

μὲν βίόλους τῆς καθ᾽ ἡμᾶς καὶ τῆς ἑλληνιχῆς σοφίας χατὰ- 

χαῆναι προστάξασα, χαὶ ὑπερορίσασα τὴν ἑλληνικὴν φωνήν ... 

τριάχοντα χιλιάδες γλωσσῶν ἐν τῇ Αἰγύπτῳ ἀπετμήθησαν ἧ- 

μέρᾳ μιᾷ, διὰ τὸ μόνον ἑλληνιστὶ λαλῆσαι». Τούτῳ 

(1) Ἵνα χαταδειχθῇ τὸ πολύτιμον τῶν ἐν ἑἱΒνετίχ ἀποχειμένων 

ἀνεχδότων ἐγγράφων, λέγω ὅτι μόνον αἵ ἐκ τῶν ἱστορικῶν “Ἥμερολο- 

γίων Μαρίνου τοῦ Σανούτου ἐξηγμέναι περὶ “Βλλάδος εἰδήσεις (1495- 

1533). θέλουσι καταλάδει δημοσιευόμεναι περὶ τὰς δέχα χιλάδας σελίδων. 
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συνεθάδιζε λυσσωδέστερος ὁ κατὰ τοῦ θρησχεύματος πόλεμος" 

ἐξ ἀνάγκης μᾶλλον ἢ ἐκ φιλελληνισμοῦ, ὡς διεθρυλλήθη, προ-- 

σοιχειωθεὶς ὁ Μωάμεθ τοὺς ἕλληνας, πρὸς συνοιχισμὸν τῆς 

ἠρημωμένης πρωτευούσης, χαὶ διδασκαλίαν τῶν ἀμαθῶν αὐτοῦ 

ὑπουργῶν ἐν τῇ διοργχανώσει τῆς καταχτηθείσης αὐτοχρατο- 

ρίας, ἐδείχθη εὐμξνὴς πρὸς τὸν ὑπὶ αὐτοῦ καθιδρυθέντα πατριάρ- 

χὴν Γεννάδιον, τοῦ ὁποίου μέχρι τινὸς ἐθαύμασε καὶ ἐσεοάσθη 

τὴν σοφίαν χαὶ τὰς ἀρετάς" ἀλλ᾽ οἱ διάδοχοι αὐτοῦ, φθονή- 

σαντες καὶ τὸ ψιχίον τοῦτο τῆς γενναιοδωρίας τοῦ Πορθητοῦ, 

πλὴν χαὶ ἅμα μὴ δυνάμενοι νὰ τὸ ἁρπάσωσιν ἀποτόμως, διὰ 

τὸν πρὸς τὸν δοτῆρα σεθασμόν, ἐπὶ τοσοῦτον ἐξηυτέλισαν τὸν 

λεγόμενον οἰκουμενικὸν θρόνον, δι᾿ ἀλλεπαλλήλων σκληρῶν φο- 

ρολογιῶν καὶ ἀπανθρώπων διαρπαγῶν, χαὶ τὸ οἰχτρότερον διὰ 

τοσούτων αἱμάτων ἐμόλυναν αὐτόν, ὥστε οὐχὶ ἀδίχως εἴλκυε 

τὸν οἴκτον τῶν ἐπισχεπτομένων περιηγητῶν τὸ ξύλινον ἐ- 

χεῖνο παράπηγμα, ἐν ᾧ ἐμόναζε ραχενδύτης γέ- 

ρῶν, ὀνομαζόμενος οἰχουμενιχὸς πατριάρχης, υό- 

λις ἀπαλλαγεὶς τῶν ἀλύσεων μεθ᾽ ὧν ἐν συνοδίᾳ 

γιανιτσάρων περιήρχετο τὰς ὁδοὺς, ἐπαιτῶν τὸ 

ἔλεος τῶν διαθατῶν πρὸς ἀποπληρωμὴν τοῦ νέου 

χαρατοίου, τὸ ὁποῖον ὃ τύραννος ἐπέοαλλεν 

αὐτῷ. 

Στερούμενοι, ὡς ἐρρέθη, πολιτικῶν χρονογράφων, ἠδυνά- 

μεθα νὰ ἐλπίσωμεν, ὅτι διὰ τῶν πατριαρχικῶν ἐγγράφων καὶ 

τῶν ἐχκλησιαστικῶν χρονογράφων, ἠδυνάμεθα νὰ διαφωτίσωμεν 

σελίδας τινὰς τῆς μαρτυρικῆς ταύτης περιόδου. Δυστυχῶς ὅμως 

πρέπει ν᾽ ἀποθάλλωμεν χαὶ τὴν ἐλπίδα ταύτην. 

Ἕνεκα τῶν συνεχῶν διαρπαγῶν, τὰ μὲν ἀρχαιότερα τῶν 

ἐγγράφων τούτων ἐξηφανίσθησαν, οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ τέλους τῆς 

ΕΣΤ' ἑκατονταετηρίδος ἀρχόμενοι χρονογράφοι, ἢ μᾶλλον πα- 

τριαρχικοὶ κατάλογοι, συντεταγμένοι δυστυχῶς ἐξ Ὺ ἁπλῆς στο- 



ἩΠῈ 

ματιχῆς παραδύσεως, ἐπὶ τοσοῦτον συγλέουσι χαὶ πρόσωπα 

χαὶ γεγονότα, ὥστε πολλάκις ἀντὶ νὰ διαλευχάνωσι τὰ ἀμυ- 

δρὼ, χαὶ ἐπιλύσωσι τ᾽ ἀπορούμενα, ἀπ᾽ ἐναντίας ἐπισχοτίζουσι 

τὰ πρῶτα, καὶ περιπλέχουσι τὰ δεύτερα τὸ δὲ λυπηρότε- 

ρον, ὅτι καὶ πατριαρχῶν ὀνόματα ἠθέλομεν πάντῃ ἀγνοεῖ, ἐὰν 

ἁπλῶς ἀφιερούμεθα εἰς τὴν μαρτυρίαν τῶν χρονογράφων τού- 

τῶν (1). 

Καίριον ἰδίως τραῦμα ὑπέστησαν τὰ πατριαρχικὰ ἀρχεῖα 

χατὰ τὰς ἀλλεπαλλήλους διαρπαγὰς τῆς ΙΣΤ΄ ἑκατονταετηρί- 

δος: Μέχρι τῆς ἐποχῆς ταύτης ἐσώζοντο οὐ μόνον τὰ πλεῖ- 

στα τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν ἐχδεδομένων ἐγγράφων, ἀλλὰ χαὶ 

πολλοὶ χώδηχες τῆς βυζαντινῆς περιόδου. Περὶ τούτου ἀναν- 

τίρρητος ὑπάρχει ἀπόδειξις οἱ ἐν Βιέννῃ τανῦν ἀποκείμενοι δύο 

χώδηχκες, περιέχοντες ἑξαχοσίας ἐννενήχοντα πράξεις τῶν πα- 

τριαρχῶν ᾿Ιωόννου 11΄, Ἠσαΐου, ᾿Ιωάννου 1Δ΄, ᾿Ισιδώρου, Καλ- 

λίστου Α΄, Φιλοθέου, Νείλου, ᾿Αντωνίου Δ΄, Μαχαρίου, Καλλίστου 

Β' καὶ Ματθαίου (1315-1401), καὶ κομισθέντες ἐχ Κωνσταν- 

τινουπόλεως μετὰ καὶ ἄλλων πολυτίμων χωδήχων ὑπὸ τοῦ 

πρεσθευτοῦ τοῦ αὐτοχράτορος Φερδινάνδου Αὐγερίου Βουσόε- 

χίου (2). Καὶ ἑτέραν δὲ ἀπόδειξιν ἔχομεν περὶ τῆς διαρπαγῆς 

ταύτης, τὴν πρὸς τὴν ᾿'Ενετικὴν γερουσίαν ἀναφορὰν Ἰχκῴώδου 

Γαλλιτσίου, ὅστις « ἀποχτήσας μὲ μέγαν χίνδυνον τῆς ζωῆς 

αὐτοῦ χαὶ ἀντὶ ἁδρᾶς δαπάνης πολλοὺς κώδηκας, διατηρουμέ- 

γους μετὰ μεγάλου σεθασμοῦ ἐν τῷ πατριαρχείῳ, προσφέρει 

(1) Ὡς Σωφρονίου Α΄. τὴν ὕπαρξιν τοῦ ὁποίου πρῶτος ἐσημείω-- 

σεν ὃ Μελέτιος παραλαύὼν ἔχ τινος σημειώματος ἐν τῷ Χρονογράφῳ 

Τ᾿ ἐροθέου, ἢ ἐκ τοῦ ἱστορικοῦ λεξικοῦ τοῦ Μορέρη. ᾿Αναντίρρητον περὶ 

τῆς ὑπάρξεως τούτου μνημεέϊον εἶναι ἣ ὑπὸ Βριχερίου δημοσιευθεῖσα ἐ- 

πιστολή, περὶ ἧς χατωτέρω. ᾿ 

(2) ᾿Εξεδόθησαν ὑπὸ τῶν ΜΙΚΙοΒΙοΝι καὶ Μύ]]ὸν ἐν Βιέννη (1860 - 

1862) εἰς τόμους δύο. 



θ΄. 

τούτους εἰς τὴν Μαρχιχνὴν βιθλιοθήχην, ἐπὶ τῷ ὅρῳ τοῦ νὰ 

χορηγηθῇ αὐτῷ τὸ δικαίωμα ἀπελευθερώσεως ἑνὸς καταδί- 

χου» (1). 

Οὐχ ἧττον ὅμως ὑπῆρχον ἔτι ἐν τῷ ποτριαργχείῳ ἀο- 

χαῖϊῖοι χώδηχες χαὶ μέχρι τοῦ 1634, ἁρπαγέντες χαὶ οὗτοι 
ι » ΕΣ 5 , ΝΣ Α » ω πγνξς 7 

μετὰ τῶν ἄλλων ἐγγράφων κατὰ τὴν ἐπισυμηᾶσαν λεηλασίαν 

του ἔχομεν διπλῆν υαρτυρίαν αὑτοῦ τοῦ πατριάρχου, ὅστις 

ἐπικυρῶν τὸ ὑπὲρ τῆς ἐν Δημιτσάνη υονῆς σιγίλλιον τοῦ πα- 

τριάρχου Πολυεύχτου (966) γράφει: «ἶσον ἀπχράλλακχτον τοῦ 

πατριαρχιχοῦ παλαιγενοῦς σιγιλλιώδους γράμματος, ἐχοληθὲν 

παρὰ τοῦ παλαιοῦ καὶ ἀρχαίου κώδιχος τῆς τοῦ Χρι- 

στοὺ μεγάλης ἐχχλησίας, ὁριθέντο παρά τε τῆς ἡμῶν μετριό- 

τῆτος χαὶ τῆς ὑπερτελεστότης τῶν ἀρχιερέων συνόδου, τῶν ἐν 

ἁγίῳ πνεύματι: ποθεινοτάτων ἀδελφῶν χαὶ συλλειτουργῶν αὐ- 
᾿ ᾿ ῇ 

το κειμε- τῆς τῶν κάτωθεν γραψόντων ». Καὶ ἐν τῇ μετ 

νον τοῦ Πολυεύχτου ὑποσυνημένῃ ἐπιρεθαιώσει τῆς ἐπιχυ- 

ρώσεως ταὐτὰ ἐκ δευτέρου ὁμολογεῖ ὁ πατριάρχης: « ἶσον 

γράμματος σιγιλλιώδους ἐγγεγραμμένου ἐν παλ 

δρίνῳ χώδιχι τῆς χαθ᾽ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης 

ἐκκλησίας (2)». 

Συνεπείᾳ τῶν διχρπαγῶν τούτων καὶ ἑτέρων μεταγενε- 

στέρων; τὸ ἐν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχεῖον οὐ μόνον ἀπώ- 

λεσε τοὺς βυζαντινοὺς χώδηχας, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἀπὸ τῆς ἁλώ- 

σξως μέχρι ληγούσης τῆς ΤΣ ἑχατονταετηρίδος ἐστερήθη" 

ἀγνοὼ δὲ πῶ: περιτσώδησουν ἐλίγα τῶ ἔγψοσφα τῶν πχτοισο- ὴβ τε ρεΞ ον ϑντοο τε ο Ε ΡΟ ᾿ θ᾽ὰρ 

(1) Τὸ ἔγγραφον τοῦτο δημοσιευόμενον ἐν τέλει τῶν προλεγομέ- 

νων (Α) ἐχορήγητεν ἡμῖν ἣ φιλομουσία τοῦ ἐν τῇ Μαρχιανῇ βιύλιοφύ- 

λαχος Κ. Λωρέντζη, γνωστοῦ διὰ τὰς περὶ τὴν ᾿Ενετικὴν ἱστορίχν ἐμ- 

ὀριθεῖς ἐρεύνας αὐτοῦ. 

(2) Δοσιθέον Νομιχὴ Συναγωγή, σελ. 304, 805. 



᾽ 

δ: 

χῶν ᾿Ιωσάσαφ Β΄, Μητροφάνους Ἐδ ἹἹερεμίου Β΄, Θεολήπτου Β΄, 
᾿ ᾽ 

χαὶ ἰδίως τὸ ἀρχαιότερον πάντων τὸ τοῦ Ἱερεμίου. Α΄ (κατ' ὀχ- 

τώῤριον τοῦ 1598 "). 

Αἱ χαταπληχτιχαὶ αὗται καταστροφαὶ τῶν ἐχχλησιχαστιχῶν 

τούτων χειμηλίων βαθεῖαν ἐντύπωσιν προεξένησαν εἰς τὸν ἀοίδι- 

μὸν πατριάρχὴν τῶν Ἱεροσολύμων Δοσίθεον, ὅστις ἀντιγράψας 

πάντα σχεδὸν τὰ τότε σωζόμενα πατριαρχικὶ ἔγγραφα ἀπε- 

θησαύρισεν ἐν τῇ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἱδρυθείσῃ βιδλιοθήχῃ τοῦ ἐν Κων- 

σταντινουπόλει μετοχίου τοῦ Παναγίου Τάφου. Εὐτυχῶς δὲ 

ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης (1680) τὰ πατριαρχικὰ ἔγγραφα μετὰ 

πλείονος σεθχομοῦ διατηρηθέντα, εὑρίσκονται ἐν τῇ αὐτῇ σχε- 

δὸν καταστάσει, ἐν ἣ ὁ Δοσίθεος εὗρεν αὐτά, ἀσήμαντον ὑπο- 

στάντα βλάθην κατὰ τὴν τελευταίαν τοῦ πατριαρχείου διαρ- 

παγὴν (1821), ὡς ἐξ αὐτοψίας ἐπληροφορήθην. Ἔχουσι δὲ νῦν 

ὡς ἑξῆς. 

Κώδηχκχες σιγιλλίων καὶ ὑπομνημάτων. 

ἃ. 1538-1671 (τὰ αὐτὰ ὑπὸ ᾿Δοσιθέου ἀντιγεγραμμένα 

ἐν τῇ Νομιχῇ Συναγωγῆ, ὧν νῦν ἐχδίδοται ἡ περίληψις. 

Β. 1691-1719. 

Γ. 1088-1726, καὶ 1739-1760. 

Δ. 1708 (μία. πρᾶξις): 1738-1768, 

Ε. 1169-11790. 
ΣΤ. 1790-18921. 

ζ. 1891-1841. 

᾿Αλληλογραφία τῆς ἱερᾶς συνόδου. 

Αα. 17184-1796. 

Α6. 1197-1808. 

Γ. 1806ὅ-1810 (μετὰ τριῶν πράξεων τοῦ 1797 ἐν τέλει). 

(Ὁ Ἢ μηνολογία τούτου, παραλειφθέϊσα ὑπὸ Δοσιθέου, ἐξήχθη ἐχ 
-Ὀ - 7, ’ 

τοῦ ἐν τῷ πατριαρχείῳ ἀποχειμένου πρωτοτύπου.-. 



ια΄. 

Δ. 1817 φεθρουάριος -α 1820 ἰονουαρίου. 1829. αὖὔ- 

γουστος --- 1829 σε τεμόρίου (μετ᾽ ἐπιστολῶν τῶν 1806 καὶ 

1896 ἐν τέλει). 

Ε. 1828 μέχρι σήμερον ἀνελλιπῶς. 

Πρῶτος χρονογράφος τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει πατριαρ- 

γείου ἐγένετο Δαμασχηνὸς ὃ Στουδίτης, μητροπολίτης Ναυ- 

πάκτου καὶ "Αρτης, γράψας ἐν ἔτει 1Ὁ 72 « περὶ τῶν ὅσοι 

ἐπατριάρχευσαν εἰς αὐτὴν (τὴν Κωνσταντινούπολιν), ἀφοῦ τὴν 

ἔστησεν ὁ μέγας Κωνσταντῖνος ἕως τὴν σήμερον, ὁποῦ εἶναι 

χρύνοι Ἔπ: ἰνδιχτιῶνος ιε΄. μηνὶ μαΐῳ, καὶ πόσους χρόνους 

ἔχαμε καθένας εἰς τὸν ὑψηλότατον πατριαρχικὸν θρόνον, χαὶ 

ποῖοι ἐξεολήθησαν ἐκ τοῦ θρόνου (1) ». 
Μετὰ τὸν Δαμασχηνὸν συνέθετο « πατριχρχικὴν ἱστορίαν 

Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοῦ αυνδ'΄ ἕως τοῦ χφοη » Μα- 

γουὴλ ὁ Μαλαξός, κατὰ παράκλησιν τοῦ ἐν Τυδίγγῃ Μαρτίνου 

Κρουσίου, γνωστοῦ διὰ τὰς πρὸς τὸν πατριάρχην Ἱερεμίαν Β' 

χαὶ τοὺ: τότε λογίους σχέσεις αὐτοῦ. Καὶ ὡς μὲν ὁμολογεῖ ὁ 

Μαλαξὸς ἁπλῶς « μετεγλώττισεν εἰς χοινὴν φράσιν » τὸ ἐπ᾿ ὀνό- 

ματι αὐτοῦ ἐγνωσμένον τοῦτο πόνημα᾽ χαθὰ δὲ ἡμεῖς χρίνο- 

μὲν ἀντιπαρχθάλλοντες τοῦτο πρὸς τὸ σύνταγμα τοῦ Δὰμασχη- 

νοῦ, ὁ Μαλαζὸς ἁπλῶς ἀντέγραψε τὸν δεύτερον, προσθεὶς καί 
ε ᾿ “» 

τινας λεπτομερείας παραλειπομένας ὑπὸ τοῦ πρώτου (2. 

(1) Τὸ ἀνέκδοτον τοῦτο πονημάτιον. ἀπόκειται ἐν τῇ βιδλιοθήχη 

τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλε. μετοχίου τοῦ ΠΙχναγίου Τάφου (ἀριῦθ. 569) 

μετὰ χαὶ “ἄλλων δύο φιλοπονημάτων τοῦ λογίου τούτου Θεσσαλονικέως' 

ἤτοι ἀνεχδότου χρονογράφου ἀπὸ χτίσεως τῆς Ρώμης μέχρι τῆς ἅλως: 

σεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὡς χαὶ τοῦ ἐχδεδομιένου ἐν Βενετίᾳ Νέου 

Φυσιολόγου. Ὃ χώδης, χατὰ πᾶσαν πιθανότητα αὐτόγραφος τοῦ Στου- 

δίτου, προσφωνεῖται εἰς τὸν διχύόητον Μιχαὴλ τὸν Κανταχουζηνόν; 

ὑπερδαλόντως ἐγχωμιαζόμενον καὶ διὰ τοῦ προτασσομένου ἐπιγράμμα- 

τος. ᾿Αμφότεροι οἵἱ χρονογράφοι οὗτο! ὅσον οὕπω δημοσιευθήσονται. 
Ὗ Ν ξεν ᾽ὔ ᾿ » πο ἘΣ ἀδλξνγον «1 

() Ἠγουν τὰ περὶ Ἀρσενίου ἢ ονεμθασίας, τῆς διενέξεως τοῦ ᾿Α- 



ιβ΄. 

Ἢ ἑξῆς ἀντιπαράθεσις τῶν δύο κειμένων αἴρει πάντα 

περὶ τούτου δισταγμόν. 

Δαμασκηνός. «ἴἜδωχε δὲ αὐτοῦ (τοῦ Γενναδίου) χαὶ τὸν 

πεοίφημον ναὸν τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων χαὶ ἔχαμεν αὐτὸν πα- 

τριαρχεῖον χαὶ ἐχεῖ ὁποῦ ἐχαθέζετον ὁ πατριάρχης, μιὰ νύχτα 

εὑρέθη ἕνας σφαμένος μέσα. εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ πατριαρχείου " 

ὡς δὲ εἶδεν ὁ πατριάρχης καὶ ἡ συνοδεία αὐτοῦ τὸν ἄνθρωπον 

σφαγμένον, ἐφοοήθησαν φύθον μέγαν, ἵνα μὴ σφάξουν χαὶ αὐ- 

τοὺς ἐχεῖ- διότι ὅλος ἐκεῖνος ὁ τόπος τὸ γῦρον τοῦ πατριαρ- 

χείου ἦτον ἔρημος, ἔσοντας ὁποῦ τελείως ἄνθρωποι δὲν ἐκα- 

τοίχουν εἰς τὴν γειτονίαν ἐχείνην, ὅτι ἐσφάγησαν εἰς τὸν πό- 

λεμον" ὅμως ἐν τῷ ὅμα ὃ πατριάρχης εὐγῆκεν ἀπὶ ἐχεῖ χαὶ 

ἀφῆκε τὸν ναὸν ἐχεῖνον σφαλισμένον καὶ ὑπῆγεν εἰς τὸν σουλ- 

τάνον χαὶ ἀνέφερε τὰ γενόμενα" καὶ ἐζήτησεν αὐτοῦ νὰ τοῦ 

δώσῃ τὴν μονὴν τῆς Παμμαχαρίστου νὰ τὴν ἐχάμῃ πατριαρ- 

χεῖον. Καὶ ὡς ἤκουσεν ὁ σουλτάνος τοῦτο, τῆς ὥρας ἔδωκεν 

αὐτοῦ ὁρισμόν, χαὶ ἔλαθεν αὐτὸν τὸν ναόν, χαὶ πατριαρχεῖον 

τὸν ἔχαμεν" ὃν στερεώσοι Χριστὸς ὁ θεὸς διὰ πρεσθειῶν τῆς 

παναχράντου αὐτοῦ μητρὸς, ἀνενόχλητον χαὶ ἀνεπηρέαστον 

ἀπὸ παντὸς ἐχθροῦ. Καὶ τοῦτος ὁ ναὸς τῆς Παμμακαρίστου 

ἦτον ὅλος ἔξωθεν τὸ γῦρον χάτοιχος, ἀνθρώπους τὰ ὀσπίτια 

γεμάτη ὅλη ἡ γειτονία καὶ ἐπάνω καὶ κάτω, διότι ἤφεραν 

σεργούνιδες ἀπὸ ἄλλα κάστρα χαὶ τοὺς ἐχατοίχησαν ἐχεῖ" καὶ 

διὰ τοῦτο ὁ πατριάρχης, ἔσοντας νὰ ἦναι ὅλος ὁ τόπος ἐχεῖ- 

νος τῆς Παμμακαρίστου γεμάτος ἀνθρώπους, ἐζήτησς τοῦ σουλ- 

τάνου χαὶ ἔδωκεν αὐτοῦ αὐτὸν τὸν ναὸν χαὶ ἐχάθησεν ἐχεῖ, 

χριδῶν Προχώρου, τῆς ἐπὶ “Ἱερεμίου ἊΣ σωτηρίας τῶν ἐχχλησιῶν, περὶ 

ὧν οὐδὲν λέγει ὃ Δαμασχηνός " λεπτομερέστερον δὲ ὃ Μαχαλαξὸς ἀφη- 

γέϊται καὶ τὰ κατὰ τοὺς ποτριάρχας Διονύσιον. ᾿Ιωάσχφ χαὶ “Ἱερεμίαν 

Β΄. Ἢ διήγησις τοῦ Δαμασχηνοῦ τελευτᾷ ἐν σελίδε 199 τοῦ Μαλαξοῦ 

(ἐχδόσεως τῆς Βόννης). 



ἰιγ- 

καὶ ἔκαμαν αὐτὸν πατριαρχεῖον, ὡς εἴπαμεν. Ἦτον δὲ εἰς τὸν 

χαιρὸν τῆς βασιλείας αὕτη ἡ Πχμμαχάριστος ΤΠ εν" μο- 

ναστήριον ....». 

Μαλαξός. «΄Εδωκχέ του δὲ καὶ τὸν περίφημον νχὸν τῶν 

ἁγίων ᾿Αποστόλων, καὶ ἔχαμε πατριαργεῖον- χαὶ ἐχεῖ ὁποῦ 

ἐκαθέζετον ὁ πατριάρχης μιὰ γύκτα εὑρέθη ἕνας ἄνθρωπος 

σφαγμένος, καὶ ἐφοσήθη μέγαν φόδον, να μ. σφάξουν αὐτὸν 

ἢ ἀπὸ τὴν συνοδίαν αὐτοῦ ἐκεῖ, διότι ὅλος ὁ τόπος γύρωθεν 

τοῦ πατριαρχείου ἦτον ἔρημος, ἔσοντας ὁποῦ ἄνθρωποι δὲν 

ἐχατοίχουν ἐχεῖ, ὅτι ἐσφάγησαν εἰς τὸν πόλεμον. Ὅμως ἐν τῷ 

ἅμα ὃ πατριάρχης εὐγῆχεν ἀπὶ ἐχεῖ, χαὶ ἄφηχε τὸν ναὸν ἐκεῖ- 

γον σφαλισμένον, χαὶ ὑπῆγεν εἰς τὸν σουλτάνον χαὶ ἀνήφερε 

τὰ γινόμενα, χαὶ ἐζήτησεν αὐτοῦ νὰ τοῦ δώση τὴν μονὴν τῆς 

Παμμακαρίστου νὰ τὴν ἐχάμῃ πατριαρχεῖον. Καὶ ὁ σουλτάνος 

ὡς ἤχουσε τοῦτο, τῆς ὥρας ἔδωχεν αὐτοῦ ὁρισμόν, καὶ ἔλαδε 

τὸν ναὸν τῆς Παμμαχαρίστου τῆς ὑπεράγνου Θεοτόχου, χαὲὶ 

ἔχαμεν αὐτὸν πατριαρχεῖον᾽ ὃ στερεώσοι χύριος ὁ θεὸς, Χρι- 

στὸς ὁ σωτὴρ ἡμῶν, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος ἀνενόχλη- 

τὸν χαὶ ἀνεπηρέαστον ἀπὸ παντὸς ἐχθροῦ. Καὶ τοῦτος ὁ ναὸς 

τῆς Παμμαχαρίστου ἦτον ὅλος ἔξωθεν τὸ γῦρον χάτοιχος, ἀν- 

θρώπους τὰ ὀσπήτια γεμάτη ὅλη ἡ γειτονία χαὶ ἐπάνω καὶ 

χάτω, διότι ἤφεραν σεργούνιδες ἀπὸ ἄλλα “κάστρη, χαὶ τοὺς 

ἐκατοίχησαν ἐχεῖ᾽ διὰ τοῦτο ὁ πατριάρχης, ἔσοντας νὰ ἔναι 

ὅλος ὁ τόπος ἐκεῖνος τῆς Παμμαχαρίστου γεμάτος ἀνθρώπους, 

ἐζήτησε τοῦ σουλτάνου χαὶ ἔδωχεν αὐτοῦ αὐτὸν τὸν ναὸν χαὶ 

ἐκάθησεν ἐχεῖ, χαὶ τὸν ἔκαμε πατριαρχεῖον ὡς εἴπαμε. Ἤτον 

δὲ εἰς τὸν καιρὸν τῶν Ρωμαίων αὕτη ἡ Παμμαχάριστος γυ- 

ναιχεῖον μοναστήριον ». 

Μαλαξῷ παραχολουθεῖ Θεοδόσιος Ζυγομαλᾶς, ὁ γνω- 

στὸς τοῦ πατριαρχείου πρωτονοτάριος: χατὰ παράκλησιν τοῦ 

αὐτοῦ Κρουσίου συνέθετο χαὶ οὗτος ἐν ἔτει 1078 « ἱστορίαν 



ιδ΄, 

πολιτικὴν Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοῦ ατ', χ' ἕως τοῦ ἀφο η΄ 
"' ι 4 ι » , - ΄ Ω 

ἔτους». Καὶ καθὰ μὲν ἐν τέλει ὁμολογεῖ « ὡς εὑρΞ μετέ- 
ΝΣ " Ν ᾿ ᾽ ε . 

γραψε, διορθώσας τὸ χατὰ δύναμιν», δὲν ὀνομάζει ὅμως χαὶ 

τὸν Δαμασχηνόν, ἐκ τοῦ χρονογράφου τοῦ ὁποίου ἀντέγραψε 
᾿ [ο ι ε ΄ . -23ὦὥΜ 

τὴν πολιτικὴν ἱστορίχν, ἁπλῶς μεταποιήσχς ἐπὶ τὸ ἑλληνιχώ- 

τερον τὸ ἁπλοϊῖκὸν ὕφος ἐκείνου. 
γε λ .,ν " τ - , “ 
Εὰν ὁ ᾿Αθανάσιος Ὑψηλάντης (1) ἦτο ὁ μόνος μαρτυρῶν, 

ἠθέλομεν ἴσως πιστεύσει, ὅτι χαὶ ὁ σύγχρονος τοῖς προειρημέ- 

νοις Ιέραξ ὁ μέγας λογοθέτης τοῦ πατριαρχείου, συνέγραψεν 
΄ 

ἐκχλησιαστιχὴν ἔτὴ αν, ἐν ἢ παρχτείνει τὴν διήγητιν μέχρι 
-“ 5 ἣΝ 

Μητροφάνου: Γ΄. Καθὰ ὅμως ἀποδεικνύεται 
᾽ Ὁ ι ,ὔ ’ "- , ᾽ὔ 

ἐκ τῆς πέρὶ τούτου μαρτυρίας τοῦ υκή ἀλοο υς, Δοσιθέου (2), 

ἣν χατὰ λέξιν ἀντιγράφει ὁ γψηλάντης μετ᾽ αὐθχιρέτου- προσ- 
᾿ γ ᾿ - ὺ ΓΥΧῸ ῊΒ Ι "7. ΄- - θήχης (3), ἁπλοῦν σημείωμα ἀφορῶν τὰς αὐτοχεφάλους ἀρχι- 

ἐπισχοπας τῆς Βουλγαρίας, χαὶ οὐχὶ ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν 
Μ - » 

ἔγραψεν ὁ ξ 

(1) Τὰ μετὰ τὴν Αλωσιν, ἐν Κωνσταντινυυπόλει 1870, σελ. 10. 

(2) «Ἱέραξ ὁ μέγας λογοθέτης, ὅστις ἤχμαζε περὶ τὸ ἑπταχισχιλιο- 

στὸν ὀγδοηχοστὸν ἔτος, ἐσημείωσεν, ὅτι μετὰ τὴν ὑπὸ τῶν ᾿Οθωμα- 

γῶν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἠθροίσθη σύνοδος ἐν Κωνσταντινου- 

πόλει. ἐν ᾿ λόγος ἐγένετο περὶ τοῦ ὅτι χαχῶς ἤτησαν οἱ βασιλεῖς γε- 

γέσθαι τινὰς ἐπαρχίας ἀρχιεπισχοπὰς αὐτοχεφάλους - ὅθεν ἐπειδὴ τῆς 

ἐχχλησίας τότε μὴ δυνηθείσης τοῖς βασιλεῦσιν ἀντιστῶναι, νῦν καιρός 

ἐστιν ὑποταχθῆναι τῷ τῆς Κωνσταντινουπόλεως θρόνῳ τήν τε ᾽᾿Αχρι- 

δῶν χαὶ τὴν Τορνόδου χαὶ τὸ Πέκιον, καὶ οὕτως ἐχειροτόνησαν εἰς 
΄ Ν 3 ν ΟΡ, 9 2 Ν Ψ 6 ᾿ ΟΣ ΟΣ ταῦτας τὰς “ Εχισεαρ πὺξ μητροπολίτας - ἀλλ ἣ μὲν Τόρνοῦδος ἐνέμεινε 

τῇ ὕποτο αἷἱ δὲ λοιπαὶ δύο ὑποσχεθεῖσαι τῷ σουλτάνῳ φέρευς χα- 

« 

Ιέρα! 

τ ἰδίὰν, τὸ ἀρ τῇ ἐξωτεριχῇ βίᾳ μεῖνχι ἐν τῷ ἀρχαίῳ σχήματι ν., 

Περὶ τῶν ἐν “Ἱεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, σελ. 1159. 

(3) Καχῶς ἴσως ὃ Ὑψηλάντης ἀναγνοὺς τὸ παρὰ Δοσιθέῳ σημει: 

οὔμενον. ἀπὸ χοσμογονίας ἔτος ΤΟΒΌ, χαθ᾽ ὃ ἤχμαζεν ὅ Ἵέραξ, ἀνα- 

φέρει χαὶ τὴν σύνοδον γενομένην ἐν ἔτει ἀπὸ Χριστοῦ 1580, προσθεὶς 

μάλιστα χαὶ τὸ ὄνομα τοῦ τότε πατριαργοῦντος Μητροφάνους 1. 



-- [0] 

᾿Αλλ ἐὰν ὁ Μαλαξὸς καὶ ὁ ζυγομαλᾶς ἀντιγράψαντες 

μέρος τοῦ φιλοπονήματος τοῦ Δαμασχηνοῦ δὲν ἐτόλμησαν 

νὰ σφετερισθῶσιν ἐντελῶς τοὺς ἀλλοτρίους πόνους, τὴν ἀ- 

δικίαν ταύτην διέπραξεν ὃ συμμαθητὴς χαὶ ὁμοταγὴ: τῷ 

Στουδίτῃ, Ἱερόθεος ὁ Μονεμθασίας, ὅστις καὶ ἐτιμωρήθη ἐπὶ 

τῷ ἀδικήματι: διότι ὁ πασίγνωστος αὐτοῦ χρονογράφος, ὁ πλει- 

στάκις ἐν ᾿Βνετίχ τυπωθείς, ἐχ τυπογραφικοῦ ἁμαρτήματος 

οὐδέποτε ἔφερε τὸ ὄνομχ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἑτέρου ἀνυπάρχτου μη- 

τροπολίτου Μονεμθασίας Δωροθέου. 

Τὸ συμπίλημα τοῦ Ἱεροθέου ἀποτελεῖται! ἐκ τριῶν χὐὑτοτε- 

λῶν οὕτως εἰπεῖν τμημάτων. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον περιλαμθᾶνον 

τὴν ἱΕΟραϊκὴν ἱστορίαν, ἀγνοῶ πόθεν ἐλήφθη" (1) οὐχ ἥττον ὅμως 

οἱ τούτῳ προσηρτημένοι χατάλογοι τῶν βχσιλέων τῆς Ρώμης 

χαὶ Κωνσταντινουπόλεως, ὡς χαὶ τῶν ἐν ταύτῃ πατριχρχευ- 

σάντων ἀντεγράφησαν μετὰ μικρῶν προσθηχῶν ἐς τοῦ Δαμα- 

σκηνοῦ. Τὸ δὲ δεύτερον ἐπιλ οαφόμινον « Περὶ τῆς τῶν ΙΡω- 

μαίων βασιλείας » ἐλήφθη ἐκ τῶν χεονογράφων τοῦ Δαμα- 

σχηνοῦ, ὥς καί τινος ἑτέρου ἀνεχδότου περισωζομένου ἐν ὌΝ 

Βοδλεϊανῇ βιόλιοθήκῃ (2) ἴδιον τοῦ ᾿Ἱεροθέου πόνημα εἶναι ἡ 

μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κύπρου ἐν τῷ αὐτῷ δευτέρῳ τμήματι 

ἐπισυνημμένη διήγησις τῶν ἀπὸ τῆς πατριαρχείχς Παχωμίου 

(1) ΕἸἰκάζω, ὅτι τὸ τμῆμα τοῦτο ἐλήφθη ἐκ τοῦ "Ανύους τῆς 

Παλαιὰἃὰς καὶ Νέας Διαθήχης τοῦ Κερχυραίου ᾿Ιωαννικίου Κ}αρ- τ Ρ 
τάνου. 

(9) Οδλαϊοσιβ τηᾶπαβονΡ. Βοα] δ᾽ ηπ ἃ, Π], σελ. 70. Τὸ χει- 

ρόγραφον τοῦτο. ἄρχεται « Περὶ τῆς τῶν Ῥωμαίων βατιλείας, χαὶ περὶ 
- 3 ,ὔ πεν τὰ .- ς - δ - Ὁ ΤΗΣ ἊΝ Ἵ λίο 2 Ν δ 

τοῦ Αἰνεία τοῦ στρατηγοῦ, ὃ ὁποῖος ὑὕπῆγεν εἰς τὴν ἱταλίαν ἀπὸ τὴν 

Ἰρωάδα. Μετὰ τὴν χατάλυσιν. τῆς Τρῳάδος στρατηγός τις ὀνόματι 

Αἰνείας...» Ἢ δὲ διήγησις τοῦ “ἽἹεροθέου ἔχει οὕτω: « Περὶ τῆς τῶν 

Ῥωμαίων βασιλείας, χαὶ περὶ τοῦ Αἰνείου τοῦ στρατηγοῦ, ὃς ἐπορεύθη 

εἰς ᾿Ιταλίαν. Μετὰ τὴν χατάλυσιν τῆς Τρῳάδος, ἕνας στρατηγὸς ὀνό- 

ἱματο Αἰνείας 1.. οἷν. 



, 

ις΄. 
“ιὰ , , 3 - . ΄ . , “ » 

τοῦ Α΄ μέχρι τῆς ἐκ Ῥωσσίας ἐπανόδου τοῦ ἹἹερεμίου Β΄ ἐπι- 

συμῤασῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀχαταστασιῶν (1): τὰ δὲ παραχο- 

λουθοῦντα τῇ ἐχθέσει ταύτῃ σημειώματα περὶ τῶν ἀπὸ τοῦ 

σουλτάνου ᾿Αμουρὰτ μέχρι, τοῦ τέλους τῆς παρελθούσης 1Π΄ 
5 ὮΝ ε ἣν τς ᾽ Ω 

ἑχατονταετηρίδος συμόάντων, ὡς εἰχὸς, εἰσὶ μεταγενέστεραι 

προσθῆχαι τῶν χατὰ καιροὺς ἐκδοτῶν. ᾿Επὶ τέλους δὲ τὸ τρί- 

τον τμῆμα ἐπιγραφόμιενον « Περὶ τοῦ πότε ἐπῆραν οἱ Φράγ- 

χοι τὸν δίωρέαν » εἶναι ἴδιον τοῦ ἹἽεροθέου φιλοπόνημα συντε- 

θὲν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ τΞ ἐπ᾽ ἐσχάτων ἀναχαλυφθέντος στιχὴ- 

ροῦ χρονιχοῦ τῶν ἐν Ρωμανίᾳ φραγχιχῶν πολέμων, ὡς καὶ 
"- » ’ " 

ἄλλου τινος ἄχρι τοῦδε ἀγνώστου χρονογράφου. Προσθῆχαι δὲ 

τῶν ἐν Βενετίᾳ ἐχδοτῶν εἰσὶ καὶ τὰ ἐν τέλει τοῦ τρίτου τού- 

του τμήματος ἐπισυνχπτόμενα χεφάλαια περὶ τῆς Βενε- 

τίας, καὶ τῆς μεθόδου τῆς χειρός. 
Α ; ΄“ε « ’ 

Τὸ χειρόγραφον τοῦ ἹΙεροθέου περιελθὸν εἰς χεῖρας τοῦ 

ἐξ Ἰωχννίνων Ζώτου τοῦ Ὑζιγαρᾶ, πρωτοσπχθαρίου διατελέ- 

σαντος χαὶ γαμθροῦ Πέτρου τοῦ ἡγεμόνος τῆς Μολδαθίας, χαὶ 

μετὰ τὸν θάνατον τούτου (1999) εἰς ᾿Αποστόλην τὸν ἀδελ- 

φὸν αὑτοῦ, ἐξεδόθη τὸ πρῶτον ἘΣ πᾶσαν πιθανότητα ἐν 
4 αν Ρ Ὧν 

Βενετίᾳ τὸ 1691 (2), πολλάκις δ᾽ ὕστερον παρὰ Πινέλλῳ καὶ 

ἰδίως Νιχολάῳ τῷ Γλυχεῖ (9). 

Ὅτι δὲ χατὰ τυπογρχφιχὸν ἁμάρτημνχ φέρει τὸ ὄνοι τ κατὰ τυπούρχφι μάρτημα φέι μα 

Δωροθέου μητροπολίτου Μονεμθασίας, ἀντὶ τοῦ ἹἹεροθέου, πεί- 

θουσι τὰ ἐξῆς. 

(1) Τὸ περίεργον τοῦτο μέρος, ἐν ᾧ ἀφελῶς ἐξιστορεῖ τὰ συμδάντα 

ὃ αὐτόπτης χαὶ πρωταγωνιστὴς αὐτῶν Ἱερόθεος ἀνεδημοσιεύθη ἐν τῷ 

ἡμετέρω σχεδιάσματι τορι τοῦ πατριάρχου “Ἱερεμίου Β΄. 

(2) Ἢ ἔκχδοσις αὕτη ἀναφέρεται ὑπὸ Φαλλμεράῦερ (ΘΒ ῃ] οῃὖθ 

ἄθ8. Καϊβου ατβ το ΤΓαροζιηί, Μάπομοη 1827, σελ. 268, 

σημ.}. 
(38) Ἢ πρώτη ἔχδοσις τοῦ Γλυχῆ, προσφωνουμένη εἰς Δούκαν τὸν 

ἡγεμόνα Οὐγγρούλαχίας, ἐξεδόθη τῷ 1684. 



Δι Ὡς 

α) Οὐδαμοῦ τοῦ συγγράμματος μνημονεύεται Δωρόθεος 

μητροπολίτης Μονεμθασίας, ἀπ᾽ ἐναντίας μάλιστα πολλαχοῦ 

παρεντίθενται εἰδήσεις περὶ ἹΙεροθέου Μονεμόασίας, τὰς ὁποίας 

δὲν ἠδύνατο νὰ γινώσχῃ πᾶς ἕτερος. Ὃ τελευταῖος οὗτος παν- 

τοιοτρόπως προχινδυνεύσας ὑπὲρ τοῦ διωχομένου πατριόοχου 

(Ἱερεμίου Β΄, παρακολουθεῖ τούτῳ εἰς Ρωσσίαν (1588-1 591)" 

κατὰ τὴν ἐποχὴν δὲ ταύτην ἐπισχεφθεὶς ὁ ἹἹερόθεος χαὶ τὴν 

αὐλὴν τοῦ ἡγεμόνος τῆς Μολδαδίας Πέτρου, ἐγνώρισε τὸν εἰ- 

ρημένον πρωτοσπαθάριον καὶ γαμθρὸν αὐτοῦ Ζῶτον Τζιγαρᾶν, 

περὶ τοῦ ὁποίου διηγεῖταί τινα, ἐξαίρων τὰς σωματιχὰς καὶ 

ψυχικὰς αὐτοῦ ἀρετάς. Ὃ δὲ κάτοχος τοῦ χειρογράφου Τζιγαρᾶς 

οὗτος οἰχογενειακῶς μετηνάστευσεν ἐχ Μολδαδίας εἰς Βενετίαν 

ὀλίγον μετὰ τὸ ἔτος 1091, ὅτε ὁ ἹἹερόθεος Μονεμθασίχς ἐπέ- 

στρεῴεν ἐκ Ρωσσίας, διότι ἡ ἐν Βενετίᾳ συντεταγμένη διαθήκη 

αὐτοῦ φέρει χρονολογίαν 4 μαρτίου 1599 (1). 

β) Οὐδένα τῶν διαδόχων τοῦ ἹἹεροθέου μ»ητροπολίτην Μο- 

νεμθασίας φέροντα τὸ ὄνόμα Δωρόθεος, ἀπήντησα ἐν τοῖς ἐπιμε- 

λῶς ἐρευνηθεῖσι χώδηξι τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει πατοιαρχεί- 

οὐ. Ὁ ἀρχαιότερος τούτων εἶναι ὁ Λεόντιος (ὁ καὶ χατὰ πᾶ- 

σαν βεθαιότητα διάδοχος τοῦ ἹἹεροθέου): τοῦτον δὲ χαθαιρεθέντα 

τῇ 9 μαρτίου 1606, ἐπὶ τοῦ πατριάρχου Ῥαφχὴλ Β΄, διαδέ- 

χεται ὁ ᾿Ιωάσχφ᾽ ἀλλὰ καὶ τούτου χαθαιρεθέντος ἐπὶ Νεοφύτου 

Β' (κατὰ δεχέμόριον τοῦ 1607), ἀναλαμθάνει τὸν θρόνον ὁ 

Αξεόντιος (92). 

(1) Ἔν τέλει τῶν προλεγομένων τούτων (Β) ἐπισυνάπτεται ἥἣ ἀ- 

γέχδοτος, διαθήκη τοῦ φιλοπάτριδος ἬΗπειρώτου. Τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ 

ἀδελφοῦ αὐτοῦ ᾿Αποστόλη (ῬοβίοΙ!ἰη) χαραχθὲν αὐτῷ ἐπιτύμόιον 

πλῆρες ἐδημοσίευσεν ὁ ἐλλόγιμος Κ. 1. Βελούδης ἐν τῇ τελευταίᾳ ἐχ- 

δόσει τὴς πραγματείας αὐτοῦ περὶ τῆς “ἐν Βενετίχ ἑλληνικῆς κοινό-- 

τητος. 

(2) Οἱ μετὰ τὸν Λεόντιον μητροπολῖται Μονεμδασίας : Γερμανὸς 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. β. 



Υ) Οὐδὲν ἄπορον, ἐὰν χαχῶς ἀνεγνώσθη ὑπὸ τῶν ἀλλο- 

λώσσων τυπογράφων τὸ ὄνομα τοῦ Ἱεροθέου, ὅστις, καθὰ ἐξ 

αὐτοῦ τοῦ Χρονογράφου μανθάνομεν, ἦτο χαχογράφος-" διότι ὁ 

ἐπιόάτης τοῦ πατριαρχιχοῦ θρόνου Παχώμιος ὁ Πατέστος, ἦ- 

λέγχθη ἐπὶ ἃ ἀμαθείᾳ, ὡς μὴ δυνάμενος ν᾽ ἀναγνώσῃ τὰ παρου- 

σιασθέντα χειρόγραφα τοῦ ἹἹεροθέου. Συνεπείᾳ δὲ τῆς χαχο- 

γραφίας ταύτης χαὶ ἄλλα πολλὰ ἐν τῷ χειμένῳ ἁμαρτήματα 

παρεισέφρησαν, οἷον ἐν τῷ τ τμήματι, Κοχκυτούνης ἀντὶ 

Κομνηνὸς, Ξίκλι ἀντὶ Νίκ λι, κλπ. 

Ὃ χρονογράφος (ἢ μᾶλλον τὸ ἱστορικὸν βιόλίον ὡς 

τιτλοφορεῖται) ἀπλήστως ἀναγινωσχόμενος ὑπὸ τοῦ ἑλληνικοῦ 

λαοῦ, ὡς τὸ μόνον ἱστορικὸν σύγγραμμα τῶν χρόνων ἐχλμὸ. ἀπέ- 

Θη μία τῶν ἐπικερδεστέρων ἐ ἐπιχειρήσεων τῶν ἐν βενετί ία τυπογρά- 

φων. Ὅθεν καὶ ὁ ἀντίζηλος τοῦ Πινέλλου, ᾿Αντώνιος ὁ Ἰούλμδν, 

μὴ δυνάμενος ν᾽ ἀνατυπώσῃ τὸ αὐτὸ σύγγραμμα, ἀνέθετο εἰς 

τὸν ἐν Βενετία παρεπ τιδημοῦντα Κύπριον ἱερέα Ματθχῖον Κι- 

γάλαν τὴν σύντα αξιν ἑτέρου " οὗτος δὲ ἁπλῶς ἀλλοιώσας τὸ 

ὕφος τοῦ ἹἹεροθέου χαὶ ἄλλας τινας διηγήσ εις προσθείς, παρε- 

ξέτεινε τὸ ἀδίκημα διὰ τῆς ἐντελοῦς ἀγα λτύς τοῦ ὀνόμα- 

τὸς τοῦ ἹἹεροθέου καὶ ἐχ τῆς ἀντιγραφομένης διηγήσεως, ἐν ἧ 

ἐχεῖνος τὰ χατ' αὐτὸν διηγούμενος ὡς περὲ τρίτου προσώπου 

παρεμθάλλει χαὶ τὸ ὄνομά του. Οὕτω δ᾽ ἐν ἔτει 1687 ταὐ- 

τοχρόνως ἀπελύθησαν ἐχ μὲν τῶν πιεστηρίων τοῦ Πινέλλου τὸ 

ἀναδημοσιευόμενον ἱστοριχὸν βιδλίον τοῦ Ἱεροθέου, ἐκ δὲ 

τῶν τοῦ ᾿Ιουλιανοῦ ἡ Νέα σύνοψις ἱστοριῶν τοῦ Ματθαίου 

Κιγάλα, ὅστις προσφωνεῖ ταύτην εἰς τὸν προστάτην αὐτοῦ 

Αἰθανάσιον Βαλλεριανὸν, ὑποψήφιον τῆς (ἐν Βενετίᾳ ἑδρευούσης) 

μητροπόλεως Φιλαδελφείας. ᾿Αλλὰ τὸ μὲν συμπίλημα τοῦ Κι- 

5» 

(1611). ᾿Αχίλειος (1616). Μητροφάνης (1620:). Νεόφυτος (1627-1649). 
Σωφρόνιος (1649). 



ιθ΄͵ 

γάλα οὐδέποτε πλέον εἶδε τὸ φῶς, τὸ δὲ τοῦ ἹἹεροθέου, ἐπὶ ὁ- 

νόματι ὅμως τοῦ Δωροθέου, διετέλεσε προσφιλὲς ἀνάγνωσμα 

τοῦ ἑλληνιχοῦ λαοῦ μέχρι τῶν χαθ᾽ ἡμᾶς χρόνων. 

Μετὰ τούτους συνέθετο κατάλογον τῶν ἐν Κωνσταντι- 

γουπόλει πατριαρχιευσάντων μέχρι. Παρθενίου τοῦ Α΄, ἀναχθέν- 

τος εἰς τὸν οἰκουμενιχὸν θοόνον τῇ 4 ἰουλίου 1699, Φίλιτ-- 

πὸς ὃ Κύπριος πρωτονοτάριος τῆς Μεγάλης ᾿Εχχλησίας (1). 

Σημείωσις δὲ τῶν ἀπὸ Λουχάρεως μέχρι Διονυσίου. τοῦ 

Γ᾽ (16290-16171) πατριχρχευσάντων, ἐκ τῶν χωδήχων τῆς Με- 

γάλης ᾿Εκκλησίας ἐξηγμένη, διεχοινώθη ὑπὸ τοῦ ἐν Κωνοταν- 

τινουπόλει πρευθευτοῦ τῆς Γαλλίας ΝοΙΠ(6] εἰς τοὺς γάλλους 

θεολόγους τῆς λεγομένης σχολῆς τοῦ Ρονί-ἤογαὶθ. ᾿Εν τῇ 

σημειώσει δὲ ταύτῃ χαταριθμοῦνται ὡς ἑξῆς χρονολογικῶς οἱ 

πατριάρχαι τῆς περιόδου ταύτης - Κύριλλος Λούχαρης (1620). 

Γρηγόριος ᾿Αμασείας (1629). ᾿Αθανάσιος Πατελάρος (1694). 

Κύριλλος ὁ Λούχαρης (1694). Κύριλλος ὁ Βερροίας (1698). 

Παρθένιος ὁ Γέρων (1696). Παρθένιος ὁ Νέος (1644). ᾿Ιωαννί- 

κῖος (1646). Παρθένιος ὁ Νέος (1690). ᾿Ιωαννίχιος (6951). 

Παΐσιος (1604). Παρθενούδης (1696). Γαθριὴλ ((6017). Παρ- 

θένιος ὁ Γέρων (1601). Κλήμης (1662). Διονύσιος (1666θ). 

Μεθόδιος (1667). Παρθένιος ὁ Γέρων (1670). Διονύσιος ὁ Γ΄ 
(1671). (2) 

: ἔ ᾽  Ύ ς ἢ Νὰ ͵ ες ᾿ 
Αλλ᾽ οὗτοι μὲν πάντες σχεδὸν ἐχ παρλδόσεως ὡς ἐπὶ τὸ 

πλεῖστον γράφοντες, καὶ πρὸς οὐδὲν λογιζόμενοι τὴν χρονο- 

λογίαν, ἀποτελοῦσαν τὴν βάδιν πάσης εὐσυνειδήτου ἐρεύνης, 

συνέχυσχν χαὶ τὰ πρόσωπα καὶ τὰ πράγματα εἰς βαθμὸν ἀ- 

(1) Ο χατάλογος τοῦ Φιλίππου ἐξεδόθη τὸ πρῶτον μετὰ λατινι- 

χἧς μεταφράσεως ὑπὸ Νιχολάου Βλαγγάρδου (1670), ἐν δ᾽ ἔτει 1687 

ὑπὸ Εῤρίχου “Ἰλχρίου, καὶ τὸ τελευταῖον ὕπὸ ᾿Ανσέλμου Βανδούρη 

(Πρ ϑρίατη Οὔὶθηΐβ]β, 1, σελ. 218). 

(2) Ασχιίθοπ, τησηπτηθπὺβ ἀ61]8 Ῥο]ρίοη 465. 67608. σελ. 314. 



, 

χ᾽ 
7 ᾿ Ν » “ Α ἢ “ ε 

περίγραπτον. Εἰς τὸν ἄχάματον δὲ πατριαρχὴν τῶν ἴεροσο- 

λύμων Δοσίθεον ἐπεφυλάσσετο ἡ τιμὴ τῆς σπουδαίας ταύτης 

ἐρεύνης οὗτος, ὡς προερρέθη, περισυνάξας χαὶ ἀντιγράψας ἐν 

τῇ ἀνεχδότῳ Νομικῇ Συναγωγῇ τὰ τέως παρερριμένα πατρι- 

αρχικὰ ἔγγραφα, ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν συνέγραψε « περὶ τῶν 

οὐ πολὺ πρύτερον ἡμῶν καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν ἡμῶν πατριαρ- 

χῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως » προσθεὶς χαὶ ὅσας ἄλλας εἰ- 

δήσεις ἐξ αὐτοψίας ἐγίνωσκεν ἢ ἐξ ἀγνώστων σημειωμάτων 

παρέλαθεν (1). ᾿Αρχόμενος δὲ τῆς διηγήσεως σημειδῖ ταῦτα περὲ 

τῶν πατριαρχιχῶν χωδήχων: « Περὶ τῶν πρὸ Τιμοθέου πατριαρχῶν 
᾿π , νι »Μ , ᾽ ". » ᾿ ΝΜ 

τῆς Κωνσταντινουπόλεως οὐδὲν ἔχομεν σαφὲς εἰπεῖν, ἀλλ οοὔτε. 
ΕΓ ρεῦ κα -“ ξ 2 “ 7 ε “Ἃ “Ὁ “ εὑρίσχεται κῶδιξ ἐν τῷ πατριαρχείῳ ὡς ἂν δυνηθῶμεν μαθεῖν 

τι πλέον ἀπὸ δέ τινων εὑρισχομένων χωδίχων, καὶ αὐτῶν συγ- 
) ᾿ “ ε ᾿ “-“ νι "ἜΝ, ν᾿ ν 

χεχυμένων χαὶ χθιζῶν ὡς εἰπεῖν, οὐδὲν εὑρίσχομεν ἴδιον ἔργον 

πατριάῤχου τινὸς, πλὴν ὅτι ἐν ἔτει ἑπταχισχιλιοστῷ τεσσαρα-- 

χοστῷ ἑόδόμῳ (πρὸ γὰρ τούτου. τοῦ ἔτους οὐχ εὑρίσχεται 
: ! 

᾿᾽ 
χῶδιξ) ὁ Ἱερεμίας τὰς εἰς τὴν χώραν τοῦ Βρίγνα οἰχοδομη- 

θείσας αὐτῷ οἰκίας, ἀμπελῶνας χαὶ χήπους ἀφιεροῖ τῇ μονῇ 

τῆς Παμμακαρίστου ὟΣ 

Οὐχ ὀλίγον δὲ φῶ: ἐπὶ τῆς περιόδου ταύτης, τῆς το- 

σοῦτον σχοτεινῆς χαθισταμένης διὰ τὰς ἀλλεπαλλήλους ἐπι- 

θάσεις εἰς τὸν πατριαρχικὸν θρόνον πολλῶν φιλοδόξων καὶ ἀ- 

συνειδήτων ἱεραρχῶν, θέλουσιν ἐπιχύσει δύο ἕτερα ἄγνωστά μοι 

μνημεῖα, αἱ ἜΕχχλησιαστιχαὶ Ἔφημερ (δες τοῦ ᾿Ιωάννου 

Καρυοφύλλου (2), καὶ ὁ ἱστορικὸς λόγος περὶ τῆς πο- 

λιτείας τοῦ πατριάρχου Διονυσίου τοῦ Κομνηνοῦ, 

συγγραφεὶς ὑπὸ τοῦ ἱεροχήρυχος Γερασίμου τοῦ Καχαδέλα (8). 

(1) Περὶ τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, σελ. 1169-118].. 

(2) Τὸ ἀνέχδοτον τοῦτο σύγγραμμα μνημονεύεται ἐν Νέῳ Μαρτυ- 

ρολογίῳ (σελ. 109). 

(3) ᾿Ἐξεδόθη ἐν Βενετίᾳ τῷ 1689 (Βρετοῦ Κατάλογος Α, ἀρ. 115). 



, 

χα. 

Μετὰ τὸν Δοσίθεον, ἐπισταμένως ἐξηρεύνησε τὴν ἀπὸ τῆς 
᾽ ἢ") 

πτουρχοχρατίας ἱστορίαν τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλε: πατριαρ- 
ε ΕΣ , 5 ᾽ Ὁ Ν ι 

χείου ὃ᾽ ᾿Ιωαννίτης Μελέτιος μητροπολίτης Αθηνῶν, καὶ πολ- 

λὰς εἰδήσεις ἀπεθησαύρισεν ἐν τῷ τρίτῳ τόμῳ τῆς ἐχκλησια- 
“- ᾽ --- ες τ » “ ᾿ ᾿ς 

στικῆς αὐτοῦ ἱστορίας (1). Καίτοι χαὶ οὗτος ἀγνοῶν τὴν χρο- 
, “ ᾿' “" ο ΥΕΤΝ ΝΜ ἜΝ ᾿Ν - κι 

γογραφίαν τοῦ Δαμασκηνοῦ, καὶ ὡς μόνὴν πηγὴν θεωρῶν το 

0)» ὑπὸ Κρουσίου ἐχδεδομένον ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Μαλαξοῦ ἀπόσπα- 

σμα αὐτῆς, οὐχ ἧττον προσέθετο εἰδήσεις πάντῃ ἐκ ταύτης 

ἐλλέιπούσας, χαὶ συνεργὸν ἔχων Χρύσανθον τὸν συγγενὴ χαὶ “; φ, τῆλε ἀολατς : ἡ τὴ 
διάδοχον τοῦ Δοσιθέου ἐν τῷ πατριαρχιχῷ θρόνῳ τῶν ὑἹεροσο- 

λύμων (2), παρέδοτο ἡμῖν σπουδαίας τινὰς πληροφορίας περὶ 

τῶν ἀπὸ Τιμοθέου Β΄ μέχρι Καλλινίκου τοῦ ᾿Αχαρνᾶνος πα- 

τριαργευσάντων, οὐδαμόθεν ἄλλοθεν ἐγνωσμένας Εσρχ ἜΣ; εῆνσμιενσος 
Μετὰ τὸν Μελέτιον ἀνώνυμός τις ἔλλην ἔγραψε σύνοψιν 

τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχευσάντων ἀπὸ τοῦ 1594 

μέχρι τοῦ ἐτοὺυς 1707, κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ γάλλου ἀθδόᾶ Ἐὐσε- 

δίου Ῥεναουδότου (3). 

Κατὰ τὴν αὐτὴν σχεδὸν ἐποχήν, καθ᾽ ἣν οἱ ἡμέτεροι ἤρ- 

ξαντο σπουδαιότερον διερευνῶντες τὴν περίοδον ταύτην τῆς 

ἐχχλησιαστιχῆῇς ἱστορίας, εἶχεν ἐφελχύσει σπουδαίως τὴν προ- 
» ι 

ἐπὶ ἐν σοχὴν τῶν ἐν τῇ δυτικὴ Εὐρώπῃ σοφῶν ἡ ἔρευνα τῆς 

τῶν Τούρχων καταστάσεως τῆς ἑλληνιχῆς ἐχχλησίας. Οὕτω δὲ 

(1) Σελ. 880-84. 339-41. 367-72. 401-6. 429-31. 446-51]. 

464-1|. 483-86. : 
(2) Πρὸς τοῦτον ἀπέστειλεν ὁ Μελέτιος πρὸς ἐπιθεώρησιν τὸ ἐν 

τῇ βιόλιοθήχη τοῦ ἐν Ἱζωνσταντινουπόλει μετοχίου τοῦ Παναγίου Τά- 

φου ἀποχείμενον ἀνέχδοτον πρωτόγραφον αὐτοῦ- διότι, ὡς γνωστόν, 

τὸ ἐχδεδομένον εἶναι παράφρασις ᾿Ιωάννου τοῦ Παλαιολόγου, ἐπιδιωρ- 

ϑωμένη ὑπὸ Γεωργίου Βενδότου. 

(3) ᾿Αποσταλεῖσα εἰς Βανδούρην συμπεριελήφθῃ ἐν τέλει τῆς συλ- 

λογῆς αὐτοῦ ἰσελ. 1000- 4). 



ΧΡ. 

περὶ τὰς ἀρχὰς τῆς 1Η΄ ἑκατονταετηρίδος ἐδημοσιεύθησαν τρία 

πολυπονώτατα συγγράμματα, τὸ τοῦ ἐκ Ῥαγούσης ᾿Ανσέλμου 

Βανδούρη (1), τὸ τοῦ Φλαμμανδοῦ Γουλιέλμου Κουπέρου (9), 

καὶ τὸ τοῦ γάλλου Μιχαὴλ. Λεχιένου (38). Καίτοι δὲ οἱ σφό- 

δρα παπίζοντες συγγραφεῖς οὗτοι μεροληπτιχῶς κρίνουσι τὰ ἐν 

τῇ ᾿Ανατολῇ συμθαίνοντα, οὐχ ἧττον πολλὰς χαὶ πολυτίμους 
, ξ ᾽Ν Σ -«-5 : ,ὔ Α , δύ .] 

περιεσύναξαν εἰδήσεις, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ μάλιστα δύναται νὰ 

ἐπωφεληθῇ ὁ μέλλων τῆς ἑλληνικῆς ἐχχλησίας χρονογράφος, 

μετὰ περισχέψεως ὅμως παραδάλλων τὰ ὑπὸ τούτων γραφό- 

μενα πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν ὀρθοδόξων χρονογράφων παραδιδόμε-- 

να (4). 

. Περὶ τὰς ἀρχὰς τῆς 1Η΄ ἑκχτονταετηρίδος Νεόφυτος ὁ Μαυ- 
, , 7 Τ ν , ρομμάτης, πρῴην μητροπολίτης Ναυπάχτου χαὶ ΓΑρτῆς, συνέ- 

θετο ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ τε Δοσιθέου χαὶ ἄλλων σημειωμάτων 

« Κατάλογον τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν Κωνσταντινουπόλεως πα- 

τριαρχευσάντων, ἐπὶ τῆς ᾿Αγαρηνῆς τυραννίδος.». Καὶ χαθόλου 

μὲν ἐξεταζόμενος ὃ χατάλογος τοῦ λογίου μητροπολίτου μι- 
᾿ ἀν ΒΞ » ἘΟΩ͂ πὰρ τ -" Μ δι ᾿ ε ; ὶ 

χρᾶν ἔχει ἀξίαν, ὑπερτερεῖ ὅμως τῶν ἄλλων διὰ τὰς ὡς ἐπ 

τὸ πολὺ παρεντιθεμένας χρονολογίας (9). 

(1) ᾿πηρογίαση Ονὶθηίδ]θ, Ῥδγὶββ, 1712, 

(2) Τυδοίδίιι8 ἰδίου! οο τ ΟΠ ΡΟΠΟΙορίοαβ 46 ᾿δύγ ΔΛ 8 Οοπ- 
βὐδηϊί πορ οΙἸ 8π18, ΑἸ υρίδθ, 1739 [Καὶ ἐν τῇ συλλογῇ τῶν Βολ- 

λανδιστῶν). 

(3) ΟΥτίθηβ Ομ γιβύϊδηαβ, ῬΔΡΙ8115, 1740, 
(4) Οὐχ ἧττον σπουδαίας δύναται νὰ εὕρη πληροφορίας ἐν ταῖς 

πολυαρίθμοις ἐχθέσεσι τῶν εἰς τὴν ᾿Ανατολὴν ἀποστόλων τῇς Ῥωμαΐ- 

χῆς προπαγάνδας, ὡς χαὶ ἐν τοῖς ἐχχλησιαστιχοῖς χρονιχοῖς τοῦ, Ῥαῦ- 
, “- ᾿ “Ὁ Ν , ͵ Ν 

γάλδου χαὶ τοῦ Σπονδανοῦ, ὃ μετὰ περισχέψεως ἀναγινώσχων τὰ πο- 

γήματα ταῦτα, τ᾽ ἀποπνέοντα μῖσος ἄσπονδον χατὰ τῆς διαφοροτρόπως 

πολεμουμένης ἑλληνικῆς ἐχχλησίας. 

(5) ᾿Εξεδόθη ὑπὸ. τοῦ ἐλλογίμου ᾽1. Σαχελλίωνος ἐν Εὐαγγελιχῷ 

Κήρυχι τῶν ᾿Αθηνῶν (1862, τόμ. ΣΤ΄. σελ. 442-580)" ἐλλειπὴς δὲ 



χγ' 

Περὶ τὰ μέσα τῆς αὐτῆς ἑχατατονταετηρίδος συνέγραψε 

πατριαρχικὴν ἱστορίαν ὁ Θεσσαλὸς πατριάρχης Καλλίνιχος Δ΄, 

τὴν ὁποίαν ἀνὰ χεῖρας εἶχεν ὁ πολλὰ ἐξ αὐτῆς ἐρανισθεὶς. 

Κωνσταντῖνος ὁ Κούμας (1). 

Καὶ ὁ μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ πατριαρχεύσας Μελέτιος Β΄ συνέ- 

θετο « ὑπόμνημα περὶ τῶν καθ᾽ ἑαυτὸν συμθάντων ». ((1θ68- 

1714) (2). 

᾿Αξιολόγους δέ, βιογραφυνὰς πρὸ πάντων, πληροφορίας περὲ 

πολλῶν πατριαρχῶν ἀπεθησαύρισε καὶ Καισάριος ὁ Δαπόντες 

ἐν τοῖς νῦν ἐχδιδομένοις δύο πονήμασιν αὐτοῦ, τῷ Χρονογράφῳ 

χαὶ τῷ ἱστορικῷ Καταλόγῳ. 

Τὰς πολυτιμοτέρας ὅμως εἰδήσεις περὶ τῆς ἐπὶ τουρχο- 

κρατίας πολιτιχῆς χαὶ ἐχχλησιαστιχῆς χαταστάσεως τοῦ ἑλλη- 
" 

γιχοῦ ἔθνους παραδίδωσιν ἡμῖν ὁ πολυμαθὴς ἰχτρὸς ᾿Αθανάσιος 

ὁ Ὑψηλάντης ἐν τοῖς ἱστοριχοῖς αὐτοῦ ὑπομνήμασιν (1488- 

1189) (3). Κατὰ πᾶσαν βεδαιότητα ὁ φερέπονος συγγραφεὺς 

ἔχων ὑπ' ὄψιν τοὺς χώδηχας τοῦ πατριαρχείου, χρονολογικῶς 

ἐξέθετο ἰδίως τὰ ἀπὸ Παρθενίου τοῦ Α΄' μέχρι τοῦ Προχοπίον 

ἐκκλησιαστικὰ συμόάντα, ἐν παρόδῳ ἀφηγούμενος τὰ πρὸ 

τούτων. 

Μετὰ τὸν “Ὑψηλάντην ἔρχεται Σέργιος ὃ Μαχροῖος, ὁ μό- 

γος ἐπάξιος τοῦ ὀνόματος τοῦ χρονογράφου. Οὗτος μὴ βαδί- 

περὶ τὸ τέλος, διήχει μέχρι τῆς χατὰ μάρτιον τοῦ 1716 πρώτης πα- 

πριαρχείας “Ἱερεμίου τοῦ Γ΄. 

(1) Ἱστορίαι τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων, τόμ. 10, σελ. 397, 400. 

(2) ᾿Εδημοσιεύθη ἐν Πανδώρᾳ (τόμ. ΣΤ΄, σελ. 572-16) χαὶ ἐν τῷ 

πρώτῳ τόμῳ τοῦ ἀξιολόγου περὶ τῆς νήσου εἰ ὑπομνήματος τοῦ 

ὑποναυάρχου Κ. Νιχοδήμου. ὃ 

(3) Τὸ τμῆμα τοῦτο τῆς μεγάλης συγγραφῆς τοῦ Ὑ ψηλάντου ἐξε- 

δόθη ὑπὸ τοῦ ἐλλογίμου ἀρχιμανδρίτου Κι. Γερμανοῦ ᾿Αφθονίδου (ἐν 
Κωνσταντινουπόλει, 1870). 



χὃ΄. 

σας τὴν τετριμμένην ὁδὸν τῶν προχατόχων αὐτοῦ, ἀναμιγνυόν- 

τῶν ἄνευ τινὸς τάξεως, χαὶ τὸ σπουδαιότερον ἄνευ χρονολογιῶν, 
4 ι ,ὕ , ι ᾽ , Ν “ 

πολλὰ χαὶ ποικίλα γεγονότα χαὶ ἀποτόμως διαχοπτόντων τὴν 

διήγησιν ἕνα παρεμθάλλωσι ξένα τοῦ προχειμένου ἐπεισόδια, 

περιωρίσθη εἴς τὴν χρονολογικὴν ἔχθεσιν μιᾶς ἐχκλησιαστιχῆς 

πεντηχονταετυηρίδος (1150-1800), ὡς αὐτόπτης ἀφηγούμενος 
ι ᾽ὔ Α ἢ Ἑ ’ὔ χαὶ χρίνων τὰ ἐν ταύτῃ συμθάντα (1). 

Νιι ΝΣ -Ξ 9 ᾿ 

Σποραδιχαὶ δὲ εἰδήσεις περὶ τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει 

πατριαρχευσάντων ἀπαντῶσι χαὶ ἐν τοῖς διαφόροις φιλοπονήμασι 

τοῦ. πατριάρχου Κωνσταντίου τοῦ Α΄. 

Πρῶτος δ᾽ ἐπιμελῶς συναθροίσας καὶ μετά τινος μεθόδου 

χρονολογικῶς ἐχθέσας τὰ ἀπὸ τῆς ἁλώσεως μέχρι Νεοφύτου 

2Ζ΄ ἐχχλησιχστιχὰ συμθάντα ἐγένετο ὁ πολυμαθὴς χαὶ φιλοπο- 

γώτατος Λαρισσαῖος Κωνσταντῖνος Κούμας (2). 
᾽ Ν᾽. » Π ΡΞ- ᾽ ᾽ 

Ιδίαν δ᾽ ἐπιστημονικὴν μονογραφίαν τῶν ἀπὸ ᾿Ανδρέου 

τοῦ ἀποστόλου μέχρι τοῦ ἔτους 1894 προστάντων τοῦ οἰ- 
“ , ΡΝ ε “ » 7 ᾿ ᾿ 

χουμενιχοῦ θρόνου ἐξέδοτο ὁ νῦν ἀρχιεπίσχοπος Θήρας Ζαχα- 

ρίας Μαθᾶς (3). Δυστυχῶς ὅμως τὸ ὑπὸ πολλὰς ἐπόψεις χαλὸν 

τοῦτο ἐγχειρίδιον, ἕνεχα τῶν ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης γενο- 

μένων ἐρευνῶν, παριστᾷ νῦν τοιαύτας χρονολογικὰς ἀνωμαλίας, 
Ψ » "» " τ ἊΝ “- » 

ὥστε εὐχῆς ἔργον ἤθελεν εἶσθαι, ἐάν τις τῶν ἐν Κωνσταντινου- 

πόλει πολυμαθῶν χληριχῶν ἀνετύπου ἐπεξεργαζόμιενος τοῦτο, 

ἕνα παύσωσι πλέον μυκτηρίζοντες τὴν ἐχχλησίαν ἐπὶ ἀγνοίᾳ 

τῶν χατ᾿ αὐτὴν οἱ πολλοὶ χαὶ διάφοροι αὐτῆς πολέμιοι. Καὶ 

αἱ μὲν χρονολογίαι τῶν πρὸ τῆς ἁλώσεως πατριαρχευσάντων, 

(1) Περὶ τοῦ νῦν πρῶτον ἐχδιδομένου πονήματος τοῦ Μαχραίου 

λόγος γενήσεται ἐν τοὶς ἑξῆς. 

(2) Ἵστοριαι ἀνθρωπίνων πράξεων, τόυ.. Ζ, σελ. 435-40. Η, 481- 
33.1, 398-404. 

(3) Κατάλογος ἱστορικὸς τῶν πρώτων ἐπισχόπων καὶ τῶν ἐφεξῆς 

πὰ τριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, ἐν Ναυπλίῳ 1837. 



᾿ 

Χε:- 

: ἌΡ: ἘΝ Ὁ παν ἘΣΎ δὲ ᾿Υ͂ Δ αλὶς ἡμαρτημέναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν παρουσιάζουσι τὴν σχε- 

δὸν ἀπελπιστιχὴν σύγχυσιν τῶν ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ταύτης μέχρι 
, - τὰν ΄Ν ᾿ Ρ' ἈΠ ΒΕῚ ᾿ ᾽ 

τέλους τῆς 11 ἑκατονταετηρίδος ἀναοάντων ἔπὶ τὸν οἰχουμε- 

γικὸν θοόνον᾽ διότι χατὰ τὴν μαχρὰν ταύτην ἐποχὴν οὐδεμίαν 
ν ’ 7 » ᾿ 3 ΝᾺ « , Υ » Η » σ ι 

σχεδὸν χρονολογίαν, ἐγὼ τοὐλάχιστον, εὑρίσκω ἀληθῆ. Καὶ 
» Α ΡῸ “- ,ὔ ἅν [Ξ - :: ᾿ ἣν 

ἐκ μὲν τῶν νῦν δημοσιευομένων περιλήψεων τῶν πατριαρχιχῶν 

ἐγγράφων, χατὰ τὴν Νομιχὴν Συναγωγὴν τοῦ Δοσιθέου, χατσ- 

δείχνυται ἡ. παρὰ Μαθᾷ χρονολογικὴ σύγχυσις. Σημξιῶ δὲ ἤδη 

χαὶ ἄλλα χρονολογιχὰ ἁμαρτήματα περὶ τὴν χατάταξιν τῶν 

ἀπὶ αὐτοῦ τοῦ Γενναδίου μέχρ' Διονυσίου Β΄ πατριαρχευσάντων: 

Γεννάδιος ὁ Σγολάριος δὲν ἐγχαθιδρύθη ἐν τῷ πατοιαρ- 5 χοιλαΐ ὴ ἰ ὺ 
-» , « τον τ εανὸ ἢ ΣΡ ͵ ε σι ΓΑ τὺ 

χιχῷ θρόνῳ, ἅμα τῇ ἁλώσει, ὡς λέγει ὁ Φραντ(ῆς, σύγχρονος 

μὲν πλὴν ἐξ ἀχοῆς γράφων, ὡς καὶ πάντες οἱ ἐξ αὐτοῦ παραλα- 

θόντες τὴν εἴδησιν, ἀλλὰ μετὰ τὴν εἰς Βυζάντιον ἐπάνοδον ἐξ 

Αὐἰδριανουπόλεως τοῦ Πορθητοῦ, ἤτοι μετὰ τὸν σεπτέμοόριον τοῦ 

1405 χαὶ ὀλίγον πρὸ τῆς χατὰ τὸ ἔαρ τοῦ ἑπομένου ἔτους 

1404 μεταθάσεως αὐτοῦ εἰς Προῦσαν, χαθὰ ἐξιστορεῖ ὁ μᾶλλον 

αὐτόπτης τῶν τότ᾽ ἐν Κωνσταντινουπόλει συμθαινόντων Νιχα- 

ἣλ ὁ Κριτόθουλος (1). Εὗρε δὲ τοῦτον ὁ Μωάμεθ μετὰ πολ- 

(1) ᾿Εδημοσιεύθη ἣ ἱστορία τοῦ Κριτοδούλου ὑπὸ Καρόλου Μυλ- 

λέρου (αρτηθηία Ηἰϑίου!σουιμη ΟΡ ἀΘοοΡΌτη, Ὁ, 9. ῬΑΓΙ8115. 1870). 

Αἴπορον δὲ πῶς ὃ σοφὸς ἐχδότης ἀποφαίνεται, ὅτι ὃ Κριτόδουλος εἶναι 

ἄγνωστος συγγραφεύς, μήτε χατ ὄνομά ποτὲ ὕπότινος 

σημειωθείς: ἐν ᾧ ὃ μὲν. ΒΔΠ ΠῚ χαταγράφει: « Στίχους Ἰζριτο- 

δούλου Μιχαὴλ τοῦ ᾿Ιμύρίου » χαὶ « εὐχὴν Κριτοδούλου τοῦ ᾽Ιμ.- 

ὁρίου εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν Χριστόν »- Οκτα]οστι5. ΒΙΒ]ΟὐΠΘοὰΘ. [υδῦΓγθη- 

ἰϊδη86, 11, σελ. 518-522. Ἔν δὲ. τῷ ἐχ τοῦ πατριαρχιχοῦ τυπογρα- 

φείου ξ ωνσταντινουπόλεως ἐχδοθέντι ἐν ἔτει [799 Εὐγχολογίῳ (σελ. 

110-- 174) ἐδημοσιεύθησαν: « Εὐχὴ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χρι- 

στὸν Μιχαὴλ ἹΚριτοπούλου (γρ. ἹΚριτοδούλου) τοῦ ᾿Ιμύρίου »- καὶ « Μ:- 

χαὴλ Κριτοπούλχου ἢ Κριτοδούλου τοῦ ᾿Ιυδρίου, στίχοι εἰς τὸν θεῖον 

χαὶ ἱερὸν Αὐγουστῖνον ». Ταῦτα ἀνχφέρων περὶ ἹΚριτοδούλου χαὶ Βαρ- 



Ἐς: ᾿ 

λοῦ πόνου χεχρυμμένον ἐν κώμῃ τινὶ τῆς ᾿Αδριανουπόλεως. 
κ᾿ , Δ» ᾽ , ι ᾿Ξ τῆς εἰ 

Δεν. πατριάρχευσε δ᾽ ἐπὶ ἔτη πέντε καὶ μῆνας πέντε ἢ ἕξ, 
Α ᾿ , ᾿ »“ 

χαθὰ εἰς πάντας τοὺς π τριαρχικοὺς χαταλόγους σημειοῦται, 
᾿ 

χ 

ἀλλὰ μόλις ἔτη τρίχ' χαθότι τῇ 28 σεπτεμόρίου τοῦ ἔτους 

ὶ "ὅπλ πατριάρχης, ἀλλ ἁπλοῦς μοναχὸς ὁ Γεννάδιος, ἐξε- 

φώνησεν ἐξ ὑπογυίου ἐν τῇ χατ Αθωνα μονῇ τοῦ βΒατοπε- 

δίου ἐπιτάφιον εἰς τὸν ἐχεῖσε ἀποθανόντα ἀνεψιὸν αὐτοῦ Θεό- 

δωρον τὸν Σοφιανόν᾽ ἐν δ᾽ ἔτει 6966 (44071-98) ἡσυχάζων ἐν 

τῇ μονῇ τοῦ Μενοιχέως συνέγραψε τὸ « περὶ τῆς πρώτης τοῦ 

θεοῦ λατρείας (1)». 

Σωφρόνιος ὁ Α΄, ὁ ἐν οὐδενὶ τῶν πατριαρχικῶν καταλό- 

γῶν καταγραφόμενος, πλὴν τοῦ παρὰ ᾿Ἰεροθέῳ Μονεμθασίας, 

χαὶ ἰδίως ὑπὸ Μελετίου σημειωθεὶς, ἐπατριάρχε: ἤδη κατ' αὖ- 

γουστον τοῦ 1464, χαθὰ μαρτυρεῖ ἡ ὑπὲρ τοῦ ἄρχοντος Γεωρ- 

γίου Πόλου συστατικὴ αὐτοῦ ἐγχύχλιος (2). 

Μάξιμος ὁ Β΄ ἐψηφίσθη πατριάρχης πολὺ βεθαίως πρὸ 

τοῦ παρὰ Μαθᾷ σημειουμένου ἔτους 1482, διότι τὸ ὑπὸ τοῦ 

ΤΠΟΙἃ5 δημοσιευθὲν γράμμα αὐτοῦ πρὸς τὸν δοῦχα τῆς Βε- 

νετίας χρονολογεῖται τὸν ἰανουάριον τοῦ 1480. 

Συμεὼν ὁ Τραπεζούντιος ἐπατριάρχει καὶ μετὰ τὸ 1481, 

ἀφοῦ ἐν ἔτει 6992 (1488-1484) διετυπώθη ὑπὸ τῆς συγχρο- 

τηθείσης ἐπὶ τῆς πατριαρχείας αὐτοῦ συνόδου ἡ ὑπὸ Δοσιθέου 

δημοσιευθεῖσν ἀχολουθία εἰς τοὺς ἐκ τῶν λατίνων ἐπιστρέφον- 

τας εἰς τὴν ὀρθόδοξον ἐχχλησίαν. 

θολομαῖος ὅ ΚΚουτλουμουσιανὸς (Ὑ πόμνημα περὶ Ἵμόρον, σελ. 65) συγ- 

χέει πὼς τοῦτον πρὸς τὸν περὶ τὰς ἀρχὰς τῆς ἔΖ΄. ἑχατονταετηρίδος 

πατριαρχεύσαντα ἐν ᾿Αλεξανδρείχ Μητροφάνην τὸν Ἱριτόπουλον. 

() Βδπϑαδοίὶ, αθπηπδαϊ Ηομ 86, ΡΥ 5115, 1109 σελ. 51. 

(2) ΒεΙομ γι Οο]ατηθὶ, ορίβύοιαρὶβ ἀἰββογίδιο (ἐν μαιηθᾶ- 
ον, ΒΙθοίμ6οα Οἰνίοα ΨΙπἀο ΟΠ ηβίβ, ίοππᾷ 1750). Δημο- 

σιεύεται ἐν τέλει τῶν προλεγομένων (Γ. 



Δα 

Τοῦ Νήφωνος Β΄, ὃν ὁ Μαθᾶς σημειοῖ πατριχρχεύοντα 

1488-1490, δημοσιεύονται ἐπιστολαὶ ὑπὸ Ραύνάλδου χρονο- 

λογούμεναι τῷ 1491-1492. ἀπριλίου . 

Παχώμιος ὁ Ζιχνῶν ἐπατριάρχει χαὶ μετὰ τὸ ἔτος 

1019. 4]. 

Τῇ 17 αὐγούστου 1518, ὁ Θεόληπτος Α΄ ἐγχαινιάζει 

τὸν ἐν ᾿Αργέσῳ τῆς Βλαχίας υητροπολιχὸν νχὸν (2). 

“26 δεχεμορίου 1529 ἐπισκέπτεται ὁ Ἱερεμίας Α΄ τὴν 

Κύπρον χαὶ Συρίαν, χατὰ τὸ ἐν τῷ Κοϊσλιανῷ χώδηχι σημείω- 

μὰ συγχρόνου Κυπρίου (9). 

Σύγχυσις δ᾽ ἐξαισία ἐπιχρατεῖ παρὰ Μαθᾷ περὶ τοῦ Διο- 

γυσίου Β΄, ὃν σημειοῖ ἅπαξ μόνον πατριαρχεύσαντα ἐν ἔτει 

4543-1051. Καὶ ὁ μὲν Νεχτάριος ὁ Ἱεροσολύμων ἀναφέρει 

ἔγγραφον τοῦ πατριάρχου τούτου περὶ Σινᾶ ἐκχδεδομένον ἐν 

ἔτει 7097 (1528-1529)- ὁ δὲ Κούπερος ρητῶς λέγει, ὅτι ὁ 

Διονύσιος Β΄ ἐνεθρονίσθη (τὸ β΄ βεδαίως) τῇ 117 ἀπριλίου 1597. 

᾿Αλλὰ χαὶ Μελέτιος ὁ Πηγᾶς δὲν διῴχησεν ὡς τοποτης- 

ρητὴς (γράφε ἐπιτηρητὴ ς) τὸν οἰκουμενικὸν θρόνον ἐν ἔτει 

μόνον 159, καθὰ σημειοῖ ὁ Μαθᾶς, ἀφοῦ αἱ πρὸς Γεώργιον 

τὸν Δούζαν τρεῖς ἐπιστολαὶ αὐτοῦ, ὡς τοιούτου, χρονολογοῦν- 

ται κατὰ νοέμώόριον τοῦ 1598, καὶ πυανεψιῶνα τοῦ 1999. 

Μετὰ τὴν μιχρὰν ταύτην παρέχθασιν, μεταθαίνω ἐπὶ τὸ 

προχείμενον, ἀρχόμενος ἀπὸ τῆς βιογραφίας τοῦ πρώτου τῶν 

ἐν τῷ παρόντι τόμῳ ἐχδιδομένων συγγραφέων. 

6) Κορδ!ίομδπη, ἰβίοϊγθ 4616 Πδοῖθ, Βϑυϊΐη 1854, σελ. 118. 

(2) Αὐτόθι. 

(3) .Ὃ 1,6 Θαυΐθη χαχῶς ἑρμηνεύων τὸ ἦρτε Ξε ἦλθε (Β0018- 

οὐὰ8 οϑύ --σ: ἤρθη) λέγει, ὅτι ὃ “Ἱερεμίας ἀπεθίωσε τῷ 1523, ἐν ᾧ ΟὟ 

τος, χαθὰ σημειοὶ ὃ Σπονδανὸς, ἀπέθανε τῷ 545, βεδαίως μεταξὺ 

τῶν μηνῶν σεπτεμόρίου χαὶ δεχεμόρίου, διότι ἣ ἐν τῇ χατ "ΛΑθωνα 

μονῇ τοῦ Σταυρονιχήτα ἀποχειμένη διαθήχη αὐτοῦ φέρει, χατὰ Μύλ- 

λερον, τὸ ἀπὸ χοσμογονίας ἔτος 7054. 



Περὶ Καισαρίου τοῦ Δαπόντε πολλὰ βεδαίως γινώσκομεν 

π αὐτοῦ τούτου Ω υντεθει (μένων χαὶ τύποις ἐχδεδομέ- 

«.« ξ -. εἰ ν᾿} ῳ ξΞὶ ν χαὶ ποιχίλης ὑποθέσεως βίολων- πλείονα δὲ μαν- 

δἰ μϑ: ἐξ ἀνεχδότου αὐτοῦ συντ ἐμ τα: Κῆπος Χαρίτων 

ἐπονομιαζ ομένου, ἐν ᾧ αὐτὸς οὗτος μετὰ τῆς ς διαχρινούσης εὐ- 

τραπελείας ὃ διὰ μαχρῶν ἐχτίθησι τὰ χαθ᾽ αὑτόν. Εὐχόμενοι δὲ 
. νὰ 

γὰ ἴδωμεν χαὶ διὰ τοῦ τύπου ἐν συνόλῳ γνωστοποιούμενον τὸ 

ὑπὸ πολλὰς ἐπόψεις ἐνδιαφέρον τοῦτο μνημεῖον τῆς τουρχο- 

χρατουμένης Ἑλλάδος, ὑποδάλλομεν ἐπιτετμημένην ἀνάλυσιν 

τῶν ἐν αὐτῷ ἐχτεθειμένων βιωτιχῶν περιπετειῶν τοῦ ἀφελοῦς 

ἅμα δὲ χαὶ χοινωφελοῦς στιχογράφου. 
᾽ - Οὐ ΑΙ ε κυ], ἜΘ δ ,, , τ Ὺ ᾿ "τι ὲ , 

Στέφανος ὁ Δδαποόντες διχχρινόμενος ἔν τοῖς προχρίτοις 

μὲ τῆς νήσου Σχοπέλου, διά τε τὸ εὐγενὲς τῆς καταγωγῆς, τὸ 

φιλόμουσον, χαὶ ἰδίᾳ διὰ τὰς σχέσεις πρὸς πάντας σχεδὸν τοὺς 

τότες προέχοντας ἔν τε τῷ χλήρῳ καὶ τῇ πολιτεία ὁμογενεῖς, 
ἰ 

» , , ι , ᾽ Ῥ ᾿ ἊΣ 

ἐγένετο πατὴρ τέκνων δέκα καὶ πέντε, ἐξ ὧν τὰ μὲν δώδεχα 

ἄορενα, τὰ δ᾽ ἐπίλοιπα θήλεα. Οὗτος φλεγόμενος ὑπὸ τοῦ πρὸς 
; , .] 

τὰ γράμματα ζήλου, παντὶ τρόπῳ προσεπάθει νὰ συστήσῃ 
“, - , 8. τίν » ΝΣ “ ,ὔ 

ἐν τῇ πατρίδι σχολεῖον πρὸς ἐχπαίδευσιν τῶν τε πολυαρίθμων 

αὐτοῦ υἱῶν χαὶ τῶν συμποατριωτῶν του. Κατ εὐτυχῆ δὲ συγ- 

χυρίαν διήρχετο ἐχ Σχοπέλου, μεταδαίνων εἰς Αθωνα πρὸς 

ἀποφυγὴν τῆς χοσμιχῆς τύρθης, Νεόφυτος ὁ τέως μητροπολί- 
Α 

τῆς Ναυπάχτου χαὶ "Αρτης᾿ εἰς τὸν λόγιον τοῦτον ἄνδρα ἐχ- 

φράσας ὁ Δαπόντες τὸν διακαῇ τῆς καρδίας του πόθον, εὗρε 

στὸν σεόάσμιον ἱεράρχην ἔνθερμον ἐπαινέτην τοῦ χοινωφελοῦς 

καλοῦ χαὶ πρόθυμον ὑπηρέτην εἰς εὐόδωσιν αὐτοῦ" χαὶ δὴ ἅμα 

φθὰς εἰς ΓΑθωνα, ἀπέστειλεν εἰς Σκόπελον τὸν ἐν τῇ μονῇ τῶν 

ΓΟΘήρων παραμένοντα ἱἹερόθεον τὸν Πελοποννήσιον μετὰ δύο 

ἄλλων ὑποδιδασχάλων (1725-1724]. 

᾿Αμέσως ὁ Δαπόντες ἐδάνεισεν. εἰς τὴν. χοινότητα τῆς 

νήσου χίλια γρύσια, δωρήσας ὑπὲρ τῆς συστηθησομένης σχολῆς 



χθ΄. 

τοὺς τόκους αὐτῶν. Οὕτω δὲ ἱδρυθὲν τὸ ἐν Σκοπέλῳ σχολεῖον, 

οὗ μικρᾶς ἐγένετο ὠφελείας πρόξενον, διότ: πρὸς τοῖς ἐγχατοί- 

ἐδιὸσ- 

σκοντο. Μεταξὺ δὲ τῶν πρώτων, τροφίμων τῆς σχολῆ: ἐγένετο 

ι " » ἘΞ ,ὔ τ 5» , 

χοῖς χαὶ ἄλλοι ἐκ τῶν παραχειμένων χωρῶν ἐλθόντες 

χαὶ Κωνσταντῖνος ὃ Δαπόντες, εἷς τῶν υἱῶν τοῦ Στεφάνοι 

ἽΔμα ὁ Κωνσταντῖνος ὁπωσοῦν διήχουσς τὴν σειρὰν τῶν 

διδχσχομένων μαθημάτων ἀπεσύρθη τῆς σχολῆς, διότ. ὃ πατὴο 

αὐτοῦ χατανοῶν, ὅτι ἐν Σχοπέλῳ, χαὶ μάλιστχ χατ' ἐχείνην 

τὴν ἐποχὴν, οὐδὲν μέλλον ἐπεφυλάττετο τῷ υἱῷ, βεθαρυμένος 

ἄλλως τε χαὶ ὑπὸ πολυμελεστάτης οἰκογενείας, ἐπ τεμψεν αὐὖ- 

τὸν εἰς Κωνσταντινούπολιν, χάριν οἱχςδήτινος ἀποχχτχστόάσεως, 

ἐφωδιασμένον διὰ συστατιχῶν γραμμάτων πρὸς τοὺς οἰκείους 

αὐτῷ Χρύσανθον Νοταρᾶν τὸν πατριάρχην “Ἱεροσολύμων, καὶ 

Κωνσταντῖνον Βεντούραν, τὸν Πάριον, διερμηνέα τοῦ στόλου. 

Μόλις ὁ ἐπα μρ τὰ ΑΕ ἀφιθεὶς εἰς Κωνσταντινούπολιν 

περίλυπος ἔμαθεν; ὅτι ὁ εἷς τῶν μελλόντων προστατῶν αὐτοῦ 

ὁ Χρύσανθος ἀπεθδίωσε (7 φεύρουαρίου 1731). Οὐχ ἧττον ὅμως 

χαλῶς δεχθεὶς ὑπὸ τοῦ Βεντούρα, ἀπεστάλη εἰς Βλαχίαν συ- 
β, 

στημένος τῷ ἡγεμόνι Μιχαὴλ Ρχχοῦί ταᾳ. 

Κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην εἰς οἰκτρὰν εὑρίσχετο χατά- 

στασιν ἡ παρὰ τὸν Ἴστρον πλουσία ἐχείνη ἡγεμονία, θέχτρον 

γενομένη τῆς ἀπ ΟΞ φιλοδόξων ὑποψηφίων. Μετὰ τὸν θά- 

νατον Νιχολάου τοῦ Μαυροχορδάτου (1730), οἵ τε ἐν Βλαχίᾳ 

χαὶ ἐν Βυζαντίῳ ἰθχγενεῖς χαὶ ἕλληνες, εἰς δύο διαιρεθέντες 

ἰσόπαλα στρατόπεδα, λυσσωδῶς ἤριζον πρὸς ἀλλήλους, χαὶ παν- 

τὸς θεμιτοῦ καὶ ἀθεμίτου ἐποίουν χρῆσιν, πρὸς κορεσμὸν τῶν 

παθῶν. Οἱ μέν, σεδόμενο! τὰ δικαιώματα τοῦ τόπου, ἀπήτουν 
Α 

ἵνα, κατὰ τὰ εἰθισμένα, ἐπικυρωθὴῇ ἁπλῶς ὑπὸ τῆς Πύλης ὁ 

ἐχεῖθεν ὑποδειχθησόμινος ὑποψήφιος, χαὶ ὡς τοιοῦτος ἐπροτεί- 

γετο ὃ υἱὸς τοῦ ἀποθανόντος, Κωνσταντῖνος Μιχυροχορδάτος, 
ἂν ε 3 ,ὔ » 

χαί τοι δεχαχχιοχταέτης τὴν ἡλικίαν, χαὶ ὄνομα φέρων οὐχὲ 
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εἰς πάντας τοὺς θλάχους πὶ ὀσφιλές. Οἱ ὁ᾽ ἐναντίοι, πρὸς οὐ- 

δὲν λογιζόμενοι καὶ ἐθνιχὰ δικαιώματα χὰὶ τὰ ἐχ τῆς χατὰρ- 
ΩΣ 

γήσεω: τούτων ἐπαχολουθήσοντχα χαχά, ἐχίνουν πάντα λίθον 
ε 

πρὸς ὑποσχέλισιν τῆς θελήσεως τῶν ἐντοπίων ἐκλογέωυ; χαὶ 

προτείνοντες εἰς τὴν Πύλην τὸν Μιχαὴλ Ραχοῤίτσαν, ὑπεδεί- 

χνυον εἰς τοὺς χρατοῦντας ἄγνωττον Παχτωλόν, τὸν δίχην δὴ- 

λαδὴ ἁπλοῦ πασᾷ διορισμὸν τοῦ πλειοδοτοῦντο: ἡγεμόνος. Καὶ 

πρὸς στιγμὴν μὲν ἀνεδείχθησάν νιχηταὶ οἱ πρῶτοι, διὰ τοῦ 

διορισμοῦ τοῦ Κωνσταντίνου Μαυροχορδάτου. ᾿Αλλ οἱ ἀντίπα- 

λο! οὐδόλως ἀποθχρουνθέντες ἐκ τῆς πρώτης ταύτης ἀποτῦ- 

χίδξ, μετὰ μεγαλειτέρου θοζσους ἐξηχολούθουν πολεμοῦντες 

τὸν ἡγεμόνα " καὶ ἐπωφεληθέντες τῆς τότ᾽ ἐπελθούσης ἐν Κῶν- 

σταντινουπόλει ἀἰὐταδοθαῖς; χατώρθωσαν νὰ χρημνίσωσιν᾽ ἐχεῖ- 

νον, μόλις εἴκοσιν ἡμέρας νκωμϑδλβγς χαὶ διὰ χρημάτων 

ἀναδείξωσι Βλάχμπεην τὸν Ραχοθίτσαν. ᾿Αλλὰ χαὶ οἱ Μαυρο- 

χορδχτιχοὶ μετὰ πλείονος ζέσεω: ἀἁ ἀονθνήσ δον. χατώρθω- 

σαν μετ᾽ οὐ πολὺ νὰ χρηυνίσωσι τὸν ἐπιόάτην τοῦ θρόνου χαὶ 

ν ἀνχλάύωσι τὴν ἡγεμονίαν, οὐχὶ πλέον λαοπρόόδλητον, ἀλλ ἀρ- 

γυρώνητον, χαὶ ἐστιγματισμένην διὰ χριστιχνιχῶν αἱμάτων, 

Πρῶτον θῦμα τοῦ δευτέρου τούτου θριάμδου τῶν ὀπαδῶν τοῦ 

Κωνσταντίνου Μαυροχορδάτου, ἔπεσεν ὁ πρώτιστος τοῦ Ραχο- 

οίτον προστάτης Κωνοταντῖνος Βεντούρας.͵ 

Ἔν τοιχύτῃ οἰχτρᾷ καταστάσει εὗρεν ὁ Δαπόντες τὴν 

Βλαχίαν: ὅθεν πτωχὸς καὶ ἀπροστάτευτος προστρέχει εἰς τὸν 

τότ᾽ ἐν Βουχουρεστίῳ παρεπιδημοῦντα πατριάρχην ἱΙεροσολύμων 

Μελέτιον, μι ονη χαὶ τοῦτον ὄντα φίλον, χαὶ συστάσει τού- 

του διορίξ ται ὑπότροφος ἐν τῇ ἡγεμονικῇ σχολῇ, διευθῦνο- 

τε ὑπὸ ΕΑ Ὑπομενᾷ τοῦ Τρχπεζουντίου, τοῦ 
“ΓἜἙ 

ο).-Ἔἔ « Ὡς « ο΄ . Θ «) 

δ το Σεοαστοῦ τοῦ Κυμινήτου, μετ᾽ ἐπιχορηγήσεως εἴχοσι 

οοσίων χατ᾿ ἔτος χαὶ χχτοιχίας ἐν τῷ ἁγιοταφιτιχῷ μετοχίῳ 
ἣΡ ͵ ͵ ὃ 

«τοῦ ἀγ ίου Γεῶ ̓
- 
ὠργίου. ᾿Αφελῶς δὲ ὁμολογεῖ, ὅτι χάριν ἀργυρο- 

ΕΣ 

πων ων μὰ πὰς π΄ τ γυ τῶ τ νη" 



λα΄. 

λογίας χαὶ βιολία ἐπὶ μισθῷ ἀντέγραφε, καὶ ἄλλους μαθητὰς 

ἐπ᾽ ἐνοιχίῳ προσέλαθεν ἐν τῷ δωματίῳ αὑτοῦ. 

᾿Επανελθόντος τὸ τρίτον εἰς τὴν ἡγεμονίαν τῆς Βλαχίας 

Κωνσταντίνου τοῦ Δίχυροχορδάτου (1795), ὁ Δαπόντες, χεχει- 

ροτονημένος ἤδη ἀνχγνώστης, ἤρχισε γὰ  συνάπτῃ σχέσεις πρὸς 

τὸν Κωνσταντῖνον Ξυπόλυτον τὸν ἐχ ἀαγορᾶς, ἕνα τῶν μᾶλ- 

λον ἰσχυόντων παρὰ τῷ ἡγεμόνι ὑπουργῶν (1). ᾿Εκ τῆς καλῆς 

συμπεριφορᾶς χαὶ. εὐφυΐχς τοῦ ὁμωνύμου Σχοπελίτου θελχϑθεὶς 

ὁ Ξυπόλυτος, ἐθεώρσησεν Ο- ς.- “Ὁ ατάλληλον σύζυγον τῆς 
μῳ ᾿ 5 , - 5» 

θυγατούς του" ὅθεν χαὶ συνέστησεν ἐνθέρμω: τοῦτον εἰ 

ἡγεμόνα, ὅστις προσλαυθάνει τὸν Δχπόντεν. ᾧὡς δεύτερον γοχμ- ὯΥ μ - ΄“- ἰημὸ τ ς μν ω ῶν, ως ος ξυτερ γί ς 12. 

ἮΝ ᾿π , - “- ᾿ 

ματέα, χαὶ ἐπιτάσσει αὑτῷ νὰ συγγράψῃ τὰς Δακικχὰς ᾿ς ἐφημε- 
ἌΡ Ε σ- ἐ ᾿ 

ΕΝ ἐν ιόφα συμθβθηκός ἃ τετραετοῦς μάχης Οθω- 
νὰ : Ἐπ " 

ἀανορώσσων πρὸς δὲ χαὶ Αὐστριαχῶν, μέχρι ἔτους 

1139. Κατὰ τὴν αὐτὴν δ᾽ ἐποχὴν, ἀποθανόντος “ἐν Σχοπέλῳ 

τοὺ πατρὸς αὐτοῦ Στεφόνου, κατώρθωσεν ὁ Κωνσταντῖνος νὰ 

ῃ : 

" 2 » “Ὁ ο, Ν 

λόάδῃ τὸ: ἐν τῇ νήσῳ δ ταύ τ πρόζεγεῖον, ὅπερ ὁ1τηύθυνε 

χαὶ ὃ πάτήρ του (2) 

Ὡς δεύτερος ον ἃ γραμματεὺς παρηχολούθησεν ὁ 

Δαπόντες τῷ Μαυροχορδάτῳ τὸ δεύτερον εἰς Μολδαδίαν μετα 

τεθέντι (1741) (3). Καθὰ δὲ ὁμολογεῖ, ἔκτοτε ἐπεδόθη εἰς τὴν 

(η Ἔν ἔτει 1736 ἐπεμελήθη καὶ διώρθωσε τὰς δαπάνη τοῦ Ξυ- 

πολίτου ἐχδοθείσας ἐν Βουχουρεστίῳ ἀχολουθίας “τριῶν ἁγίων (Βρετοῦ 

τ μα Α, 184). 

(2) ̓ Επὶ τῇ δευτερᾳ ταύτῃ τοῦ Μαυροχορδάτου μεταθέσει εἰς 

Μολδαδίαν, συνέθετο Διάλογον διὰ στίχων μεταξὺ Βλαχίας χαὶ Μολ- 
μω ,ὔ - ,ὕὔ σ 

δαθίας. ἀρχόμενον οὕτω: 

Βλ. Αχ; ἄχ, χαχὴ γειτόνισσα, τὸν θησαυρὸν μοῦ πῆρες, 

τὸν στεφανόν μου ἅρπαξαν αἷ ὅἅρπαγές σου χεῖρες. 

Μπογ. Βέδαια, τίς γὰρ δὲν ἜΝ ας: συμφέρον τὸ οἰχεῖον, 
εἴ ἊΣ Ν -} “2 Ἂν Ξ ἊΝ Γ}) 

ὅμως τ τὸ ἐχάρισε τὸ ἔλεος τὸ θεῖον. 

(3) Πατέντα δοθεῖσα τῷ συγγραφεῖ διὰ τὸ χονσουλάτον, ὅπὸ τοῦ 



λβ΄. 

ἀνάγνωσιν τῶν Γραφῶν, χαὶ ἤρχισε νὰ ἐξασχῆται περὶ τὴν 
στιχουργίαν, συντιθέμενος διὰ στίχων ἀναφοράς τε χαὶ ἄλλα 

λογύδρια, ἐπὶ τῇ ἀνχγνώσει τῶν ὁποίων ἡδύνετο τὰ μάλιστα 
ὃ φιλόμουσος ἐκεῖνος 

ἐπαξίως ἀπένειμε τὸ ἐπώνυμον ᾿Αναμορφωτοῦ. 
! 

" ᾽ ᾿ ΕῚ ᾽ » 

Αλλὰ μετ᾽ οὐ πολὺ ζητήσας προδιθασμὸν χαὶ μὴ ἐπι- 

τυχὼν τοῦ ποθουμένου, ὁ Δαπόντες παρῃτήθη, τῆς γραμμα- 

τείας καὶ ἐγκαταλιπὼν τὸ ᾿Ιάσιον χχτέδη εἰς Κωντταντινού- 
Α Α Ἀ , “» δ: » ᾿ - ᾿ » 

πολιν, μὲ τὸν σχοπὸν νὰ ἐπανέλθῃ εἰς Σχόπελον πρὸς ἐπίσκε- 

ψιν τῶν οἰχείων - πιθανῶς δ᾽ ἐπροτίθετο χαὶ νὰ ἐγχαταδιώσῃ 
᾿ 

ἐν τῇ πατρίδι, ἀνχλχμθάνων τὴν διεύθυνσιν τῆς ἀπωρφανισμέ- 

9 

νήσῳ βρεττανιχὸν προξενεῖον, ἐνεργῶν διὰ τοῦ ᾿Ιωάννου Μαυ- 

ροχορδάτου πρὸς ἀπόλαυσιν χαὶ τοῦ τῆς ᾿Ενετιχῆς δημοχρατίας, 

Ἔν Κωνσταντινουπόλει ὅμως ἠναγκάσθη ὑπὸ τῶν συμθε- 

Θηκότων νὰ μεταδάλλῃ ἀπόφασιν. ᾿Ιωάννης ὁ Μαυροχορδάτος, 

ἀδελφὸς τοῦ ἐν Μολδαθίᾳ ἡγεμονεύοντος, ἀπὸ καιροῦ ἐν χρυ- 

πτῷ χαὶ παρχδύστῳ ἐργαζόμενος πρὸς ὑποσχέλισιν τοῦ Κων- 

φταντίνου, κατώρθωσε διὰ τοῦ νέο" βεζίρου Χεχίμογλου ᾿Αλῇ 

πασᾶ γὰ χρημνίσῃ τοῦτον τοῦ θρύνου χαὶ καθήσῃ αὐτὸς (1742). 

Οἱ Δαπόντες, ἀπὸ καιροῦ στενῶς συνδεδεμένος πρὸς τὸν ᾿ἸΙωάν- 

γὴν, καὶ τὰ συνωμοτιχὰ αὐτοῦ σχέδια ἐνθέρμως ἐξυπηρετῶν, 

μετὰ τὸν ἄδοξον θρίχμθον, ἔλχόε καὶ μερίδα λέοντος, διορισθεὶς 

πρῶτος ἡγεμονιχὸς γραμματεὺς (90 ἰουνίου 1748) καὶ μετ᾽ οὐ 

πολὺ χαμινάρης (1). 

ὑπάτου “Οὐεράρδου Φάθκενερ, πρέσόεως τῆς μεγάλης Βρεττανίας παρὰ 

τῇ ᾿Οθωμανικῇ πόρτα (ἀχρονολόγητος " ἐν Κέρατι ᾿Αμαλθείας, σελ. 117). 

Εἰς τὸ προξενεῖον τοῦτο ὅπήγοντο ἣ Σχόπελος, ἢ Σχίαθος, τὰ Χιλιθ- 

δρόμια, καὶ, οἵ πέριξ ἀνήκοντες αὐτοῖς τόποι. 

(1) Ἔν τῇ Γεωγραφικῇ ἱστορίᾳ (χεφ. ιθ΄.) περιγράφει τὴν ἐν τῷ 

σεραγίῳ ὑποδοχὴν χαὶ ἀνάρρησιν τοῦ ᾿Ιωάννου Μαυροχορδάτου, καθ᾽ ἣν 

χαὶ οὗτος μετὰ τῶν ἄλλων ἀξιωματικῶν τοῦ ἡγεμόνος παρίστατο. 

ι ,ὔ « Ἁ [ }] ε ε 

χαὶ περίνους ἡγεμὼν, εἰ: ὃν ἡ ἱστορία. 

᾿ ΓΝ ΣΎ ΦΥ͂, ᾽ -᾿- ἣν " “ων δὲ Ξε ΝᾺ »Ῥβι. ᾿ δὰ Βε 

νῆς οικογξνξιᾶς αὐτοῦ" ὁιᾶ “τοῦτο ξ ξεικξ λαόει Ἀαὶ τὸ ἕν τῇ 



λγ΄. 

Εἰς τὰ μεγάλα ταῦτα ἀξιώματα ἀναχθεὶς ὁ Κωνσταντῖ- 

γος, διέπραξε, καθὰ ἀφελῶς ὁμολογεῖ, πολλὰ χαλά, οὐχ ἧττον 

δὲ χαὶ χαχά τινα: ἔχτισε τὴν ἔξω τοῦ ᾿Ιχσίου βρύσιν τοῦ 

Πυχουαρίου (1), χαὶ τὴν ἐγγὺς τῇ μονῆ Σοχόλας σχήτην τοῦ 

Εὐαγγελισμοῦ, ὡς καὶ τὸν ἐν Σχοπέλῳ ναὸν τῶν ᾿Αρχαγγέ- 

λων ἀλλὰ ταὐτοχρόνως διώρισεν ἐπὶ χρήμασιν ἕνα ραθθῖνον 

(χαχάμην) καὶ ἐκρέμασεν ἕνα ἝΟραῖον. 

Μόνος ἀπολαμθάνων τῶν ἀγαθῶν τοῦ πλουσίου ἀξιώμα- 

τός του ὁ φιλοχρήματος Δαπόντες, δὲν ἐσυλλογίσθη ἐγκαίρως, 

ὅτι διὰ τῆς τοιχύτης διαγωγῆς του χαὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐπι" 
ι ΕΣ ὔ » ε »" 

τοπίως ἀντιπολιτευομένων αὐτὸν ὁσημέραι ηὔξανε, καὶ 
γι 3, ι 

σπουδαιότερον, ὅτι οἱ ἐν Κωνσταντινουπόλε: ᾿Οθωμανοὶ ἐπὶ τὸν 
, "΄ ἈΝ ὃ ΦΣ ΔΆ ᾽ 4 Ε) σα 

χρυσορρύαν Ἴστρον ἀσκαρδαμυχτὶ ἀτενίζοντες, ἠδύναντο οὐχὶ 
᾿ ᾿ ΄ 5 ι ' , ᾿ ἘΞ 

μόνον νὰ χαθαιρέσωσιν, ἀλλὰ καὶ θανατώσωσι τὸν δυστροποῦν- 

σα νὰ χορέσῃ τὴν ἀχατονόμαστον αὐτῶν ἀπληστίαν διὰ τοῦτο 

καὶ ἐν ἔτει 1746 ὁ μέγας βεζίρης τέλλει εἰς Ἴχσιον ἀνθρώ- 
., » Ω 

πους, ὅπως. συλλαθόντες ὁδηγήσωσιν εἰς Κωνσταντινοῦπολιν 
Ν ϑ᾿ , , . ; ,ὔ ᾿ Ὁ 3 τὸν ἰδιότροπον καμινόρην, ὅστις μόλις κατώρθωσε νὰ σωθῇ εἰ ς 

᾽ὔ " ᾿ Μ ΓΕ - - , 

Κριμαίαν, καὶ ζητήσῃ τὸ ἔλεος τοῦ χάνη τῶν Τατάρων (2). 

(1) ᾿Ἐπὶ τῆς πηγῆς ταύτης ἐχάρέχθηξαν δύο ἐπιγράμματα, ἐξ ὧν 

τὸ πρῶτον δὲ δμοιοκαταλήχτων στίχων αὐτοῦ τοῦ Δαπόντε, χαὶ τὸ 

ἑξῆς ἱΦραντζεσχάχη Μαυρομμάτη τοῦ Παρίου, τὸ ὅποῖον εἰναι ἁπλῆ 

παράφρασις τοῦ πρώτου : 

᾿Αμειδῆς δειμάμην χρήνην εἵνεχα τήνδε, 

ὧν μοι βλῦσεν ἀγαθῶν ἐν γαίχ θεὸς ἧδε, 

χοιράνου τοῦ ταύτης χλεινοῦ ᾿Ιωάννου 

πρωτογραφεὺς Μαυροχοοδάτου ὅπάρχων, 

πάτρα δέ μοι νησάων ἣ Σχοπέλων Θοσσαλίας. 

ἑπταχαίδεν, ἑχατοντάσι σὺν τετραχάδι 

πέμπτῳ ἐχτίσθη ἐτέεσσιν, εἵνεκα μνήμης. 

(2) Ἐπὶ τῇ ἀνελπίστῳ αὐτοῦ σωτηρίχ ὃ Δαπόντες ἐποίησε καὶ 

χανόνα εὐχαριστήριον εἰς τὴν Θεοτόχον, ἐν ᾧ ἐλέγχων τὸ ἄστατον τῆς 
ι 

, 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. - 



λδ΄. 

Εἰς τὴν προστασίαν τοῦ παντοδυνόμου χάνη θαρρῶν ὃ 
δὴ » ᾿ 

φυγᾶς, ἐτόλμησε νὰ παρχχολουθήσῃ τούτῳ μεταθάντ: εἰς Κων- 

σταντινούπολιν χατὰ τὸ ἑπόμενον ἔτος: ἀλλ ὁ μέγας βεζίρης, 

ἐπὶ τῇ προφάσει νέων χατ᾽ αὐτοῦ χατηγορ ιῶν, συνέλαθεν αὐ- 
ν αν Α ,ὔ ᾽ ᾽ ἤ κ᾿ , , ͵ 

τὸν, χαὶ μὴ δυνηθέντα ν ἀποτίσῃ τὰ λόγῳ λύτρων ζητούμενα 

χρήματα, ἔρριψεν εἰς τὴν φυλακὴν τοῦ Μουζούραγα (21 μαρ- 

τίου 1147). 

Καθειργμένος χαὶ ὑπ Ὁ“ πάντων ἐγχαταλελειμμένος ὁ τέως 

εὑτυχῶν χαμινάρης, θεωρεῖ θείχν δίχην τὸ πάθημα ἐπὶ 
, 

ὡς 

τοῖς πεπραγμένοις ἀνομήμασι" λυπεῖται, διότι δὲν ἔχει πνευ- 

ματιχὸν νὰ ἐξο ξομολογηθῇ, καὶ ἐστερημένος ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον 

τῆς θείας κοινωνίας μέλλει ν᾽ ἀποθάνῃ - χαὶ θρηνῳδεῖ (κατὰ 
-. 

τό, ἔθεντόμε ἐν λάκκῳ, ἦχον πλάγιον θ᾽) « ὁρῶντες 

ἄθλιον ἐν λάκκῳ νῦν χείμενον, κλαύσχτε πόντες ἐπ᾽ ἐμοί, ἀ- 

δελφοὶ χαὶ φίλοι, συγγενεῖς χαὶ γνωστοί" τὰς γάρ μου ἡμέ- 

ρᾳς καχῶς ἀναλώσας ἰδοὺ νῦν ἐπῆλθέ μοι ἡ φοθερὰ ὀργὴ τοῦ 

Κυρίου. ᾿Αλλὰ δεῦτε πάντες οἱ ποθούμενοί με, καὶ θρηνήσατέ 

ες ὀδυνηρῶς ἐχλιπαρῶ οὐχ εἶμαι γὰρ μεθ᾽ ὑμῶν πορεύσασθαι μ ρ ρ ἰ γάρ. αὶ μ β 
ἢ συλλαλῆσαι τοῦ λοιποῦ, ἐν εἱρχτῇ γὰρ ἀπέρριμαι, ἔνθα τις 

, ᾽ " , . Η " “Μ δ Η Ὰ 
παραμυθία οὐχ ἔστι" χλέπται γὰρ καὶ φονεῖς τε ἔνδον χατά- 

υ ᾿ ᾽ 5 ,Ῥ 

χεινται, τυμθωρύχοι, πᾶς λοιμὸς, κἀγώ τε ἐν ἀξιώματι ἴσῳ 

ἅπαντες: γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ δὴ τόπῳ ἐσμὲν ὁμοῦ χαὶ συναυλι- 

τύχης χαὶ τὴν μι 5Ὲ χιότητα τῶν ἐν τῷ χόσμῳ, ἜΡΡΕΙ ἵ εἰς χορὸν (κατὰ 
᾿ 

τὸ Ησαΐα χόρευε) χαὶ φίλους καὶ οἰκείους χαὶ αὐτὴν τὴν Σχόπελον. 
2 

« Κανὼν εὐ δριστξιθξ εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόχον τὴν παντοδύναμον 

ἄνασσαν, ἐπὶ ἀπαλλαγῇ ἐχθ ρῶν ποιηθεὶς παρ᾽ αὐτοῦ, ὅτε ἀπέστειλεν ὅ 

Τεργιαχὴ Χασὰν πασᾶς ἐπίτροπος τῆς βασιλείας ἐν Τιασίῳ, ἡγεμανεύ- 

οντος ΤΥ “βοεδόδα Μαυροχορδάτου, πιάσαι αὐτὸν καὶ οὐχ εὗρεν 

αὐτόν, προαισθόμενον καὶ ἀπελθόντα εἰς τὸ Κρίμι εἰς τὸν Ταταρχάνην 

Σαλὴμ Κιρέη, ἐν ἔτει σωτηρίῳ κα μις΄ τὸν ἰούλιον, καθ᾽ ὃν χαιρὸν χαὶ 

τοὺς τριαδικοὺς κανόνας συνέθετο ». (ἐν τῇ χειρογράφῳ αὐτοῦ Γεωγρα- 

φικῇ ἱστορίᾳ φύλ. 309-316). 

ἜΝ 



λει. 

ζόμεθα. ᾿Αλλ αἰτῶ πάντας χαὶ δυσωπῶ, ἀδιχλείπτως ὑπὲρ ἐ- 

μοῦ προσεύχεσθαι Χριστῷ τῷ θεῷ, ἵνα μὴ καταταγῶ χατὰ 

τὰς ἁμαρτίας μου χαὶ ἐν τόπῳ τῶν τοῦ ἅδου, ἀλλ ἵνα μὲ 

χατατάξῃ ὅπου τὸ φῶς τῆς ζωῆς.» (1). 

Κατ ὀχτώύριον τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἀποτείνει ἐκ τῆς ᾿φυ- 

λακῆς μακρὰν διὰ στίχων ἐπιστολὴν πρὸς τὸν ἡγεμονικὸν ἀν- 

τιπρόσωπον (χαπικεχαγιᾶν) Κριτίαν, Σκορδύλην τὸν ἀρχίατρον, 

χαὶ τοὺς ἐν Κωνοταντινουπύλει ἀξιωμχτικοὺς τοῦ Ιωΐάννου Μαυ- 

ροκορδάτου, ἐν ἦ πιχρῶς παραπονούμενος ἐπὶ τῇ ἐγκαταλείψει 

πάντων, ἐξαιτεῖται συγγνώμην ἂν δὲν γράφῃ αὐτοῖς πλειοτέ- 

ρᾶς ὁμοιοκαταληξίας εἰς ἥλον᾽ 

Ὅτι ποῦ γνῶσις, ἢ ποῦ νοῦς, μέσα εἰς τὸ τουμπροῦχκι, (2) 

χύ ἂν ἦτον μοῦ τὴν πήρασιν ἡ φυλακαῖς χ' οἱ Τοῦρχοι! 

ποῦ δὲ εἰς τοῦ Μουζούραγα βιόλία ἐδῶ τὸ χάψι; (3) 

ὁποῦ νὰ δώσῃ ὁ θεὸς γιαγχίνι (4) νὰ τὸ κάψῃ! 

ἐγύρεψα ἀπὸ παντοῦ, ἀλλ ὅμως τίς μὲ δίδει; 

χι ἂν δώση διχθάζονται ἀπ᾿ τὸ πολὺ σχοτεῖδι; 

χ' ἕνας ὁποῦ χείτεται ᾽ς τὸ χάψι ἑπτὰ μῆνες, 

σχοτίζονται χαὶ σθύνονται. τοῦ νοῦ του ἡ ἀκτῖνες. 

Ολονὲν δὲ παραπονεῖται ἐπὶ τοῖς χατηρχμένοις καὶ ἀδίχοις 

πουγγίοις, δι ἃ ἐπὶ τοσοῦτον ᾿'χρόνον στενάζει ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ᾽ 

πενῆντα πέντε, ὦ θεέ, πουγγεῖχ φορτωμένος] 

καὶ τούτων ὅταν γράφουνταν τὰ τέτοιον ἰλάμι (9), 

θαῦμα πῶ; δὲν τζχκίσθηχς καὶ χέρ! καὶ καλάμι! (6) 

(1) Στιχηρὰ προσόμοια, ποιηθέντα πὰρ αὐτοῦ ὄντος εἰς τὸ ἐν 

ἹΚωνσταντινουπόλει Κανλίχουϊ, διὰ τὰ πεντήχοντα πέντε πουγγεέϊα τὰ 

ἄδικα (ἐν "Επιστολαῖς διὰ στίχων ᾿Ἐνετίησι 1776, σελ. 135). 

(2) Δεσμωτήριον. (3) φυλακή. (4) πυρκαϊά. (5) διάταγμα. 

(6) ̓ Επιστολὴ πρὸς τοὺς ἐν Κι ὠνσταντινουπόλει ἄρχοντας τοῦ αὖ- 

θέντου ᾿Ιωάννου βοεύόδα Μαυροχορδάτου, σταλέϊσα ἀπὸ τῆς φυλαχῆς 

(ἐν Χρηστοηθείᾳ, “Βγετίησι 1770, σελ. 412-415). 



ἃς. 

Ἔν τούτοις συγχωρεῖ τοὺς ἐχθρούς του, χαὶ ἀπηλπισμέ- 

νος τῆς ἐχ τῶν φίλων Θοηθείας, παραδίδεται τῷ θεῷ, εἰς ὃν 

καὶ μόνον ἐλπίζει (1). 
Μ 

Εἰς ἐπαύξησιν τῶν δεινῶν του, ἔρχεται ἐκ Σχοπέλου κατὰ 

τὴν ἐποχὴν ἐχείνην εἰς Κωνσταντινούπολιν ἡ μήτηρ αὐτοῦ 

μετὰ μιᾶς κόρης καὶ τεσσάρων υἱῶν, ἵνα ζητήσῃ Θοήθειχν ἀπὸ 

τοῦ θρυλλουμένου εὐτυχοῦς υἱοῦ τῆς ἀλλ οὗτος ἐντραπεὶς τὴν 

οἰκτρὰν αὐτοῦ θέσιν, δὲν δέχεται τὴν δυστυχῆ υητέρα, ἥτις 

χαιρίως πληγεῖσα ἐπὶ τῇ περιφρονήσει, ἐκ λύπης ἀπεθίωσε." 

πιχρὰν δ᾽ ἐπὶ τῷ χαχουργήματι τούτῳ ἐκφοάζει μεταμέλειαν 

ὃ υητραλοίας : 

Μετὰ εἰχοσάμιηνον χάθειρξιν ἐλευθερωθεὶς ὁ Δαπόντες με- 

τέθη εἰς τὴν νῆσον Χάλχην καὶ ἐνταῦθα ἡσύχασεν ἐπὶ τέσ- 

σαρας μῆνας, συναναστρεφόμενος πρὸς τοὺς ἐχεῖ παροιχοῦντας 

λογάδας, Παΐσιον Β΄. τὸν πρώην πατριάργὴν Κωνσταντινουπό- 

λεως, Παρθένιον Ἱεροσολύμων, καὶ Ἰωχννίχιον Καρχτσᾶν τὸν 

τότε μὲν ᾿Ιπεχίου ἀρχιεπίσχοπον, εἶτα δὲ οἰχουμενικὸν πατρι- 

ἀρχὴν. Τῇ προξενίᾳ δὲ τοῦ τελευταίου τούτου νυμφευθεὶς τὴν 

Μαριώραν θυγατέρχ τινὺς τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ὁμογενῶν, 

ἐστερήθη ταύτης μετὰ διετῆ συζυγίαν, ἀποθανούσης τῇ 6 φε- 

δρουαρίου 1151 καὶ ἐν Χάλχῃ ταφείσης. 

Τοιαύτη ἀλληλουχία περιπετειῶν χαὶ δυστυχημάτων συγν- 

έτριψαν τὴν χαρδίαν τοῦ ἄλλως εὐθύμου Δαπόντε, ὅστις ἤρ- 

ἕχτο πλέον ὀνειρευόμενος τὴν γαλήνην τοῦ μοναχιχκοῦ βίου. 

Μὲ τὴν ἀπόφασιν ταύτην ἀναχωρήσας τῆς Κωνσταντινουπόλε- 

ὡς ἀφίχθη εἰς τὴν πλησίον τῇ Σχοπέλῳ ἐρημόνησον Πιπέρι 

(10 αὐγούστου 1753) καὶ ἐν τῇ ἐνταῦθα μονῇ ὑποδυθεὶς τὸ 

(1) Ἔν ᾿Επιστολαῖς διὰ στίχων “Ἑνετίησι (1776, σελ. 139-43) 

εὕρηται --- Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόχον ἱχέσιος ὑπὲρ Κωνσταντίνου Δα- 

πόντε χαμινάρη ἐν εἰρχτῇ ὄντος ἐν ἔτει 1748, ποιηθεὶς ὅπὸ ᾿Αθανα- 

σίου Ῥοδίου ἱερομονάχου τοῦ ἐν Ζαγορᾷ διδασχάλου. 

νυ 



λὲν 

μοναχικὸν τριθώνιον μετωνομάσθη, χατὰ τὸ μοναστιχὸν ἔθος, 

Καισάριος ὑπὲρ τοὺς ἐξ δὲ μῆνας συμμονάσας τοῖς ἐνταῦθα 

συναδέλφοις, ἐστάλη ὑπὸ τοῦ ἡγουμένου εἰς παράμερον χελλίον, 

ἔνθα κατάμονος ἔζησεν ἐπὶ δύο καὶ ἥμισυ ἔτη, συναντώμενος 

μόνον ἐπ᾽ ἐκκλησίας πρὸς τοὺς συμμοναστάς. Ἔν τῇ ἐρημίᾳ 

ἐκείνῃ συνέθετο περὶ τοὺς δέχα τόμους ποικίλης ὕλης, διὰ στί- 

χων πρὸ πάντων, περὶ τοὺς ὁποίους θαυμαστὴν ἀνέπτυξεν 

εὐχέρειαν. 

Ὁπόταν ἐχουράζομουν ἐγὼ πλέον νὰ γράφτω, 

ἔπερνα τὸ τζαπάκι μου, ἀρχίνιζχ νὰ σκάφτω, 

χαὶ ἦτον τὸ ἐργόχειρον καὶ τζάπα καὶ κονδύλι. 

Τὸν καλὸν δ᾽ ἐχεῖνον βίον προτιμῶν πάσης ἡγεμονίας 

χαὶ ἀναφέρων τὰ κατὰ τὸν αὐτοχράτορα Διοκλητιανὸν ἐπιπρο- 

στίθησι, 

χαὶ ἔλεγα ἂν ἤρχονταν χ' ἐμὲ νὰ μὲ γυρέψουν 

Βλάχπεην νὰ μὲ χάμουσι, καὶ νὰ μὲ ἀφεντέψουν, 

“--. ἀφῆτέ μξβ, ἤθελα εἰπῇ, τὰ σχόρδα τὰ φυτεύω, 

καιρὸν δὲν ἔχω Βλάχπεης νὰ γίνω, ν᾽ ἀφεντεύω. 

Καὶ δι ἀφελοῦς γλώσσης περιγράφει τὸν καλὸν ἐκχεῖνον 

βίον ἐν τῷ ἑξῆς ὡραίῳ ἐγκωμίῳ ἐρημίας καὶ μοναχι- 

χῆς ἀγωγῆς. 

Καὶ ἕνα τζεχουρόπουλο εἶχα, χ' ἐκαθερνοῦσα 

πεύχια, ἐλῃαῖς, πρινάρια, καὶ ὅλο ᾿πελεχοῦσα᾽ 

χαὶ πότ᾽ ἐλῃαῖς ἐφύτευα, πότ᾽ ἀχλαδιαῖς δὲ πάλιν, 

πότε μηλιαῖς, ἀμυγδαλιαῖς, μὲ δόξαν μου μεγάλην" 

πότε δὲ λαχανιχὰ, πρασάκια, καὶ σχορδάκια, 

χ᾽ ἐχαίρουμουν ᾿ς τὰ χώματα καθὼς σὺ᾽΄ς τὰ φλωράχια. (1) 

Μέσα εἰς ἕνα βρίσχουμουν ἐγὼ κῆπον χαρίτων, 

ἧς ἕνα παράδεισον τρυφῆς, αὐτὸ ἀλήθεια ἦτον. 

4“ ᾿Αποτείνεται πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον ᾿Ιωάννου Μαυροχορδάτον. 



Π , ᾽ ᾿ , » 
Καὶ πότε ἐκατέόαχινα, κ᾽ εὔγαινα πεταλίδαις, 

ἮΝ 

χογχύλια, καθούρια, χἄποτε καὶ καρίδαις, 

τος ,.» Ρ᾿ Α ΤᾺ, 2 ῷ; 
καὶ εἰς αὐτὰ πλειὸ ἐχαίρουμουν, παρα᾽ς ταῖς ἀρχοντιχῖς μου, 

: 

ς τ ἀφεντιχὰ συμπόσια, καὶ ταῖς ἀργόντισσαίς μου. 

“Μή Ἀρταξέρξης ὦ φορὰ ὁ βασιλεὺς Περσίας, 

σῦκα καὶ κρίθινο ὑρμὲς ηὗρεν ἐπ᾽ ἐρημίας, 

χαὶ τρώγωντας μὲ ὄρε ξιν, διότι ἐπεινο 

ὦ νοστιμάδα φαγητοῦ! ἔλεγ᾽ οψλο, αυδοι 

χ' ἐγὼ δὲν τὴν ἐγνώριζα ὡς τώρα ᾿ς τὸν καιρόν μου, 

τὸ ἴδιο ἔλεγα χ' ἐγὼ πολλάκις ᾿ς τὸν θεόν μου 
ἢ τὰν κ᾿ " , “ 9 ᾿ 

χαὶ ἤμουν πρὸς τὸν Κύριον ὅλο εὐχαριστία, 
' 

᾿ ,ὔ «ὦ ᾿ Μ : δ, 
καὶ εἰχεν μίαν ἡδονὴν ἄρρητον ἡ χαρδία. 

« ᾿ "»“Ὡ ὯΝ ἣΝ αἱ 

Ο τόπος νὰ μοσχούθολᾷ, τὰ δένδρα νὰ μυρίζουν, 
᾿ ῃ δ ῃ ἜΦΥ ᾿ 7 

καὶ τὰ πουλάκια χαὶ αὐτὰ νὰ σὲ κλωθογυρίζουν, 

νὰ ΕΝ Ὡς σὺ τὸ ψαλτικό, νὰ χελαδοῦν ἐχεῖνα, 

ὶ μὲ διάφορα ἡ γῆ λουλούδια, χαὶ χρῖνα, 

ἐτοῦτα νὰ εὐφραίνουσι τὴν ὅρασιν, τὰ μάτια" 

θυμοῦμαί τα καὶ καίομαι, χαὶ γίνομαι χομμάτια 
9 Ὁ ᾿ ᾿ ᾿ 

ἐκεῖνα δὲ τὴν ἀχοὴν, καὶ νὰ ἀναγαλλιάζης, 

χαὶ δὶς τὴν ὥρα τὸν θεὸν νὰ πέφτης νὰ δοξάζης. 
᾽ ,ὔ Ὁ τ- ε Ψ, - ᾿ », ᾿ Ε 7 

Αχοή, ὅρασις, ἁφή, καὶ ὄσφρησις νὰ χαίρῃ, 

εὐχαριστίαν πρὸς θεόν, καὶ δόξαν ν᾽ ἀναφέρῃ. 

Βαρέθηχες εἰς τὸ κελλί; ἔόγα νὰ περπατήσῃς, 

χαὶ τῆς ἐρήμου τὰ πολλὰ καλὰ νὰ σιργιανίσῃς" 
᾽ Α , "4 “ “-“" , ᾿ " , 

ς τὴν βρύσι σύρε τοῦ νεροῦ, σὺρς ς τὸ περιγιάλι, 

γεμάτο ὡραιότητα, μία χαρὰ μεγάλη" 
,ὔ 3 Α , ᾿, ᾽ ᾿Ὶ ’, 

πήγαινε εἰς τὰ σπήλαια, πήγαινε. ς τὰ χελλία 

τῶν παλαιῶν τῶν ἀσχητῶν παλάτια τὰ θεῖα. 

Τὸ Κύρις ἐλέησον, ὅμως ἂς μὴ σοῦ λείψῃ, 

χαὶ τοῦ ἐλέους ἡ πηγὴ ἂν θέλῃς γὰ μὴ στίψῃ. 

Βλέπεις βουνό; κάμπον θωρεῖς; θαύμαζε τὴν ποφίαν 



ἐχείνου τοῦ δημιουργοῦ, καὶ παντοδυναμίαν. 

Δάση χαὶ λόγχους περπατεῖς, φάραγχας, χαὶ χοιλάδες; 

θυμοῦ, στοχάζου, χαὶ μιμοῦ τοὺς παλαιοὺς ἀδθάδες. 

Εἶδες θηριό; μὴ φοδηθῇς, δὲν εἶναι γιατ ἐσένα. 

εἶδες τὸ φεῖδι; μὴ συρθῇς, δὲν σὸ τολμᾷ κανένα. 

Εἶδες καὶ τὸν διάφολον, τὸν φούερὸν ἐχθρόν σου; 

μὴ φοδηθῇς, μὴ ταραχθῇς, δεῖξέ του τὸν σταυρόν σου. 

Ἔκαμες τὸ σιργιάνι σου; γύρισε ᾿ς τὸ κελλί σου, 

ἔπαρε τὸ ἐργόχειρον, ἢ πιάσε τὸ χαρτί σου. 

Βαρέθηκες δὲ καὶ αὐτά; πιάνεις τὸ τζαπάκι-" 

βαρέθηχκες χαὶ τὸ τίαπί; πάρε τὸ τζεχουράχκι. 

Βαρέθηχες δὲ καὶ αὐτά; πιάσε τὺ κομποσχοῖνι" 

τὸ χομποσχοῖνι ᾿ς τὴν χαρδιὰ μία χαρὰ σοῦ χύνει. 

Ἦλθε χαιρὸς τῆς προσευχῆς; τρέξε μὲ προθυμίαν, 

κάμε μαζὶ υἱὲ τὸν θεὸν κάμποσην ὁμιλίαν, 

μὲ μίαν ἄρρητον χαρὰν μὲ μίαν ἐξουσίαν 

χαὶ ἡδονήν σου χαὶ τιμήν, ἀγγέλοις παρομοίαν. 
- ᾽ Χ Ν ,ὔ 

Ιδρώνεις εἰς τὴν προσευχήν; τὸν ἵδρωτα λογίζου 

Κυρίου τὸν αἱματηρόν, καὶ ἴσχυε, κί ἀνδρίζου. 

᾿Εστάθηχκες; ἀπόστασες; πέσε ᾿ς τὰ γόνατά σὸυ" 

γονάτισες; χουῤάσθηχες; σήκω, καὶ πάλιν στάσου. 

Τὰ νεῦρα σοῦ ἐπόνεσαν ποδῶν τε καὶ γονάτων; 

θυμήσου τὴν παράστασιν Χριστοῦ εἰς τὸν Πιλάτον. 

Δὲν ἔχεις δάχρυα; θυμοῦ τὰ αἵματα Κυρίου, 

καὶ τρέχουσι τὰ δάχρυα ὡς τοῦ μιχροῦ παιδίου. 

᾿Επείνασες; ἔλα νὰ φᾷς, βρέξε τὸ παξιμάδι, 

φάγε τὰ χορταράκιά σου, ἂς ἦναι χωρὶς λάδι. 

Λάδι, χρασὶ ὠρέχθηκες; λέγε τοῦ λογισμοῦ σου, 

τὸ ξεῖδι, ναί, καὶ τὴν χολὴν τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ σου. 

"Ἔφαγεςΐ εὐχαρίστησες; ἔπαρε τὸ χαρτί σου, 

πατερικό, ἱστοριχό, εὔγα ἀπ τὸ κελλί σου, 



καὶ εὗρε ἕνα ἴσχιον χαλὸν γιὰ νὰ καθήσῃς 

μὲ τὸ χαρτὲ ᾿ς τὸ χέρι σου, ὅσο κί ἂν ἀγαπήσῃς. 

Βαρέθηχες τὸ διάθασμα; σφάλισαι τὸ χαρτί σου, 

χαὶ τοῦ θεοῦ τὰς δωρεὰς ἀπάνω σου θυμήσου, 

τὸ λογικόν, τὸ βάπτισμα, τροφὴν, ποτόν, ὑγείαν, 

χαὶ τὴν λοιπὴν ᾽ς τοῦ λόγου σου θεοῦ εὐεργεσίαν, 

εἶτα τὴν γῆν, τὸν οὐρανόν, τὰ ἄστρα, τὴν σελήνην, 

τὸ φῶς, τὸ σχότος, τὴν λοιπὴν τοῦ κόσμου εὐφροσύνην. 

Ἦλθε κανείς, φίλος, ἐχθρός; αὐτὸν περιποιήσου, 

τὸν τοῦ ᾿Ιούδα πλύναντα τοὺς πόδας ἐνθυμήσου. 

, 

Σὲ πόνεσε δὲ τὸ πλευρό; εἰπὲ τοῦ λογισμοῦ σου 

χαὶ στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ πῶς εἰσαι ἐνθυμήτου. 

᾿ 
᾿ 

᾿ λό ," “ς ᾿» “ πλε ΓῪ “ πλ - 
τὴν λόγχην τῆς ζωοποιοῦ πλευρᾶς τοῦ πλαστουργοῦ σου. 

, , ᾿ Ν - . ’ 

Κρυόνεις; φέρε εἰς τὸν νοῦν, τὴν γύμνωσιν Κυρίου, 

εἰς τὸν σταυρὸν γιὰ λόγου σου, ἑνὸς δούλου ἀχρείου. 

Θυμήθηχες τοὺς συγγενεῖς; θυμήσου τ᾽ αὐθεντός σου 

τῶν μαθητῶν του τὴν φυγήν, καὶ μένε μοναχός σου. 

Θυμήθηχες πῶς ἄφησες τὰ πλούτη, τὰ χαλά σου; 

θυμήσου πῶς χαὶ ὁ Χριστὸς διὰ τὸ ὄνομά σου. 

Εἰς τὸ χελλί σου τίποτε πολύτιμον δὲν εἶναι; 

θυμήσου τὸν μὴ ἔχοντα τὴν κεφαλὴν ποῦ κλῖναι, 
ι - " Ὁ "- -Ὁ " ω χαὶ δῶσαι δόξαν τῷ θεῷ, δῶσαι μεγαλοσύνην 

εἰς τοῦ ποιήσαντος αὐτὰ τὴν δεξιὰν ἐκείνην. 

Εἶναι παλῃὰ τὰ ροῦχά σου; θυμοῦ τοὺς δερματίνους 

χιτῶνας τοῦ προπάππου σου, παρηγοροῦ μ᾽ ἐκείνους. 

᾿Αρρώστησες; τὴν σταύρωσιν τοῦ Ἰησοῦ θυμήσου, 

χαὶ τῶν χαρφιῶν του ταῖς πληγαῖς, χ' ἔτσι παρηγορήσου. 

ΣΕ ὕόρισαν; εὐθὺς θυμοῦ πῶς φάγον, οἰνοπότην, 

χαὶ πλάνον ἔλεγαν ποτὲ ἀγγέλων τὸν δεσπότην. 

Σὲ ἔδειραν; μακάριος, ὅτι χατηξιώθης 



μα. 

καὶ μιμητής, χαὶ μαθητὴς Χριστοῦ ἐτελειώθης. 

Τὰ σὰ ἐμά! κοντολογῆς, χριστιανὲ χρυσέ μου, 

σὲ λέγω πάντοτε γὰ λὲς πρὸς τόν Χριστόν, Χριστέ μου! 

Κάθε σου πάθος ᾽μπλάστρονς υὲ πάθος τοῦ Χριστοῦ σου, 

χαὶ ἔτοι ἰατρεύεσαι μὲ σχάσιν τοῦ ἐχθροῦ σου. 

Καὶ ἕξεις ἐν τοῖς οὐρανοῖς πολὺν μισθόν, μεγάλον, 

χαὶ ζήσεις χαὶ ἐπὶ τῆς γῆς καλῶς, πλέον παρ ἄλλον᾽ 

θέλεις πετᾷ ἀπ τὴν χαρὰ, λύπη δὲ χαὶ πιχρία 

δὲν σὲ νικᾷ ποτὲ χαμμιὰ, οὔτε ἐπιθυμία. 

Δὲν ἐπεθύμησα ἐδῶ ποτὲ τὴν Μπογδανίαν, 

χαθὼς πεθύμησα ἐχεῖ αὐτὴν τὴν ἐρημίαν, 

στενοχωρούμενος πολὺ ἀπὸ τῆς αὐθεντείας 

τοὺς κόπους, τοὺς περισπασμοὺς, καὶ τὰς χαριθαρίας. 

Δὲν θαραπαύθηκα ἐχεῖ τόσο τὴν ἀρχοντίαν, 

καθὼς τὴν καλογερικὴν ἐδῷ, καὶ μοναξίαν. 

Ὃ φόδος δὲν μ᾽ ἐφύδισε, τὸν χόπον δὲν τὸν ξεύρω, 

σύγχυσιν, ἢ καὶ σίγχαμια, ἄπαγ᾽ ἐδῶ νὰ εὕρω! 

Ποῦ Τοῦρχοι καὶ νὰ φοδηθῇς; μὴ γένοιτο, θεέ μου! 

ἢ ποῦ Οὐρηὸς νὰ σιχαθῇς; δὲν υ͵ ἔτυχε ποτέ μου! 

Ποῦ ἡ πανοῦχλα; ποῦ φωτιὰ, ποῦ ᾿χείν ἡ καταδίκη, 

ὁποῦ σοῦ τρώγει τὴν χαρδιὰ, παντοτεινὸ σκουλῆχι; 

Ποῦ χαρατζῆς, ἢ ποῦ ζαπτζῆς, ἐδῶ ποῦ τυραννία ; 

καὶ βασιλεὺς, χαὶ Βλάχμπεης ἐσὺ τῇ ἀληθείᾳ. 

Ποῦ καπηλειὰ, ἢ ποῦ φωναῖς, ποῦ ϑρώμα, δυσῳδίχ, 

ποῦ συστολὴ, ποῦ ταραχὴ, ποῦ λύπη, ποῦ δειλία; 

ὅλα καλά, ὅλα χαρὰ ἐκεῖ εἰς τὸ Πιπέρι, 

ἀπὶ τὸν παράδεισον αὐτὸν ὀλίγον διαφέρει. 

Καὶ σὰν εἰς τὸν παράδεισον ἤμουν τῇ ἀληθείᾳ, 

ὡς ὁ πρωτόπλαστος ᾿Αδάμ, ὡς θέλ ἡ ἱστορία, 

ἀπὸ παντὸς ξύλου χ' ἐγὼ τοῦ ἐν τῷ Πιπερίῳ 
; κ “- 

τρώγωντας καὶ χορταίνωντας, θελήματι τῷ θείῳ 



, ε 3 

τὰ ὑπὲρ νοῦν, καὶ τελώναι ̓Ατν τὸν νοῦν μου ἔχων. 
» ᾿ δι Γ᾿ ᾽  .} 

Αντὶς δὲ τὰ ὀνόματα τῶν ζώων, καὶ πουλίων, 

ὠνόμασα τοὶς στίχους μου, τοὺς ὕμνους τῶν ἁγίων. 

᾿Αντὶ τῆς Εὔας βοηθὸν εἶχα τὴν Παναγίαν, 
᾿ ᾽ , “ ἉἈΝ κ τὰ 

καὶ ἀρχηγόν, καὶ ὁδηγὸν, καὶ φῶς, χαὶ σωτηρίαν. 

᾿Αντὶ δὲ τῆς μετὰ θεοῦ θείας συνομιλίας, 

ὁποῦ ἀπόλαυσεν ᾿Αδάμ, “ς τρο μη τὰς θείας. 

Αντὶ τῆς συναναστροφῆς, τῆς μετα τῶν ἀγγέλων 

ὁποῦ χατηξιώθηχεν ἐν ΑἸ ΨῊΝ πέλων, 

εἶχα τὴν συναναστροφὴν τὴν διὰ τῶν βιδλίων, 

τῶν ἀποστόλων, τῶν σοφῶν, χαὶ πάντων τῶν ἁγίων. 

᾿Αντὶ τῶν χαρισμάτων δὲ πνεύματος τοῦ ἁγίου, 
[2 “ οὐδ δ᾽ΡΟ; “ ΄ , 

ὅπου μετεῖχεν ὃ Αὐδάμ, χάριτι τοῦ Κυρίου, 

εἶχα ἐγὼ τὸν φωτισμὸν τῶν θείων μυστηρίων, 

τὸν ἐξ αὐτῶν ἁγιασμὸν, χάρισμα ὄντως θεῖον. 

᾿Αντὶ τῆς ἀφθαρσίας δὲ τῆς ἐκ θεοῦ δοθείσης, 

ἐν τῇ Εδὲμ εἰς τὸν ᾿Αδάμ, καὶ προμελετηθείσης, 

εἶχα ἐλέει τοῦ θεοῦ τὴν χάριν τῆς ὑγείας, 

δὲν ἐνοχλήθηκα ποτὲ ἐκεῖ ὑπ ἀσθενεία ἘΝ . 

Αὐτὰ ἐγαίοουμουν ἐγὼ ἐχεῖ ἐν Πιπερίῳ ζ χ (ἰς μ ἢ}: ξ ξ πξρίῳ, 

ὡς ὁ προπάτωρ μου ᾿Αδὰμ τρυφῆς ἐν τῷ χωρίῳ. 

Φθόνῳ τοῦ διαδόλου δὲ ἀπατηθεὶς μισεύγω, 

ἀφίνω τὸν παράδεισον τοῦ Πιπεριοῦ, καὶ φεύγω, 

σχανδαλισθεὶς γιὰ τὸ οὐδὲν μετὰ τοῦ γέροντός μου, 

ὄχι διὰ θεότητα, ὡς ὁ πρωτόπλαστός μου. 

Δὲν ἐμεταχειρίσθηχεν τὸν ὄφιν εἰς ἐμένα 

᾽ς τ ἀφτί μου ἐψιθύρισε χωρὶς μέσο χανένα᾽ 

καὶ ἀγκαλὰ δὲν ἔφαγα τὸ σῦχο ἢ τὸ μῆλο, 

χαθὼς ἀπὸ τῆς γνώσεως ὁ πάππος μου τὸ ξύλον, 
" " Χ ΄, ε “ ι ἐν 
ἔφαγα δὲ τὸν λόγον του, ὡς ἕνα χαλὸ σῦχο, 



"Υ- 

χ' εὐθὺς μὲ εἶἴπεν- ἀπ᾽ ἐδῶ, φθάνει σε πλέον, σήκω! 

Δὲν ἐγυμνώθηχ ἀληθῶς ἀπ᾿ τὰ φορέματα μου, 

στερεύθηχα δὲ τὰ λαμπρὰ ἐχεῖνα τὰ χαλά μου. 

Δὲν μὲ ὠργίσθη ὁ θεὸς, ἀλλ᾽ ἡ. συνείδησί μου, 

ὃ ἄγγελος μ᾽ ἐμάλωσεν, ὡσὰν ἕνας χριτής μου. 

Κ᾽ ἐπῆγα εἰς τὴν Σκόπελον, ὡσὰν εἰς ἐξορίαν" 

ἀπέναντι τοῦ Πιπεριοῦ, νὰ χαίη τὴν χαρδίαν " 

εἰς τοὺς πεντήκοντα καὶ ἐξ τῇ ἕχτῃ νοεμ' 

ἐμθῆχα εἰς τὴν Σκόπελον, ἐλέει τοῦ Κυρίου. 

Διωχθεὶς ἐκ Πιπερίου ὑπὸ τοῦ ἡγουμιένου διὰ μικρὰν πα- 

ραχοήν, στέλλεται ὡς εἰς ἐξορίαν εἰς Σχόπελον, χαὶ εὐθὺς 

μηδὲ κἂν πατήσας τὰ χώματα τῆς χὠρᾶς, ταπεινὸς- 

χαὶ ἄγνωστος διῆλθεν ἐν μέσῳ πατρίδος, συγγενῶν χαὶ οἰχείων, 

χαὶ ἀναθδὰς εἰς τὸ ὡραῖον μόναστήριον Πάναγίας τῆς Εὐαγγελι- 

στρίας, τὸ ὑπὸ τοῦ πατρός του χτισθέν, ἐπὶ ἕξ μῆνας ἄγνω- 

στος ἐθίωσεν ἐν μέσῳ πατρίδος, οἰχείων, καὶ ἀδελφῶν. Πλὴν 

ἀλλ ὅμως μᾶλλον ἀσχανδαλίστου ἡσυχίας ποθῶν, μετέθη ΕἸ 

μαΐου 1757) εἰς τὴν ἐν ἴΑλθωνι μονὴν τοῦ Ξηροποτάμου, 

πρὸς τὸν σχευοφύλαχα τῆς ὁποίας, Σχοπελίτην καὶ. τοῦτον 

ὄντα, συνέδεεν αὐτὸν παλαιὰ σχέσις. Μετὰ χαρᾶς δ᾽ ἐδέχθησαν 

τὸν Δαπόντεν οἱ μοναχοί, ἅτε δὴ γνωστὸν αὐτοῖς ὄντα, καὶ 

πρὸ πάντων, διότι μελετῶντες τὴν ἐπιδιόρθωσιν τοῦ χαταρ- 

ρβέοντος ναοῦ, ἐσκέπτοντο περὶ χαταλλήλου προσώπου ἵν᾽ ἀπο- 

σταλῇ εἰς τὰς παρὰ τὸν Ἴστρον ἡγεμονίας πρὸς σύναξιν ἐλέους. 

Καὶ δὴ ἀμέσως ἡ ἀποστολὴ αὕτη ἀνετέθη ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸν 

οὐρανόπεμπτον Καισάριον, τὸῦ ὁποίου τὸ χοσμικὸν ὄνομα ἐδά- 

ρυνε πλέον τοῦ περικαλύπτοντος ράσου. ΓἜμπληχτος ὁ δυστυ- 

χὴς μοναχός, ὁ παντοιοτρόπως ἀποφεύγων τὴν χοσμικὴν τύρ-᾿ 

θην, ἤκουσε τὸν κλῆρον ἐπ᾿ αὐτὸν λαχόντα, πρὸς ἐπίσχεψιν 

μάλιστα τῶν χωρῶν, αἵ τινες τῷ ἀνεμίμνησκον δύσαντα με- 

γαλεῖα χαὶ σχληρὰς περιπετείας. Μάτην ἀπεποιήθη χαὶ διε-- 



μδ΄. 

μαρτυρήθη χατὰ τῆς ἀποφάσεως τῶν Ξηροποταμινῶν μοναχῶν, 

οἵ τινες ἄχαμπτοι ἐξώρκιζον τὸν δυστροποῦντα ἀδελφὸν ν᾽ ἀνα- 

δεχθῇ τὸ μέγα ἐκεῖνο χαθῆκον, ἐπιρρίπτοντες εἰς αὐτὸν χαὶ 

μόνον τὴν εὐθύνην τῆς μὴ τυχὸν συντελέσεως τοῦ ἱεροῦ ἔργου. 

Παντοίας ἐξευρὼν προφάσεις ὁ Δαπόντες εἰς ἄρνησιν, σοφίζεται 

ἐπὶ τέλους πρότασιν, τῆς ὁποίας ἡ μὴ ἐκπλήρωσις ἠδύνατο νὰ 

ἐξαγάγῃ αὐτὸν ἐντίμως τῆς δυσκόλου θέσεως λέγει δηλαδή, 

ὅτι μόνον φέρων τὸ ἐν τῇ μονῇ ἀποτεθησαυρισμένον πολύτιμον 

ξύλον τοῦ τιμίου Σταυροῦ, ἠδύνατο νὰ ἐξέλθῃ ζητῶν τὴν ἐ- 

λεημοσύνην τῶν χριστιανῶν. ᾿Αλλ οἱ μοναχοὶ χατ᾽ οὐδένα λό- 

γον θέλοντες ν᾿ ἀπολέσωσι τὴν καλὴν περίστασιν, πὰρ ἐλπίδα 

συναινοῦσι χαὶ εἰς τὴν μεγάλην ταύτην πρότασιν τοῦ παι: 

ΤὙ τοὺ 

Ὅθεν τῇ 2 μαίου 1191 λαδὼν εἰς τὰς ἀγκάλας τὸ πὸ-Ξ 

λύτιμον τῆς μονῆς κειμήλιον, χαὶ ὑπὸ τῶν εὐχῶν καὶ εὐλοΞ 

γιῶν προπεμφθεὶς τῶν τε μοναχῶν χαὶ τοῦ παρευρεθέντος ἐπι- 

σχόπου Κασανδρείας, ἀπέρχεται τοῦ ἼΛθωνος μετὰ τῆς συνή- 

θους πομπῆς, ἔχων συνοδίτας ἕνα μοναχὸν καὶ ἕνα ἐφημέριον. 

Καὶ πρῶτον μὲν ἐλθὼν εἰς Αἶνον, μεταθαίνει ἐκεῖθεν εἰς ᾿Αδρια- 

νούπολιν, καὶ ἐκ ταύτης διὰ τοῦ μεγάλου Τουρνάθου, ᾿Αρόα- 

νιτοχωρίου χαὶ Σιστοθίου φθάνει εἰς Ζιμιτσιαν τῆς Βλαχίας, 

ὅθεν ἀναγγέλλει εἰς τὸν ἡγεμόνα τήν τε ἄφιξίν του χαὶ τὸν 

σχοπὸν αὐτῆς. Ὃ δ᾽ ἡγεμὼν ἀπαντῶν γράφει αὐτῷ νὰ μεταθῇ 

εἰς Κουτρουζάνι, ὅθεν θέλει γίνει ἡ πρὸς εἴσοδον τοῦ ἱεροῦ 

χειμηλίου ἐπίσημος τελετή. Καὶ τῷ ὄντι μετ᾽ οὐ πολὺ χατα- 

φθασάντων τοῦ τε ἡγεμόνος μετὰ τῶν ἐν τέλει, τοῦ Οὐγγρο- 

Θλαχίας μητροπολίτου Φιλαρέτου μετὰ τῶν ἀρχιερέων, χαὶ 

ἀπείρου πλήθους λαοῦ, ἐν πομπῇ εἰσέρχεται τὸ ὑπὸ Δαπόντε 

φερόμενον τίμιον ξύλον εἰς Βουχουρέστιον. 

᾿Αλλ ἐκτὸς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου, ἐξαιρετικαὶ ἀπεδόθησαν 

χαὶ εἰς τὸν Καισάριον τιμαί, ὅστις ἐπὶ ἡγεμονικοῦ ὀχήματος 
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με. 

Θὰ ᾽ ἈΝ ) 4 ν᾿ ,ὕ ὃ ,ὔ , ᾿ ; ᾿ 
μεταδὰς εἰς τὸ ἐν Σαρανταρίῳ διαμονητήριόν του, ἐπαρουσιάσθη 

: 5 “ ᾿ ᾿ 0). 1 ᾿ ᾿ ᾿ ὃ , ᾽ , 
τὴν ἐπιοῦσαν εἰς τὰ ἀνάχτορα, καὶ πολλὰ χαὶ διάφορα ἐλάα- 

λησεν εἰς τὸν ἡγεμόνα, ὅστις ἐλέγξας αὐτὸν ἐπὶ τῇ φυγῇ, 

ἐπήνεσεν ἀφ᾿ ἑτέρου ἐπὶ τῇ ἐκλογῇ τοῦ μοναχιχοῦ βίου. 

Μετὰ τοῦ ἱεροῦ χειμηλίου ὁ Δαπόντες περιελθὼν τὰς 

παριστρίους ἡγεμονίας, χχαὶ χαταθὰς εἰς Κωνσταντινούπολιν, 

Χίον, Σάμον, Ψαρὰ, Σκόπελον, καὶ Εὔδοιαν (1), πολλὰ δὲ καὶ 
» Ὡῶ, , ὅς, ᾷς 

διάφορα περισυνάξας ἐλέη, ἐπανῆλθε μετὰ ὀχταετῆ περιοδείαν 

ὃ 

σας εἰς τὴν ἀνέγερσιν τῆς υονῆς τοῦ Ξηροποτάμου, ἐνταῦθα 

μελετῶν καὶ συγγράφων μετήλλαξε χαὶ τὸν βίον τῇ 4 δεκεμ.- 

ὁρίου 1784. 

Ὃ χαλῶς ἐξετάζων τὸν Δαπόντεν, τοσοῦτον πιστῶς ἐξει- 
") » -" Ἴ ᾿ “ᾧ ἢ 5 

κονιζόμενον ἐν τοῖς πολυαρίθμοις αὐτοῦ συγγράμμασιν, ἀνα- 

γνωρίζει ἕνα τῶν ἀληθεστέρων ἀντιπροσώπων τοῦ ἑλληνιχοῦ 

ἔθνους, μεθ᾽ ὅλων τῶν ἀρετῶν χαὶ ἐλαττωμάτων τοῦ καιροῦ 
«- ’; Ἁ » » “"“"Ὦἢ΄ κ ἊΝ » 

του. Πατριώτης φλογερὸς μετ᾽ ἀναστεναγμῶν καὶ δακρύων ἄνα-- 

φέρει τὸ ὄνομα τῆς δουλευούσης πατρίδος. 

Ἕλλάς, καθέδρα τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν αὐτῶν μαντεῖον! 
αὐ 3 “ 

Ἑλλάς, σοφία ζωντανή, καὶ τὸ αὐτῆς ταμεῖον, 
᾿ “- - ΄, ε “Ὁ ε , , 

τὸ τῶν σοφῶν βασίλειον, ἡ τῶν ἡρώων πόλις, 

ὃ νόμος καὶ ὁ ὀφθαλμὸς τῆς οἰκουμένης ὅλης, 

τὸ θησχυροφυλάχιον ἦτον τῶν χειμηλίων, 

τὸ θέατρον τῶν θαυμαστῶν οἰκοδομῶν, χτιρίων 

τὰ κατὰ μέρος τὸ λοιπὸν τὶ νὰ τὰ περιγράψω; 

ἔξω ἂν θέλω ταῖς καρδιαῖς ἀναγνωστῶν νὰ κάψω... (2) 

Βλέπει εἰς τὰ ὄνειρά του τὸν δικέφαλον ἀετὸν τοῦ Βυ- 

(1) Τὸ μέρος τοῦτο τῆς περιοδείας εἶναι λίαν περίεργον διὰ τὰς 

περιεχομένας εἰδήσεις περὶ τῆς τότε χαταστάσεως τῶν χωρῶν τούτων. 

(2) Γεωγραφικὴ ἱστορία, (περιγραφὴ τῆς Ἑλλάδος). 



Ὡς Γ , ἀπταὶ ΚΠ υ 
“ ἀκ 

“5: 

ζαντίου, ἐξυπνᾷ καὶ τείνει τὰς χεῖρας νὰ τὸν συλλάδῃ, πλὴν 

τὸ ἴνδαλμα διαλύεται, χαὶ ὁ Δαπόντες διχλύεται εἰς δάκρυα. 

Εἰ ξυμνεῖ τὴν πάλαι λαμπηδόνα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ 

βλέπει νῦν ἐν αὐτῇ «θρόνον σκωλήκων, καὶ τρύπαν 
- ὦ 

μυρμήκων». ᾿Αναγινώσχει τοὺς χρησμοὺς, καὶ ἐναγωνίως ἀνα- 

μένει τὴν προφητευομένην ἀπελευθέρωσιν μετὰ τὸ πέρας ὅμως 

τοῦ τετρχετοῦς πολέμου, τῆς καταστροφῆς τῆς Πελοποννήσου, 

καὶ τῆς πρὸς τοὺς Τούρχους ἀτίμου εἰρήνης τῶν Ρώσσων, 

ἄπελπις ἀποχαλεῖ ψεύστας τοὺς χρησμολόγους, μ᾽ ὅλην τὴν 

εὐλάδειαν τὴν ὁποίαν ἔχει. πρὸς τὴν ἁγιότητα τῶν ἀνδρῶν, 

ἀναχράζων. 

Ἔκχστηθι φρίττων οὐρανέ, στέναξον γῆ ἀθλία, 

ἡ ἅλωσις δὲν ἔγινε τῆς Πόλης ἡ ἁγία! 

Ποῦ Πέτρος νῦν ὁ βασιλεὺς νὰ χλαύσῃ καὶ Ῥωμαίους, 

νὰ χλαύσῃ χαὶ τοὺς Ρούσους δὲ μὲ θρήνους καὶ δικαίους; 

τοῦς Ρούσους ὅτι ἔφθασαν τὴν πόρταν τῶν ἐχθρῶν τους, 

χαὶ δὲν χαταξιώθηχαν τὰ μπάσουν τὸν στρατόν τους" 

τοὺς δὲ Ρωμαίους τοὺς πτωχοὺς, διότι σχλαδωμένοι 

οἱ ἀδελφοί του ἔμειναν χαὶ πάλιν οἱ καὐμένοι! 

Προφῆται σεῖς, θρηνήσατε, σεῖς λέγω χρησμολόγοι, 

᾿ς τὸν ἄνεμον οἱ λόγοι σας, ψευσθῆτε ἀστρολόγοι! 

Ρωμαῖοι, ἀς θρηνήσωμεν τὴν ἀχρειότητά μας, 

δι᾿ αὐτὴν γὰρ ἐχάσαμεν τὴν ἐνδοξότητά μας, 

τὴν δόξαν τὴν τῶν ἀρετῶν, τὴν δόξαν τῆς σοφίας, 

τὴν δόξαν τὴν ὑπέρλαμπρον νῦν δὲ τῆς βασιλείας. 

Ἔκστηθι φρίττων οὐρανέ, σάλευσον γῇ ἀθλία, 

ἡ ἅλωσις δὲν ἔγινε “τῆς Πόλης ἡ ἁγία! 

'Καὶ ἐπειδὴ δὲν ἔγινε τώρα προφητευμένη, 

εἰς τοὺς “δικούς μας τοὺς καιροὺς καὶ χρησμολογημένη, 

καὶ πολυποθουμένη τε χαὶ ἀπανδεχομένη, 

ποτέ μας μὴν ἐλπίζωμεν πλέον πῶς θέλει γένει. 



᾽ 

Θέλοντες οὖν μὴ θέλοντες, βοήσωμεν ἀξίως, 
κ , ἮΝ » “ ΣΝ ι ε , 

τοὺς λόγους παίδων τῶν τριῶν ἐδῶ χαὶ ἁρμοδίως: 

« Εὐλογητὸς εἰ Κύριε ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ 

αἰνετὸν χαὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι 
ἴα 

δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησας ἡμῖν, χαὶ πάντα τὰ ἔργα 
ε - ᾽ ᾿ π 3 - ,ὔ ι - ε ,ὔ 

σου ἀληθινὰ, καὶ εὐθεῖχι αἱ ὁδοί σου, καὶ πᾶσαι αἱ χρίσεις σου 

ἀληθεῖς, καὶ χρίματὰ ἀληθείας ἐποίησας κατὰ πάντα, ἃ ἐπή- 

γάγες ἡμῖν, χαὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν τῶν πατέρων ἡμῶν 

Κωνσταντινούπολιν ». 

᾿Αλλαχοῦ δὲ περιγράφων τὸ χατῷ Βαθυλῶνος στρατήγημα 

τοῦ ἀχρωτηριασθέντος Ζωπύρου, προτίθησι τοῦτον εἰς τοὺς 

Ε΄λληνας παρόδειγμα μιμήσεως, λέγων᾽ 

Ὁποῦ χατὰ ἀλήθειαν χαὶ τώρα ᾿ς τὸν χαιρόν μας, 

ἂν ἦτον ἕνας Ζώπυρος, χατὰ τὸ δίκαιόν ὑᾶς 

ἐπέρναμεν τὸν θρόνον μας καὶ τὸ βασίλειόν μας. 

Μὰ ποῦ τοιοῦτος ἄνθρωπος ᾿ς τὸ γένος τὸ δικόν μας ; 

ποῦ τέτοιος χριστιανός; ποῦ τέτοιος Ρωμαῖος: 

ποῦ φίλος τέτοιος πιστός, φρόνιμος χαὶ γενναῖος; 

Θεωρῶν τὴν ἐχπαίδευσιν, ὡς τὸ μόνον μέσον πρὸς ἀνά- 

δειξιν χαὶ σωτηρίαν τοῦ ἑλληνισμοῦ, δὲν παύει συνιστῶν τὴν 

τύπωσιν βιόλίων, ὑπὲρ τῶν ὁποίων οἱ δαπανῶντες ἐχπλη- 

ροῦσι τὴν ἱερωτέραν τῶν ἐλεημοσυνῶν χαὶ σὦ- 

ζουσι τὴν ψυχήν των. Παντοιοτρόπως δὲ συνιστᾷ εἰς τοὺς 

Εἵλληνας τὴν μελέτην, θεωρῶν τὴν παιδείαν ὡς ὑψηλὸν καὶ 

θεῖον χρῆμα, « Καθὼς. οἱ θησαυροί, λέγει, καὶ οἱ πολύτιμοι 

λίθοι εὑρίσκονται εἰς τοὺς χόλπους τῆς γῆς, καὶ τὰ μαργαρι- 

τάρια εἰς τὸ βάθος τῆς θαλάσσης, καὶ οἱ ἐρευνῶντες αὐτὰ εὑ- 

ρίσχουσι καὶ εὐφραίνονται, οὕτω χαὶ οἱ ἀναγινώσκοντες τὰ θι- 

θλία εὑρίσκουσιν εἰς αὐτὰ θησαυροὺς χαὶ πολυτίμους λίθους 

χαὶ μαργαρίτας πνευμρφτικοὺύς .....: «ς Οὕτω δὲ ποιοῦντες ἂς 

ἦσθε βέθαιοι, ὅτι δ᾽ θεὸς θέλει γράψει τὰ ὀνόματά σας εἰς τὸ 



ὡνφ μὲν ὁ μὰ 

4 

μη: 

βιόλίον τῆς ζωῆς, ἐν ᾧ εἰσι γεγραμμένοι οἱ ἅγιοι πάντες, καὶ 

θέλει ζῆτε μετὰ τῶν ἁγίων αἰώνια ». (1) 

Ἵνα δὲ μοὶ δειχθῶσι τὰ βιόλία αὐτοῦ μονότονα, χαὶ ὡς 

τοιαῦτα ὑπὸ μόνον ὀλίγων ἀναγινώσχωνται, ἐπίτηδες ἐγχατα- 

μιγνύει, πολλάκις ἄνευ τάξεως, ποικίλας διηγήσεις ἐχ τῆς 
ς : “αὖ ῃ να “ν ε ,ὕ ᾿ -᾿ 
ἑλληνιχῇς χαὶ Βυξςχντινῆς ἱστορίας, χαὶ τῶν ἡ μεν παρεντι- 

θεὶς χαὶ ἄλλων ἄγνωστα πονήματα χαὶ ἐπιστολάς, χανόνας 

καὶ τροπάρια εἰς ἁγίους, χαὶ πάντα ταῦτα εἰς ἔυμετρον ἐπὶ τὸ 
ἔς, 

ι 

[4 

πολὺ λόγον, τὸν ὁποῖον χρωματίζει ἀρχετὴ χάρις χαὶ φαντα- 

σία ποιητιχὴ οὐχὶ συνήθης. Χάοιν περιεργείας παρεντίθημι τὰ 

προοίμιζ τινων χεφαλαίων τῆς ἜΘΕΟΝ, αὐτοῦ Γεωγραφιχκῆς 
Γ ’ ΓΣ ΄ 

ἱστορίας (8 δ΄, ς, ἴε,Κ): 
4, 2 Α Α Ε 7 ἡ ᾿ ᾿ 7 

Τὰ ἄσπρα τὸν φιλάργυρον εὐφραίνουν χαὶ χορταίνουν, 

τὰ φαγητὰ τὸν λαίμαργον γορταίνουν χαὶ εὐφραίνουν, 

τὰ ροῦχα τὸν χαλλωπιστήν, καὶ ἄλλα πάλιν ἄλλο. 

τὸν φρόνιμον δὲ ἄνθρωπον (τὸ λέγω χαὶ δὲν σφάλλω) 

εὐφραίνει ἡ ἀνάγνωσις, εὐφραίνει τὸ βιδλίον- 

χαὶ ἔστωντας, φέρε εἰπεῖν, Μπερτόλδος ---- τί πλειὸ θέλεις. 

βάρόαρος, ἤγουν ἀμαθής, γίνετ' ᾿Αριστοτέλης᾽" 
Ἃ Μ ἌΣ ας Εν Μ - τ. Ύ ΣΕ 
ἢ ἔστωντας, φέος εἰπεῖν, ἄπρακτος Σχοπελίτης, 

7] ᾽ Ἷ 7 

φαίνεται, ναίσχε, εὐγενής, Κωνσταντινουπολίτης " 
» 

ξεύρει τῆς Μοσγο τ ᾽ Δ τ άηΣῈ χαὶ ὄντας εἰς τὴν Σκόπελον, 
3 

τὰ πράγματα, τὰ θαύματα πάσης μετ᾽ ἀχριδείας, 
᾿ τω Σ ᾿ - 

ξεύρει τὰ τῆς Νεμτζίας τε, ξεύρει τὰ τῆς Σφετζίας, 

χαὶ πάσης χοντοσύλαθα ἑτέρας βασιλείας" 
-" ᾿ , ΄ κι » 

ταῦτα δὲ διηγούμενος, χαθένας τὸν χιταάΐξει 

᾿ς τὰ ὄμματα μὲ τέσσαρα ὄμματα χαὶ θαυμάζει" 

χαὶ ἔτσοι μαχαρίζονται καὶ πίσω του χ᾽ ἐυπρός του 

χαὶ οἱ γονεῖς του χαὶ αὐτὸς χαὶ ὁ διδάσκαλός του. 

(1) Τοῖς ἀναγινώσχουσιν ἀδελφοῖς (Προοίμιον τῆς Γεωγραφιχῆς. 

ὑστορίας). 

ΞΟ ΝΗ ΝΝΝΝ "ἀπ μον 

“ον 



Ποτῆρι, ποτηράχι μου, πέντε φοραῖς ποτῆρι! 

καθήμενοι ᾿ς τὸ καπηλειό, ἡ θεὼ ἧς τὸ τζαΐοι (1) 

οἱ μεθυσταί, βαστῶντάς το, φωνόζουν, τραγουδοῦσι 

μὲ μιὰ μεγάλη τοὺς χαρά, ὁποῦ θαρρεῖς πετοῦσι. 

Βιδλίον μου, βιόλίον μου, δέκα φοραῖς βιθλίον! 

καθήμενος εἰς τὸ χελλί, ἢ χαὶ εἰς τὸ σχολεῖον, 

ἐγὼ δὲ καὶ βαστῶντάς τὸ μεγαλοφώνως χράζω, 

χαὶ τὸν θεόν μου δι αὐτὸ εὐχαριστῶ, δοξάζω 

διότι τὸ ποτήριον μεθᾷ καὶ ἀτιμάζει, 

χαὶ νὰ λαλῇ τὸν πίνοντα πάλιν τὸν ἀναγχάζει, 

πλὴν μὲ τὰ τοιχοχρούσματα καὶ μὲ μεγάλον ἦχον, 

τὸν τοῖχον! Σ τὴ ᾿ Ὃ Ἁ ᾿ ᾿ Ἁ χ - --- ἐγὼ σὲ πίνω γιὰ καλό, καὶ σὺ μὲ πᾷς 

Τὸ δὲ βιόλίον τὸ χρυσὸ χρυσώνει τὰς χαρδίας, 

καὶ μᾶς γεμίζει, ἀδελφοί, χάριτος καὶ σοφίας, 

υᾶς φρονιμεύει, μᾶς τιμᾷ, ναίσκε, χαὶ μᾶς δοξάζει, 

καὶ νὰ λαλοῦμεν χαὶ ἡμεῖς πάλιν μᾶς ἀναγχάζει, 
» Ρ;, 

- βιόλίον μου, βιθλίον μου, ἐγὼ σὲ διαθάζω, 
» 

«Ὁ - ᾽ - . 

χαὶ πῶς μὲ πᾷς εἰς τὸ καλὸ ἐσὺ ᾿γὼ δὲν διστάζω ! 

Βαρὺ καὶ δύσκολον πολύ, τέκνον μου, νὰ τρυπήσῃς, 

τὴν πέτρα μὲ τὸ σίδηρο χαὶ νὰ τὴν πελεχηήσῃς" 

τὸ νερό, τόσον ἁπαλό, καὶ μὲ τὸ στάλαγμαά του, 

χαθὼς θωροῦμεν, τὴν τρυπᾶὰ διὰ τὸ σύχνασμά του. 

Συχνάζοντας λοιπὸν καὶ σύ, τέκνον, εἰς τὰ βιδλία, 

ἐὰν δὲν ἦσαι, γίνεσαι σοφός, τῇ ἀληθείᾳ " 

τὸ γὰρ βιθλίον σοῦ τρυπᾷ τὸν νοῦν χαὶ τὴν χαρδίαν, 

χ εὐγάλλει τὴν ἀμάθειαν καὶ βάλλει τὴν σοφίαν " 

σὲ χάμνει μαθηματικόν, σὲ κάμνει ἀστρονόμον, 

(4) λειμών. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. δ΄. 



σὲ χόάμνει χαὶ ἱστοριχόν, σὲ φέρε: ᾿ς ἄλλον δρόμον. 

σπρο τρχντάφυλλο βαστῶ καὶ θέλω νὰ τὸ βάψω, 

χι᾿ ἂν τὸ πιτύχω᾽ς τὴν βχφή, πολλαῖς χαρδιαῖς θὲ χάψω- 

χρυσὸ γαοτὶ ἐγὼ χρατῶ, χρυσὸ τῇ ἀληθείᾳ, 

Χχ εὐφραίνεται τὸ πνεῦμά μου συ κυ ο ἡ χαρδίχ᾽ 

ὃ τελειώσω δέ, χ' ἐὰν χαὶ τὸ σταμπάρω, 

πολλαῖς . χαρδιοῖς θέλουν χαρῇ, πολὺν μισθὸν θὲ πάρω. 

Ὁποῦ θέλει ν᾿ ἀγαπήσῃ, θέλει νὰ χασομερήσῃ, ( 
θέλει κι᾿ ἄσπρα νὰ ξοδιάσῃ, καὶ νὰ μὴ τὰ λογαριάσῃ, 

λέγει ὁ χοινὸς ὁ λόγος ἤγουν ἡ παροιμία. 

᾿Εγὼ δὲ λέγω, ἀδελφοί, πόλιν τὰ ἐναντία. 

ὅποιος θέλει, ἀγαπᾷ ἄσπρα γὰ ἀποχτήσῃ, 

νὰ τιμηθῇ νὰ δοξασθῇ, καὶ νὰ καλοζωήσῃ, 

πρέπει νὴ μὴ χασομερᾷ, ἀμὴ νὰ διαδάζῃ, 

χαὶ τῆς ζωῆς του τὸν καιρὸν καλῶς νὰ ζοδιάζῃ, 

ὅτι εἰς τὰ βιδλία μας εἶναι καλοζωΐχ, 
᾿ - " Ὁ" “ῳ0 » 7 

πλοῦτος χαὶ δόξα χαὶ τιμή, καὶ πᾶσα εὐτυχία. 

Κατὰ τὸν Δαπόντεν, δὲν πρέπει: νὰ τυπῶνται τὰ βιθλία 

χάριν ἁπλῆς χερδοσχοπίας, 

ψυγῆς τῶν φιλοτίμως δαπανώντων πρὸς διάδοσιν χὐτῶν. Λαλῶν 

παρεχθατιχῶς περὶ Γεωργίου τοῦ Καστριώτου, ὅστις 

ψε τὸν Μεχμέτην, ὡς ἄλλος ᾿Αχιλλέας, ἐπιφέρει. 

Ἔχω καὶ τὸ βιθλίον δὲ τῶν ἀνδραγαθιῶν του, 

τῶν γενομένων παρ᾽ αὐτοῦ ἕως τὸν θάνατόν του, 

χειρίσιον, δυσεύρετον, μὲ ὅλην τὴν ζωήν του, 

ἄχ! καὶ νὰ τὸ ἐτύπωνεν ἕνας γιὰ τὴν ψυχήν τοῦ" 

ἀξιοτύπωτον καὶ γὰρ εἶναι ἐπ᾽ ἀληθείας, 

ὡς τὸ Ψαλτῆοι γίνεται διὰ τυπογραφίας. 

ἀλλὰ πρὸς ἁπλῆν σωτηρίαν τῆς 

ἐσύντρι- 



’ 

να΄. 

Ἐν τῷ ἹΙστορικῷ Καταλόγῳ (σελ. 190) ἀναφέρων τὴν ἀ- 
,ὕ “ "» , , , πα ν ᾿ῈΞ δι 

ποποίησιν τοῦ ἐν Βενετία Πάνου Μαρουτη πρὸς τύπωσιν τῶν 

ἑρμηνευτῶν τῆς Πχλαιᾶς καὶ Νέας Δισθήχης, ἀναχράζει, « φεῦ! 

τῆς ζημίας ὁποῦ ἐπάθαμεν ὑπὸ τῆς φιλαργυρίχς! ἀνάθεμά σε, 

φιλαργυρίχ! » Πιστεύει δέ, ὅτι ὁ θεὸς τιμωρεῖ σαληρῶ: τοὺς 

ἀντενεργοῦντας εἰς τύπωσιν βιόλίων᾽ ὅταν, λέγει, ὁ πατριάρ- 

χὴς ᾿Αλεξανδο Ξξίας Ματϑαῖος, ἔμχθεν, ὅτι ὃ διδάσκαλος Μάρκος 

Κύπριος ἐκ μιν τε τὸν ἡγεμόνα, Μπρχγχοσάνον, νὰ 

δαπανήσῃ εἰς ἔχδοσιν τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ, ὡς δῆθεν 

ἐγγιζόντων τὸ δόγμα τῆς ἐκχλλησίας μας, « εὐγχλε 
-σ͵ 

τὸ χαμυλαῦχί του χαὶ εἶπΞ -- Κύριε, εἰ μὲν χαὶ εἶπεν Μάρκος 

Ο ΕΣ 

ὁ 

ἀλήθειαν, συγχωρημένος εἴη "εἰ δὲ μή, φάγουσχ γὰ φάγῃ τὸ 

στόμα του ! Καὶ ἀπέθανε ἀπὸ φάγουσαν (ὁ 

πὸν ἐλεήσῃ) δί αὐτὴν τὴν αἰτίαν (1). 
, 

Μὲ τὴν μονομερὴ πρόθεσιν τοῦ νὰ συντελέσῃ καὶ αὐτὸς 

ὑπὲρ τῆς εὐχταίας ταύτης τοῦ δουλεύοντος ἔθνους ἀνχγεννή- 

σεως, δὲν ἔπαυσε μέχρ: γήρως ἐσχάτου ἐργαζόμενος, οὐδεμίαν 

ἄλλην ζητῶν ἀμοιοὴν τῶν ἀδιχλείπτων αὐτοῦ κόπων, ἢ μόνην 

τὴν εὐχαρίστησιν νὰ βλέπῃ δημοσιευόμενα καὶ ἀναγινωσχόμενα 

τὰ φιλοπονήματά του. Τὸν μονομερὴ τοῦτον πόθον πολλαχοῦ 

διχκηρύττει, χαριέντως δ᾽ ἐκφράζει ἐν τῇ ἑξῆς ἐπιστολῇ πρὸς 

Προχόπιον ἡγούμενον τῆς ἐν ᾿Ιχσίῳ αὐθεντικῆῇῆς μονῆς τοῦ Γα- 

λατᾶ, τῆς ὁποτελούσης εἰς τὸν Πχνάγιον τάρθν (ἀπριλίου ἘΝ 

ἹΠΟΠ τὼ τοις. τέταρτο ν ἀσπχτθῇ ἐκ μέρους μου, νὰ χαιρε- 

τήσῃ χαὶ νὰ εὐχαριστήσῃ τὸν κὺρ Κωστῆ (2), ὁποῦ ἀς ἦναι 

πολύχρονος, ἀς ἔχῃ τὴν εὐχὴν τοῦ τιμίου Στχυροῦ, καὶ τῶν 

Σαράντα ἁγίων μου, ἐτύπωσςε τὸ βιθλίον μου, ὁποῦ ὀνομάζεται 
ϊὸ 

Καθρέπτης Γυναικῶν: μέσχ εἰς τὸ ὑποῖον εἶδον ἀληθινὰ τὸν 

(1) στορικὸς Κατάλογος, σελ. 192. 

(2) Κωστῆς ᾿Αὐράμης Νεοχωρίτης.. 



νβ΄. 

πρὸς τὸ πτωχὸν ἡμῶν γένος τῶν Ρωμαίων πλούσιον ζῆλόν του, 
5» ᾽ » ᾽ ᾽ 4 

καὶ τὴν πρὸς ἐμὲ τὸν ἀνάξιον οὐ μετρίαν ἀγάπην του" ὁ πα- 
κ᾿ ᾿ Ν 

νάγαθος Θεὸς νὰ τὸν σπσόθῃ τὰ ἔξοδα, τὰ δέχχ πρὸς δώ- 

δεχα τολμῶ καὶ λέγω ἐγώ, ἡ δὲ ἀγαθότης του καὶ δεχαπλά- " 

σια δύναται ὡς θεός, χαὶ ἑκατονταπλασίονα. Μὴ θαρρῇ δὲ ἡ 

ἀγάπη του, ὅτι δὲν πληρόνω χ' ἐγὼ τὸ χρέος μου, ἀλλ᾽ ἀς "ἦς 

ξεύρῃ, ὅτι χαὶ εἰς τὴν Πόλιν χαὶ ἀλλοῦ πολλῶν φίλων ἔγρα- 
“ ᾿ ἃν κα ᾿ ᾿ δι » “ χλλ Ἐ ᾿ »»Ἤ ᾿ 

ψα, παρχχινῶντας αὐτοὺς, καὶ δὶ αὐτῶν ἄλλους, νὰ τρέξουν 
.] 5» , ᾿ Μ᾽ , μ. λιν » ᾿ , ο 

νὰ ἀγοράσουσι, καὶ ἔχω θάρρος εἰς τὸν θεὸν νὰ τὰ μοσχοπου- ' 
, » ᾽ ᾿ ᾿ 

λήσῃ, μόνον ἀς μὴ βιάζεται: ἀλλ᾽ ἀς θιασθῇ νὰ τυπώσῃ καὲ τῇ 
κ ͵ 5 κ᾿ ,ῷ “ Ν » " ᾽ ᾽ 

τὸν ἄλλον τόμον, ἤτοι τὸν πρῶτον, ὅτι δίχως ἐχεῖνον, ἀς ἧΞ 
ε ΣᾺ δῷ ᾽ ᾿ Ν ἂν 

ξεύρῃ ὁ χὺρ Κωστῆς πῶς εἶνα: τὸ ἴδιον, παρα χδείγματος χάριν, 
εἶς να αν ΠΑΡ ΡΣ Ξ ἐλ θγ- 5 ἽΞ Ἃ τ΄ Ν ὡσὰν νὰ ἐγέννησεν υἱὸν μὲ ἌΝ ἣ μὲ ἐὺ χέρι, ἢ μὲ β 
. ᾿ Ω ᾿ ; “0 

ἕνα ποδάοι, χαὶ τὰ ἑξῆς χαὶ ἂν πρέπῃ, καὶ τὸν βαστᾷ ἥ 

πατρικὴ καὶ ἀρ ον, του καρδιά, νὰ βλέπῃ τὸ παιδί τοῦ β 

χουλόν, ἢ χωλόν, 7 ῃχ) ) ἦναι δῶ ὶ , ουλόν, ἢ χωλόν, ἢ μονόφθαλμον, καὶ ἂν ἦναι δίκαιον χαὶ τιμή 

του, φρόνιμος εἶναι -χαὶ ἀς τὸ χρίνῃ. Ὡς τόσον ἐγὼ τὸν εὖΞ 
» "-"- , ἣΝ 

χομαι, καὶ τὸν εὐχαριστῶ πάλιν χαὶ πολλάκις διὰ τὴν πρὸς 

ἐμὲ χάριν, ἤγουν τὴν ἀναγέννησιν τοῦ παιδιοῦ μου", μὲ τὴν 

ὁποίαν τί νὰ εἰπῶ τώρα; νὰ ἦναι ὥραις καλαῖς, πῶς ἐσυγγε- β 

γεύσαμεν ἢ ἐσυμπεθεριάσαμεν, ἐγὼ καὶ ὁ Κωστῆς...... ὅτι ὅ 

Κωστῆς πατήρ, ἐγὼ δὲ γεννήτωρ, ἐκεῖνος ξοδιαστής, ἐγὼ δὲ 
, "» Ὡ» ,ὔ ᾿ Νδιι ,ὕ 

χοπιαστής, ἐχεῖνος τυπωτής, ὁ δὲ Καισάριος ποιητής. Πέμ- 

πτον᾽ εὐχαριστῶ χαὶ ὑπερευχαριστῶ χαὶ τὸν ἅγιον χαθηγού- 

- μενον Προχόπιον, τὸν ἀληθῶς καὶ λόγοις χαὶ πράξεσιν εὐδοχι- 

μοῦντα παρὰ τῷ θεῷ χαὶ παρὰ ἀνθρώποις, καὶ λίαν προχόξ 

πτοντα, χαὶ φιλῶ τὸ χέρι του" ὅτι δὲν ἀμφιδάλλω, ὅτι διὰ 

τῆς ἱερᾶς του χειρὸς καὶ τοῦ πανιέρου του στόματος, τὸ ἱερὸν 

αὐτὸ “ἔργον τετέλεσται χαὶ τύποις ἐχδίδοται. ᾿Αν ἀξιωθῶ δὲ 

νὰ ἀκούσω, πῶς μὲ τὰ μέσα αὐτά, καὶ ὁ ἄλλος τόμος τυπό- 

νεται, μάλιστα τώρα ὁποῦ ἦλθες. πάλιν αὐτοῦ καὶ αὐθενσεύει 



νγ΄. 

ἡ δόμνα (1), καὶ ἠμπορεῖ νὰ τὴν παρχλάθῃ συνεργὸν ἢ χαὶ 

αὐτουργόν, συνεργείᾳ τοῦ χρείττονος, θέλω παραιτήσει ὅλο τὸ 

Ὑῆρας καὶ λάόῃ ὅλας μου τὰς δυνάμεις, χαὶ θέλω σηχωθῇ 

τρέχωντας μὲ τὰ τέσσερα γὰ ἔλθω αὐτοῦ ἀτός μου, νὰ φιλή- 

σω καὶ ποδάρι του. Ὅταν ὅμως πρὺς τούτοις χαταξιωθῷῶ νὰ 

εὐαγγελισθῷ πῶς καὶ ὁ τόμος τῆς ᾿Εξηγήσεως τῆς Θείας Λει- 

τουργίας, ἔτι δὲ χαὶ ὁ ἄλλος τόμος, τὸ Θέατρον τὸ Βασιλιχόν, 

γὰ τυπωθοῦν χαὶ αὐτοὶ ἀπεστάλθησαν, καὶ ἐπῆραν τὸν δρόμον 

χαὶ τρέχουσι, τότε βέδαια θέλω γίνει ἐρχόμενος τοῦ χυρίου 

βου Προχοπίου καὶ δοῦλός της αἰώνιος" διὰ τὸν ἄλλον δέ, 

Τράπεζα Πνευματιχὴ ὀνομαζόμενον, δὲν μὲ μέλει. Ἕχτον" πα- 

ρακαλῷῶ νὰ μὲ φανερώσετε, πόσα ἀντίτυπα ἐτύπωσε᾽ χίλια; 

χαὶ ἂν ἐτύπωσς γίλια, πέφτουν εἰς ἐμένα, λόγῳ τῆς ὁμοπα- 
ς 

τρίας, τὰ πενταχύσια" ἐγὼ δέ, ὡς ἕνας συμπέθερος, καὶ εἰς τὰ 

ἑκατὸ εὐχαριστοῦμαι: εἰ δὲ μή, χαὶ εἰς τὰ δέχα χατεδαίνω, 

σὰν ἕνας μακχρυνὸς συγγενὴς καὶ χαλόγνωμος" τέλος πάντων, 

καὶ εἰς τὸ ἕνα, σὰν ἕνας πτωχός, χ᾽ ἐκεῖνος καλόγηρος " μόνον 
᾿] δὰ δ ’ὔ , ΒΩ ν δ,ὔἅἍ [2 "» 7, " ν᾽ , νὰ τὸ ἰδῶ τί μάτια ἔχει τὸ παιδί μου, ὅτι ἀκόμη δὲν ἀξιώ- 

θηκα. Ἕοδομον: νὰ μὲ ἀποχριθῆτε, διὰ τὸν Κύριον, παραχαλῶ, 

περιπόθητε, διὰ νὰ μὲ εὐαγγελίσετε, ὄγδοον, πῶς ἐστάλθη καὶ 

ὁ ἄλλος τόμος νὰ τυπωθῇ, ὡσὰν νὰ πῇς νὰ ἰατρευθῇ τὸ παι- 

δί, νὰ λάόῃ καὶ τὰ λοιπὰ μέλη, μὴ μείνῃ μισὸν ἕως τέλους, 

καὶ τέρας ταὐτὸν εἰπεῖν καὶ παράσημον, ὃ μὴ γένοιτο, γὰ τὸ 
» , ι ΕΣ Ἂ ε , 5" Ἁ ε ἵ ι ᾿ κι Ὶ 

Ὅτάθω καὶ αὐτὸ ὁ πατέρας ἐγὼ ὁ χαλότυχος, χαὶ ἀντὶς νὰ 

χαίρωμαι, νὰ τὸ θωρῶ νὰ πιχραίνωμαι (2) ». 
ὰ δ ’, , 3: 5) ͵ Ἢ , - 
Εν δὲ μόνον παράπονον ἀείποτε φέρει ἀνὰ στόμα ὁ 

ἀκάματος οὗτος χαὶ ἀφιλοχερδὴς πολυγράφος, ὅτι οἱ μὲν ἐπι- 

στατήσαντες εἰς τὴν διόρθωσιν τῶν τυπουμένων βιθλίων του 

(1) “Ἑλένη Μαυροχορδάτη, σύζυγος τοῦ ἡγεμόνος τῆς Μολδαδίας 

Γρηγορίου Καλλιμάχη. 

(39) Εὕρηται ἐν Κέρατι ᾿Αμαλθείας. 



νδ΄. 

, Α Μ ν Α ᾿φ “ 7 , 

κατέστρεψαν τὴν ἔννοιαν χαὶ τὴν χάριν τῆς στιχουργίας, θέ-- 

λοντες νὰ ἐξελληνίσωσι. δῆθεν τὸ ἁπλοῖχὸν αὐτῶν ὕφος, οἱ δὲ. 

ἀπειρόριθμιοι ἀντιγρχφεῖς τῶν χειρογρύφων αὐτοῦ δι ἀπροσε- 

ξίαν ἠχρωτηρίασαν καὶ ἐνόθευσαν τὰ ἔργα του, ἄλλοι δὲ ἀναι- 

δέστεροι χαὶ χειοποιήθησαν αὐτά. Πρώτη ἀφορμὴ τοῦ χαχοῦ 

τούτου, ἐγένετο ὁ ἐκ Καστορίας ἰστροφιλόσοφος Θωμᾶς Μαν- 
᾿ 2 - ε »" 

δαχάσης, διὰ τὸ ἔγχλημα τοῦ ὁποίου μέχρι τοῦ τάφου πα- 

ραπονεῖται, μὴ δυνάμενος, χαθὸ χριστιανός, νὰ τὸν καταρασθῇ" 

οὗτος ἐπιμεληθεὶς τὴν τύπωσιν τοῦ Καθρέπτου τῶν Γυνχιχῶν 

(ἐν Λειψίᾳ 4766), ἐκ κουφότητος μᾶλλον, ὃ μοχθηρίας, ὡς ὃ 
, "-: ΩΣ ὃ , ῃ Ὑ . ὩΣ Ν ες μὰ ᾿ ὭΔΗ͂Ο᾽ 

Δαπόντες χρχυγάζει, διώρθωσε κατὰ τὸ δοχοῦν τὸ κείμενον. 

Συνεπείᾳ τῆς ἀδικίας ταύτης, δὶ ἣν μάτην διεμχρτυρήθη ὃ 

συγγραφεύς, ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἐχείνης ἔγραψεν ἐν ὕφει δικαστι- 

χῆς ἀποφάσεως χαὶ τὸ ἑξῆς ἐπιτίμιον, ἀναγινωσχόμενον ἐν 

ἅπασι τοῖς ἐχδεδομένοις χχὶ ἀνεχδότοις αὐτοῦ π νήμασι. « Ἔ- 

πειδὴ πολλοὶ ἐπεχείρησαν πολλάκις πολλὰ βιόλία παλαιά τε 

χαὶ νέα νὰ ἀντιγράψωσι, καὶ ἀντιγράφοντες αὐτὰ διαφθείρουσι, 

μὲ τὸ νὰ εἶναι ἀμαθεῖς, καὶ μὲ τὸ νὰ μὴ τὰ ξαναδιχθάζωσι μὲ 
κ ῃ ᾿ , ι , ἡ» “ἃ ᾿ κ᾿ , 

τὸ πρωτότυπον, νὰ διορθώνωσι τὰ λόθη, χαὶ ἀντὶ χαλὸν χάνουσι 
, ᾿ ΕΣ ᾿ ᾽ Α , 5 ,ὕ δα ὰ ,ὔ [, 

χαχόν, καὶ ἀντὶς εὐχὴν λαμθάνουν ὀργήν" καὶ ἐπειδή τινες πάλιν 

χλέπτουσι τὰ ξένα ποιήματα, τὰ οἰχειοποιοῦνται, χαὶ τὰ ἐπι- 

γράφουσι (φεῦ τῆς τόλμης ἢ) εἰς ὄνομά τους, χαλλωπιζόμενοι ὡς 

ὁ χολοιὸς μὲ ξένα χάλλη οἱ ματαιόφρονες, χαθὼς χαὶ ἐτοῦτο μὲ 
,ὔ 

λύπην τῆς καρδίας μου διὰ τὴν ἀσυνειδιισίαν τους ἔτυχε νὰ τὸ ἰδῶ 
. εἰς μερικά μου ποιήματα χαὶ ἐπειδὴ τὸ βιόλίον μου, Καθρέπτης 

Γυναιχῶν τὸ ὀνομαζόμενον, τὸ ὁποῖον εἰς τοὺς χιλίους ἑπτα- 

χοσίους ἑξῆντα ἐξ ἐτυπώθη εἰς Λίψιαν, ὁ ἀντιγοαφεὺς ἢ ὁ τοῦ 

τύπου διορθωτὴς, ἐνύθευσεν αὐτὸ ὁ ἀσυνείδητος, τὸ διέφθειρε, 

τὸ ἀσγήμισε, τῆς πατρικῆς οὐσίας καὶ χάριτος τὸ ἐγύμνωσε, 

χαὶ ἄλλο ἐξ ἄλλου τὸ ἔχαμεν, ἄλλα βάλλωντας, ἄλλα ἐχθάλ- 

λωντας, καὶ ἄλλα ἐχθάζωντας, χαθὼς ἡ δοχοφροσύνη του (ἀ- 



’; 

νε΄. 

γάθεμά τὴν ἢ) τὸν ὑπηγόρευσε, χαὶ πέφτοντας τὸ βιθλίον μου 

τοῦτο (μὴν εἶχε πέσῃ !) εἰς χεῖράς του, ἔπαθεν. ὅσα ἔπαθεν ὁ 

περιπεσὼν εἰς τοὺς λῃστὰς χαὶ τετρχυματισμένοςΪ καὶ νὰ τὸν 

χαταρασθῷ μέν, διὰ τὴν ἐντολήν, δὲν ἀποτολμῶ, τὸ βλέπω 

ὅμως χαὶ καίομαι, χαὶ ἀντὶ τιμῆς λαμθάνω αἰσχύνην, ἀντ᾽ εὐ- 

φροσύνης τὴν λύπην ..... Διὰ τοῦτο βιάζομαι εἰς ὅλα μου τὰ 

βιόλία νὰ γράψω τοῦτο τὸ ἐπιτίμιον, τὸ ὁποῖον παραχαλῶ 

πάντας παρὰ πάντων νὰ γράφεται: εἴ τις ἀγαπήσει χαὶ ἀντι- 

γράψει, ἢ τυπώσει χαὶ τόδε πρὸς τοῖς ἄλλοις, καὶ δὲν τὸ ξα- 

ναδιασάσῃ μὲ τὸ πρωτότυπον, νὰ μετρήσῃ τοὺς στίχους, καὶ 

νὰ διορθώσῃ τὰ λάθη, ὅτι ἀνάγκη ὡς ἄνθρωπος νὰ λανθάνῃ, 

ἢ ὅστις σφετερίσει, ἢ προσθέσει, ἢ ἀφαιρέσει, ἢ ὑμετατρέψει, 

γὰ ἔχη ἀντίδικον τὸν θεόν! » ' 

Καὶ πανταχοῦ σχεδὸν τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ δὲν 

παύει πατρικῶς νουθετῶν τοὺς ἀντιγραφεῖς βιολίων καὶ πικρῶς 

ἐπιτιμῶν τοὺς βιθλιονοθευτάς. 

Ὅτι πολλοὶ ἀγράμματοι, μὰ καὶ γραμματισμένοι 

βιολία ἀντιγράφουσιν, ὄχι δὲ ὡς τυχαίνει, 

διότι δὲν πιάνουσιν, ἀφοῦ τὰ τελειώσουν, 

γὰ τὰ ξαναδιαθάσουσι καὶ νὰ τὰ διορθώσουν " 

χαθὼς ἐχαταχάλασαν τοῦ κόσμου τὰ βιθλία, 

καὶ νέα τε χαὶ παλαιά, ἱστορικὰ καὶ θεῖα. 

Καχόχρονον νὰ ἔχουσιν ὡς χαλασταὶ βιθλίων, 

νὰ τοὺς χαλάσῃ ὁ θεός, ὡς χαλαστὰς παιδίων ! 
ε δ ε , αἰ , - ᾽ ͵ὕἷ 

ὅτι ὡς τέχνα, ὡς παιδιὰ λέγω τῇ ἀληθεία, 
ε ᾿ ε Ὶ δι το ᾿ Θὰ 7 
ὃ συγγραφεὺς ὁ ποιητὴς τὰ ἔχει τὰ βιολία, 

χαὶ ὡς πονεῖ ἕνας πατὴρ πάσχοντα τὰ παιδιά του, 

οὕτω πονεῖ καὶ συγγραφεὺς γιὰ τὰ συγγράμματά του (1). 

Καίτοι ἀφελῶς ὁμολογῶν, ὅτι καὶ καλόγηρος γενόμενος 

(1) Γεωγραφικὴ ἱστορία. βλ. καὶ ἱστορικὸν Κατάλογον. 



ες. ᾿ς 

ὡς τὸν λύκον ἤλλαξε μὲν τὸ δέρμα, ἀλλ οὐχὶ καὶ τὴν χεφα- 

λήν, δὲν παύει ἐν τοῖς συγγράνυσσιν αὐτοῦ ἐλέγχων τὰς χα- 

κίας τῶν ἰσχυρῶν, καὶ προσχαλῶν εἰς μετάνοιαν πάντας τοὺς 

χριστιανούς, ἀπὸ τοῦ ἡγεμόνος ὑέχρι τοῦ τελευταίου “Ξιρώ- 
ε ᾿ ᾿ Ν δ, ε , Ν ψ « 

ναχτος. Ἢ παρὰ τὸν ἴστρον ἰδίως ὑποθόσκουσα διαφθορᾶ, ἥτις 

καὶ αὐτοῦ τὴν ψυχὰν εἶχεν ἄλλοτε μολύνει, παρίσταται ὡς 

σχοπὸς διηνεκὴς τῶν κερχαυνοδύλων ἐπιθέσεων τοῦ διὰ πολυ- 

χρονίου ΠΑΝ καὶ προσευχῶν ἀδιχλείπτων ἐξαγνισθέν- 

τος πλέον ᾿Αθωνίτ . Ἰδοὺ πῶς ἄρχεται στηλιτεύων τὴν ἀλα- 

ζονίαν τοῦ φίλου αὐτοῦ Ραδουκάνου Ραχοδίτσα μεγάλου χα- 

τμάνου τῆς Μολδαθίας. 

γιατὶ περηφάνεια; ἀπόχρισιν μοῦ δῶσαι 

μήπως ἡ ἐ νδοξότης σου μὲ τὴν πολλὴν σοφίαν, 
, 

ἐποίησες τὸν οὐ ὑρανὸν μὲ τόσην εὐμορφίαν; 

μήπως καὶ εἰς τὸν ἥλιον, τ' ἄστρα χαὶ τὸ φεγγάρι, 

ἐπε φῶς, τὰ φώτισες ἀπ᾿ τὴν πολλήν σου χάρι; 

ἢ μήπως ἔχτισες τὴν γῆν, καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ πάσῃ, 

καὶ ἔκαμες τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ; 

Καὶ ἀφοῦ οὕτω διὰ μαχρῶν ἐλέγχῃς τὴν ὑπερηφάνειαν 

τούτου, διηγεῖται αὐτῷ ψυχωφελεῖς διηγήσεις, συνεχῶς ἐπιλέ- 

γῶν αὐτῷ. 
κι ᾿ ᾽ , ᾿ , πῶ 

ἄνοιξαι τὰ αὐλάκια χαὶ πάλιν τῆς χαρδίας, - 

χαὶ τὸ χωράφι πάστρεψαι τοῦ νοῦ, τῆς διανοίας 

τὸν σπόρον διὰ νὰ δεχθῇ μετ᾽ ἄκρας προθυμίας, 

χαὶ νὰ θερίσῃ πάλιν δὲ μετὰ καρποφορίας. 

Πρὸς τὸν αὐτὸν δὲ χάτμανον καὶ τοὺς ἐν Μολδούδλαχίᾳ 

ἡγεμόνας καὶ ἄρχοντας ἀποτεινόμενος, διδάσκει αὐτοῖς τὴν μα- 

ταιότητα τῶν ἐν τῷ χόσμῳ ὡς ἑξῆς. 

Ἔξελθε ὑψηλότατε, διὰ τὸν Κύριόν σου, 

ἔξελθε, σὲ παρακαλῶ χαὶ διὰ τὸ καλόν σου, 



' γζ΄͵ 

ὕπαγε εἰς τὰ μνήματα, σύρε εἰς τὰ ταφεῖα, 

χαὶ ἴδε τίς ὁ βασιλεὺς καὶ τίς ἡ βασιλεία! 

ὁ θρύνος ποῦ; τὸ σχῆπτρον ποῦ; χλαμὺς ποῦ χαὶ πορφύρα; 

ποῦ στέμμα χαὶ διάδημα; ποῦ δὲ χαὶ ἡ πλημμύρα 

χρυσοῦ, ἀργύρου, καὶ λοιπῶν πολυτελῶν πραγμάτων, 

παρεστηχότων, φαγητῶν, στρωμάτων, φορεμάτων; 

ποῦ τὸ σπαθί; ποῦ προσταγή; ποῦ (καὶ) τὸ ἔτζι θέλω; 

ἔτζι ὁρίζω νὰ γενὴ! ὁ βασιλεὺς γὰρ πέλω! 

Λαοῦ ποῦ ἡ προσχύνησις, ἀρχόντων ποῦ δειλία; 

ποῦ πρέσθεις; ποὺ οἱ ἔπαινοι: χαὶ ποὺ ἡ κολακεία; 

ποῦ οἱ σωματοφύλχχες; ποῦ ἡ μεγαλειότης; 

ποῦ χρότοι; ποῦ τὰ θέατρα, χαὶ ἡ λοιπὴ λαμπρότης; 

ποῦ σοθαρόν, ποῦ ἡ ὀφρύς; καὶ ποῦ ὑπεροψία; 

ποῦ ἡ φιληδονία τε καὶ ἡ φιλοδοξία; 

ποῦ πόλεμοι; ποῦ θρίχμοοι; ποῦ ἡ τῆς βασιλείας 

εὐρυχωρία, καὶ χαρὰ τῆς αὐτοχρατορίας; 

Ποῦ ταῦτα πάντα, βασιλεῦ, κί ἄλλα τοιαῦτα τόσα, 

ὁποῦ χαὶ νοῦς χουράζεται νὰ τὰ εἰπῇ χαὶ γλῶσσα; 

Πάντα ἐματαιώθησαν, πάντα γὰρ ματαιότης 

τ᾽ ἀνθρώπινα, ὦ βασιλεῦ, καὶ πάντα ἀθλιότης! 

Οἱ τάφοι τὸ χριτήριον, τὰ μνήματα ἡ χρίσις, 

τὰ χόχκαλα οἱ μάρτυρες, αὐτὰ νὰ ἐρωτήσῃς" 

ἰδὲς λοιπὸν χαὶ στέναξον, ἰδὲς λοιπὸν χαὶ κλαῦσον, 

ἰδὲς τὴν ματαιότητα, καὶ τὴν κακίαν παῦσον. 

᾿Εδῶ᾽ς τοὺς τάφους, βασιλεῦ, ἡ δόξαις τελειώνουν, 

ἐδῶ τὰ πλούτη, ἡ τρυφαῖς ᾿σὰν τὸ χηρὶ λυώνουν. 

Ὃ τάφος εἶναι σχόπελος ἐδῶ πολλὰ ταχέως 

συντρίοονται οἱ θρόνοι σας, ὡς σχεύη κεραμέως. 

Ὃ τάφος εἶναι βράχος, ναί! ἐδῶ ὡσὰν ἐλθοῦσι 

τοαχίζονται τὰ σχῆπτρά σας, πέφτουσι, δὲν βαστοῦσι.. 

᾿Αμὴ τί στρέφοις, βασιλεῦ, πίσω τὰ ὄμματά σου, 



εύγεις τὴν συχαμερὴν τούτην βρώμα; ενς στάσου 
ὑ. ὦ " - 

ὦ ᾿ς τὸν λάκκον ξεχωρίζεις 

δῇ τὸν ἩΝΡῸΝΕ στοχάσου... τὸν γνωρίζεις; 

- .) ο “ - - 
Εἰπὲ ποῖλ τὰ χέρια ὁποῦ χρυσᾶ χρατοῦσαν, 

μαργαριταροστόλιστα σχἥπτρα, καὶ ἐχροτοῦσαν ; 
ῖ Ως Ὁ δι Ξ ῃ " χαὶ ποῖαλ ὁποῦ ἔσχαφτᾶν, τὴν δίχελλαν βαστῶντας 

ὲ ἘΣ ἸΚτν ἐπ ΣΕ ΤῈΣ ἔδοωτα μέ ΣΆ ΤΈΘΝ, ΑΥ ΒΕ." χαὶ τὸ τ(χπί, ς τὸν ζόρωτα μέσα πνιγμενα ὄντας; 
ΞΘ πὰ ,ὔ δ , εἰ β « ͵ 

εἰπὲ ποίους ἐστόλισε βασιλιχὴ πορφύρα, 
"» 
- 
νος 
εσχισμιένους δὲ τοὺς ἔφχγεν ἡ ψεῖῥρα; 

εἰπὲ ποίους προσχύνησαν οἱ ῥγυδανι χαὶ πᾶλιν 

ποίους ἐκαταφρόνησαν μὴ ἐντροπὴν μεγάλην! ... ({). 

τει 1160 ταπεινὸ τξ Ὅταν ἐν μοναχὸς ὃ Δαπόντες ἐπα- 

νεῖδε τὰς παρὰ τὸν Ἴστρον ἡγεμονίας, ἐν αἷς ποτε ἐν ἀξιώμασι 

“λιδῇ διέπρεψεν, παναεν ἐπὶ τῇ ἀχαλινώτῳ διαφθορᾷ 

χαὶ τῇ ἐλεεινῇ καταστάσει χριστιανιχῶν τούτων χωρῶν 

χαὶ ἐτόνισε θρῆνον, ὃν ἐν ὦ ἐπιστολῆς διηύθυνε πρὸς Κων- 

σταντῖνον Δουδέσχουλον τὸν μέγαν βύρνικον. 

« Δόξα τῶν ἡγεμόνων Βλαχίχ, ἐγχαλλώπισμα τῶν Ῥω- 

μαίων Βλαχία, καύχημα τῶν Βλάχων βλαχία, ἀλλ᾽ ἀθλία Βλα- 

χία! τὰ μοναστήριά σου χωρὶς χαλογέρους, οἱ χαλόγεροί σου 

χωρὶς ἡγουμένους, οἱ ἡγούμενοί σου χωρὶς θεόν, ὁ θεός σου 

χωρὶς ἐχδίκησιν! ἡ πολιτείαις σου χαὶ τὰ χωρία σου χωρὶς χρι- 

στιανούς, οἱ χριστιανοί σου χωρὶς νόμους, καὶ οἱ νόμοι σου δί- 

χως παίδευσιν ὁ χρυσὸς τῶν ποταμῶν σου σχαλίζεται, ὁ χρυ- 

σύς σου ἀθροίζεται, ὁ χρυσός σου στολίζεται, ὁ δὲ Χριστός σου 

οὐδὲ γνωρίζεται. Τὰ ὄρη σου πραγματεύονται, οἱ κάμποι σου 
Μ 

δουλεύονται, ἡ ὄχναις σου (2) ἀγορόζονται, τὰ περιδόλιά σου 

(1) ᾿Επιστολαὶ διὰ στίχων. “Ἑνετίησι 1776. 

(39) "Ὄχναις, τόποι τοῦ ἅλατος. 
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μῶν δρλον, 

νθ΄, 

σπουδάζονται, ἡ μουσίαις σου (1) ἐξεργάζονται, τὰ ζῷά σου πὰ 

μεταχειρίζονται, τὰ ἀγαθά σου τὰ χαλλωπίζονται, τὰ καλά 
ιν »Ά “ῷ , 

σου πάντα τ' ἀπολαμθάνουσι, τὸν δὲ θεὸν δοτῆρα τούτων πάν- 

τῶν δὲν τὸν χαταλαμόάνουσιν. Ανθρωπος καλὸς οὐδαμοῦ, οἱ 
᾿ Ἀ᾽ “- , 5 “ , ᾽ “Ὡ » » , χαχοὶ δὲ παντοῦ: πόρνοι ἐδῶ, κλέπται ἐχεῖ᾽' ἄδικοι ἐπάνω, 

, 

ἅρπαγες κάτω φιλάργυροι δεξιά, ὑπερήφανοι ζερθά᾽ κόλακες 
2 7 - ΕΣ , »Ξ - , Ε} “- ΜῈ " , 

οπίσω, ψεῦταις ἐμέπρβος" αρϑξιοι μέσα, αυρξιοι εζω " ἀθεύφούοι 

πανταχοῦ, θεόφοοοι πουθενά" ὁ φθόνος βασιλεύει, ἡ πλεονεξία 

παρεδρεύει, ἡ χενοδοξία τιμᾶται, ἡ ἀσέλγεια ἀγαπᾶται, ἡ γα- 
, δοξαζε-: οδαν ΡΣ, ΤᾺ δὲ εν ὙἘ ΕΝ ΝΣ 7, 

στριμαργίχ δοξαζεται, ἡ χατάχρισις δὲν στοχάζεται, ἡ ἀναί- 

δεια πολιτεύεται, ἡ σάρχα λατρεύεται, ἥ παρθενία χατυφρο- 

νεῖται, ἡ σωφροσύνη χκαταπατεῖται, ἡ εὐλάόεια κατηγορεῖται, 

ἡ ταπείνωσις ἐξουθενεῖται, ἡ ἀλήθεια δὲν ἀχούεται, ἡ δικαιο- 

σύνη δὲν φαίνεται, ἡ ἐλεημοσύνη ἐχάθη, ἡ προσευχὴ ἀπηλά- 

θη, ἡ νηστεία ἀπετινάχθη, ὃ νόμος ἠσθένησεν, ἀργεῖ τὸ εὐαγ- 
ὯΝ ὦ ᾽ ͵ 

γέλιον᾽ γραφὴ ὁὲ πᾶσα ἐν σοὶ παρημέληται, προ- 

φῆται ἠἡτόνησαν, χαὶ πᾶς δικαίου λόγος" ἔρρε τὰ 

χαλά, γυμνὰ τὰ χαχά, καὶ πάντα χαχά. 

Δόξα τῶν ἡγεμόνων Βλαχία, ἀλλ ἀθλία λαχίχ! ποῦ ἡ 

ἁγιότης τῶν ἁγίων ἀρχιερέων σου; ποῦ ἡ μεγαλειότης τῶν 

πάλαι αὐθέντων σου; ποῦ ἡ ἐνδοξζότης τῶν πρῴην ἀρχόντων 

σου; ποῦ ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ ἀγόπη πρὸς τὸν Χοιστὸν χαὶ πρὸς 

τὸν πλησίον τῶν πρὸ ἡμῶν χριστιανῶν σου; διὰ γὰρ τὸ 

πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν, ἐψύγη ἡ ἀγάπη τῶν 

πολλῶν. Διὰ τοῦτο ἔρημα τώρα τὰ τωρίχ, χρηυνισμένα τὰ . Ξ. “Ὁ: βαρ ΟΙΣ 
παλάτια, ἀφημένα τὰ μοναστήρια" πάγει ἐχεῖνος ὁ πολυάριθ- 

μος: πληθυσμὸς τῶν κατοίκων ἐχάθη ὁ πλοῦτος τῶν ἀρχόν- 

τῶν, ἐταπεινώθη ἡ τιμὴ τῶν ἡγεμόνων, ἐσηχώθη τὸ σέόδας- 
“ 

τῶν ἀρχιερέων, ἐσθέσθη τὸ φῶς τὸ τῆς εὐδοξίας, ἐξηράνθη ὁ 

(1) Μουσία, μοῦλχι. 



ἘΝ 

ποταμὸς ὁ τῆς εὐτυχίας, ἐμαράνθη τὸ ἄνθος τῆς εὐζωΐχς, ἐπα- 

τήθη ὁ βότρυς τῆς εὐθυμίας, ἐθερίσθη ὁ στάχυς τῆς εὐθηνίας, 

ἔπεσεν, ἔπεσε Βλαχίχ ἡ πόλις ἡ μεγάλη. Διὰ τοῦτο τώρα 

αὐθεντείαις χρονιάρικαις, καὶ αὐθεντείαις μὲ χιλιάδες πουγγεῖα, 

χαὶ μουχαρέρια μὲ ἑχατοντάδες διὰ τοῦτο τώρα σπέρνεις δέ- 

κα, καὶ θερίζεις ἕνα, καὶ ἔσθ᾽ ὅτε χἀγκανένα - ἔξω ἀπὸ τὸν φε- 

τεινὸν τοῦτον χρόνον, ὁποῦ ἡ δύναμις τοῦ τιμίου ξύλου πε- 

ριερχομένη τὴν τζάραν, ἡ χάρις τοῦ τιμίου σταυροῦ περιπα- 

τῶντας ἀπὸ τόπον εἰς τύπον, ἀπὸ χαδηλίχι, εἰς καδηλίχι, καὶ 

ἀπὸ χωρίον εἰς χωρίον, συνέδραμε καὶ ἡ χαλοσύνη χαὶ ἀρετὴ 

τοῦ πολυχρονεμένου αὐθέντου Σκαρλάτθοδα, καὶ εὐλόγησε καὶ 

σιτάρια χαὶ χριθάρια, καὶ ἐπλήθυνε καὶ πουρούνπια (1) χαὶ 

μαλάϊχα (2). Διὰ τοῦτο τώρα λιμοὶ καὶ λοιμοί, καὶ αὔριον 

σεισμοὶ χατὰ τόπους, χαὶ μεθαύριον μάχαιρα ᾿ς τοὺς ἀνθρώ- 

πους τὸ προεῖπεν ὁ Προφήτης, μάχαιρα ἡμᾶς χατέδε- 

ται. Διὰ τοῦτο ἡ Κραγιόδα ἐτούρχεψε σχεδόν, καὶ ἡ Βλα- 

χίχ χοντεύει" περιπατεῖς, χαὶ βλέπεις χαὶ ὀργώνουν, χ' ἐρω- 

τᾶς: τίνος εἶναι τὸ ὄργωμα; τοῦ Μουσταφάγα! σοῦ ἀποχρίνον- 

ται" βλέπεις καὶ σπέρνουν, χ' ἐρωτᾷς, καὶ ἀχούεις, τοῦ ᾿Ημπραὴμ. 

ἀγᾶ" θερίζουν, χ' ἐρωτᾷς, χαὶ σοῦ λένε τὰ ἴδια - πρόδχτα βλέ- 

πεῖς χαὶ ἀλόγατα, χ' ἐρωτᾷς, καὶ ἀκούεις τὰ ὅμοια - ἀφίνω 

μπάλταις καὶ μποστάνια, χαὶ σπήτια ὅλα τούρχιχα " ἐντρέπο- 

μαι νὰ εἰπῶ καὶ γυναῖκες, φοθοῦμαι νὰ μιλήσω καὶ ἄλλο 

πλειότερον. Περπατεῖς καὶ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος βλέπεις καὶ χαί- 

φεσαι τῆς Βλαχίας τὰς εὐμορφίας, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο λυπᾶσαι, 

χρημνισμένας τὰς ἐκκλησίας, ἀσχεπάστους, βουστόσια, ἱπποστά- 

σια, καταφύγια τῶν ἀλόγων ζώων χαὶ οἰκητήρια " εὐφραίνεσαι 

᾿ διὰ τὰς τοποθετίας καὶ χλαίεις διὰ τὰς ἐρημίας - ἀνθρωποι καὶ 

ὀλιγώτατοι καὶ ἐλεεινότατοι, τόποι ἀξιοθέατοι, καὶ ἀξιοθρήνητοι. 

(1) Πουροῦνπι, καλαμπόκι. (2) μαλάϊ, χηχρί. 



ξα΄. 

Σήχω, καὶ ἔλα ἄρχοντα, ἔλα σὲ παρακαλῶ ἐδῶ εἰς Τυρ- 

γόδιστον, ἔλα καὶ σὲ χρειάζομαι: ἔλα χαὶ μὲ τὸν νοῦν, ἂν 

δὲν ἠμπορῇς μὲ τὸ σῶμα ἔλα ἐδῶ, ὁποῦ πολλάκις ἦλθες θαρ- 

ρῶ, χαὶ ἐπεριπάτησες, ὅπου χαὶ τὰ σπίτιά σου ἀχόμιη στέχον- 

ται" ἔλα τώρα, καὶ θέλεις ἰδεῖ πλεῖον τῶν γεγραμμένων ὧδε, 

χαὶ θέλεις ἐνθυμηθῇ, καὶ θέλεις χλαύσει τὸ ποτὲ χλεινόν σου 

Τυργόδιστον, τὸν ἀρχαῖον θρόνον τῆς ἡγεμονείας. Βέσαια θέ- 

λεις κλαύσει, δὲν ὑπομένεις, βλέπωντας τὴν περιχαλλῇ χαὶ με- 

γάλην χούρτην ἐκείνην παντέρημον, τοὺς ὑψηλοὺς οἴκους ὡς 

τῆς Χαλάνης τὸν πύργον, χαὶ τὴν μυριόφυτον αὐτῆς γρχδίνα (1) 

χαὶ πανευφρύσυνον, τζουχνίδας γεμάτην χαὶ μαρατζίνια " ἔλα 

τώρα, καὶ θέλεις ἰδεῖ χαὶ χλαύσει τὴν καλλονήν, τήν μητρό- 

πολιν χαὶ τὸν περίδοξον ναὸν τῆς τοῦ Χριστοῦ ᾿Αναλήψεως, 

τὸ μεγαλοπρεπὲς, καὶ πανευπρεπὲς ὄντως κτίριον, τοῦ Τυρ- 

γοθίστου τὸ ἀξιοθέατον, τὸν ἀνεχδιήγητον τῆς μητροπόλεως 

ἔπαινον, τοῦ ὁποίου τὴν εὐμορφίαν ὁμοῦ χαὶ τὸ μέγεθος, ἐγὼ 

δὲν εἶδα οὐδὲ εἰς τὸ ἅγιον Ὅρος, οὐδὲ εἰς ἄλλας πόλεις ὁποῦ 

ἐπεριπάτησα. Ἔλα λέγω, καὶ περιπάτησαι τώρχ τὴν τζάραν, 

χαὶ θέλεις ἀχούσει υὑεῖζον τῶν ὁρωμένων ὧδε καὶ θέλεις κλαύ- 

σει ὀλιγωθεῖσαν τὴν πατρίδα, χεχαμωμένους τοὺς ὀλίγους ἐ- 

χείνους συμπατριώτας σου, καὶ τὰ πάνδεινα πάσχοντας. Στε- 

χομαι, ἀδελφὲ, πολλαῖς φοραῖς καὶ θαυμάζομαι, πῶς ἠμποροῦ- 

μὲν καὶ τρῶμεν καὶ πίνομεν, πεινώντων τῶν ἀδελφῶν, λιμο- 

χτονούντων τῶν εὐσεθῶν, καὶ χατατρυφώντων τῶν ἀσεθῶν! ἀ- 

πορῶ πῶς ἠμποροῦμεν χαὶ χοιμούμεσθεν, χαὶ δὲν ξυπνοῦμεν 

ἀπὸ ταῖς βοαῖς τῶν τζαράνων, ἀπὸ τοὺς θρήνους τῶν γυναι- 

χῶν, ἀπὸ τὰ χλάματα τῶν παιδιῶν, ἀπὸ τοὺς στεναγμοὺς τῶν 

ἀνδρῶν, ἀπὸ ταῖς φωναῖς τῶν πτωχῶν, ὁποῦ φωνάζουν πρὸς 
Ν , , , -» ι ᾽ὔ ι , 

τὸν θεόν; Τί λέγω, τρῶμεν καὶ πίνομεν καί χοιμούμεσθεν, 

(1) γραδίνα, κῆπος. 



ξβ΄ 
ς “" ν ι ε “, ἊΨ τὶ ἢΞ 5: - εὐ “ἾΝ Ἀ θί ΞΕ: 3 ΝΣ 4 

ὁποῦ καὶ ἡμεῖς εἴμεσθεν ἐχεῖνοι οἱ κατεσθίοντες αὐτοὺς ἐν 
ἡ 

βρώσ οι ἄρτου" ἀμὴ ὁποῦ χαὶ ὑπερηφα χνευόμεθα, χαὶ λαμπρο- 

φοροῦμεν, χαὶ χαιρόμεθα ὡσὰν νὰ εἰπῇς εἰς τὴν ἀπώλειαν τῶν 

ἀδελφῶν μας, ἣ ἀληθέστερον εἰπεῖν τῶν ψυχῶν μας χαὶ δὲν 

θέλομιεν νὰ γνωρίσωμεν τὸ χειρότερον, ὅτι σήμερον τοῦ γείτονα 

καὶ αὔριον ἐμένα. ἢ γνωρίζοντες, μωραινόμεθα, χαὶ βλέποντες 

οὐ βλέπομεν, καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούομεν. 

Ὥ, πῶς θέλομεν μεταμεληθῆ ἕνχ χαιρον, ἀλλὰ μεταμέ- 

λειχν ἀνωφέλευτον ὦ, πῶς θέλομεν μετανοήσει, ἀλλὰ ματαίαν ἰ υ ." 

μετάνοιαν. ᾿Αλλὰ πόσον ἀθέλαμεν αἰσχυνθῆ οἱ τωρινοὶ Καν- 

ταχουζηνοί, βλέποντες ἄλλην μίχν φορὰν ζωντανοὺς ἐπὶ γῆς 

τοὺς προχεχοιμημένους πατέρας μας Κανταχουζηνούς! ὦ πόσον 

ἠθέλαμεν ἐντραπῆ οἱ ζωντανοὶ Μπραγχοθάνοι τοὺς προχπελ- 

θόντας Μπραγχοθάνους πατέρας μας, οἱ Δουδέσχουλοι καὶ Βα- 

χαρέσχουλο!, τοὺς Βαχαρέσχουλους χαὶ Δουδέσχουλους. Βέόδχια 

βλέποντες ἡμεῖς ἐκείνους, χαὶ ἐχεῖνοι ἡμᾶς, ἤθελαν εἰπῇ ἐκεῖ- 

νοι, δὲν εἴμεθα ἡμεῖς πατέρες τοιούτων τέκνων καὶ ἡμεῖς ἡ- 

θέλαμεν ὁμολογήσει χαὶ εἰπῇ, δὲν εἴμεθα τέχνα τοιούτων πα- Η] Οϑὲ 

- ε " 

τέρων᾽ ἐκεῖνοι τοῦ θεοῦ, ἡμεῖς τοῦ μαμωνᾷ" ἐκεῖνοι φιλόχρι- 

στοι, ἡμεῖς δὲ “φιλόχρουσοι " ἐκεῖνοι φιλάρετοι, ἡμεῖς δὲ μισά- 
᾽ “ Ζ ε "Ὁ ,κ » , 

ρετοι ἐχεῖνοι χριστιανοί, ἡμεῖς Σαρδανάπαλοι" ἐκεῖνοι φιλό- 

ψυχοι, ἡμεῖς δὲ φιλόσαρχοι" ἐχεῖνοι εὔκλεια τοῦ γένους, εὐτυ- 
,ὕ ΄ῶω ᾿"Ν Π πὴ ΜΞ ε , ᾽ 

χία τῆς πατρίδος, χαρὰ τῶν συμπατριωτῶν, ὑπόληψις τῶν ἐ- 

θνῶν, ἡμεῖς. τὸ ἀνάπαλιν! Ὅθεν πρέπει, ἀδελφοί, ὅθεν συμφέ- 

θει ἀγαπητοί, ὅθεν δέομαι καὶ σᾶς παρακαλῶ, ἄρχοντες, ὃ 

παραμιχρὸς ἀδελφός σας ἐγὼ χαὶ ἀνάξιος, ἢ τὸν τρόπον ἢ τὸ 

ὄνομα ν᾽ ἀλλάξωμεν, καθὼς εἶπέ ποτε ᾿Αλέξανδρος πρὸς ᾿Αλέ- 

ξανδρον- ἢ χριστιανοὶ ἀς γενοῦμεν χαὶ πρᾶγμα χαὶ ὄνομα, ἣ 

χριστιανοὶ μὴ λεγώμεθα. ᾿Αλλὰ σύγγνωτέ μου παρχχαλῶ, ἀλλὰ 

συμπαθήσατέ μου παρχχαλῶ, ὅτι μὲ ζῆλον ὁμιλῶ, οἶδεν ὁ θεός" 

ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ τόπου σὰς χατέφαγέ με, καὶ οἱ ὀνειδεισμοὶ 



ἘΞ 5 , ἘΦ Ὡς, , ᾿ ᾽ » ͵ ᾿ ι ᾿ 
τῶν ὀνειδιζόντων ὑμᾶς πέφτουσι χαὶ εἰς ἐμέ" ἀδελφὸς γὰρ 

κἀγώ, τῆς: αὐτῆς ἱερᾶς χολυμθήθρας ὑπάρχων, καὶ τοῦ αὐτοῦ 

ὕδοτος χαὶ πνεύματος μετασχών, χαὶ τῆς αὐτῆς μυστικῆς 

τραπέζης σὺν ἡμῖν χοινωνῶν᾽ εἴθε δὲ χαὶ τοῦ αὐτοῦ ἐλέους 
ἈΡμῚ - ᾿ - - » -“» δ. ἢ ν᾽ ἀξιωθῶ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. Σὺ δὲ, ὦ παράδεισε 
- ᾽ » , .-“- ε ᾿ 

τῆς οἰχουμένης Βλχαχία, ἐπιθυμητὲ θρόνε τῶν ἡγεμόνων Βλα- 
᾿ χία, ἀρον χύχλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου, χαὶ ἴδε τοὺς υἱούς σου 

) ν» ᾽ 

χαὶ θρήνησον, χαὶ ἴὸΞ- χαὶ στέναξον, χαὶ ἴὸς καὶ βόησον : ̓ Ε- 

πουράν!ε βασιλεῦ, τὸν πιστὸν καὶ εὑσ εοῇ ἡγεμόνα στερέωσον, 

τοὺς ἄρχοντας στήριξον, τοὺς ἐντοπίους εὐλόγησον, τοὺς ξένους 
6έ. ᾿ , "“ ῃ γέτς ἢ Η , 

χυοερνησον, τοὺς πάντας ἔλεησον, τοὺς Τούρχους ἄπελασον, 

τοὺς ἀδιχοῦντά: υεξ δίκχοον, πολεμησον τοὺς πολεμοῦντός με’ 

ἐπιλασοῦ ὅπλου χαὶ θυρεοῦ, τοῦ τιμίου χαὶ ζωοποιοῦ σου σταυ- 
Ὁ Ω 

ροῦ, χαὶ ἀνάστηθι εἰς βοήθειάν μου, σπεῦσον εἰς σωτηρίαν 

μου! (1)» 

Τὰ πολυάριθμα συγγράμμοτα τοῦ Δαπόντε, ἀπαριθμού-- 

μενα χαὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἰδίου ἐν πολλοῖς τῶν ἐχδεδομένων χαὶ 

ἀνεχδότων αὐτοῦ φιλοπονημότων, ἀλλαχοῦ κατέγραψα (2). ᾽Εν- 

ταῦθα δὲ θέλω λαλήσει περὶ τῶν ἑξῆς δύο ἀνεχδύτων, ἐπὶ τῇ 

βάσει τῶν ὁποίων συνετάχθη χαὶ ἡ προεχτεθεῖσα βιογραφία. 

- Κῆπος Χαρίτων, τουτέστι βιθλίον περιέ- 
, -" 

χον τὴν περίοδον τοῦ τιμίου Ξύλου τοῦ ζωοποιοῦ 
- 

Σταυροῦ, πο εν τὴ ἱερᾷ ἡ ΟΣ βασιλικῇ μονῇ τοῦ 

ππηροποτάμου, τῇ οὔσῃ 
ῃ ͵ 

0)» ν"τιῷ ἁγιωνύμῳ ὄρει τοῦ 

Αἴθωνος, χαὶ ἄλλα διάφορα" συντεθέντα παρὰ 

Κωνσταντίνου Δαπόντε τοῦ μετονομασθέντος 

Καισαρίου, εἰς ὠφέλειαν χαὶ εὐφροσύνην τῶν ἀ- 

ναγινωσχόντων' προσφωνηθέντα δὲ τῷ ἐχλαμπρο- 

(1) Γεωγραφικὴ ἱστορία, σελ. 81]1-84. 

(3) Νεοελληνικὴ Φιλολογία, σελ. 508-505. 



ξδ΄. 

τάτῳ κυρίῳ ᾿Αλεξάνδρῳ υἱῷ τοῦ εὐσεθδεστάτου 

αὐθέντου Μολδοδίας κυρίου κυρίου ἡ νας βοε- 

όδα, υἱοῦ τοῦ αὐθέντου Νικολάου βοεδόδα τοῦ 

Μαυροχορδάτου. (Πίναξ τῶν ἐμπεριεχομένων. -- Κεφ. Α΄, 

Ηερὶ τῆς ἀπὸ Σχοπέλου ἅπο τὐηξας μου, χαὶ εἰς Βλαχίαν ἐπιδη- 

μίας χαὶ τῶν ἐν αὐτῇ. -- Κεφ. 5 Περὶ τῆς πρὸς Κωνσταντήν- 
’ 

Οοδα οἰχειώσεως, χαὶ τῶν παρ αὐτῷ. ᾿Αναφορὰ εἰς τὸν αὐθέντην. 

Αἰναφορὰ δευτέρα. ᾿Επίγραμμα εἰς τὰ πένθη τοῦ ΤΟΝ 

χαὶ εἰς τὸς ἑπτὰ συνόδους.᾿ Επίγραμμα . εἰς τὸν π τορα ᾿Ενώς. 

Διάλογος Βλαχίας καὶ Μπογδανίας. ---- Κεφ. Γ΄. ΑΝ τῆς πρὸς 

τὸν Ἰωάνδοδα οἰκειώσεως καὶ τῶν παρ αὐτῷ. Πίνδου ἱστορία. 

Περὶ τῶν ἁγίων ἐπ τὰν Περὶ τοῦ σέχη. Περὶ τοῦ χαχάμη. 

Περὶ τῶν ἁγίων εἰχόνων. Περὶ τοῦ ὀνείρου. Εὐχὴ εἰς τὸν Χριστὸν 

ὑπὲρ ἑαυτοῦ. Εὐχὴ εἰς. τὴν Θεοτόχον ὑπὲρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ. 

“-- Κεφ. Δ΄. Περὶ τῆς φυλακῆς χαὶ τῶν μετ᾽ αὐτήν. ᾿Επίγραμ- 

μα εἰς τὴν τοῦ Ποχοναρίου βρύσιν. ᾿ΕἘπίγραμμα ἐπιτάφιον. 

Περὶ τοῦ ἰαθέντος πόνου τῶν μυκτήρων. Περὲ τοῦ ἐμποδίσμα- 

τος τοῦ συνοιχεσίου. ---- Κεφ. Ε΄. Περὶ τῆς ἐχ τοῦ χόσμου 

φυγῆς καὶ τῶν μετ' αὐτήν. Περὶ τοῦ βασιλέως τῆς Ρώμης. 

Περὶ τῆς βασιλείας τῶν ξύλων. Εγχώμιον ἐρημίας καὶ μονα- 

χἰκῆς διαγωγῆς. --- Κεφ. ΣΤ΄. Περὶ τῆς μετὰ τοῦ τιμίου Σταυ- 

ροῦ ἀπὸ τοῦ ἁγίου ρους ἀποδημίας μου, χαὶ εἰς βλαχίαν ἐ- 

πιδημίας, καὶ τῶν ἐν αὐτῇ. Ἱστορία τῶν δύο ἀσχητῶν. Περὶ 

τοῦ νέου ναοῦ τοῦ Ξηροποτάμου. ᾿Επίγραμμα εἰς αὐτόν. --- 

Κεφ. Ζ': Περὶ τοῦ εἰς ἣ ̓πογδανίαν πηγαιμοῦ χαὶ τῶν αὐτῇ. 

Στίχοι Ῥωμανοῦ βασιλέως εἰς τὸ τίμιον ξύλον. Περὶ τῆς ὑ- 

παπα τῆς τοῦ τιμίου ξύλου. Περὶ τοῦ σπ ταθάρη Γεωργάχη. 

ἱστορία περὶ τοῦ λῃστοῦ. Διὰ τὰ σαράντα βενέτιχα. Διὰ τὴν 

πατερίτζα. Διὰ τὰ μάρμαρα. --α Κεφ. Η΄. Περὶ τῆς εἰς Βλα- 

χίαν ἐπιστροφῆς καὶ τῶν ἐν αὐτῇ. Περὲ τῶν χτιτόρων τῆς 

μονῆς τοῦ Ξηροποτάμου. --- Κεφ. Θ΄. Περὶ τοῦ εἰς τὴν Πόλιν. 



ἕξει. 

ἐρχομοῦ χαὶ τῶν ἐν αὐτῇ. --- Κεφ. 1Τ΄. Περὶ τοῦ εἰς Χίον καὶ 

Σάμον πηγαιμοῦ καὶ τῶν ἐν Χίῳ. ᾿Επίγραμμα εἰς τὸν νέον 

τοῖχον τοῦ Κουτλουμουσίου. ---- Κεφ. ΤᾺ. Περιγραφὴ πῆς δὰ- 

βου ἐπαινετικχή. Περὶ τοῦ ἁγίου λειψάνου τοῦ Θεολόγου. Ἱ- 

στορία περὶ τοῦ Πολυχράτους. Ἱστορία περὶ τοῦ Πολυμήστο- 

ρος. Ἱστορία περὶ τῆς Θυμοχλείας. ---- Κεφ. 18΄͵ Περὶ τῶν θαυ- 

μάτων τοῦ τιμίου Σταυροῦ, χαὶ τῆς τῶν Τατάρων ἀποστασίας 

καὶ τῆς ἐν Μολδοοίᾳ αἰχμαλωσίας, καὶ τοῦ ἐν Γιασίῳ φύθου 

χαὶ ταραχῆς. --- Κεφ. 1Δ΄. Περὶ τῆς εἰς τὸ Ὄρος ἐπανόδου, 

χαὶ περὶ τοῦ ΓΑθωνος χαὶ περὶ μεταμορφώσεων. Ἱστορία περὶ 

τῆς ἀρχοντίσσης. --- Κεφ. ΙΣΤ΄. Περὶ τοῦ ἁγίου Ὄρους χαὶ 

τῶν ἐν αὐτῷ. Περὶ τοῦ Φωτίου. Περὶ τῶν ἐν Βαδυλῶνι. Περὶ 

τῆς ταφῆς τοῦ μεγάλου ᾿Αλεξάνδρου. Ἱστορία περὶ τοῦ Αἰ- 

νβίου. Ἱστορία περὶ τοῦ Κομθάθου καὶ τῆς Στρατονίχης. Ἱ- 
ῃ “, 

στορία περὶ τῆς Οδάτης χαὶ τοῦ Ζαριάνδρη. Περὶ ἀλλοκότων 

ἐρώτων. Περὶ τοῦ προγόνου, ὅπου ἀγάπησε τὴν Στρατονίκην. 

- Κεφ. 1ΖΧ΄. Περὶ τῶν εἰσοδίων τοῦ τιμίου ξύλου εἰς τὸ ἱερὸν 

αὐτοῦ πάλιν μοναστήριον. --α Κεφ. ΙΗ΄. ὕμνοι εἰς τὸν ὑπε- 

βύμνητον Σταυρόν. Κανὼν τοῦ Σταυροῦ. Κανὼν τριαδικός. 

Κανὼν εὐαγγελιχός. Ὕμνοι πρὸς τὴν Θεοτόχον. Χαιρετισμοὶ 

εἰς τὸν ἅγιον Κωνσταντῖνον εἰς τὸν ἅγιον Καισάριον " εἰς τὸν 

ἅγιον Ῥηγῖνον: εἰς τὸ ᾿Ξηροποτάμου. ᾿Αλφαθητιχά. Κανόνες 

περιεχτιχοί) (1). 

Κωνσταντίνου Δαπόντε, τοῦ μετονομασθέν- 

τος Καισαρίου, τοῦ ἐκ τῆς νήσου Σκοπέλων, Γεω- 

γραφικὴ Ἱστορία, ἤγουν βιθλίον περιέχον τὰς 

βασιλείας καὶ αὐθεντείας, τὰς πόλεις καὶ νήσους 

τῶν τεσσάρων μερῶν τῆς οἰκουμένης, ᾿Ασίας, Εὐ- 

(1) Χειρόγραφον ἐν τῇ βιόλιοθήχῃ τῆς χατὰ τὸ Σταυροδρόμιον 

Κι ωνσταντινουπόλεως ἑλληνικῆς σχολῆς. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. Ἐπ 



ΠΑΝῚ .Ἵ 

᾿ δ ᾿ ἜΣ ἮΝ , 

ρώπης, ᾿Αφριχκῆς καὶ ᾿Αμερικῆς, ἔτι δὲ λόγους πα- 

νηγυρικοὺς χαὶ κανόνας" συντεθὲν καὶ τόδε πρὸς 
-“" ᾽ δΦο, Χ -“» -» -" 

τοῖς ἄλλοις εἰς δόξαν μὲν τοῦ ποιητοῦ τῶν ἁπάν- Ξ 

Η των θεοῦ, εἰς ὠφέλειαν δὲ καὶ μάθησιν, καὶ χαρὰν 

τῶν μετὰ χαρᾶς αὐτὸ ἀναγινωσκόντων. (Εν τέλει 
Ψ' ᾿ ι “ , " 

ἀναγινώσκεται: « εἰς τὴν νῆσον πεν ὦ νὰν ἐν τῇ “, 

σταυροπηγιχχῇ μονῇ τοῦ Εὐαγγελισμ. 

ίᾳ χειρί, ἐν ἔτει σωτηρίῳ ΟΝ μηνὶ 
ὮΝ 

γῆς ἡμῶν, ἐγράφη ἰὸ 

αὐγούστῳ »΄ ἐν τέλει ὅμως τῆς προτασσομένης πρὸς τοὺς ἄναγι- 

γώσχοντας εἰδήσεως σημειοῦται ἡ χρον νολογία « χῳπβ' τὸν 

δεχέμόριον », ὅτε πιθανῶς συνεπληρώθη ἡ συγγραφή. Ἔν τῇ 

στιχηρᾷ ταύτῃ διηγήσει, ἣν, καθὰ ὁμολογεῖ, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν 

γεωγραφιῶν τοῦ Μελετίου ᾿Αθηνῶν χαὶ τοῦ Γρηγορίου Φατσέα 

συνέθετο, παρεμόάλλει κατὰ τὸ σύνηθες χαὶ ἄλλα διχγήματα 
, ι » »ἊὌὉΝ ᾿ ᾿ , 3 

ζά τε χαὶ ἔμμετρα, ἴδια καὶ ἀλλότρια, οἷον --- Ρωσσίας πε- 

ριγραφὴν διὰ στίχων ἘΡΉΕΝΝ ἀτέχνων δὲ χαὶ ὄχι χανονιχῶν, 

ποιηθεῖσαν παρὰ Κυρίλλου ἱερομονάχου Μωραΐτου ᾿Αγιορίτου 

Λαυριώτου, ἐν ἔτει αἱ ἘΞ Περιγραφὴν τῆς Φράντζας, τὴν 

ὁποίαν ἔκαμεν ὁ ̓ Ιγριμὲ Σεχὶζ ὙἩζελεπῇ Μεχμὲτ ἐφένδης, στα- 

λεὶς ἐκεῖσε ἐλτ:ῆς κατὰ τὸ έτη κὰν ἑκατοστὸν τριχχοστὸν 

δεύτεοον ἔτος τούρκικον (117: »"" βχσιλεύοντος τοῦ σουλτὰν 

! 

ψας καὶ συγγράψας αὐτὴ 
ι ὯΝ τ , ᾿ 

χαὶ τοῖς λοιποῖς τοῦ ὁδεολετίου --- Νεχρώσιμον μονῳδίαν εἰς 

Αἰ γμέτ, τοῦ δὲ Ἡμπρχὴμ πασᾷ ἐπιτροπεύοντος, χαὶ ἐπιστρέ- χυέτ, τραὴμ πα πιτροπ ς, " 

ν 

ποιητὴς χαὶ ὃ καιρὸς, χᾶ- ΓὩῸ 

Ν νἀ » “ Ν᾿ 

τοὺς Φραντέζους ἀγνοεῖται ὁὲ 

θ᾽ ὃν ἔγινε, φαίνεται δέ, ὅτι μετὰ τὸν [Δ’ Λουδοόῖχον ρῆγα 

πῆς Φράντζας, ὅστις ἀπέθανεν ἐν ἔτει αψι ε΄. --ο Στοχασμοὺς 

πολιτικοὺς περὶ τῆς ἀρτϑον χαταστάσεως τῆς ἀριστοχρατίας 

τῶν Λέχων μετὰ τῆς πρὸς τοὺς συμπολίτας παραινέσεως, «ψμα' 
» ΕΣ 

(ἀνωνύμου Ἰολωνοῦ εἰς τὸ πεζόν) ---Ἔχθεσιν τῆς νῦν χατα- 
Ἐν , " ἊΝ , " 

στάσεως τῆς Βλαχίας ἐν εἴδει ἐπιστολῆς Δαπόντε πρὸς τὸν 



Ἐξ ' 
ἧς 

μέγαν βόρνικον Κωνσταντῖνον Δουδέσχουλον. ---α Περιγραφὴν 

τῆς νίχης τοῦ Ταχμάσκχουλ χὰν κατὰ τῶν ᾿Ινδῶν καὶ τοῦ πλού- 

τοῦ ὃν ἔλαθεν. Μετὰ τὴν Γεωγραφίαν τελευτῶσαν ἐν φύλλῳ 

198 τοῦ χειρογράφου, ἕπονται (198-328) τὰ ἑξῆς τοῦ αὐτοῦ 

στιχουργήματα --- Παράδεισος - Ἄδης. -ὶ Λόγος πανηγυ- 

ριχὸς εἰς τὸν ἅγιον μέγαν Κωνσταντῖνον. -- Λόγος πανηγυ- 

ρικὸς εἰς τὸν ἅγιον καὶ ζωηφόρον χαὶ θεῖον Σταυρόν. --α Λό- 

γος εἰς τὴν ἁγίαν καὶ μεγάλην ἑόδομάδα. ---- Ὕμνος πρὸς τὴν 

πανύμνητον χαὶ παναγίαν Θεοτόχον. ---- Κανόνες τριαδικοὶ χα- 

τανυχτικοὶ Δαυϊτικοί. --α Κανὼν εὐχγγελικός, ἤτοι περιέχων 

ἐν ἐπιτομῇ τὰ χατὰ τὸ θεῖον καὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. --α (Ἔ- 

τερος) χανὼν εἰς τὸν τίμιον καὶ ζωηφόρον Σταυρόν. -- Κα- 

γὼν εὐχαριστήριος εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόχον, τὴν παντοδύ- 

γαμον ἄνασσαν ἐπὶ ἀπαλλαγῇ ἐχθρῶν (κλπ. ὁ ἐν σελίδι λδ΄. 

τοῦ παρόντος ὑποσημειωθείς), --α Κανὼν περὶ ματαιότητος 

χόσμου. --α Κανὼν περιεκτιχὸς ὀνομαστῶν ἀρχαίων ἀνθρώπων. 

--- Κανὼν περιξςχτιχὸς πολλῶν ἐξαιρέτων πραγμάτων, τῶν εἰς 

πολλὰς πόλεις χαὶ νήσους, καὶ ἔθνη χαὶ ζῶα ἐγνωσμένων. --ῷ 

Εἰ πιστολαὶ τοῦ Τούρχου (Μωάμεθ Β΄) πρὸς τὸν Σχεντέρμπεην, 

χαὶ αὐτοῦ πρὸς ἐχεῖνον (ταύτας ἀντέγραψε, χαθὰ ὁμολογεῖ ἐν 

φύλλῳ δὅ, ἐκ τοῦ χειρογράφου βίου Γεωργίου τοῦ Καστριώ- 

του). (1) : 

Τῶν νῦν ἐχδιδομένων συγγραμμάτων τοῦ Δαπόντε, ὃ μὲν 

Χρονογράφος ἀντεγράφη ἐχ χειρογράφου ἀποτεθησαυρισμέ- 

νου μετὰ χαὶ ἄλλων πολλῶν μνημείων τῆς ἐπὶ τουρχοχρατίας 

πνευματικῆς ἀνχπτύξεως τοῦ ἑλληνιχοῦ ἔθνους, ἐν τῇ βιόλιο- 

θήχῃ τοῦ κυρίου Γ. Α. Μαυροχορδάτου, εἰς ὃν χαὶ προσφω- 

νεῖται: ἡ Μεσαιωνικὴ Βιδλιοθήχη, ὡς ἐλάχιστον εὐγνωμοσύνης 

(1) Τὸ χειρόγραφον ἀπόχειται παρὰ τῷ ἐλλογίμῳ Καὶ. [. Βελούδῃ, 

προϑύμως χορηγήσαντί μοι τοῦτο πρὸς μελέτην. 



Ἂ ; 

ξῳ. 
ἊΝ Ὧν» ᾿ Α " 0 ,ὔ δὲ “ Γαδ ν ᾿ ᾽ 

εἴγμα πρὸς τὴν ἔνθερμον προστασίαν, δι ἧς ἐνίσχυσε τὰς ἐ- 

ρεύνας περὶ τὰς ὁποίας ἀπὸ ἕξ ἤδη ἐτῶν ἀφωσιώθην. 

ὋὉ δὲ ἱστορικὸς Κατάλογος ([) δημοσιεύεται ἐξ 

ἀντιγράφου χορηγηθέντος μοι ὑπὸ τοῦ ἐλλογίμου φίλου κυρίου 

Γαθριὴλ Σοφοκλέους διευθυντοῦ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλε:ι χατὰ 

τὸ Σταυροδρόμον ἑλληνικῆς σχολῆς, πρὸς ὃν καὶ ἤδη ὁμολογῷ 

χάριτας ἐπί τε τῇ προσφορᾷ ταύτῃ καὶ τῇ προθυμίᾳ μεθ᾽ ἧς 

διηυχόλυνς τὰς ἐν τῇ βιόλιοθήχῃ τῆς εἰρημένης σχολῆς ἐρεύ- 
Μ 

γας μου κατὰ τὸ θέρος τοῦ ἔτους 1870. ᾿Αρμόδιον δ᾽ ἐνταῦθα 

χρίνω νὰ ἐπισυνάψω καὶ χχτάλογον τῶν ἐν τῇ βιθλιοθήχῃ ταύ- 

᾿ τὴ ἀποχειμένων εὐσρίθμων ἀνεχδότων πονημάτων. 

“- Στεφανίτης ᾿Ιχνηλάτης (Παράφρασις εἰς τὸ ἁπλοελλη- 

γιχὸν ὕφος Θεοδοσίου Ζυγομαλᾷ τοῦ πρωτονοταρίου ἐν ἔτει 

1084, ἐκ τῆς ἑλληνικῆς μεταφράσεως τοῦ Σήθ). 

- Κωνσταντίνου Γιουλιανοῦ, μεγάλου λογοθέτου τῆς 
’ ᾿ 

ρῶτης τε καὶ δευ- «- 

᾿ ᾽ ᾿ 

Μεγ. ἐχχλησίας, λύσεις εἰς τὰ ἄπορα τῆς 1 

τέρας βίόλου τοῦ Μωσέως, ἤτοι: Γενέσεως καὶ ᾿Εξόδου, χατ' ἐ- 

ρώτησιν χαὶ ἀπόχρισιν. (Ὁ χώδηξ ἀνῆχεν εἰς τὸν πολυμαθῆ 
’ , κ , Ε ,ὔ » 

Νικόλαον Κριτίαν, τὸν μέγαν ἐχχλησιάρχὴν, ἐπιμελῶς συναθροί- 

σαντα χαὶ προτάξαντα πάσας τὰς περὶ ᾿Ιουλιανοῦ μαρτυρίας, ̓  

ὡς χαὶ ἐπιστολὴν ἢ μᾶλλον ἐγκώμιον, χαὶ ἐπίγραμμα τοῦ 

Τ᾿ ὡάννου Καρυοφύλλου, τοῦ διαδεχθέντος τὸν ᾿Ιουλιανὸν ἐν τῷ 

ἀξιώματι τοῦ μεγάλου λογοθέτου). 

- Διδασχαλία περὶ τοῦ ἀχραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσχειν 

(1) Περὶ τοῦ χειρογράφου τούτου λόγος ἐγένετο ἐν τοῖς πραχτιχοῖς 

τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογιχοῦ Συλλόγου (τόμ... Α΄. σελ. 155). 

Καὶ τὰς μὲν ἐλλείψας τοῦ χειμένου, ἕνεχεν ἐχχοπῆς φύλλων τινῶν, δὲν 

ἠδυνήθην ἡ ἀναπληρώτω, οὐχ ἧττον ὅμως παρέλει γα χαί τινας ἀσχέτους 

πρὸς τὸ προχείμενον παρεχδάσεις, κατὰ μέγα μέρος εἰλημμένας ἐξ ἄλλων 

γνωστῶν συγγραμμάτων, ἢ χαὶ ὅπ' αὐτοῦ τοῦ Δαπόντε ἀλλαχοῦ δη- 

μοσιευθείσας. 



ξῦ: 

τὸ θεῖον χαὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, ἐχδοθεῖσα παρὰ Γερχσίμου Βλά- 

χου τοῦ Κρητός, ταπεινοῦ τῶν ἐπιστημῶν διδασχάλου, χήρν- 

χος τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, χαὶ καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιο- 

θασμίου μοναστηρίου. πόλεως σε 

--- Ρώμης δάκρυον, ἢ διάλογος μεταξὺ Ῥώμης χαὶ τοῦ 

ποταμοῦ Τίδερη, (ὑπὸ ἀνωνύμου) μεταφρασθεὶς ἀπὸ τῆς ἰτα- 

λικῆς διαλέχτου, χάριν φιλίας τοῦ σοφωτάτου χαὶ παναιδεσι- 

μωτάτου κυρίου Χρυσάνθου, ἀρχιμιανδρίτου Ἱεροσολύμων, 169, 

μαρτίου 6. (ἐν χώδηχι περιέχοντι ἐκ τῶν τοῦ ᾿Ισοχράτους). 

---- Διχανιχὴ τέχνη Δημητρίου Παναγιωτάχη μεγάλου 
, κ᾿ " ’ “- « “ 

χλουτζιάρη κατὰ τοὺς «Ψψοθ συνταχθεῖσα καὶ προσφωνηθεῖσα 

εἰς τὸν ὑψηλότατον αὐθέντην ᾿Αλέξανδρον βοεθόδαν Μουρούζην 

χατὰ τοὺς αΨ γ΄ ἐν Βουχουρεστίῳ. 

-- Συλλογὴ συνοδιχῶν ἐγχυχλίων πρὸς τὸν μητροπολίτην 

Παροναξίχς (Νεόφυτον. τὸν Λαῤοχάρην Βυζάντιον) 1788-1801, 

ἀφορῶσαι τὴν εἰρήνευσιν τῶν ἐν τῷ Αἰγαίῳ ἐνοχλου ἔνων ὑπὸ 

Ῥωσσιχῶν πρ αχτόρων ς 

᾿Ἐχπατρισθέντες μετὰ τὴν ἅλωσιν οἱ Ἕλληνες λόγιοι με- 

τεδίθασαν εἰς τὴν δυτικὴν Εὐρώπην τὴν προγονικὴν σοφίαν, 

ἐγχαταλιπόντες τοὺς ὑπὸ τὸν δουλιχὸν ζυγὸν συβμπατριώτας 

αὐτῶν βεδυθισμένους εἰς τὸ σχότος οἰχτρᾶς ἀμαθείας, μέχρι 

τῆς κατὰ τὸν 11Χ΄ αἰῶνα θαυμασίως ἀνατειλάσης πνευματικῆς 

ἀναγεννήσεως τοῦ τουρχοχρατουμένου γένους. ᾽ν τῷ μεταξὺ 

τούτῳ ἀχούεται χἄπου ἡ φωνὴ διδασχάλου τινός, ἀλλὰ χαὶ 

οὗτος, ὡς διάττων ἀστήρ, ἅμα σθεσθεὶς τὸ αὐτὸ ἐγκαταλείπει 

σχότος᾽ αἱ προσπάθειαι τοῦ ᾿Ελεαθούλχου, τοῦ Λγστάρχου, τοῦ 

Ζυγομαοιλᾶ, καὶ πρὸ πάντων ὁ πατριωτιχὸς ζῆλος τῶν πατριαρχῶν 

Διονυσίου Β΄, Ἰωάσαφ Β΄, καὶ Ἱερεμίου Β΄, δὲν ἠδυνήθησαν νὰ 

κατισχύσωσι τῶν ἀνωτέρων τῆς θελήσεως αὐτῶν χαιριχῶν πε- 

ριστάσεων. Τὸ ἔθνος εἶχεν ἀπογυμνωθὴῇ πάσης περιουσίας, ἐκ. 



͵ 

ο΄. 

τῶν ἐκχλησιῶν ἀφηρέθη πᾶς χόσμος, αἱ βιδλιοθῆχκαι διηρπάγησαν. 

ἢ κατεχάησαν (1)" ὥστε χαὶ τὰ πρὸς διατροφὴν τῶν διδασχό- 

λων ἔλειπον, καὶ τὸ σπουδαιότερον, ὅτι οἱ μετὰ μόχθου πολ- 

λοῦ μόλις ψωμοζῶντες γονεῖς δὲν ἠδύναντο νὰ στερηθῶσι τῆς 

ἐργασίας τῶν παίδων, καὶ προσδαπανήσωσι μάλιστα διὰ γράμ- 

ματα, ἐξ ὧν οὐδεμίαν προσδοχίαν ἀνετωτέρχς ἀποκαταστάσεως. 

διήνοιγεν ἡ περιωρισμένη φαντασία αὐτῶν. 

Ἡ μέχρι κόρου ἐπαναληφθεῖσα φήμη, ὅτι τὰ μοναστήρια 

ἐχρησίμευσαν ὁ πυρὴν τῆς πνευματικῆς τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀνα- 

πτύξεως, ἐλέγχεται ὑπὸ τῆς ἱστορίας πάντῃ ἀσύστατος" αὐὖ- 

ταὶ αἱ ἐν ἔλθωνι πολυάριθμοι μοναί, ἀπορροφῶσαι τὰ πλούσια 

ἐλέη τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος, καὶ τὸ σπουδαιότερον ἀπηλ- 

λαγμέναι τῆς πορουσίας τῶν ἀγρίων δυναστῶν, οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἐλάχι- 

στον ἐξεπλήρωσαν τὴν μεγάλην ταύτην ἀποστολήν, ἀλλ ἁπλῶς 

ἐχρησίμευσαν τὰ καταφύγια τῶν ποθούντων ν᾽ ἀνταλλάξωσι. 

τὴν ἡσυχίαν τῆς ἐρήμου πρὸς τὴν κοσμικὴν τύρθην χαὶ πρὸ 

πάντων τοὺς διωγμοὺς εἰς οὃς κατὰ τόπους ἦσαν ἐχτεθειμέ- 

νοι. Οὐδὲν σχολεῖον συνέστη ἐν Μετεώροις χαὶ ἐν λθωνι χατὰ 

τοὺς στυγητοὺς τούτους χρόνους ἀπὶ ἐναντίας μάλιστα χαὶ ἡ 

μόλις περὶ τοὺς ὑστάτους χρόνους ἱδρυθεῖσχ διὰ πολλῶν μό- 

χθων ᾿Αθωνιὰς σχολή, πρόξενος πολλῶν σχανδάλων ἐγένετο καὶ 

ἀκλεῶς διελύθη" τὴν αὐτὴν δὲ τύχην ὑπέστη χαὶ ἡ ὑπὸ τοῦ 

Θασίου Σωτήρη Δούχα συστᾶσα ᾿Αθωνιὰς τυπογραφία. 

᾿Αληθὴς πυρὴν τῆς πνευματικῆς ταύτης ἀναπτύξεως διε- 

τέλεσεν ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει μεγάλη ᾿Εχχλησία" ἡ ἐν αὐτῇ. 

(1) Μιχαὴλ ὃ Κριτόδουλος περιγράφει οὕτω τὴν χαταστροφὴν τῶν 

ἐν Κωνσταντινουπόλει βιδλιοθηχῶν « βίόλοι τε ἱεραὶ χαὶ θεῖχι, ἀλλὰ 

δὴ χαὶ τῶν ἔξω μαθημάτων χαὶ φιλοσόφων αἵ πλεῖσται, αἵ μὲν πυρὶ 

παρεδίδοντο, αἱ δὲ ἀτίμως χατεπατοῦντο, αἱ πλείους δὲ αὐτῶν οὐ πρὸς. 

ἀπόδοσιν αᾶλλον ἢ ὕδριν δύο ἢ τριῶν νομισμάτων, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ ὁ-- 

θολῶν, ἀπεδίδοντο». Ταὐτὰ δὲ γράφει καὶ ὃ Δούχας. 



’ οα΄. 

« «Α ἄγον ᾽ - Ὁ “ δί « , ἱδρυθεῖσα σχολὴ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ πατριάρχου Γενναδίου, ὡς φαί- 

νεται, καίτοι διαφόρους ὑποστᾶσα περιπετείας, οὐδὲν ἧττον 

ἐξηκολούθησε μέχρ'! τῶν χρόνων Κυρίλλου τοῦ Λουχάρεως ἐχ- 

πέμπουσα ἀμυδοόν τινα σπινθῆρα, τὸν ὁποῖον ἀνεζωογόνησε τὸ 

θερμὸν φύσημα Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλλέως, τοῦ πρώτου ἐπα- 

ξίου τοῦ ὀνοματος σχολάρχου. 

Τῆς περὶ τὰς ἀρχὰς τῆς 1Ζ΄ ἑκατονταετηρίδος ἀρξαμένης 

πνευματικῆς ταύτης ἀναγεννήσεως τοῦ τουρχοχρατουμένου γέ- 

νους, δὲν. πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς μόνη ἑστία ἡ ἐν Κωνσταντι- 

νουπόλει πατριαρχιχὴ σχολή" σύγχρονοι τοὐλάχιστον, ἐὰν μὴ 

προτερόχρονοι ταύτης, πρέπει νὰ θεωρηθῶσι καὶ αἱ ἐν ᾿Αθή- 

ναις, Χίῳ, ᾿Ιωαννίνοις χαὶ ᾿Αγράφοις σχολαί" (1) ἀλλ᾽ αἱ μὲν 

πρῶται τέσσαρες πολλὰς χατὰ χαιροὺς ὑποστᾶσαι τὰς περιπε- 

τείας, δὲν παριστῶσι τὴν σπουδαιότητα τῆς χατ λγραφα σχο- 

λῆς, ἥτις ἐπὶ ἑχατὸν πεντήκοντα ἔτη ἀδιαλείπτως ἐξέπεμπε 

τὰς ζωογόνους αὐτῆς ἀχτῖνας οὐχὶ μόνον ἐπὶ τὰς πέριξ ἀλλὰ - 

“ ι » 

καὶ τὰς ἀπωτέρω χειμένας χώρας, ἤθελε δ᾽ εὕρει σὐτὴν ἀν- 

᾿θοῦσαν καὶ ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάστασις, ἐὰν μὴ κχατέστρεφε τὸ 

ἔργον Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ ἡ γλισχρότης Σεργίου τοῦ Μα- 

χραίου, προτιμήσαντος, ἀντὶ τῶν ἁλιοχαῶν ὀρέων τῶν ᾿Αγρά- 

φων, τὰς τερπνὰς τοῦ Βοσπόρου ὄχθας. 

Περιττὸν κρίνοντες νὰ ἐνδιατρίψωμεν περὶ τοῦ βίου τοῦ 

ἱδρυτοῦ τῆς χατ Αγραφα σχολῆς, διότι λαμπρῶς ἐχτίθησι τοῦ- 

τον ὁ μαθητὴς χαὶ διάδοχος αὐτοῦ ᾿Αναστάσιος ὁ Τύρδιος, 

θέλομεν εἴπει ὀλίγα περὶ τοῦ Μαχραίου. 

Σέργιος ὁ Μακραῖος (2) γεννηθεὶς ἐν Φουρνᾷ κωμοπόλει 

τῶν ᾿Αγράφων, ἐδιδάχθη τὰ ἐγκύχλια τῶν μαθημάτων ὑπὸ 

(1) Τοιαῦται δὲν πρέπει νὰ θεωρηθῶσι καὶ αἵ παλαιαὶ μὲν πλὴν 

βραχύδιοι σχολαὶ τῆς Ζαχύνθου, ᾿Ανδρου, ἤΑρτης, χαὶ ἄλλων μερῶν. 
᾿ 2 (2) Καθὰ φαίνεται ἐν τῇ διαθήχῃ αὐτοῦ, Μαχρῆς καλούμενος, με- 

τέτρεψεν ὕστερον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 



τὸν ἱερομόναχον Θεοφάνην, μαθητὴν καὶ διάδοχον ᾿Αναστασίου 

τοῦ Γορδίου ἐν τῇ κασ᾽ Αγραφα σχολῇ ὕστερον δ᾽ ἐλθὼν εἰς 

Αθθωνα ἐτελειοποιήθη ἀχούσας Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως, μετὰ 

τὴν φυγὴν τοῦ ὁποίου προέστη πρὸς καιρὸν χαὶ τῆς ἐκεῖσε 

ἀκαδημίας, χαθὰ φέρε: βιογραφιχόν τι σημείωμα ἐν τῇ βιόλιο- 

θήχῃ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει μετοχίου τοῦ Παναγίου Τά- 

φου (1). ᾿Αναδεξαμένου δὲ τοῦ Εὐγενίου τὴν σχολαρχίαν τῆς 

πατριαρχιχῆς σχολῆς ἀνέθη χαὶ ὁ Μαχραῖος εἰς Κωνσταντινού- 

πολιν (1760) χαὶ ἠχροάσθη παρὰ τῷ αὐτῷ τὴν θεολογίαν. ἜΧΕ 

τοτε δὲ παρέμεινεν ἐνταῦθα ἐπ᾽ ἐλπίδι: διδασχαλικῆς θέσεως, 

διαφοροτρόπως προφασιζόμενος πρὸς τὸν γηραιὸν αὐτοῦ διδά- 

σκαλον, τὸν Θεοφάνην, ὅστις περὶ τὴν δύσιν ὧν τοῦ βίου αὐτοῦ 

δὲν ἔπαυε προσχαλῶν τὸν Μαχραῖον ἵνα ἐπανέλθῃ εἰς Αγράφα 
᾿ , κι ᾽ ι » -ν , “- ᾿ - 

καὶ συνεχίσῃ τὸ ἐχπολιτιστιχὸν ἔργον Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ, 

Αἰναστασίου τοῦ Γορδίου καὶ αὐτοῦ τοῦ γράφοντος τελευταίου 

ἐχείνων διαδόχου" ἐν ταῖς διαφόραις χὐτοῦ ἐπιστολαῖς φωρᾶται 

ὁμολογῶν αὐτὸς ὁ Μαχραῖος, ὅτι ἐλπὶς μείζονος χέρδους ἦνά μ γ ν 5 ἴ Ξ; ὐτοις δ γωτές, 3 ρ ς ἢ αγ- 

χαΐζεν χὐτὸν νὰ μὴ ἀχούσῃ τῆς πατριωτικῆς φωνῆς τοῦ δι- 

δασχάλου αὐτοῦ: οὕτω τῇ 20 ὀχτωύρίου 1774 ἔγρχφε πρὸς 

τὸν ἐν Ἰχσίῳ συμπατριώτην χαὶ συμμαθητὴν αὐτοῦ ᾿Ιωάννην᾽ 

« εἰ μὲν οὖν τὰ τῆς πατρίδος ἐπὶ τὸ χρεῖττον διατεθῇ, πρὸς 

αὐτὴν ἀποδλέψω, μετοικήσας ἤδη εἴς τινα οἶχον ἐν Φανοαρίῳ, 

εἰ δὲ υὔ, ὅπου ποτ᾽ ἂν ἢ χέρδος τρέψομαι ». Πρὸς δὲ τὸν Θ:ο- 

φάνην, ὃν συνεχῶς ἀποχαλεῖ πατέρ, Ἰσραὴλ, Ἠλιού, σοφιστι- 

χῶς δικαιολογούμενος ἔγραφε χατὰ τὸ αὐτὸ ἔτος τὰ ἑξῆς" 
χα" 7 , ᾿ ' , » ,ὔ 

« Τίς δώσει οι πτέρυγας καὶ πετασθήσομαι, ἢ τίς. λύσει με 

τῶν νῦν κατεχόντων δεσμῶν, καὶ πρὸς σὲ ἥξω, ἁγιώτατε πά- 

τερ, σοφώτατέ μοι διδάσχαλε; ἐπιποθεῖ χαὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή 

μου ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ζωπρρύτων ναμάτων, εἴτουν τῶν ἐν 

(1) Προσήρτηται ἐν τέλει (Δ). 



ογ΄. 

σοὶ λόγων τοῦ πνεύματος" ἐπιγινώσχω οἵων ἂν ὁμιλοῦντι πε- 

ριὴν ἀπολαύειν, χαὶ ὅσων δεῖ μοι ἀφοσιώσασθαι" ἀπὼν γὰρ οὐκ 

ἔχω- ταύτῃ τοι δυστυχῶς σφόδρα λυποῦμαι: οὐ γὰρ ὄκνος, 

οὐδέ τις ὀλιγωρία ἀφίστησι τῆς πατρίδος, καὶ ταῦτα μεμνη- 

μένον. τῶν ἀγαθῶν ἐχείνων, χαὶ ποθοῦντα, δέον νῦν υᾶλλον 

παρεῖναι χεχμηκότι τῷ γήρᾳ, καὶ τὸν ἐντεῦθεν χοὐφίζειν πό- 
σι Ὁ - 

νον, καὶ παρίστασθαι τῷ Ἰσραήλ, ἵν᾿ εὐλογῶν εὐλογήσῃς με, 
, διὸ τε ἀὲ θ0 Ὁ Η ᾿ ἘΞ ϑλτα ας φΦ., ΝΕ θε ΞΕΣΝ ΥΣΈΡΕ Ἢ ἢ 

πᾶντα. διδοὺς δ θεῷ, χαὶ πρὸς ἐναργεῖς τὰς θεοπτείοας ἕτο!ι- 
, , ἥ Ἃ ὕὔ “- , 5 Α 

μαζόμενος, νόσῳ πονουμένου ἢ λυομένου τοῦ σώματος" ἀλλὰ 
» “"Ὕ» - - ΕΣ 7 ᾽ “- ε , ,, ᾿ 

ἐνταῦθα χεναῖς ταῖς ἐλπίσιν ἐς δεῦρο ὑπορρυέντα χωλύει, χαὶ 

τὰ αὐτόθι τοῖς χαχοῖς περιστοιχούμινα φοθεῖ᾽ ὥστε τῶν δεύν- 

τῶν ἀπάγει με ἄκοντα. Συγγνοίης οὖν τῆς ἀπουσίας, καὶ λύ- 
“- ᾽ » -»" - » 5 

σεις τῶν ὀφλημάτων, εὐλογιῶν τε χαὶ εὐχῶν ἀξιώσαις χαὶ ἀ- 
ν 

, ͵7ὔ ᾿᾿ , γέ Χ ι Ν Χ 

πόντου, λίαν μξντοι χατοδυνώμενον. Γεέγραφα δὲ αι προ τον “υ 

συμμαθητήν μοι Κύριλλον ἐν τῷ ἴΑθωνι, δίχαιά τε χαὶ ἀρεστὰ 
"- ε , ᾽ ᾿" 5) "" Ψ ᾽ τα " δ ἮΣ 

ποιεῖν ἡγούμενος, εἰ δυνατὸν ἐπανελθεῖν, ἵνα ἐν τῇ ἀνόύδῳ τοῦ 

Ἡ᾽ λιοῦ τῆς χάριτος κατὰ τὸν ᾿Ελισσαῖον ἐχεῖνον μετάσχῃ, καὶ 
3. , τὰν φτ Ω ᾿ »Ὕ Δ Ι ᾽ - ) αὖθις γράψω ἐξευμαρίζων αὐτῷ τὰ χωλύοντα " εἰ γοῦν ἐπα- 

νέλθῃ ἐχεῖνος ἐκ μέρους παραμυθήσομαι " καιροῦ δὲ χαὶ τῶν 

χαχῶν, ὅσα κατὰ γῆν τε καὶ θόλατταν πλημμυρεῖ, ἐπισχόν- 

τῶν, σύγγνωθι αὐτῷ τε καὶ Ἰωάννῃ καὶ πᾶσιν ἡμῖν, ἁγιώτατε, 

χαὶ εὔχου τὰ χρείττονα ». ᾿ 

᾿Αλλὰ χαὶ ἐν -Κωνσταντινουπόλει ἀποτυχὼν τῶν χατα- 

θυμίων ὁ Μακχραῖος ἡτοιμάζετο νὰ μεταθῇ εἰς Δακίαν, ἣ καὶ 
᾿᾽ Μ 

΄ ἐπανέλθῃ εἰς ᾿Αγρχφα, ὅτε νέαι ὑποσχέσεις ἠνάγκασαν αὐτὸν 

νὰ παραμείνῃ θυροχοπῶν: « ἔχτοτε οὖν μῆνας πέντε περιφέ- 

ρομαι τόπον ἐκ τόπου ἀμείοων καὶ περιφερόμενος τὴν ᾿Ἰἰξίωνος 

δίκην (1)». ᾿Αλλὰ μετ᾽ οὐ πολὺ προσχληθεὶς ὡς διδάσχαλος 

(1) ᾿Επιστολαὶ πρὸς ᾿Ιωαχεὶμ. ᾿Αγχιάλου καὶ Κυριακὸν (14 αὐγού- 

στου [1776]. 



οὗ΄. 

ἐν τῇ πατριαρχιχῇ σχολῇ, δὲν ἐδέχθη τὴν θέσιν δι᾽ ἄγνωστα 

αἴτιχ «ἰδοὺ γὰρ ἔτη δύο ἡμέραν τῇ ἡμέρα ὑπεοτίθημι τὴν Ἄν» 4 1 Ὁ ΞξτῪ Ν Ξρ ἢ ἢ Ὥμιξρ πε νυ. Ἢ 

ἐντεῦθεν φυγήν, ἀσθενείᾳ σώματος προσπεσὼν χαὶ λογισμοῖς 

ματαίοις παραλογιζόμενος" προσεχλήθην δὲ χαὶ αὖθις χατὰ τὸν 

παρελθόντα αὔγουστον εἰς τὴν ἐνταῦθα σχολήν, ἀλλ᾽ οὐχ ἀνε- 

δεξάμην δι᾿ ἅπερ οἷδε δυσχόλως δυναμένην λαθεῖν ἢ διατηρῆ- 
Α , , Α Ν ι ͵ 

σαι τὴν σύστασιν (1) »-: Γράφων δὲ πρὸς τὸν συμπατριωτὴν 

χαὶ συμμαθητὴν αὐτοῦ Κύριλλον (15 μαρτίου 1177) ἐκτρα- 
» 

γῳδεῖ οὕτω τὴν χατάστασιν τῆς ἐν Ἑλλάδι ἐχπαιδεύσεως " 

« Τοὺς ἀπαίροντας φιλομαθεῖς εἰς ᾿Ιάσιον ἐπήνεσα τῆς προθέ- 

σεως ἀλλὰ ποῦ παρ᾽ ἡμῖν λόγοι; ποῦ διδασχαλεῖα; μόλις που 

παιδαγωγεῖχ, χαὶ ταῦτα οὐχ ἀνεπυηρέαστα᾽ οὐδεὶς αἰὼν τοιοῦ- 

τὸν ἤνεγχε λόγων αὐχμόν" εἴ τις Διὸς ὄρνις, ἢ φοῖνιξ, ἃ χύ- 

χνος ὁμόσε χατ' αὐτοῦ βάλλοντες τοῖς λίθοις, τοῖς βέλεσι, τοῖς 

ἀχοντίοις, ὑπὸ φθόνου χαὶ χαχεντρεχείας, ἢ ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ 

τὰς χυπαρίσσους τοῦ θεοῦ, ἢ ἐπὶ τὴν ἔρημον χηρεύουσαν τῶν 

τοιούτων θηρίων, ἢ ἐπὶ τὴν πέτραν καταφυγὴν οὖσαν τοῖς 

μικροῖς χαὶ μὴ δυναμένοις εἰς ὕψος ἀρθῆναι, φυγαδεύουσιν" ὥστε 

εἴ τις χολοιός, οὗτος χρώζει οὐχ ἐπ᾿ ἀγαθῷ - χαὶ γὰρ χαὶ ὁ 
Η ε , ᾿ δέ 5 κ᾿ ΣΡ γὼ Π ᾽ 

Θεοτόχης πρὶν ἣ δέξασθαι ἀπεσείσατο ὑπὸ τῶν χαχῶν τὴν ἐν 

(1) Ἐ πιστολὴ πρὸς Χρύσανθον Αἰτωλὸν (12 ἰανουαρίου 1771}: 

Τὸ προσαρτώμενον περὶ Μαχραίου βιογραφικὸν σημείωμα λέγει, ὅτι 

ἐν ἔτει 1770 οὗτος συνέστήσχτο τὴν ἀυεληθεῖσαν πατριαρχιχὴν σχο- 

λήν: ὃ δ᾽ ἐλλόγιυιος Παρανίχας (Σχεδίασμα. σελ. 29) ἀναφέρε!. ὅτι 

τῆς χατὰ τὸ [775 ἢ μᾶλλον τὸ 1777] παρὰ τὴν πατριαρχικὴν συστά- 

σης χαὶ ἑτέρας τῶν φιλοσοφιχῶν μαθημάτων προέστη ὃ Μαχραῖος μέ-- 

χρι τοῦ 1790. “Ὅτι ἣ φιλοσοφικὴ σχολὴ συνέστη πράγματι τῷ 1778 

ὁμολογεῖ αὐτὸς ὁ Μαχραῖΐος ἐν τῇ ἐχδιδομένη ἐχχλησιαστιχῇ ἱστορίᾳ 

(σελ. 916)" ὅτι δὲ οὗτος ἐδίδαξεν ἐν τῇ πατριαρχικχῇ σχολῇ πρὸ τοῦ 

Υ7171 δηλοῦται ἐχ τῆς ἄνω περιχοπῆς τῆς πρὸς Χρύσανθον ἐπιστολῆς 

του. Ἔν τέλει προσήρτηται (Β) χατάλογος τῶν ἐπὶ τοῦ πατοιάρχου 

Σωφρονίου Β΄ δρισθεισῶν συνδρο μῶν ὑπὲρ τῆς Φιλοσοφιχῆῇς σχολῆς. 



Δ 

οξ. 

Τ᾽ αἀσίῳ σχολήν" ὁ ᾿Ιωάννης μένει παρὰ τῷ ἡγεμόνι: ὁ Κυοια- 

χὸς ἐν παρχθύστῳ φιλοσοφεῖ ἄλλος ἄλλοσε ἐτοάπη, χαὶ οὐδεὶς 

τῶν δυναμένων χαὶ ἄλλους ἐν λόγοις ὠφελῆσαι εἰς μέσον προΐξι᾽ 

αὐτὴ δέ ὑοι εἴη καὶ ἐν λόγοις ἐμπρέπουσα, καὶ τῆς τοῦ πνεύ- 

ματος χαρπουμένη τὰ χράτιστα ». 

Διὰ τῆς δρχστηρίου ἐνεργείας τοῦ πατριάρχου Σωφρονίου 

Β΄ συστάσης χαὶ τῆς δευτέρας πατριαρχιχῇς σχολῆς τῶν Φι- 

λοσοφικῶν μαθημάτων (1 σεπτεμόρίου 1778), ὁ Μαχρχῖος διω- 

ρίσθη σχολάρχης (1), μετ᾽ ἐτησίου ἐπιδόματος γροσίων 1250 (2), 

χαὶ προσέτι γροσίων τριάχοντα, αὐξηθέντων τὸ ἑπόμενον ἔτος 

εἰς ἑθδομήκοντα, δι᾿ ἐνοίχιον τῆς χατὰ τὰ Θεραπεῖχ χατοιχίας 

αὐτοῦ ὡς τοιοῦτος δὲ διετέλεσε μέχρι τῆς ἐν ἔτει 1790 κα- 

ταργήσεως τῆς σχολῆς. 

Ἔν τῷ μεταξὺ τούτῳ προσχληθεὶς ὡς σχολάρχης Χίου 

ὑπὸ τοῦ πρῴην Θεσσαλονίκης Δαμασχηνοῦ ἀπεποιήθη, συνιστῶν 

ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ ἄλλους συμπατριώτας καὶ φίλους. « Τὰ πλείω, 

ἀπαντᾷ αὐτῷ, προσθήσει ὁ προσφιλέστατός μοι Λουχᾶς, ὃς τί 

οὐκ ἐποίησε, τὶ δὲ οὐκ εἶπε, πάντα λίθον χινῶν τὸ τοῦ λόγου 

ἵνα υὲ πείσῃ; ᾿Εγὼ οὐχ ἤλπιζον τοσαύτην δύνχμιν λόγου, χαὶ 

(1) Τὴν περὶ σχολαρχίας ὅπόσχεσιν εἶχε λάδει πρὸ πολλοῦ: « καί- 

που γε προσεδόχουν τῆς πρὸς Δαχίαν ἢ τὰ τῆς Θετταλίας ὄρη ἃ λέ- 
Ν εται ἘΝ Α, δ ἌΣ - ἘΠ} θ Ν ΕΞ - Ξ Α, ς αζό Ὁ ὅλ. Ἷ γράφα φερούσης ἐφάψασθαι, καὶ πρὸς αὐτὴν ἥτοιμαζόμην - ἄλ- 

Χ' ἐπιταγὴ τοῦ παναγιωτάτου δεσπότου χαὶ προτροπὴ τοῦ πρώην ἀοιδί-- 

μου Νιχομηδείας ἐχώλυσε, προτρεπομένου ἐπισχεῖν τῆς ὁδοῦ, ἵνα τῆς 

σπουδαζομένης αὐτοῖς ἐπ ὠφελείχ τῶν πολλῶν προστή- 

σωμαι»ν. ᾿Επιστολὴ πρὸς Ιωχχεὶμ ᾿Αγχιάλου, αὐγούστου 14. 1776. 

(28) Κατ' αὐτὸ τὸ πρῶτον ἔτος ὃ Μαχραῖος ἀπειλήσας τοὺς ἐπι- 

τρόπους ἐπὶ φυγῇ, κατώρθωσε νὰ λάδῃ ἔτι γρόσια 130 « διὰ νὰ ἐμπο- 

δισθῇ ἀπὸ τὸν χινημὸν τὴς πατρίδος του »- ἀλλ ἣ προσθήχη αὕτη δὲν 

ἀπαντᾷ ἐν τῇ μισθοδοσίχ τῶν ἑπομένων ἐτῶν. Τὰς περὶ μισθοδοσίας 

τοῦ Μαχραίου σημειώσεις ἐξήγαγον ἐχ τῶν χαταστίχων τῆς πατριαρ-- 

χικῆς Σχολῆς (παρὰ τῷ ἐλλογίμῳ Κ. Χ. Τ΄. Κωνσταντινίδη). 



, 

ὃς:- 

ἐπιχειρημάτων εὕρεσιν ἐν στόματι πριμικυρίου - ἐξέχες τὸ κα- 

θεστηχὸς ἐκ τῶν θλίψεών μου, χαὶ μιχροῦ δεῖν ἀνέτρεψε τοὺς 

χόπους τῶν πέντε ἐτῶν, οὺς κατέθαλλον ἐν αὐτῇ τῇ σχολῇ᾽ 
ν 

ε Ε Ξ ε , Ω 

ἦλθεν εἰς ὑπερθολάς, ὑπεσχέθη μοι παντοτεινὴν δουλείαν ἂν 
Ρ̓ - ᾽ 7, , 5 , ᾿ 7, ἥν δὲ »Μ 

χαταοῶ εἰς Χίον. πάντα ἐκ πάντων ἐποίησε, χαὶ ἂν δὲν ἤχους 

χιλιάκις, τὸ ἀδύνατον, δὲν ἐμάχρυνεν ἀπὶ ἐμοῦ. Τέλος μὲ ὑπε- 

χρέωσε νὰ τ Υήοι εἰς τὴν εὕρεσιν ἄλλου τινός, χαὶ εἴ τινα 

γινώσχῳ ἄξιον τοῦ ἔρ᾽ γου νὰ σημειώσω πρὸς τὴν αὐτῆς ἁγιό- 

τῆτο ὅθεν σημειῶ" εἶνα: εἰς Βουχουρέστι ὁ ᾿Ιώσηπος, εἰς ᾿Ιάσι 
ς ᾽ ᾽ Α «“ »Μ ΄ ᾿ ᾽ ς 

ὃ ἐΡΗ τὴ εἰς τὸ ἅγιον “Ορος ὁ Κύριλλος, εἰς Μύκονον ὁ Κύ- 

θιλλος, εἰς Νάξον ὁ Χρύσανθος, εἰς Ρόδον ὁ Ναθαναήλ, εἰς ᾿Α- 
΄ -“ τ νων. ᾿᾿ Ἀν ᾿ , 

θήνας ὁ ἐπ ̓ ὅν τινα οὖν δυνηθῇ ἐξ αὐτῶν νὰ χαταστήσῃ 

διδάσχαλον, εἶναι ἄξιος τοῦ ἔργου ». (1) Μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ἀ- 

πὶ ἐπιχειμεένῚ 0. 

ποθιώσαντος τοῦ διδασχάλου ἜΝ (2), ὁ Μαχραῖος θρηνεῖ 
δΝ ,ὕ “ 

ἢ διαλύσει τῆς κατ᾽ Αγραφα σχολῆς, χαὶ προ- « τ-- ἢ) 

τρέπει τοὺς ἄλλους συμμαθητὼς νὰ σπεύσωσι πρὸς σωτηρίαν 
᾽ “Ὸ ΄ » .ΝἮἯ “ω » κω, ᾿ “ ᾽ 

αὐτῆς, διότι αὐτὸς ἀδυνατεῖν ΠΤ τὰ κέρδη τῆς ἐν 
,ὕ } Ἀν, εϑυβ κυ δὰ ον ΝΥΝ - 

Βυζαντίῳ σχολαρχίχς πρὸς τὰ πτωχιχὰ ἐλέη τῶν συμπατριω- 
" 

τῶν του. « Τοιοῦτος ἄρα ἐπιεικῶς: διὰ βίου γενόμενος χαὶ ὃ 

ἀοίδιμος ἐκεῖνος πατὴρ καὶ διδάσκαλος, ἀπολαύει νῦν τρανῆς 

θεοπτείας ἐν οὐρανῷ, καὶ ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν προϊὼν ὅλος 

φαιδρὸς στήσεται ἐπὶ τῆς ἡμέρας ἐχείνης, πλήρης δόξης καὶ 

εὐφροσύνης τὰ μέντοι τῆς πατρίδος ἐπηλυγάζει σχότος βαθύ, 

χαὶ σκότος κατέχει δεινόν" ὁ γὰρ κατ᾽ ἐνέδραν μιαιφόνων βίαιος 

θάνατος Δημητρίου, εἴ τινος τοὺς ἐκεῖ ἀφείλετο βιωτικὸν ἦν, 

ἡ δὲ τοῦ ἀοιδίμου ἐχείνου ἐχδημία ἡλίου ἄντικρυς δύσις δο- 

χεῖ" οὐ γὰρ ἔτι πνευματικός τις ἐχεῖ ἀχούεται, οὐ διδάσχα- 

(1) ᾿Ἐπιστολὴ νοεμόρίον 17, 1782. 

(3) ᾿Απεδίωσε περὶ τὸν μάϊον τοῦ 1784. « ὃ μέγας ἐχεῖνος ἡμῖν 

Ἰσραήλ, ὃ διδάσχαλος Θεοφάνης πρὸ τεττάρων μηνῶν ἐξεδήμησε πρὸς 

Κύριον ». ᾿Επιστολὴ πρὸς Κύριλλον, 22 σεπτεμόρίου 1784. 

«Ὁ δ, 



λος, οὐ τῆς μοναδιχῆς πολιτείας εἰσηγητής, τί δὲ λέγω; οὐ 

τῶν ἁπλῶν δογμάτων χατηχητής, οὐ τῶν ἠθῶν διορθωτής πῊ 

φαίνεται. οἱ ἱερεῖς χατὰ τὸν λαόν. οἱ μοναχοὶ Κενταύρων τε- 

ρατωδέστεροι, ὑποδρηστ ἦρες Τελχίνων, τῆς μοχθηρίας αὐτῶν 

ὑπὸ αἰγίσιν ἀπόζοντες" ἐν τοιούτοις οὖν καταλειπομένην τὴν 

πατρίδα πενθῶ, καὶ τι ΔΝ εἴ πη παρήχοι, βοηθεῖν, καὶ 

θαμὰ πρὸς αὐτὴν ἀποθλέπω: ἀλλὰ δι᾿ ἐμαυτοῦ μὲν ἐπι πολ- 

λῶν χεχώλυμαι, δι᾽ ἄλλου δὲ οὐκ ἔχω, μηδένα 

νεγχεῖν τῇ ἐχεῖ σχολῇ ἱκανόν: ἀντιθολῷ δὲ ὑ ΚΠ ΓΜ ὅ,τι 

δοκῇ, μᾶλλον δὲ λαθεῖν περὶ αὐτῆς πρόνοιαν, καὶ γὰρ ὀφεί- 

λομιν (1) ». 

Διχλυθείσης τῆς Φιλοσοφικῆς σχολῆς, ὁ Μαχραῖος μετε- 

τέθη εἰς τὴν τῶν γραμματικῶν, ἐξ ἧς καὶ ἀπεσύρθη μετὰ τριῶν 

ἐτῶν διδασχαλίαν (1790-1793}- τὰ δὲ αἴτια τῆς τοιχύτης 

ἀπομακρύνσεως μανθάνομεν ἐκ τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ" « ἐπεὶ 

γὰρ ὁ αὐτομαθὴς ἀμαθὴς Μαχάριος εἰσπηδήσας εἰς τὴν ἐνταῦθα 

σχολὴν τὴν λεγομένην τῶν γραμματικῶν, ταύτην συνέχεέ τ 

χαὶ ἐτάροσξε, κυκεών τις ἢ συρφετὸς ἀμαθείας εἶναι δόξας ἤπερ 

διδάσκαλος, ὥρχισάν με οἱ τῶν λόγων ἐρασταὶ καὶ συνίστορες, 

ὥστε χαὶ ταύτης δέξασθαι τὴν φροντίδα, χαὶ τάξιν μαθημά- 

τῶν καὶ διδασκαλίαν λόγων μεταπέμψασθαι. διὸ πολλὰ ὑπὲρ 

τῶν λόγων παρειπὼν χαὶ ἀγωνισάμενος, πάντας εἰς ζῆλον προ- 

καλέσας, ὡς ἐν τῇ ἐγκυχλίῳ χαὶ πρὸς ἀὐτὴν ἐπιστολῇ καθο- 

ρᾶται, πάντων συνεισενεγχόντων τὸν ἔρανον, ἀπέδωχα ἐμαυτὸν 

εἰς πάντα ἕτοιμον ὑπουργεῖν: ἀλλὰ πρὶν τοῦ ἔργου ἅψασθαι, 

τῆς συνεισφορᾶς γενομένης, χαλεπωτέρῳ δαίμονι συνήντησα, 

πειρωμένῳ ἐντεῦθεν κερδαίνειν, καὶ τὴν πᾶσαν ἀνατρέπειν σχο- 

λήν᾽ διαπαλαίσας οὖν χαὶ κατ᾽ χὐτοῦ ἀπὸ μαρτίου ἀρχῶν ἕως 

Ν 

(1) Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν πνευματιχὸν χαὶ διδάσχαλον Κύριλλον 

(φεύρουαρ. 28, 1785]. 



,. 

Ὁ. 

μαΐου μεσοῦντος, ἵνα μὴ δουλεύειν τῇ πλεονεξίᾳ τούτου χαὶ 
ε ὔ δ,» ΚΞ , Η ε ᾿ » 7 " 

ὑποχρίσει δόξω, ἐξέφυγον τῆς Χαλάνης, καὶ ἑκὼν ἀέχων ὑπε- 

χώρησα, χαίρειν τούτοις εἰπών καὶ νῦν ν μὲν οἰκῶ παρὰ τὴν 

ἐχχλησίαν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῶν Σιναϊτῶν, οἶκον δειμάμενος 

Ἔ Υ͂Ν : , δὲ π : Ρ- »» ᾿ ἣν ) - πέρυσιν ἴδιον" τὰ δὲ τῆς σχολῆς παίζεται" μαθήματα γὰρ ἐν 

αὐτῇ Λουκιανός, Αἴσωπος ἡ δυσειδὴς χαὶ ἄμορφος μορφή, δι- 

διδάσχαλοι δὲ τρεῖς, ὧν εἷς χαὶ ὁ Φώτιος ἤτοι ὧν ἢ λεγό- 

μενος (1) ᾽- 

Τῷ πανιερωτάτῳ ἁγίῳ Νέων Πατρῶν. 

« Ἔγραψας ἀντέγραψα, ἐσίγησας ἀντεσίγησα" τί δὲ τὸ τῆς 

σιγῆῇς αἴτιον αὑτὸς ἂν εἰδείης χαὶ εἴποις, ἔγραφέ τις τῶν πρὸ 
ε “ὍὋ ῳ ᾿ ᾽- , “ ; “ , . Α δ᾽ Ἅ 

ἡμῶν σοφῶν λαχωνίζων πρός τινα τῶν αὐτοῦ φίλων" ἐγὼ δ᾽ ἂν 

προσθείην, χαὶ ὅ,τι ἂν εἴπης οὐχ ἂν πείσαις μὴ ἀδιχεῖν - εἰ μὲν 
" ἐν -᾿ ἜΣ Ἀν 7ὕ , πο, ᾿ τι αν ἣν ν ὸ 

γὰρ ἑχοῦσα σεσίγηκε, τί τούτου ἀδικώτερον; εἰ ἄλλο τ 

ἐπισχόν, τί ἂν εἴη τὸ ἐπὶ τοσοῦτον ἰσχύσαν; οὐ γάρ τι τῶν 

ἐκτός, οὐκ ἀπουσία χομιστῶν, οὐ περιφορὰ χαὶ ἐκ τόπου εἰς 

τόπον μετάθασις, οὐ πραγμάτων περιπλοχαὶ χαὶ μέριμνα βίου, 
δι Μ ᾽ « ι , ἢ, ,ὔ ᾿; 

οὐὸε ἄλλη τις πρόφασις ἱκανὴ τοσαύτην αἰτιάσασθαι σιωπήν" 

ἀρ οὖν ἐθέλησεν ἑκοῦσα σιγᾷν" ἀλλ εἰ μὲν ὀλιγωροῦσα εἰς 

τοῦθ᾽ ἥχει, ἀνάξιον πέπονθε μὴ ὅτι τῶν λόγων ἀλλὰ καὶ αὐ- 

τοῦ τοῦ σχήματος" εἰ δὲ καὶ παιδεύουσα, φεισάτω μου νῦν τῶν 
“ , . ΄ Ἂ " , 

πολλῶν χαμάτων, ὅτι μεταμεμέλημαι, πρόχειρος ὧν καὶ λέγειν 

γράφειν καὶ πρὸς παρόντας καὶ ἀπόντας τοὺς φίλους, χαὶ 

ὡς εἰπεῖν πρὸς τοὺς πέλας καὶ πόρρω ἄνετον ποιῶν τὸν λόγον, 
. « , " ἐς ἐ ὦ, ᾽ " ᾽, -ἰ Α - μὴ 

χοινὸν ἡγούμενος τὸν “Ἑρμῆν ἀλλὰ τέως ὀψὲ γοῦν ἔμαθον καὶ 
-» Ὁ» ΔΝ.» ᾿ ᾿ ,»ὦ 5 , -- ἊΝ ,ὔ 

σιγᾷν. ὅτε δεῖ᾽ διὸ χαὶ πάϊμπαν ἀπεδυσάμην τῆς διδασχαλίας 

τὸ σχῆμα, καταλιπὼν τὴν σχολήν καὶ σιγὴν προαιροῦμαι, 

ἐντεῦθεν καὶ ὀλίγος πρὸς τὰς γραφάς, καὶ βραδὺς πρὸς τοὺς 

(1) Πρὸς τὸν ἅγιον Κίτρους, αὐγούστου 1ὅ, 1798. 



οθ΄ 

λόγους γέγονα " ἀλλ ἐπεὶ καὶ σιγῆς εἰσι μέτρα, καιρὸς γάρ 

φησι τοῦ σιγᾷν χαὶ καιρὸς τοῦ λέγειν, τοῦτον ἤδη πὸ σρεῖναι 

νομίζων ὥρμησα πρὸς τὴν παροῦσαν γραφήν, τὴν μαχρὰν λύων 

σιγήν, χαὶ τῶν ἴσων ἀντιτυχεῖν ἀξιῶ, δεόμενος ἵνα μου μνείαν 

ποιῆται ἐν ταῖς πρὸς θεὸν αὐτῆς ΠΣ εὐχαῖς, εὐφραίνουσα 

σαν νῦν δυσχέρειαν ἘΝ οἷς χατὰ θεὸν εὐημερεῖ" ἡγοῦμαι γὰρ 

οχιμοῦσαν. Εἰ δὲ καὶ τὰ 
᾿ . 

ὑπερονιχήσασαν, εὖ ἔγει 
3 νΨ 

« ογ « Σ] φὶ Ω - μω 

κατ ἐμὲ πλατύτερον μαθεῖν ἐπιποθεῖ, 
τ » , ἈΞ Η γ ὦ ΓΝ, δὲ: στὰ 

εσοῦντος ἀπολέλυμαι τῆς σγολῆ-:, καὶ ἐν ἰδίῳ οἰχκίσχῳ οἰχῶ 
Γ ι ΜΡ 3) Ἴ 

ιΖ περὶ τὴν ἐχχλησίαν τοῦ ἁγίου Ιωάννου τῶν Συναϊτῶν, ἐφησυ- 

χάζων ἐν ὑγείᾳ χαὶ ἀρεσχόμενος τῇ γραφῇ ὧν ἠρξάμην ἐμ- 

μέτρων. Τὰ δὲ τῆς σχολῆς παναθλίως ἔχει φιλοσοφία γὰρ 

ὅλως ἀπέπτη μυσαχθεῖσα τὴν μετὰ γοητείας μοχθηρίαν" γραμ.- 

ματικὴ δὲ ὑορίζεται" χαὶ γὰρ Αἴσωπος καὶ Λουκιανὸς ἐν αὐτῇ 
Ὁ ἣΝ , ε - κι 

σχηνοθατεῖ᾽ χαταοιοσζει δὲ χαί ποτε ὁ χληριχὸς Φώτιος τὸν 

ο ἣ : 
“ ᾽ ΄ ἣΝ 5 

Ξενοφῶντα Ανάθασιν Κύρου διηγούμενος ὑπεοτέχνως, ἀτέχνως 
“ 

ὡς ψελλίζων τὰ γραμματικά, ἵνα ἔχων τὸν μαθητήν, καὶ εἴποτε 

ἐπιδείξεως θεατρικῆς χρήζοι, εἰσάγων τοὺς ὑποδιδασκάλους αὐ- 

τῷ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτῶν, χαὶ τὸ λογεῖον ἀκροατῶν δῆθεν 

χατάχκοσμον, εἴτουν κατάπτυστον ὑπὸ πλειόνων ποιῶν. Οὕτω 

φεῦ, ὁ νῦν χαιρὸς τὰ σεμνὰ ἐξύύρισε, καὶ παίζοντες ἀτεχνῶς 

παιζόμεθα" ἀλλ εἰ μὲν μέχρι τιμῆς χαὶ ἀτιμίας ἦν τὸ κακόν, 

χαὶ ἐν τῷ παρόντι βίῳ, μεγάλη μὲν ἦν ἡ ζημία: τοῖς δὲ φι- ἡ ἄνες 5 

α ληδόνοις καὶ μιχροψύχοις ἦν παροπτέα- ἐπεὶ δὲ λόγον περὲ 

ἑκάστου δὴ ἀποδώσομεν ἐπὶ τοῦ φοδεροῦ βήματος τοῦ χριτοῦ 
ε , 

τῶν ἁπάντων θεοῦ, ὡς φοῦ ὁερὰ ἡ ὀργὴ χαὶ βαρυτάτη ἡ ποινὴ 
- 

᾿ 

τοῖς φαυλί λίζο υσι τὰ χαλά, και ἐν τυ ἐπηδ τὰ ἱξ ερά, καὶ χα- 

-“" θαιροῦσι τὰ χοινωφελῆ, καὶ τὰ ὑψηλὰ ἐξυορίζ ζουσι, χαὶ βεοη- 
: 

λοῦσιν ὡς εἰπεῖν τὰ ὅγιχ᾽ τούτους γοῦν λοιμοὺς οἶδεν ἡ Γρα- 

φή, καὶ τὰς χαθέδρας αὐτῶν τὸν φεύγοντα μακαρίζει" χἀγὼ 
᾽ ᾽ ι Ἄς ἍΨ] "4 .« “ ο, Σ ι 3. : ωῳ 

αὐτὴν εὐδαίμονα νομίςω, ὅτι ἐντεῦθεν ἐξέφυγε, καὶ οὐχ ὁρᾷ 



ς Ἢ 

. " ᾿ τιν Ρ ε ΝΑ ΕΥ, ε , ᾿ ε ᾿ 

τὴν τοφαυτὴν χαὶ τοιχυτὴν υοριν. [9 δὲ κύριος περιξπο: και 

, 
π. 

» δι ἘΞ ὝἜΞΟι ἌΡ πλ ὙΣν ᾽ τ » ΜΗ ΡΞ ᾿ς ΎΑ͂ΒΒ ἜἘΞΡ ΞΕ, ἘἰτΥ εἰν 

ἐνδυναμοῖ αὐτὴν ἐπὶ τὸ αὐτοῦ ἔργον εἰς ἔτη πάμπολλα, ἣς 

καὶ αἱ πανίεροι εὐχαὶ εἴησαν μετὶ ἐμοῦ διὰ βίου. 

» Τῷ παναγιωτάτῳ χαὶ θειοτάτῳ πρῴην οἰχουμενιχῷ πα- 

τριάρχῇ κυρίῳ κυρίῳ Προχοπίῳ. 

» Εἰ μὲν παρά τινος ἔμαθε “τὴν ὕστερον τετραετῆ ἐν τῇ 

σγολὴ μοῦ περιφοράν, χαὶ τὸν διηνεχὴ πόλεμον, χαὶ τὰς μυ- Χχ' ἢ). [5 περι ρᾶν, ν΄. ν "νὯνξ Π ΠῚ Ὁ" ᾽ 2. ν᾿ς- μ. 

οίας ἐνογλήσεις τὰ; ἐξ ἀτόπου δόξης δί ὑπονοίας ἐγειρομένα ριῦς ε χ. σεις τᾶς: ες τ )ζ Ὡς Τ΄. {ς Ξγξιρομ. ς 

« ΚΞ Γ ΡΥ ΄- ϑλὰ ἀροῦν 4 »“- ὦ -“-Σ - ί χατ' ἐμοῦ, συγγνωμονοῦσα ἴσως οὐχ ἐμέμψατό με τῆς χρονίου 

σιγῆς ἐν. γὰρ τοῖς τοιούτοις γενόμενος τὰς μὲν προφάσεις 

περιελεῖν ἤθελον, τὰ δὲ μὴ καλὰ καλῶς λέγειν καὶ τὰ φαῦλα 
, ᾿ ,ὕ ᾿ Η ΝΜ , ἣ 

μὴ ψέγειν, χαὶ μὴ ἐλέγχειν τὰ ἄδιχα ἔργον τότε διδχοαχάλου 
ν 3 , «ἢ ΓῸΤῚ ᾿ Νὰ Α 

ποιῶν οὐχ εἶχον" ἐντεῦθεν πολλὰ ἔπαθον, καὶ μιχροῦ δεῖν τὸν 

ἶσον ἀῦλον διήνυσα, ὅσοι οὔτε εἶχον, οὔτε οἰχειοτέρως ἔχειν 

ἐδόχουν πρὸς τὸ ἔνθεον αὐτῆς ὕψος, καὶ δεινοτέρως ἔφερον τὰ 

τότε γινόμενχ ἢ λεγόμενα. ᾿Εκ τούτων οὖν οὐχ ἔγραψα οὐχ 

ὡς ἀγνώμων καὶ ἐπιλήσμων, ἀλλ ἵνχ φύγω τὰς προφάσεις τῶν 

ἀδίκως ἐπηρεαζόντων, καὶ τὰς σχιὰς αὐτῆς τότε δεδοιχότων " 
δ; 

ἀλλ ἐχεῖνα μιὲν τότε παρῆλθον᾽ εἰ δέ μοι ἐπιτρέπε! συμφιλο- 
[4 ες 

σοφῆσαι μιχρόν τι, ἐπῆλθον τότε, ἕνα ἡ μὲν αὐτῆς θειοτάτη 

παναγιότης καὶ διὰ τῶν ἐναντίων τὴν περιοῦσαν αὐτῇ ἀρετὴν 
" » δ ᾿ -- [τ -“ ει τὰ " “ » “ 

ἐπιδείξῃ" διὰ γὰρ τῶν ὅπλων τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀριστερῶν 

τοὺς γενναίους μάχεσθαι καὶ νικᾷν χαρακτηρίζει ὁ θεῖος ᾿Α- 

πόστολος᾽ ἐμοὶ δὲ μάστιγες ἐγένοντο θεήλατοι διὰ τὰς πολλάς 

μου ἁμαρτίας" οὐ γὰρ εἶχον χατ' ἐμοῦ οἱ διώχοντες ἀφοομάς- 
» ᾿ Σ , Ε » , , Ν ΣΕΔ ΣᾺ »"᾿ 

οὔτε γὰρ ἐφρόνησα, οὔτε ἐλάλησά ποτε πρὸς χάριν, κἄν ἄλλως 

διαρρέω ταῖς πλημμελείαις, ὡς οὗτοι ὑπέλαύον, καὶ διὰ μακροῦ 

με διώκοντες χατετρύχωσαν, καὶ τὸ χεῖρον αὐτὴν ἔδλαψαν τὴν 

σχολήν" ὑπὲρ ταύτης γοῦν καὶ νῦν ὀδυνῶμαι " οἶδε γὰρ ἐξ 

ἀρχῆς ὅσους χατέοαλλον τοὺς χύόπους, ὡς ταλαίπωρος γεωργὸς 

συνάγων χαὶ καλλιεργῶν τὰς φυτείας εἰ καὶ νῦν μὲν τῷ πα 



’ 

πα. 
, ᾿ ,ὔ ,ὔ -» δι τὶ » , 

ραρρέοντι χειμάρρῳ πλήθοντι περιχιρούμενος, νῦν δὲ τῇ ἐρυσίοῃ 

καὶ κάμπη ζημιούμενος, πολλὰ φέρων χαὶ ἀγωνιζόμενος: εἴ πως 

γένοιτό τις καρπὸς ὥριμος, χαὶ τὸ ἔργον εὐπρόσδεκτον εἴη τῷ 

δεσπότῃ ὥστε καὶ ὅτε ἔδοξχ ἐπιτείνειν τὴν σπουδήν, τότε 
“ο [2 » ᾿᾽Ν - , 

τῆς ὅλης ἐλπίδος ἐχπέπτωχχ  χαὶ συνεστάλη μὲν ἡ σχολὴ ἐπὶ 

τὰς ἀρχὰς τὰ πρῶτα τῆς γραμματικῆς ψελλίζουσα - οἵ τε ἱκα- 

γοὶ ὄντες ἐπὶ τὰ πρόσω ἰένχι ἀπηλάθησαν᾽" χἀγὼ ἐπὶ τὸν ἐ- 

μαυτοῦ οἶκον τὴν ἀπραγωοσύνην εὗρον, τοῦ θεοῦ ἐλεοῦντος" οὐ 

γὰρ εἶχον χατὰ νοῦν οὖτε οἰκοδομεῖν, ὡς υηδὲ οἰκοδεσποτεῖν, 
Η ᾿ Α ᾿ 5» 2, ε ᾽ ὔ 

ἀλλὰ διὰ τὴν ἐμὴν ἀσθένειαν ἔνευσεν ὁ κύριος καὶ ἐγένετο 

.] ἐμαυτοῦ ὑπ᾽ ἐμοῦ οἰχίδιον πρὶν αἰσθέσθαι εἰς τέλος τοῦ διωγ- 

μοῦ. Τὰ γοῦν τῆς σχολῆς παίζεται νῦν κατὰ πλάνην τῶν 

ἀφελεστέρων, χαὶ τῶν πονηροτέρων ραᾳδιουργίαν, χαΐ τοι τῶν 

ἁγίων ἀρχιερίων ἁδρῶς χορηγούντων: καὶ ταῦτα λυποῦντα ἐκ- 

θέσθαι καὶ πρὸς τὴν ὑμετέραν θειοτάτην παναγιότητα, τὸν 

μέγαν τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐχκλησίχς προστάτην χαὶ πατριάρχὴν 

ἐτόλμησα, ἵν εἰδὴ ὡς οὔτε ὁ ἱερὸς ἄμθων, οὔτε ἡ σχολὴ τὴν 

δέουσαν χατέχε': τάξιν, καὶ τὴν ὀφειλομένην πρᾶξίν τε καὶ ἐ. 

νέργειαν, καὶ νοσοῦντα τὸν λόγον διὰ τῶν παναγίων θεοπειθῶν 

αὐτῆς εὐχῶν ἰάσηται" ἀλλὰ ταῦτα μὲν προνοίας γένοιτο κρείτ- 

τονος.... «ψηδ', Δεχεμόρίου ιβ΄.» 

Ἐν δ᾽ ἔτει 1794 διορισθεὶς ἐκ νέου ἐν τῇ πατριχργιχῇ 

σχολῇ ὁ Μαχραῖος, προέστη ταύτης μέχρι τοῦ ἔτους 1801, 

ὅτε δι᾽ ἀσθένειαν (1) παρχιτηθεὶς, ἔζη τρεφόμενος ἐν τοῖς πα- 

τριαρχείοις καὶ ἰδίως τῷ μετοχίῳ τοῦ Παναγίου Τάφου, ἔνθα 

χαὶ ἀπεθίωσε, κατὰ Λογάδην, (2) τῷ 1819 (8). 

(1) ᾿Απὸ τοῦ 1780 προσόληθεὶς ὑπὸ ἰσχυροῦ ρευματισμοῦ ἠνω- 

χλέῖτο μέχρι τοῦ 1803, ὡς φαίνεται ἐχ τῶν πρὸς Κύριλλον ἐπιστο-- 

λῶν του. 

(2) Παράλληλον Φιλοσοφίας, σελ. δ6. 

(3) Ἔν τέλει προσαρτῶνται (ΣΤ, 2) ἣ διαθήκη ὡς καὶ ἣ ὅμολο- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Τ΄. Ξι. 



Συγγράμματα Μαχραίου. 

Ὗ - “ τ ΝΣ “- ΄, -«Φ » 

- Τρόπαιον ἐκ τῆς Ελλαὸδιχῆς πανοπλίας χατὰ τῶν ὀὁ- 

παδῶν τοῦ Κοπερ ονίχου ἐν τρισὶ διαλόγοις, φιλοπ τονηθὲν παρὰ 

τοῦ διδασχάλου τῶν ἐπιστημῶν τῆς ἐν Κωνσοσταντινουπόλει πα- 

τριαρχικῆς σχολῆς Σεργίου Μαχραίου, ἐνεσίῃ μὲν δεσπ τοτιχῇ 

τοῦ μαχαριωτάτου, θειοτάτου, σοφωτάτου τε χαὶ ἁγιωτάτου 

πατριάρχου τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλὴμ. χαὶ πάσης Παλαι- 

στίνης κυρίου χυρίου ᾿Ανθίμου, προτροπῇ δὲ χαὶ φιλοτίμῳ δα- 
ἐ 

, - ἋἋ , } ᾽ὔ 7 

πάνῃ τοῦ πανιερολογιωτάτου χαὶ θεοπροθλήτου μητροπολίτου 
κ - ὮΝ ᾿ ΄ ᾿ 

ἁγίου Βηθλεὲμ. κυρίου Πολυκάρπου ἤδη τύποις ἐχδοθέν. Βιέννῃ 
ἩΛ 9 ξϑ 

αψιηζ' ἐν τῇ τυπογραφίᾳ ᾿Αντωνίου Πίχλερ. 

ν μέτροις 0)». -ο- Ὀρθόδοξος Ὑμνῳδός, ἤτοι ἱερὰ φιλοσοφία 

Πινδαριχκοῖς. ᾽ν Βιέννη 1802. 

- Σταχυολογίχ γραμματικὴ χατὰ πάροδον διχτριθῆς. 

Ε'νετίησι 1810. 

- Ἐρχστὴς σοφίας ὑπὸ τῶν θείων Γραφῶν ὁδηγούμε- 

) 

Μμ 
γος, εἴτουν εἰσήγησις δογματιχή, ἤδη πρῶτον τύποις ἐχδοθεῖσα 

προτροπῇ τοῦ παναγιωτάτου οἰχουμενιχοῦ πατριάρχου κυρίου 

Κυρίλλου. Ἔν τῷ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἑλληνιχῷ τυπο- 

γραφείῳ, ἔτει 1δΊ16. 

--- Ἐπιτομὴ Φυσιχῆς ἀχροάσεως ἐχτεθεῖτα ἐν τρισὶ βι- 

ν» Ολίοι:, ἤδη πρῶτον τύποις ἐχδοθεῖσα φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν 

αὐγενῶν χαὶ φιλομούσων εὐπατριδῶν ᾿Ιωαννιτῶν χυρίου ᾿Ανα- 

στασίου χαὶ χυρίου Γεωργίου Χχτζὴ Κώνστα ὁμοψύχων αὐτα- 

δέλφων. Ἐν Βενετίᾳ 1816, παρὰ Ν. Γλυχκεῖ͵ (1). 

γία. τοῦ Μαχραίου, διαχοινωθεῖσαί μοι ὑπὸ τοῦ ἐλλογίμου φίλου. Καὶ. Παύ- 

λου Νεοχλέους. ἐχ τῶν ἐν τῇ βιδλιοθήκῃ. τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει 

μετοχίου τοῦ Παναγίου Τάφου ἀποχειμένων αὐτογράφων.. 

(1) Εν τῇ πρὸς τοὺς ἐχδόγτας͵ ἀδελφοὺς. προσφῳνύσει. αὐτοῦ (λέγει 

χαὶ ταῦτα. «Ὅμοροι. ᾿Αγραοὶ Ἠπειρώταις μᾶλλον. Θετταλοῖς... . ᾿Αεὶ 



ἢ 

ΤΥ. 

᾿Ανέχκδοτα. 

-- Ὑπομνήματα ἐχχλησιαστιχῆς ἱστορίας. 
(δ νῦν πρῶτον ἐχκδιδόμενον φιλοπόνημα “τοῦτο τοῦ Μαχραίου 
ἀντεγράφη ἐχ τοῦ ἰδιογράφου χώδηχος ἀποτεθησαυρισμένου ἐν 
τῇ βιολιοθήκῃ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει μξετοχίου τοῦ Πα- 

ὀγδόου σχήματος, περιέχων σελίδας ἐν συνόλῳ 581, ἐξ ὧν τὰ; 
ἠριθμημένας 458 χατέχουσ! τὰ ὑπομνήματα, τὰς δὲ ὑπολοί- 

5 

. » , , , « » ,ὔ ποὺς {28 τὰ ἀμέσως κατωτέρω χαταγρχφόμενα ἕτερα ἀνέκχ- 
δοτα πονημάτιχ αὐτοῦ. Ἔχ τοῦ παρὰ τῷ φίλῳ Σοφ. Οἰκονόμῳ 
ἀντιγράφου τῶν τριῶν πρώτων τμημάτων, ἐδημοσίευσα ἀπο- 
σπόσματά τινα ἐν τῇ Νεοξλληνικῇ Φιλολογίᾳ χαὶ τῇ Τουρχο- 
χρατουμένῃ Ἑλλάδι). 

-- Πολιτιχὴ σχέδη, δι ἧς ἄν τις χρίνοι οἷχ τὰ χατὰ τὸ 
πολίτευμα. αἀψξηΐ κατὰ μῆνχ δεχέμόριον (πολιτιχοφιλοσοφικὴ 

᾿ ῳ ,ὕ -»; μελέτη, μικροῦ λόγου ἀξί.). 

-- ᾿Εγχώμιον τῆς ἁγίας Μαρίνης (ἐν τῇ ἁπλοελληνικῇ). 
γι , , ᾽ " , Ὁ --- Ἐπιγράμματα διάφορα: -- ἕ Εἰ: τὸν νάρθηχα τοῦ 

ναοῦ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. --ὦ Εἰς εἰκόνας. 
--- Εἰς τὴν ἐν Φαναρίῳ γεόδμητον σχολήν. --- Εἰς τὴν 
ΕὉδομάδα. --- Εἰ: πηγήν. --α Εἰς ξενοδοχεῖον. --- Εἰς εἰκόνα 
ἐ ἈΡΗΝΝ , ᾿- ΡΣ 2 , Ἂ 7, ζ ἄρχιξρέωςξ. -α Εἰς εἰκόνα Φριὸδερίχου βχούλεως;. ---- Προσφωνη- 

γὰρ. ἐγὼ δύ εὐφήμου γλώττης φέρω τὴν μητρόπολιν τὰ Ιωάννινα " διότι 
ῇ ΕῚ - 3 ,ὔ Ν , 7 Φ' δὰ ἊΝ » ΕῚ 3. ὦ προχύψας., εἰς. φῶς, ᾿Αθήνας καὶ ἑστίαν λόγων αὐτὴν. ἐπέγνων ἐξ αὐτῆς 

γὰρ (ὡς ἀπὸ χαλλιρρόου πηγῆς), ἀρυσάμενος δαψιλὴ χεύματα διὰ Με- 
θοδίου, Στίγνιως, Τρύφωνος, Μπαλάνου, τῶν ἀοιδίμων διδασχάλων, ὅ 
ἐν ὁσιότητι μέγας χαὶ πολὺς ἐν σοφίχ Θεοφάνης, ὁ ἐμὸς πρῶτος χα- 
θηγητὴς ἀνήγαγεν εἰς "Αγραφα; καὶ διψῶσι μετέδωχεν- ἐπ᾽ αὐτὴν τὰ 
πρῶτο, προσληφθεὶς ἐπέλαμψε καὶ ὃ σοφώτατος διδάσκαλός μου Βὐγέ- 
γίος ν-- 



πὸ΄. 

ματικὸν τῇ πρώτῃ ἐλθούσῃ πολεμιχῇ νηΐ τῶν Ῥώσσων εἰς Κων-- 

σταντινοὐπόλιν. ---- Πρὸς τὸν ἁρμοστὴν Νιχόλαον Ῥεπνῖνον. --ὦ 

Εἰς ναὸν (ἐν Δακία ἀναχτισθέντα ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος ᾿Αλεξάν- 

δρου Ὑψηλάντου). .--- Εἰς τὸν ἅλωσιν τῆς ᾿Ολθίας ἤτοι Ὀ- 

ζιοῦς ἐν ἔτει «ψπη΄. --ο Εἰς Ὥκελλον. --α Εἰς τὸν πρέσδυν 

Παλίνοχην. -α Ἐπὶ τῆς Λαμπροφόρου, χαὶ εἰς τὴν ἀνάστασιν 

τοῦ Χριστοῦ. ᾿Επιτύμδιχ, (δημοσιευόμενα ἐν τέλει (Η) μετ᾽ ἄλ-- 

λὼν τινων ἐκ τῶν ἄνω χαταγεγραμμένων). 

-- Ἐπιστολαί᾽ (τούτων περιεχομένων ἐν ἑτέρῳ αὐτογρά- 

φῳῷ κώδηχι τῆς αὐτῆς βιδλιοθήχκης (ἀριθ. 427) δημοσιεύεται ὁ 

κατάλογος (ἐν σελ. ὕὅ40-544 τοῦ παρόντος). 

᾽Εχ τῆς ἐν τοῖς Ὑπομνήμασι (σελ. 286) ρήσεως « ταῦτα 

μέντοι χαὶ ὅσα ἐφεξῆς ἐπηκολούθησεν, ἐν τῇ ἐθνιχῇ καὶ 

πολιτικῇ ἱστορίᾳ πάντα ἀκριθῶς καὶ εἰς πλά- 

τος συγγέγραπταιν εἰκάζεται, ὅτι χαὶ ἕτερον πόνημα 

συνέγραψεν ὁ Νιαχραῖος: πολὺ δὲ περὶ τούτου ἐρευνήσας ἐν 

Κωνσταντινουπόλει οὐδὲν ἠδυνήθην ν᾽ ἀνακαλύψω, ἐχτὸς ἂν ὑ- 

ποτεθῇ, ὅτι ἐπιμελῶς ἀποχρύπτεται τὸ χειρόγραφον διὰ τὰς 

χαιρικὰς περιστάσεις. 

Καταριθμήσας τοὺς μετὰ τὴν ἅλωσιν χρονογράφους, εἷ- 

πον, ὅτι. μόνος ὁ Μαχραῖος εἶναι ἐπάξιος τοῦ ὀνόματος τού- 

του. ᾽Εν τοῖς ὑπομνήμασιν αὐτοῦ ἐπιστημονιχῶς ἀφηγεῖται τὰ 

γεγονότα, ἀποφεύγων τὰς ἀτόπους παρεχθάσεις περὶ ἀλλοτρίου 

θέματος ὑποθέτεων, χαταλλήλως δ᾽ ἐπισυνάπτων τὰς ἀναγκαίας 

βιογραφικὰς εἰδήσεις περὶ ἑκάστου τῶν πατριαρχῶν ὡς χαὶ τῶν 

συγχρονισάντων αὐτοῖς λογίων. Εἰ χαὶ πολλοὶ τῶν πατριαρχῶν 

τούτων, διακχρινόμιενοι ἐπὶ παιδείᾳ, χοσμιότητι ἠθῶν χαὶ ἄλλαις 

χριστιανιχαῖς ἀρεταῖς, διχαίως ἀξιοῦνται τοῦ σεθασμοῦ τῶν συγ- 

χρόνων καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης τῶν μεταγενεστέρων" ἀπ᾿ ἐναντίας 

ὅμως εἴς τινας μὴ περιχοσμουμένους ὑπὸ τῶν ἀρετῶν τούτων, 
᾽ 

χαὶ διὰ τῆς ἐξωτερικῆς βίας ἁρπάσαντας ἀργυρώνητον τὸν 



, 
΄-ἊτἽ 
“νῷ - 

πατριαρχιχὸν θρόνον, χαὶ οὕτω τὴν ἐχκλησίαν χαταθδαρύναντας 

χαὶ τὸ ἔθνος ἐξευτελίσαντας, ἀντὶ ἐπαίνων μομφαὶ ἔπρεπε νὰ 

ἐπιδαψιλευθῶσι. Δυστυχῶς ὁ Μαχραῖος, ζῶν παρὰ τῇ μεγάλῃ 

ἐκκλησίᾳ, καὶ τὸ σπουδαιότερον, ἐξασχῶν ἐπάγγελμα, τοῦ ὁ- 

ποίου ἡ τύχη ἐξήρτητο ἐκ τῆς πρὸς αὐτὸν εὐμενοῦς ἢ δυσμε- 

γοῦς διαθέσεως τῶν χατὰ χαιροὺς προϊσταμένων αὐτῆς, δὲν ἡ- 

6άλ- δύνατο νὰ μείνῃ ἀπαθὴς θεατὴς τῶν συμόαινόντων, ὑπο 

λων ταῦτα ὑπὸ τὴν βάσανον αὐστηρᾶς κριτικῆς καὶ ἀπαθοῦς 

ἀληθείας: οὕτω δὲ χρίνει πολλάχις ἀναλόγως τῶν συμπαθειῶν 

χαὶ τῶν ἐμπαθειῶν αὐτοῦ" ἐνῷ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον παρίστα- 

ται ὑπερφίαλος ἐγκωμιαστής, ἐξαιρετικῶς χλευάζει τοὺς ἐπι- 

τρόπους τοῦ χοινοῦ, καὶ ἐμπαθῶς διασύρει τὴν μνήμην τῶν 

τελευταίων πατριαρχῶν Νεοφύτου Ζ' καὶ Γρηγορίου Ε΄. 

᾿Εχτὸς δὲ τούτου, καὶ ἄλλο ἐλάττωμα ἀσχημιίζει τὰ Ὑ- 

-“πομνήματα τοῦ Μαχραίου" ἀντὶ δῆλον ὅτι οὗτος νὰ συγγράψῃ 

ἐν γλώσσῃ ὁμαλῇ καὶ ἀνεπιτηδεύτῳ, ἀρέσκεται νὰ ἐπιζητῇ πομ- 

πώδεις καὶ δυσχρήστους φράσεις, ἐξυφαίνων οὕτω παταγῶδες 

χαὶ διθυραμοικὸν ὕφος, κατ᾽ ἐκείνους « οἵ τοῦ μὲν ἀληθοῦς τῶν 

λόγων οὐχ ἐφικνούμενοι, ἐπὶ τὸν ὑπόκενον χαὶ πομφολυγγώδη 

χενεμθατοῦντες ὄγκον καταπίπτουσι » (1). 

Καὶ μ'ὶ ὅλα ταῦτα, ἡ ἱστορία τοῦ ΜΝ χχραίου θεωρητέα ὡς 

ἕν τῶν πολυτιμοτέρων μνημείων τοῦ ἐπὶ τουρκοχρατίας ἑλ- 

ληνισμοῦ, τοῦ τοσοῦτον στείρου χρονογράφων. 

Περὶ τοῦ νῦν πρῶτον ἐκδιδομένου βίου Εὐγενίου τοῦ 

Αἰτωλοῦ, οὐδὲν ἔχω νὰ εἴπω, διότι ἄλλοτε εἶπόν τινα περὶ τού- 

σου, ὡς χαὶ τοῦ συγγραφέως τῆς βιογραφίας αὐτοῦ ᾿Αναστασίου 

τοῦ Γορδίου, διατελέσαντος ἑνὸς τῶν προοφιλεστέρων χαὶ ἱκα- 

1) Μιχαὴλ Χωνιάτου, μονῳδία εἰς Εὐστάθιον Θεσσαλονίκης. 



-πς. 

γωτέρων μαθητῶν τοῦ μεγάλου ἐκείνου διδασχάλου (1). Τὸ 
Ἔν 45 » ε ΄« ᾽ Ν 

χειρόγραφον, ἐξ οὗ ἐχδίδοται ὁ βίος τοῦ Εὐγενίου, διεκοινώθη 

μοι φιλοχάλως ὑπὸ τοῦ μετὰ πολλοῦ ζήλου περὶ τοιαύτας με- 

λέτας ἀσχολουμένου χυρίου Ἰωάννου Σταμχτέλου, σχολάρχου 
» "Ξ νον , - “Ὁ 

ἐν Λευχάδι (2): χατὰ καθῆχον δὲ χαὶ δημοσίᾳ ὁμολογῶ τὰς 
, ’ Α ἊΨ. ἤω “Ὁ () - Ξ ὶ ᾿ 20 

χάριτας πρός τε τὸν ἐλλόγιμον τοῦτον φίλον, ὡς χαὶ τὸν ἐθνι- 
᾿" " ᾽ ,ὔ “ " ῳῳ Ἅ. ,ὔ 

χὸν ποιητὴν χ. Αριστ. Βαλαωρίτην, ὅστις μετὰ τοῦ ὁιαχρίνον- 
"Σ 

τος ζήλου ἐξεπλήρωσς καὶ τὴν φιλικὴν ταύτην παράχλησιν, 

παραλαδὼν χαὶ ἀποστείλας μοι ἐκ Λευχάδος τὸ χειρόγραφον. 

Τῆς βιογραφίας τοῦ Εὐγενίου προτάσσεται χαὶ τὸ ἑξῆς 

ἀνέχδοτον χαὶ ἄγνωστον πόνημα τοῦ Γορδίου (3): «᾿Αναστα- 

σίου ἱερομονάχου τοῦ Γορδίου, τέχνης ρητοριχῆς εἰσχγωγικὴ 
, , ΓΑ ἐς » δ, , , ᾿ 

διδασχαλία μετὰ πράξεως ἐν δέχα τμήμασι διηρημένη »" ἐχ 
 Ῥ τ ἐῬ., ε 

σελίδων 201, ἐξ οὗ παρατιθέμεθα τὰς ἑξῆς περὶ “ἑλληνικῆς 

γλώσσης καὶ προφορᾶς σχέψεις (τῳ. θ΄, κεφ. α΄.). 

«Τίέέἐστι τὸ ἑλληνιχῶς λέγειν. Καθάπερ τὸ ρω- 

μαϊστὶ λέγειν τρόπον τοῦ λέγειν ἄριστον λατίνων παῖδες εἶναί 

φασιν, οὕτως ᾿Αριστοτέλης βιθλίῳ «΄. χεφαλαίῳ γΥ τῆς ρητορι- 
ΦᾺΣ ϑ ΤΟΣ τὰ ΝΠ ς Ἂ “4 ἘΑΤΕΥ ΤΠ ᾿» δι, ες ᾽ ᾿ 

κῆς τέχνης, τὸ ἑλληνίζειν ἀρχὴν εἰναι ὀιδάσχει τῆς εὐφραδίας - 
» - " ».» “ ᾽ 

χαὶ πρὸ τῶν ἄλλων τοῦτο μᾶλλον δεῖν ἕκαστον ἀποφαίνεται 

(1) Νεοελληνικὴ Φιλολογία σελ. 327, 437. --- Ἔπειδὴ δὲ περὶ 

Ἐῤγενίου ὃ λόγος, σημειούσθω ὅτι οὐ πρὸ πολλοῦ ἐδημοσιεύθη ἐν τῇ 

Πανδώρᾳ (187]. φυλ. 518) ἐπιστολὴ Παναγιώτου Νιχουσίου πρὸς τοῦ- ρ5 νῷ γΙ β 
τὸν ὡς ἀνέχδοτος, ἐν ᾧ αὕτη προεξεδόθη ἐν τῷ αὐτῷ περιοδικῷ (τόμ. 

ΤΙ" σελ. 3.11}: 
(2) Περὶ τοῦ χειρογράφου ἐλάλησεν “δ᾽ Κα. Σταματέλος ἐν τῇ ᾿Εφη- 

μερίδι τῶν Φιλομαθῶν (φυλ. 720, 721), δημοσιεύσας χαί τινα ἀποσπά-- 

ματα. Ἔν τῇ αὐτῇ δ᾽ ἐφημερίδι (φυλ. 768) ἔγραψεν ὃ αὐτὸς ἐλλόγιμος 

ἀνὴρ καὶ περὶ ἄλλων ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀποχτηθέντων χειρογράφων. 

(3) ᾿Αμφότερα τὰ συγγράμματα ταῦτα τοῦ Γορδίου ἀντεγράφησαν 

ἐν ἔτει 1758 ὑπὸ τοῦ ἐχ Ξηρομέρου τῆς ᾿Αχαρνανίας Σωτηρίον, χαλοῦ καὶ 

λογίου. χαλλιγράφου,. περὶ οὗ ὑπεσχέθη “νὰ λαλήσῃ ὃ Κ. Σταμαπέλος. 



πῶ. 

τῶν ρητόρων διὰ σπουδῆς ἐν τῷ λέγειν ἔχειν, ὡς ἂν ὁποιχοῦν 

χρῆται γλώττῃ, τῷ πατοίῳ ταύτης ἰδιώματι καὶ τῷ ἔθει: ἀκο- 

λουθεῖ. Τέτταρα δέ τινα εἰσιν ἐν ἑχάστῃ τῶν διαλέκτων ἄξια 

μάλιστα σκέψεως: αἱ λέξεις δηλαδή, ἡ σύνταξις, ἡ ἰδιότης, ἤτοι 

ἡ φυσικὴ οἱονεί τις ἕξις τοῦ λέγειν, χαὶ ἡ προφορὰ τῶν φω- 

νῶν ἐν γὰρ τῇ λατίνων διαλέχτῳ λατινικαῖς μόνον χρηστέον 

λέξεσι, χὰν τῇ ἑλληνίδι ἑλληνιχαῖς, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύ- 

τῶς" ἀλλοτρίαις ὁέ, οὐχ ἄλλως, ὅτι μὴ ἔνθα ἡ χρῆσις χαὶ τὸ 

ὑαχρὸν ἔθος, ἀντὶ ἰδίων ταύτας παραλαμθάνει, καθάπερ τοῖς 

μεταγενεστέροις εἴθισται τῶν ἑλλήνων τοῖς τῶν νῶν ὀνόμασι 

λατινιχοῖς χρῆσθαι, χαὶ ἄλλοις τισί - ὡσαύτως δὲ χαὶ παρὰ λα- 

τίνοις τοιαῦται φωναί εἰσιν ἑλληνιστὶ προφερόμεναι, μάλιστα 

αἱ τῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν, ἐκ τῆς ἑλληνίδος φωνῆς πρὸς 

τὴν τῶν λατίνων μετενεχθεῖσαι" αἱ δὲ ἄλλαι πᾶσαι, εἴτε λα- 

τινικαί, εἴτε χαὶ οὑτινοσοῦν ἔθνους ἑτέρου φωναὶ ἀντὶ ἑλληνι- 

κῶν οὐχ ὑγιῶς λαμθάνεσθαι δύνανται, ὡσαύτως χαὶ ἀντ᾽ ἐκεί- 

γῶν αἱ ἑλληνιχαί. Ταῦτ᾽ ἄρα χαὶ οἱ παλαιοὶ τῶν Ῥωμδίων, 

ὡς Τιθέριος ὁ ἄρχων, συγγνώμην ἤτησε παρὰ τῆς βουλῆς, 

ὥς που τις ἔφη τῶν παρ ἐχείνοις ἱστορικῶν, πρὸ τοῦ τ --- « 

τοῦ μονοπωλείου λέξιν προενεγχεῖν: αὐτὸ δὴ τοῦτο 

καὶ ἐν τῷ τῶν πατέρων δόγματι, τὴν μὲν Ἑλλάδα φωνὴν ὡς 

ἀλλοτρίαν ἀποποιεῖσθαι ἐχέλευσε, τὴν δὲ λατινίδα περὶ πλεί- 

στου ποιεῖσθαι, ἢ διὰ περιφράσεως τὸ παρ ἐκείνοις δηλούμενον 

ἐχφέρεσθαι. Τοῦτο δὲ τὸ ὡς περὶ μιᾶς διαλέκτου λεχθέν, χαὶ 

περὶ ἑχόστης τῶν ἄλλων ὡσαύτως ἐννοητέον, ἵνα μὴ δηλαδὴ 

ὁ λόγος ἐξωτερικαῖς τισι χαὶ ἀλλοτρίαις ἐπιφορτίζηται λέξεσιν" 

ἀλλ ἡ χαχία αὕτη ἐν τῇ ἡμετέρα ἐπιγωοίῳ Ὑλώττι έγρι ( ἢ ἡμβετερα επιχωρίῷ Ὑ ΠΕΡ 
χαὶ νῦν ὑφέρπει, ὡς τοὺς πλείστους σχεδὸν οἴεσθαι μάλα συμ.- 

Θάλλεσθαι πρὸς τὴν ἀρίστην, εἴπερ αἱ ἑλληνικαὶ λέξεις προφε- 
, ᾿ Χ ,ὔ ᾽ 7ὔ » ᾿Ν δὲ “ 

ρόμεναι πρὸς τὸ πάτριον ἀποχλίνοιεν ἔθος: τὸ δὲ αἴτιον τοῦ 

τοιούτου πταίσματος διττόν ἐστι" α΄. μὲν ἡ συγκεχυμένη χαὶ 



, 

σΦπῊ. 

7 ,ὔ 

υιλία ταύτης ἄτακτος ἑχατ τέρας διαλέχτου χρῆσις ἐν γὰρ τῇ ὁμιλίᾳ 

εσιν ὡς ἔτυχεν ἐμπιπτούσαις, ἄ- 

νευ τινὸς διαχρίσ εως ἐὐνλθὲ να καὶ ἠοέμα πως ἐθι 

τὰς ἑλληνιχάς, ὁ χαὶ λατινιχάς, εἰ τύχοι, ταῖς ἐπιχωρίοις " 

τοῦτο δὲ ποιοῦντες, οὐχ ἂν τι εἴ ποτε βουληθείημεν, ἑτέρῳ 

λόγῳ καθαρῷ χαὶ ἰδίῳ δὺ 

δεύσεώς τινός ἐστιν ἐπίδει 

πεπαιδευμένος εἶνα!, λέγηται, 

ἑλλήνων διάλεχτον, ἐντεῦθεν 
εἶ δ “ἡ Α ,-»- . “ ᾿ 

ὃδν ἕτερον, Ἢ τὰς λεζεις ἐχ. τῶν παιδευτηρίων συνε- 
᾽ὔ 
ι 

δ τινες οἱ νὺ 

᾿ “ » Α " " 

᾿ἐδιβοῖ, χαὶ οὕτω βραχύ τι χατ' ἀρχᾶς ὃν τὸ πταϊεμρ, μετέ- 

πειτὰ τῇ τῶν ἀπαιδεύτων ἐνεφύη φιλονεικίᾳ χαὶ ηὔξηται" καὶ 
" 7 , τελευταῖον ἡ χοίσις διέφθαρται πάντως, οὐ μόνον ἐκείνων, οἵ- 

ίς 

Ξ:σ 
᾿ ᾿-" , » 

τινες τὰς ΡῈ μόνον ἐπίστανται, ἀλλ ἔτι χαὶ τῶν πεπαι- 

» Ἦ. ἐσὺ... ἋΣ ᾽ ΚΑΙΡῸ, -- ΜΡ} ΞΣ Ὡ ' ᾽ ΝΜ 
ἀγρία ξεινα! πΟΟσῊ εν. Αχηχόαμιεν γρ ποτε, χαὶ Οὐχ ἄνϑυ 

᾽ “Ὁ ΝΟ , ᾽ , ε ᾿Ὶ 

ἀγανανπύβρος, παρὰ τῶν δημηγόρων, οὐ μόνον τὰς ἑλληνιχὰς 
ἄῳ ᾿ΞὉ νου κ᾿ " ᾿ » 

φωνὰς μετὰ πολλῆς τῆς σπουὸῆς πρὸς πάτριον ἔθος παρα- 

φερομένας, ἀλλὰ δὴ χαὶ τῶν ἔξωθεν ἐθνῶν λέξεις, χαὶ βαρθα- 

ρικὰς ὀνομασίας, ἀχριθῶς συλλεγομένας, ὡς μεγαλαυχεῖν πρὸς 

τὸν λχὸν χαὶ ἀλαζονεύεσθαι: χαὶ τοῦτο οὐχ. ἄλλο τι τὸ τέλος 

εἶναι διενοήθην, ἢ τὴν τῆς χενῆς δόξης ἔφεσιν᾽ ἅτις θαυμαστὸν 

ὅσον τοὺς τοιούτους τῶν ἀνδρῶν αἰσχύνης πληροῖ. Διὸ παραινεῖν 

ἐνταῦθα χαιρὸς τοὺς εἰσαγωγικοὺς οὐ μικρὸν εἶναι πρόσχομ.- 

μὰ ἐν τῇ εὐφραδίᾳ τὴν ἀλλοτρίαν ὁποιᾳοῦν διαλέχτῳ, δίχα 
: 

μεγάλης ἀνάγκης καὶ χρίσεως, παραμίγνυσθαι: χαταγελᾷν δὲ 

ποὺς τὰ τοιαῦτα ποιοῦντας, ἅτε δὴ ἀπαιδεύτους καὶ τῆς ἀλη- 

θοῦς χάριτος τῆς ε ὑφραδία ας ἀπ τολειπομένους " οἵτινες οὐχ ἐννο- 
« Σ δ, , 

οὖσιν ὡς ἔχ τινων λέξεων ἀμαυροῦσθαι συμθυίνε! τὸν λόγον, 
ι "» Δ “Δ ΄“. , ΕΣ 

χαὶ τὴν ἐνέργειαν, χαὶ τὸν τόνον τῆς γενναίας φράσεως ἀπο- 

ν" ἃ 



᾿ - " Φ ι , ᾿ “ 7, ἮΓΥΣ Τὰ ὃ “» ι 
δὲ τοῦ χατὰ λχτίνους, τὴν τῶν λατίνων. Τινὲς δὲ τῶν παρὰ 

λατίνοις ποιητῶν ἐσθ᾽ ὅτε τῇ ἑλληνιχῇ χρῶνται, καθάπερ ἐστιν 

ἰδεῖν τοῖς τὰ ἐχείνων εἰδόσιν" ἱστορικοῖς μέντοι λατίνοις σπα- 

νίως ἡ τῶν ἑλλήνων παραλαμθάνεται σύνταξις, ὡς καὶ ἡ τῶν 

λατίνων παρ ἕλλησιν" ἐν τοῖς λόγοις δὲ μόλις ἐνίοτε. Θεωρη- 

τέον δὲ μάλιστα ἐπὶ τοῦ κοθ᾽ ἕλληνας λόγου τὸ τῆς τῶν ἔλ- 
νὰ) ς « "» Ν᾽; 

λήνων γλώττης ἰδίωμα" ὡς γὰρ ἕκαστον ἔθνος ἰδιάζοντά τινα 

παιδεύματα χέχτηται, χαὶ πάτρια ἔθη, χαὶ ὁ τούτων ἀπολειπό- 
πον τς ι νχλλό - ΦΕ ᾿ ΑΕ, τ Υτς δήπ ἌΣΑΤΣ 

μένος, βάροαρος καὶ ἀλλότριος λέγεται, τὸν αὐτὸν δήπου τρόπον 
ε , - , ῬὋὋ , , ,’ ι ὕὔ 

ἑχάστῃ τῶν διχλέχτων ἴδιόν τι πρόσεστι γένος καὶ χαλλιέπεια᾽ 

διόπερ ὃ πρὸς ἀλλότριον λόγον ὑϑτενεχθείς, οὐ μόνον οὐδεμίαν 
, , . ᾿ , » ᾿ , , Η " » 

κεχτῆται χάριν, ἀλλὰ πολλάκις ἔτι χαὶ γέλωτός ἐστιν ἀξιος᾿ 

τοῦτο δὲ οὐ συνίσταται ἐν μόνῃ τῇ τῆς γραμματικῆς συν- 

τάξει, ἀλλ᾽ ἔν τινι συναφείᾳ μάλιστα τῶν φωνῶν χαὶ τῶν λέ- 

ξεων" ὡρισμένῳ γὰρ αἱ φωναὶ συναπτόμεναι τρόπῳ, δύναμιν 

ἔχουσι καὶ κομψότητα ἐν μιᾷ διαλέχτῳ, ἣν ἐν ἑτέρᾳ αἱ τὸ αὐτὸ 

σημαίνουσαι τῇ αὐτῇ τάξει συνεζευγμέναι λέξεις οὐχ ἔχουσιν, εἰ 
: » » ε ᾽ ᾿ ΄ὔ 

χαὶ ἡ γραμματικὴ σύνταξις οὐ βιάζεται, ὡς εἰ ταύτην τὴν ἐπί- 

σημὸν γνώμην, κατὰ πρόσωπον πολλάκις βλάπτεται ἡ 

εὐσέθεια, χατὰ μετάφρασιν εἴποις τῇ πατρίῳ φωνῇ, γνώσῃ 

ταύτην ἀσαφῆ χαὶ ἀνίσχυρον καὶ ψυχρὰν εἶναι, εἰ χαὶ κατὰ 
᾿ - 3, » πὰ ᾽ , ε 

τὴν γραμματιχὴν σύνταξιν ὑγιῶς ἔχει. Κἀνταῦθα οὐ μόνον οἱ 

νέοι ρᾳδίως ὀλισθαίνουσιν, οἵτινες τὴν πάτριον φωνὴν ὡς ἐπι- 

τοπλεῖστον ἑλληνιχαῖς ἐχφέρουσι λέξεσιν, ἀλλ᾽ ἔτι χαὶ οἱ πε- 

παιδευμένοι τῶν ἀνδρῶν τῆς τοιαύτης δυσχερείας πεῖραν λαυ.- 
͵ ἘΞ δὼ “ σχῳ Ν 

θάνουσι, διὰ τὴν συνεχῇ τῆς πατρίου φωνῆς χρῆσιν᾽ διὸ χαὶ 
ΕΣ “ Ἰμο νυ “ " ε “- 

ἐν τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς χρόνοις τὸ ἑλληνικῶς φθέγγεσθαι, σπάνιον χαὶ 

οὐ μιχρύόν τι χρῆμα νομίζεται, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μάλιστα τῶν παρὰ 

τοῖς ρήτορσιν ἐπαινουμένων καθέστηχε. Τοιγαροῦν ἐν τούτῳ 



ε -“ δ. ᾿ 
πάντα πόνον ὑποστῆναι δεῖ τοὺς εἰσαγωγιχούς, ἵνα μάλιστα 

- 

ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων συγγραφέων τὸ τῆς ἑλληνικῆς γλώττης 

ἰδίωμα, χαὶ τὴν τῆς ταύτης χαθαρότητα οἷοί τε ὦσι μανθά-. 

νειν, χαὶ τοὺς τοῦ λέγειν τρύπους ἀποσημειοῦσθαι, τῇ τε μνή- 
, Π Ξ- , δ) 

μὴ παραπέμπειν, καὶ συνεχῶς γράφειν, χαὶ τὴν ἰδίαν εὔχ λειᾶν 

ἐν τούτῳ χεῖσθαι ὑπολαμθάνειν, εἰ πολλαῖς ὅτι μάλιστα χαὲ 
: 

ἐχλελεγμέναις φράσεσι τὰ παρ αὐτῶν γραφόμενα δύνανται καλ- 

λωπίζειν. Ἢ δὲ ἀπαγγελία, ἤτ᾽ οὖν ἡ προφορὰ τῶν φωνῶν τῷ 

τῶν φωνηέντων λόγῳ, εἰ χαὶ παρά τισι τῶν ρητόρων πολλῆς 

ἀξιοῦται σχέψεως, παρ᾽ ἡμῖν μέντοι τόγε νῦν ἔχον οὐδεὶς χεῖ- 

ται σαφὴς χανών᾽ ἡ γὰρ ἀρχαία καὶ γνησία τῇ ἑλληνίδος ς 

φωνῆς προφορὰ ΠΤ χαὶ νῦν παρὰ τοῖς διαφόροις ἔ- 

θγεσι διχφόρως προφέρεται: παρατηρητέον τοίνυν τὸ ἑχάστου 

ἔθος ἐπὶ τῇ ἐχφορᾷ τῶν ̓ ς Ξις ἡ δὲ ποσότης τῶν συλ- 

λαθῶν, ἥτις μόνη χοινή ἔστι, διὰ τῆς μετριχῆς τέχνης χαὶ τῆς 

συνεχοῦς διχγινώσχεται χρήσεως ». 
ε " Π - . ΝΡ ς 

Αἱ ἐπιστολαὶ τοῦ Γορδίου, ὧν ἐχδίδοται ὁ κατάλογος 

(σελ. ὅ99-540) εὕρηνται ἐν χώδηκι ἀνήχοντι τὸ πρῶτον εἰς 

Δοσίθεον ἐπίσχοπον Λητζᾶς χαὶ ᾿Αγράφων (1), ὡς δηχοῦξᾷι ἐκ: 

τῆς ἐν ἀρχῇ ἡμιεσόεσμένης. ἰδιοχείρου ὑπογραφῆς αὐτοῦ « χτῆ- 

μα τοῦ Λητζᾶς καὶ ᾿Αγράφων Δοσιθέου τοῦ Θετταλοῦ, 1798 

ἰουλίου 18», τανῦν δὲ ἀποχειμένῳ παρὰ τῷ ἐλλογίμῳ Γ. Α. 

Τ᾿ ατρίδῃ ἐν Καρπενησίῳ. 

Τὸ μετὰ τὸν Γόρδιον ἐχδιδόμιενον σχεδίχομα Δημητρίου 

τοῦ Προχοπίου παρελήφθη ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Βιδλιοθήχης τοῦ 

Φαύρικίου: ὁ δὲ βίος Μαχαρίου τοῦ Πατμίου ἐχ χειρογράφου 

(1] Οὗτος ἐκ Σοφάδων τῆς Θεσσχλίας καταγόμενος, ἀπεδίωσε τῇ 

1 φεύρουαρίου 1842, χαὶ ἐτάφη ἐν τῷ ἀρχτιχῷ περιθο νι τοῦ ἐν Καρ- 

πενησίῳ ναοῦ τῆς Παναγίας, χαθὰ σημειοῖ ὃ νῦν χάτοχος τοῦ χώδηχος. 
Ἅ. ᾿Ιατρίδης. 

ΓΌΟΝ ΔΙ 



α΄. 

τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει βιδλιοθάχης τοῦ ὑξτοχίου τοῦ [χ- 
ναγίου Τάφου (1). 

ἜΠΠ ) αὐτῇ δὲ βιολιοθήχῃ ἀπόχειντα! (ἀρ:0. 658. χειρ.) 
καὶ αἱ πρὸς το τον τὸν Ἤπει ρώτην ϑητροπ τολίτην" Αδριανου- 

πόλεως διευθυνόμεναι ἐπιστολχ ἰί, ὧν ἐχδίδοται ὁ χατάλογος (σελ. 
615-518). 

Πολυτιμότατον δὲ ἀτῆμα τῆς βιολιοθήχης ταύτης εἶναι 
αἱ πολυάριθμοι ἐπιστολχὶ τῶν διχφόρ ὧν λογίων χαὶ ἡγεμόνων, 
αἱ πρὸς Χούσανθον ἰδίως δι μευθυνόμοναι, ὧν νῦν ἐχδίδοτα, ὁ χα- 
ἘΡΛΟΟΣ [δελ- 18:99}. πδδαι δ᾽ αἵ᾽ ἐξις τολὰὶ αὐϑῶι ὡς 

Υ 

π Ε 
χαὶ πολλχὶ ἕτ τεραι ΒΆΡΕΙ Νιχουσίου, ἸΙωχννάχη Πορφυ- 

7ὕὔ ᾽ πον 

ρίτου, ᾿Αλεξανὸ ὅρου Μαυροχορδάτου καὶ ἄλλων (2), εἶναι αὐ- 
ἵὰ 

τόγραφοι. 

Μετὰ “ταῦτα ἕπεται ὁ ΠΑ ΉΤΟ τῶν ἐν τῇ Νομιχῇ 
τ ΥΟΤῇ τοῦ Δοσιθέου περιεχομένων πατ ἀρχ'χῶν ἐγγράφων. 
Καὶ τὸ πολύτιμον τοῦτο Γο. ὍῈῚ τεθησαυρίσμ 

ξ - μ .- ἃ “ὋἉ ἐπ στρ τὴ αὐτῇ βιόλιοθήχῃ (ἀριθ. 184) φέρει ἐν ἀρχῇ τὴν ἑἐὶ 
Ὑρᾶφον᾽ τοῦ ἄξι 'μνήστου ἐχξίνου πατριάρχου σημείωσιν. « Τὸ 

παρὸν συνέλεξεν ἐπιμελεία χαὶ ἐξόδοις ὁ Ἱεροσολύμων πατρι.- ᾿ Ξ ἱ ΐ ἰ Ρ 
'ἄρχης Δοσίθεος ἐν Κωνσταγτινουπόλει ἜΝ ὠνόμασεν αὐτὸ Νο- 
χὴν Συν. ἣν χπ΄.» Εχτὸς: δὲ τῶν ἐγγρά ἢ ῦ 

μι κχὴν ποτης ᾿ αἄχπ “τος δ τῶν ξεγγβα φων, ων νὺν 

δημοσιεύεται ἡ π περ ἘῸΝ περιέχονται ἐν τῷ χειρογράφῳ τούτῳ 
(σελ. Εν αε θήτς τὰ ἑξῆς ἔγγραφα, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 
τύποις ἐχδεδομένα 

ΤΕ Β΄. ἀπάντησις πρὸς τοὺς ἐν Τυδίγγη. ---- Τοῦ 
αὐτοῦ, ἐπιστολὴ πρὸς ᾿άκωοον τὸν ᾿Ανδρέου. --- Ἴσον τοῦ 
πατριχρχιχοῦ γράμματος διαλαμδάνοντος περὶ τῆς συχοφαντίας 

(1) Περὶ τοῦ συγγράψαντος τὸν βίον ᾿Αλεξάνδρου Τυρναδίτου δλέπε 
᾿Νεοελληνικὴν Φιλολογίαν (σελ. 480.) 

(23) “Αἱ τελευταῖαι μὴ χαταγραφόμεναι, θέλουσιν ἐχδοθῇ προσεχῶς. 



β΄ 
τοῦ ἐπισχόπου Κυθήρων (Μαξίμου Μαργουνίου. ---α Ἴσον τοῦ 

, Ρ' ΠΞι Ἂ ς ον ἐς Α , 

πεμφθέντος πατριαρχικοῦ γράμματος πρὸς τὸν Φιλαδελφείας χαὶ 

τοὺς τοῦ (ἐν Βενετίᾳ ) ναοῦ ἐφόρους δι ἣν ἀπέστειλαν ἀναφο- 
4 “- “-- ἄΐο 7 "- γ΄ ,ὔ ι ᾿ 

ρὰν χοινῶς ζητοῦντες περιαιρεθῆναί τινα τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ 

Πάσχα τελεῖν τοῖς ᾿Ιταλοῖς. --- Περὶ τῆς ἀρχιεπισχοπῆς Σινᾶ. 
“-“ 

--  Ἔχθεσις τῶν πραχθέντων ἐπὶ τῇ ζητήσει τῆς ἐξη- 

ἥσεως τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ Εὐαγγελίῳ ἐμφερομένου ρητοῦ τοῦ Ἴ ἣν» γ ΘΕ ΦΕΘΟΝ ΐ 
ι 

ἀληθινοῦ θεοῦ χαὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κ«ὅτι ὁ 
,ὔ » Ν ἂὰἶΪσ , 

πατὴρ μείζων μου ἐστι», δηλοῦσα χαὶ τὰ πρότερον μὲν λα- 

ληθέντα παρὰ τῶν τὸ τοιοῦτον ρητὸν διαφόρως ἑρμιηνευόντων 

τὰς προσχοσμισθείσας τε χρήσεις τῶν ἁγίων Πατέρων χαὶ τὰ 

μετὰ ταῦτα κυρωθέντα, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν χύρωσιν τῆς. ἀ- 

ληθοῦς ἑρμηνείας συνενεχθέντα, χαὶ ἐπὶ τούτοις τὸ τοῦ χρα- 

ταιοῦ χαὶ ἁγίου ἡμῶν βασιλέως Πορφυρογεννήτου χαὶ αὐτο- 

χράτορος Ρωμαίων τοῦ Κομνηνοῦ κὺρ Μανουὴλ εὐσεθέστατον 

ἴδιχτον, ἐπὶ Λουχᾷ τοῦ πατριάρχου, μηνὶ ἀπριλίῳ θ, ἰνδιχτ. 

ιδ΄, -ι Νεαρὰ Μανουὴλ περὶ τῆς ἀνωτέρω συνόδου. 

- [Ἐνταλτήριον γράμμα τῷ ἱεροδιαχόνῳ...... . ἐν ἔ- 

τει 6900. 

-- ̓ Ιστδώρου Θεσσσαλονίκης τοῦ Γλαβᾶ, περὶ τοῦ ἐν ἔτει 

ἢ ὙΡῪΣ τς , ἐν πόας ΘΕ -" : 6837 φεύρ. ιε΄, ἰνδ. ιβ΄, φορέσαντος τὸ μέγα σχῆμα Ούγγρο- 

ὀλαχίας ᾿Ανθίμου. 

- Περὶ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος πρὸς τὸν Ταρχανειώτην, 

πατριαρχιχόν. 

---- Αύσις συνοδιχὴ ἐπὶ ταῖς ἐρωτήσεσιν ἃς προέτεινεν ὁ 

ἐπίσχοπος τοῦ Σαράη, ἐν ἔτει 6984. 
- »Μ , « - , ΄- 7] 

- Ὅρος ἤτοι: τόμος τῆς ἱερᾶς συνόδου τῆς συγχροτηθεί- 

σὴς ἐν τῇ θεοφυλάχτῳ μεγαλοπόλει Μοσχοθίᾳ, ἐν ἔτει ἀπὸ 

χτίσεως κόσμου 717ῦ, ἐν μηνὶ ἰανουαρίῳ ἰνδ. ὅ΄. 

--- Σύνοδος ἐπὶ τοῦ εὐσεθοῦς βασιλέως χαὶ μεγάλου χνέζη 

Τ᾿ ὠὡάννου Βασιλοοίτζη, διὰ τὴν σημείωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ. 

»Ἔ 



ΠΥ. 
- Κανόνες τοὺς ὁποίους ἐπρόθαλαν εἰς τὴν ἱερὰν σύνο- 

δον οἱ μακαριώτατοι, ὅτε χὺρ Παΐσιος πάπας καὶ πατριάρχης 

Αἰλεξανδρείας χαὶ ὅ τε κὺρ Μακάριος πατριάρχης ᾿Αντιοχείας 

περί τινων ἀναγχαίων ἐκχλησιαστιχκῶν ὑποθέσεων. ---- Ζητήματα 

διάφορα διὰ νὰ τὰ λύσωσιν οἱ δύο μαχαριώτατοι πατριάρχαι 

ὅ τε Παΐσιος ᾿Αλεξανδρείχς χαὶ ὁ ᾿Αντιοχείας Μαχάριος. 

- Περὶ τοῦ ἀντιμινσίου, ὅπερ ἐποίησεν ὃ χὺρ Νεῖλος ὁ 

᾿ πατριάρχης ὁ ἐκ τοῦ Χαρσιανήτου ὁ Κεραμεύς. 

᾿Ενταῦθα δὲ θεωρῷ χαθῆχον γὰ ἐχφράσω χαὶ πάλιν τὴν 

διάπυρον εὐγνωμοσύνην μου πρὸς τὸν ἐν Κωνσταντινουπόλει 

ὁμογενῆ Κι. Χ. Γεώργιον Κωνσταντινίδην, δι᾿ ὅσας ἐπεδαψίλευ- 

σέ μοι εὐεργεσίας, χειραγωγήσας με μετὰ τοῦ διαχρίνοντος τὸν 

ἄνδρα ζήλου εἰς ἀπονωτέραν ἐξερεύνησιν τῶν ἐν τῇ εἰρημένῃ 

βιθλιοθήχῃ ἀποτεθησαυρισμένων χειρογράφων. Ἔργον τοῦ πο- 

λυμαθοῦς τούτου λογίου δύναται νὰ θεωρηθῇ ἡ νῦν ἐχδιδο- 

μένη περίληψις τῶν πατριαρχιχῶν ἐγγράφων ᾿ διότι πρὸ πολ- 

λοῦ ἀσχολούμενον περὶ τὴν χοπιώδη ὑξλέτην τῶν ἐγγράφων 

τούτων χαὶ σχεδὸν περὶ τὸ τέλος τοῦ ἔργου εὑρών, ὅτ᾽ ἐπε- 

σχέφθην τὴν Κωνσταντινούπολιν, παρεκάλεσα νὰ μοὶ χορηγήσῃ 

ἀντίγραφον: χαὶ ὃ μὲν φιλόμουσος ἀνὴρ προθύμως ἐξεπλήρωσε 

χαὶ τὴν αἴτησίν μου ταύτην " ἐγὼ δὲ συμπληρώσας τὸ ἔργον 

καὶ χρονολογικῶς χατατάξας τὰ ἀτάχτως ἀντιγεγραμμένα ἐν 

τῇ Νομικῇ Συναγωγῇ ἔγγραφα, δημοσιεύω τὴν περίληψιν ταύ- 

τὴν, εὐχόμενος ἵνα τις τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐπεξεργα- 

ζόμενος αὐτὴν χαὶ ἀντιπαραθάλλων πρὸς αὐτὰ τὰ πρωτότυπα 

τοῦ πατριαρχιχοῦ ἀρχείου ἔγγραφα, ἐχδώσῃ ποτὲ πληρεστέραν, 

ὅπως οὕτως ἐπιλυθῶσ: πολλὰ ἀμφίθολα γεγονότα καὶ συμπλη- 

ρωθῶσι τὰ χάσματα τὶ ἀσχημίζοντα τὴν ἐχχλησιαστικὴν, ἢ 

μᾶλλον τὴν ἐθνικὴν ἱστορίαν τοῦ ἑλληνιχοῦ ἔθνους. 

Ἐν Βενετίᾳ, 1] ᾿Ιουλίου 1872. 

Κ. ΣΑΘΑΣ 



ἘΣ 

(Οορία ἐγαίία ἀ8] Αὐο ἶγίο βϑορδίο 46]1᾽ 600]. ΟΟηΞΙ 6} 1ο αἱ Χ. 
ΤΠΠ|τϊ οὐ ἴσο ΘΙΡΠΟΙ. 

Ε; ρἰδοιϊίο ἃ] βῖσν θ1ο, οΠ6 ἴο αἰδοοιηο ΔΙ} ϊο αἶνϑο- 

ΓΘ Ἐ 5510 5όῦνὸ αἰ ΥΥ. ΕΠ. ΠῚ η6, μάρριὰ δοαυϊδίαϊο ἴῃ 

Οοπϑίδη [Π0Ρ0}} Θ0 ἢ τηο]ύο τηΐο οαρίία]6, οἱ γἰβίθο ἀϊ νἱία.. 
ΔΙφυδητ ΠΡ] δη οἢἰβϑίταὶ. βου {1 ἴῃ. οαΡαίίοθθ αὐθοο αἱ 

τηδήο 46 ϑαηίΐ 6 Ποίουϊ, ο116. ρἷα θύδηο ἴῃ. 48] Ῥαίαροαίο 
ἰαηαθ! ἴῃ τηο]ία βἰπηᾶ ; δὲ. Θββθῃοηηὶ 5ἰατὶ ῥ᾽ ὰ σοἹίθ ΤἹ ἢ Ϊ6- 
δὶ ἀὰ τηο]εἱ ρουβοηδοθὶ ὁοη ΟΠΘΡΊΡΙΩΪ ΡΓ62ΖῸ 816, οἢ6 πμηὶ 

βαγα ἀ᾽ ἀναηίασρσίο οοηΐθηξαίο, ΠῸη ΠΟ γο]υΐο οοποΘαθ]Ϊ δι} 
ΔΙουηο, ρυΐτηα αἱ ργΡΟγ] ἃ ΨΥ. ἘΠ. ΠῚ μη. οοπθ ἀθρηϊ 

4611 Πα Γἰργραῦα ῬΡῈ.ἃ, οϑϑοηάο θϑϑὶ ΠΙΌΡῚ βία σνϑααίὶ 

ἀ4}1 Εδο] πο 515." Ζαδῃηθ ΒΟβΌθη0 [υοἰΐονΡ. Ῥὰ}.ο ἀ61}1ἃ 

Ἰησιαα αγθοδ, δὲ 4811ὰ θυοηα τηθηιοῦῖᾶ 46] Μιῖο πιο γᾶ 
Ῥδοῖο ϑουνιία αἱ ογάθηβ ἀθρ]ὶ Ἰθοο. πὶ ϑῖρν. ΕΙΠΟΥ δου ὶ 46] 
βσα!ο οὐ. δυϊπηαίὶ αἱ 486]. νά] 6, οἰ6. θη θηΐθ᾽ Β0η00. [1 

ΔΡΡΥΘΒΘΡνΟ ρογὸ, οὐ ἀοῆο Τρ θηΐθ. 6 ἃ] σο.6 ΥὟ. 5ρ-- 

ΡὈ]Ϊοαη 4016, οἷν ἰῇ σἱσοιηρθηβϑἃ 8ὶ ἀθρῃϊηο ΘΟΠΟΘ θυ μη γο 668. 
οὐ [ἀοοϊὰ ἀἰ- ρούθυ Ἀββ νοῦ οὐ Πρ ραν ἀη ΠδΙθραίο, ὁ ὁ0η- 

Ππαίο ἴῃ Ῥγδρίοηθ, ἀἱ ἐγ. Δηηϊ. ἴῃ. σἰὰ, ουνϑῦο ἀπ. θαηάιζο 

ἃ ἴθιηρο Ῥ6᾽ βϑηΐθηζᾷ, 461} σοι Οοηβ.ο ἀἱ Χ., οὐγϑρο. ἀϊ. 
συ βίγορ]α ἸΡο. Μαριϑίθαίο ο Βϑρίπιθηΐο πο, οβἑϑηΐθ, ΟΠ6.. 
ΠΟῚ ΔΟΡΐα δαριηριίο 11] Γαι βίο 46] ἰθῦΖο 46] ἔβθιηρο, τηθῆ-- 

{τ ρογὸ π6}1ἃ ἃ βθηΐθηζα ΠΟ Υἱ 58 σοῃάϊοη8 δοὰπᾶ 

ἀϊ ἰθίηρο, ο ἀϊ βἰγοίοζζα Αἱ Βαϊοίίθ. Θυθϑία (σαί βᾶρᾶ. 

Ῥϑηΐρηα τϑὐρὶ θα οη6 ἀ611ὰ ρθη οβᾶ πιᾶηο αἱ ΝΥ, Εσο.6 
111.π|6, οὐ 5θηΖἃ β5ρ688ἃ 46] Ρὰ}}.0 ἀβῃη1Ό, ΓΒ ΓΟ Γὰ 1ηΡᾶΓίΘ6 

11 οαρὶτ816 ἱπιρίθσαίο ἀὰ πιθ Π6] δοαυϊδίο αἰ δϑϑὶ ΠΟΡῚ; ἃ 
ποία 46. 48}} βαϑὰ ααἱ ἀρριοηίαπηθηΐθ ἀθϑορ δα, οὐ Τηθη Γ᾿ 

ἴο 56 ΒΡΘΙὉ, οὐ" αὐΐθπάο ρναίίοβα σοῃοδβϑίοῃθ. απ πηθηΐθὶ 
τη86. 6] ̓ Ἰπομηο, αΓᾶΖ[8. 

16024..2. 9. ἀροϑβῖο. 



[ὰ 
'ς- 
“ὡς 

ΟΤν6. ΥἸΒροηαϊηο 1ἰ 5.1 ΒΘ Ιου παύου αἀ6] δύπαϊο αἱ Ρᾶ- 
θα, οὐ θθη ἰῃἤον πηι] αἰ αυδηΐο, Π6118 5ορ.[ἃ ΒῸΡΡ.6 51 60η- 

{16 η6, νἱϑίο, οϑβουγαᾶΐο, οὖ σοηβιαθραΐο ααϑηΐο 51 ἄθνθ, ἀϊ- 

Ο0Π0 1 ΟΡΙΠΙΟη 6. ἸΟΥῸ ΘΟ ΘΙ υΓαΙηθηΐο οὖ βοίοβουὑζοη αἱ 
ΤΔΠ ΡΓΟΡΙΪὰ 1πχίὰ 16 ἸΘροῚ πη πάδηᾷο ἰὰ τη θϑί μηδ ΒῸΡΡ.6 
605 ἰὰ ἸἰοΟΥῸ γἰβροϑία βούίο 5.9 1}10. 

Δαδηηθ Μᾶρπο Ὁ. Ὁ. Χ. --- ΕΥΔηοΘθ00. ΟΟΥΓΘΡ. 

ΝΙοοΟΙὸ νοπμανδηη Ὁ. ὦ. Χ, 

ἢ Πρὶν συ) 

(Ἔκ τῶν ἀρχείων τῆς ἑλληνικῆς ἐχχλησίχς τοῦ δ: Γεωργίου.) 

1599 2 Αργ116. ΠῈ ποιηΐηθ Π6ὶ ΕΘ Ϊ ΔΙΠΘ ἢ. --- ΑΠη0 ΔὉ 
ΠΟ ΓΔ. Ι0Π 6 1).21 ποδὶ {6858 ΟἿ ΡΙΒΦΙ τ ]]]Θβῖπιο αα] Πρ ἢ 5.1ὴ0 

ΠΟΠΔΡΘΒΙΠΙΟ ΠΟΠΟ, ἱπαϊοίοπμθ ἀποάθοϊπηδ, α16. Ὑ67Ὸ ἹΠΘΙΌΕΓΊΪ, 

5θοσ πη δ ΠΊΘΠ 515. ΑΡΠ115. ν.Π ΟΠ ΒΙἀθυδπαο 1] [ΡᾺ01186. ϑἰδαίο 

4611ἃ ρ.ἴὰ νὰ ἰἴο Χοίο Ζιραγὰ Ῥγοίοθβρααγιο αα. 510. ΖΟΥΖΙ; 

1ο ρογὸ γον δ η ο τη β88η0 46]1ἃ τηθηΐθ θ6 πο τἸβθηίο 46] 

ΘΟΡΡΟ βίδοθηθο 6] Ἰούΐο, ἢ ἔαῤίο. ΟΠ] Πη. ἃ τη6 Απα 88 αἱ 

ἘΤΟΟΪΙ ποά.ο αἱ ΝοηθζΖία, ἃἱ 4816 ἢῸ φῃοϑθηΐαΐο 1ἃ ργθβϑϑηΐβ 

Θά ]ἃ βορὰ. ἀἃ Δ]ῖθηα. τπᾶη0, οὐ ΘΘΒΘ ΔΟΙῺ] 616}18 ΡΘΓ 

6580 ΠΟ(.0 ἀΪἱ ρᾶγΟΪὰ 1 ρᾶγο]ἃ βἰδία 1οὐΐὰ, ἀ1551 ἴῃ θ988 00}-- 

ΤΘΠΘΥΒΙ 11 Τη10 αἰζμηο ἰθϑίατηθηΐο οὐ αἰζπιὰ νοϊοηϊὰ, οἱ ρουὸ 
1ο ρΓθρδὶ, οθ. 4611 ἴῃ ὅᾶ80 αἱ τηϊὰᾷ πιοῦΐθ ἀονθθ86. ἈΡΓΊΓΡΘ, 

ῬΆΒΡΙΠΙΟΑΡ, ΘΟΙΏΡΙ οὖ ΤΟ ΌΤΙ ΒΘΟΟΠΔῸ 1᾽ π80. αἱ ποίατὶ αἱ 

ψρηθΖία, βἰσομὸ 001] ἰοσηὰ αἱ ραθὈ!οο ἰδϑίαπηθηΐο, οἱ 

ααδηΐο ἃ ἴου πα αἰ α οορία ΡῈΓ δηᾶδΡ ἰὰ ῬΓΘϑθηΐθ ΡΓ656η- 

ἰαΐα ἰπ (Δ ΠΟΘΙ ]6γ1ὰ (ἰ551ν ὁΠ6 ρΡδβθηΐαββθ ααθϑία, οὐ ασαδηΐο 
8}}1 ἸΟΟΘΠΙ 911, αἰβδὶ ΠῸΠ. σ ] 61 ΑἰΠῸ. ΟΥΑΙ ΔΓ. 

όσα 11 ἴθῃοῦ 461}1ὰ βοργδάθίία οϑαα]ὰ. 
1π ΠΟΙΪη6. ΠΟΙ Αμηθη -- 1599, δαὶ 14 ΜδγΖο 1π 

ρηθδίδ. [0 τ ]η]η0 56 Υγ0 αἱ Π]ο Ζοίζο Ζίραγὰ, οὖ οἱ δρᾶ- 

Τά γῖο 46] αὐ. 1). Ῥιοίγο νοϊγοάα ῬΊΘΏΟΙΡΟ αἱ Μοϊάαγίδ, 685- 



Γ΄ 

56Πη60 Οἢ6 10 τη δἰίγουο βθῖηργ βορσοίίο 411 ᾿ηἢττηϊὰ αὐἱ 

ἴῃ οηρίϊα 0 σοϊαΐο ῥυἸπἸθυδιηθηΐθ ἃ σΟΥΘΙΏΔΓΘ ἰὰ τηϊᾶ 

δηΐμηδ, οὖ βϑϑοοπάδ ἰὰ τηἷὰ πΊ0Ρ]16, οἱ ἤρ]]ο]ϊ βθοοπάο ἃ 

σοηϑαφίαα!ηθ οοβὶ αἱ τἹομὶ, σοηθ αἱ ΡΟΥΘΙΪ --- ΕΓ ῥΡτηᾶ 18- 
5010 Ρ6Γ ]᾽ δηϊπια τηΐα Πυσαί! υϑηθίδηϊ οΟΥΓ αἰ τη }}16 ἀαἱ- 

σθηΐο, 856 βϑᾶγὰ ρΡΟΒΒΙθ116 ΘΟΙΏΡΓΆΤ ἰὰ οαϑὰ 46] ΟὐΟΠΪηὶ ῬΘΓ 

[Αυ1ἃὰ ὯΠ Πηοπδϑίθυ!ο ῬῸΓ ἀριαίίοηθ 46}16 Β ο᾽ σῖοβθ ατθομο, 
518 Τη6550 500Γ8ἃ ἰὰ φρογία 46] ἀοἰΐο Μοῃδβίθγϊο 1] ΠΟΙη6 τηΪο, 

οὐ 14 τηΐα πᾶ, οῃ6 Ζοίίο Ζίρανα 46}14 ΟἸἰἰὰ ἀἱ Ἰαπίηδ, δὲ 

Ργπηοϑραίαγιο 46] 55. αὰ. Ρίθίνο Ῥγθποῖρα αἱ Μοϊ]άδγυϊδ... 
δὐ ρδυϊπαθηζὶ βορὰ 4611 ἴᾶνοὶα, οἷ τηδηρίαγηπο 16 Μο- 

8016 5ἰα αἰριηΐο 1᾿ ̓ τπηαρίηθ 4611 Β. Κ. Μαγία, οἱ ἴὸ βἴδῃ- 

ἀο ᾿πδηῃχὶ οὶ ἱπριποοομίαίο, δοοίοομθ νθάθη 08 56ΏΡΓΘ 8 

ΜοΠΔΟΠ6 ρΟβ58η0 αἶγα, Πΐο ο]Ϊ ρϑγάοηϊ --- Τΐθιη 86 ραγοσὰ 

8116 ΜόμδοΠ6 αἱ δαἀϊῆσαῦθ ὑπὰ Οδροϊοίζα ἴῃ ποῖηθ αἱ ϑαηίὶ 
ἈΠΔΡΡΙΡΙ, οὐ 56 Ῥ6Γ βοῦΐθ ΠΟῚ ϑαᾶῇὰ ροββ1 116 σΟΙΏρΓΆΡ ἰἃ 
“αὐνὰ οα88, οὖ ΠΟῚ 8 ΘοποΟγ ΘΠ ΠΟ Ρ6Ρ ἴα 1] ἀοίίο πιο- 

πδδίθυϊο, σορ]ο οἢ6 46 416}}} π21}16 ἀποδίϊ νδάϊηο ἃ] Μοη- 

(6 ϑαηίο, οθ 5] ἀϊνάδηο γα σϑηΐϊὶ ἀϊ 416}}} τηοπδβέθυιὶ ἃ 
οἰπφυαδηΐα Πασαίϊ ΡῈ ἅπΠ0, ροῦὸ 6116 δα οδὈ]ραίο ορη ἊΠῸ 

ἀϊ ἀούϊ τηοπϑϑέθυιϊ ΡῸΡ ἀηἃ γοϊία 1 ΔηΠῸ Π6] βΊοῦηΟ Π6] 
4816 ἰο Πανοῦὸ ραραίο 1] σοῆμη ἀβθῖζο τὶ ἀθῦθαηο [ΔΓ 

1 δβϑϑαιϊθ οὐ απθϑίο Ρ6Γ ἅπθ ἀυγθυΔηΠῸ 1 ΠΟ ϑἐθΤΙΪ, δὲ 56 

ΡΘΙ' 5ογΐθ ᾿ηΔη ΟΆ5567Ὸ 46]} ΟΡΌ]ΙΡῸ ροϑβϑᾶηο Γθηάθι οοηΐο ἃ 
δᾶ Μοίὰ ΡΕΓΡΟΠ6. 500 ραρηθηΐθ ἴῃ (ας! γϑηὶ πηοηϑ 61], 

βϑρδγδίδιηθηζθ ΟΥΥΘΡῸ 69]} τὴ Βἃ ποίαίο 00η Ραρὰ [).Π0 

Τοοπᾶ Ιρυτηθηο 46 ϑαηΐο Π]ομἰβίο ἈϑΡΥΪ ἀπι6 1η1}18 ΡῈ οϑῃηὶ 
8ΩΠΟ, οὐ ἔαϊ βου το σοη ἱ τηϊθὶ ραγθηΐὶ, τηὰ ααθϑίϊ 69]] Ἰαβοῖο 

δΔοοΙοσοἢ 6 58 ἰαἰΐο 1᾿ θββϑθαιϊθ, οοῖηθ οἢ6 πο δηζθάοίτο. {ἴθ 

56. Πηοῦϊρὸ αὐἱ ἃ Ναπηϑίϊα Ἰαβοῖο ᾿αοαί! απαίγοσοηίο, οὐ ο]] 

ΔΙΕΡΙ γοϑίαπεὶ ἀυϊοοπίο, οἢθ ϑαπηαπο Πασαίϊ βοίσθηΐο, ἃ 

5.10 ΟἸογρίο ἀϊ αΥ̓θοὶ, σοῦ αποϑίο ραίζο ρογὸ οἢ6 οοϊαΐ ἢ 6 

51 ἱγονογὰ Οδϑίδιο ἀθῦθα τη6' 16 511 βοργὰ ἱ τηοηΐὶ ἃ σπᾶ- 



ζ΄. 
ἄαρπο οὐ ομδ 1] ργὸ ἀϊ ἀθέξὶ Πασδίϊ 66. ΒοοάθυΆΠη0 ὉρὩΪ 

ΔΏΠΟ 5ἷα ἀϊνίβϑο ἱπ ἀμχθ ραυθϊ, οὐ οἢθ 1ὰ τηϑίὰ σὑϑϑίὶ 411 
ΟἸ 658, οὐ 1᾿ αἰέγα πιοίὰ οἷα ἀδία ἃ ἱ Οδρρϑὶ]απὶ ἀ61}1ὰ ἀθύϊα 

ΟἸΐ658 ἀϊ 5.10 ΑἸογρίο ἀϊ ατϑοὶ, σοῃ απθϑίο ραίζο ρϑτὸ 11] 

βᾶπο ΟὈὈ]ραῦ ἑαυταὶ ἀπ᾿ ΑΥΟ Πα, οὖ βθρϑὶΠ1 ἀΘη(1Ὸ 1] τηΐὸ 

ΘΟΥΙΡΟ Π6] Ἰοοο ρεῦὸ 4611 ροῦΐα ἀϊ ϑδηΐα ϑδῃφογα η, ΟΥ̓ΥΘΡῸ 
ῬΘΓ 6220 4611 Ῥᾶποᾶ οἶδ βἰὰ 11] ἀδϑία!ἀο, δὲ ὁΠ6 1 (δρ- 

ΡΘΙΙδηὶ βίδπο οὈὈ] σαί βθιηρυ οσὴΐ ϑαραΐο ΑἰΡΙΩΪ 800} [8 

ταΐα 5θροϊζυτα ἀπὸ Τυϊδαρίο, οὖ 58 ΤΠ] ΠΟΠΘΓΆΠΠΟ ΡΘΡ 6048]-- 

6.6 βᾶθαΐο ἃ πο ἀϊν ἀϑίίο Τυϊβασίο ἃ Οδρ6]]δ}ὶ 5ἰὰ (οἹτο 
Ἰ] ρρὸ, 616 δ]: δρραγίθηϊγὰ Ρ6Γ 406} ΔΠη0, οὖ 5ἰα ἀδίο ἃ]- 
Ἰ᾽ Ηοβρί 416 ἀθρ]᾽ Τπουγ}Ὀ}]}} --- Εὖ 58. ΟΠ ὙΟΡΡΆΠΠΟ ΤΆΓΊΩΙ 
᾿Ἄτομα π61 Ἰοοὸ οὔ ἴο πὸ ποιηϊηαίο βίη γᾷΟΟΟ]Θ 18 ο586 

τηἶθ, οὐ ἱ Πασαί βοργδάθίς, οὐ βίδπο τηδηάδίϊ Π6] ποϑίρῸ 

Μοπαβίουίο ποιηϊηαίο 5.0 Νίοοϊδο ἃ [οδπῖηᾶ, ἀογθ 50Π0 
ΒΘΡΟΙΪΔΙ ἃ Π00 ἱ πηΐϑὶ ργορθηϊθουΐ, δὲ Τὴὶ 5ΟΡΘ]Ιβοᾶ 0 ἰῃΒΙΘΙῚΘ 

Θ0Π ἸΙΟΓῸ, οὐ οἰδ ἰδοοίδῃο πᾶ βϑροϊζαγα, οὐ 16 ἀϊρίπρϑῃο 

ἀϊ βοργὰ 11 ποβίγο ϑίσπου Οδϑὰ Ομγιδίο, οὐ 818 ϑ]ογίοϑᾶ 

Μδάγα Ψογρίπθ Νίδγίδ, δ 6 Ο0ὴ 1 πηϊθὶ ρᾶγθ αὶ ἸΠΔῊΖΙ ἰΟΤῸ 

ῬΓοβύγαίο Π61}}} ΙοῦῸ ρἰβθαϊ, δὲ οῇθ βἰα τΏθ580 ὑπἃ ἰδιηρδαδ, 

Ο᾽8. ΠῸῚ 5ΠΊΟΥΖὶ Τηδὶ, ΟΟΙῚΘ ΤΙ ὨΔΠΠΟ ΡΙΌΠΊΘ550 8} ΠΟΓἃ 

48 πη 0 οἤ6 9]1 ἄσϑυοὸ ἀοπαίο 6161} Ηογΐο, οἢθ ογὰ αἱ πηΐᾶ 

Μαάγα ἴῃ Οβίϊαδ, οὐ 58 αἱ οἷὸ ᾿η8 ΠΟΛ ΠΠΟ αἱ ΠΟΙ [δ] 46}10 

686 πο ϑβογίξίο ροββϑίπο ἱ πιϊϑὶ Ομ ἰββαυ) ἀἰβροόποῦ 4611} ἀδιι 

ἀδδδυῖ, οοΙη6 ΟΠ6 ἃ ἸΟΙῸ ραγδγὰ, δὲ 586 ψΟΓΆΠΠηΟ, ἰδοοϊδπο 

ἸΟΓῸ ὑπ᾿ ΔΥΌΠἃ ἃ] τηοὰο ὁΠ6 406}}18 46] Ῥαρὰ 1).η0 Ἰοδβδΐ 

οαϊβοαίον αἱ ἀθύζο τηοπαβίαριο, δὲ 1 βοργδάθι ἀδηδιῦὶ ΟὁΠ6 

ἱ ΟΟΙΠΪ558..) ροβθᾶηο 5ρ6πά6ι" Παοαί! ὑγθοθηΐο, οὖ ἴδ ὯΠῸ 
Νοβοσοχηΐο, δὲ οἹΪ 11 ἐγθοθηΐο Πασαῦ νδάϊηο Π6}}} 56] 

Μοπδβίθυ!, οἢ6 δὶ ἐγοσδπμο Π6]]᾿ ἰϑέθβϑϑ 15018, οἰπαυδηΐα [)ὰ- 
ΟδἿ ΡῈ Ἰποπαβίθυϊο, οὖ βίδηο ΟὈὈΠ σὺ ἑαύίϊ 516. σοησ πη 

ΟΡΐ ΔΠΠῸ ΓΔαΠΠΔΓΒΙ ᾿Π516Π16. Π6] τη βίου. 46 ϑᾶηΐο Νὶ- 

ΘΟΪδο οορποιηϊηδίο 11 ΕἸ] γορίπο, ἄονθ 50Π0 56 ρο ἱ ἰ πιϊθὶ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. ζ: 



ΡῬΓΟΡΘΙΙ ΟΥΪ, οὖ [ἈΓΤῚ6 1᾿ Θϑϑθααὶθ, οὗ τη ΠΟ ΠΟ 8851 αἱ ἀδέϊο 

ΟΥ̓ ΙΠ6. ϑίδῃο ΟὈὈΙραί! τ η θ᾽ οοΠπίο ἃ [)10, 5ΘΙΏΡΡ6 ἤπο ὁΠ6 

ἀυγ ΓΔ ΠΟ 1 ΠΟ ΔΒ ΘΙ --- Ιἄθιη Ἰάβοῖο ἃ απδπίϊ πο πα β οΕῚΪ 

8 Τἰγονᾶπο ἃ Οδηΐπα 6110 Ἐδυθγοπάθ τπόηδοθθ Ὀυρδεϊ 

50 βϑδηΐα ΡῈ} αἰβραν {11 Πρὰ ἸΟΤῸ, δοοϊοοοπμ ρΟββδη0 ῬΡΟΡΆΡΒ 

ΙΔἀ1ο ΡΥ τη6. [ἴθπι 1ἰδ801ῖ0 απδγαηΐα ΘΟ ]η] αἶΟΤῸ ἃ α08- 
γΡαηΐα Ῥυδίϊ 46 [δ ηϊπ8, δοοϊοσοῃηὸ ΟΡ 0Π0 αἱ ΙΟΥῸ πὶ ἀϊοᾶ 

ααδιύδηΐδ Τη6556. ΡῸΓ 1᾿ Δηπηὰ τηΐᾶ. [06 ἰαβοῖο ἃ ϑἰδμιδί 
Ζίραγα υοαί νϑηθίϊδηὶ ἀϊθοὶ --- [ἴθι 1δβοῖν ἃ Ποπὰ Εδα- 

γα αΙ ϑογπιαία [ποαῦ! 8561 νϑηθίϊδηὶ -ς Τίθτη ἰαβοῖο Παοαίὶ 

ἰγθηία, οἢ8 βδίδπο αἰνιϑὶ ἴῃ {γ6 Ηοβριθδ!!, ἀἸθοὶ ΡῸῚ ΟΡ ἼΠΟ 
οἱοὸ ἃ διΐίο αἰο. Ῥαι]ο, ἃ 8.11 Ῥίοίγο 6 Ῥδοὶὸ αἱ Οδϑβίβιο 

οὐ 4}} ΤΟ ῸΡ 1} ---ς Τύθπη Ἰαϑοῖὶο 4116 ΗΒ. 46. τθοῆδομθ αὐρο 8 

αἱ Ψψερηθίϊα αοαίὶ απἰπάθϑθ, οἢ6 ΟἹ ἀδθθῖηο βραγρρο ἔγᾶ 

ἸΟΓῸ --- Ιΐϑπὶ ἰαβοῖο Πποαύϊ απᾶγδηΐα οἰπαπθ, Οἢ6 5ῖδη0 πηᾶ- 

γιδαΐθ γ6 Ῥοόουϑῦθ οὐἵαπθ 4611 ποβίγα παίϊοπμο -- 1ύθπι ἰὰ- 

5010 411 Μαρία οῇθ τὴϊ β6ῦνθ [)σαί, νϑηΐὶ --- Ιἔθιὴ ἸΆ 5610 

8 Ζυδηηθ6 ὈΓΪΩΟ 5 υν ζον αοδί ΟἸΠ6 ΤΙ ---- Π{6π| Ἰάβοῖο )- 

οαἰϊ οοθηΐο δοοὶὸ οἢ 6 τὴΐ ἀθρθδηο ἴδι 16 ταὶθ θϑϑααὶθ ΑἹ {αὐτο 

1 ΔῆΠπο βϑοοπάο ἰὰ οοπϑαθίμαϊηθ αἱ ἐατι 11 ΟΥ̓. 1 Δ 1 --- Πθτα 

4611} ἀδῆδυ! σομίδαϊ, οΠ6. χὴὶ Υἰΐγονο ἃγϑν, ἰαϑοῖὶο 4116 116 

ααυδίίγο ἢρ]α016, οἱοὸ 4118 ρυῖπηα ποιμηϊηαία Ῥαροπα υοδί 
ααδύςο 1}1}16, 811 βθοοπάδ ποιηϊπαία Ζῆνα ααδίίγο 121}}6 

Ῥασαίϊ. 8118 (6 γζα ποιηϊηαία οβαηα Παοαί! απδύςο ΤΉ1]16, 
8114 ααδίγα ποιηϊηδία 1580 61 Παοαί απαύίγο τη1}16, ο.6 

ΒΌΠΩΠΊΔΠΟ ἴῃ ἰ(αἰία αυδίίγο Πυαοδίϊ 5θάθϑ6 τα] 6, οὖ 1] γϑϑίο 

ἀϊ. 4.6110, οἷι6 τὴὶ 5] υἰΐσονα, οοϑὶ σοηέδαϊ, οοϑὶ αἱ Ζ061}16, οὐ 

οοϑὶ αἱ ἀγδράγὶθ, δύρϑῃηΐαῦὶα, ροββϑθβϑίοηὶ, δου] οὖ ἐα ίο 

6 ἴὸ Πο, Βθοομο 0Π6 ρᾶγδῦὰ ἢ6}1}} τηϊθὶ βοῦε 1, ὁΠ6. Γ6- 

βύθυ Δ 0. Π6116 τπηδηὶ ἀϊ πΐα τηορ] 6 Μαάοππα Μαγία, 511π|1}-- 
τηθπΐθ ἃΠ00 9]1 Πυσαίί οἢ6 Πο ᾿δϑοίδίο ἃ Ἰηΐθὶ ἢρ] πο]! Γ6- 

ΒΠΟ 60η 6551 ἢρ]ϊπ0}} Π6116 τηδηὶ αἱ πηΐδ τη06]186 )οηΠἃ 
Μαγία οὐ ἀθῦρα φόυθῦηδη} οὐ τηδυ]αγ] 6. οομη6 Ὀποηὰ 1η8- 



θ΄. 

ἄτα, οὐ ροσὸ οὔθ ἄθοβρα τηδγίζαυ]θ οοὴ αὐθοὶ, δὲ πῸη ΘΟ 
ΔΕΓα παίϊομθ, οὐ ἴδοοῖα οοπ ἱ ποδί! ΠρΡΊ.Ο]} ἑαϊΐο 1 6}10 

ΟΕ 1] Βιρ ΙΔα1ο Ο]Ϊ βριγοῦὰ, βϑῦοθ οδϑὰ ἰαβϑοῖο Ῥδίγοηδ 
αἱ ἴαν ὑαὐΐο 4.61}10 οἰ ἴο πο δουιθζο ἴῃ ταί 16 τηῖθ [δουϊ]τὰ, 

586. Ῥ6ὴ βϑραγαίδιηθηΐθ ἰαϊία ἴὰ διὰ ἀοίία ᾿πίθρτα οὐ 6 Ρὰ 

ΒΘΟΟΠΔΟ 016 ΔρΡρΡᾺΓ Ρ61 οαγία 4611ὰ 5818 ἀοίίθ, 1ἴὰ αὶ ἀούίθ 

6588 856 Τἱΐγονα Πδυθυ]α 6116 516 Τη8}1, 50] απηθηΐθ σΠ6 95]} 

τηᾶποᾶ ἱ ἀθηδυ! οοηίδαϊ 46118 σι ἀοίίθ ρϑὺ 11 αα8}1 ἀθὈ 18 
ΤΟΥΡΘ. 4161}1 ΤῊ161 Ῥ6η1 ἀθίϊα γᾶ τυ Ρ]}16 ; ΡΘΓΌΠ6 ὁ τηδηϊΐθϑίο 

8] ἸηοπΠ0 ΘΟΙῚΘ ἴ0 ΠΊΪ 500 ραγίϊίο ἀ4}18 “οαϑὰ αἱ τηϊθὶ ρΓγῸ- 
ΘΘΠΙΤΟΥῚ [Δ πο] .}}0 ΡΟΥΘΙῸ, οὐ Π|ὶ δηᾶδὶ ἃ ἔα οαν ἢποὰ 1] 

ΘΙΡ ΙἀΔ]Ὸ τηὶ πὰ δ]αΐαίο, οὖ 50Π0 σψϑῃυΐο ἱ τη] ἔναίβ}}} 

οὐ Ῥδγθηΐ,, οὖ 9ο]1 ἴὸ δ͵αύαίι ἴῃ {παὐίο 4116110 ὁη6 πὸ ροΐαΐο. 
ΠΙΟΒΙ Υδμἀο ρΡοῦὺ ο6. ΠΔΡΌΙΔ πο [αὐΐο ΘΟ 1 τηϊθὶ [γαίβ]}1 

ΘΟΕ ἀθ 1 ραίθνῃϊ θ6η1, οὐ οἱὸ ϑθρδυ ϑβίγηο Οἢ6. Ὀ6ὴ ΔρρὰΓ 
ῬΘΙ ἰβίγαμηθηΐο αἱ ποά.ο οὐ οοὴ ἰαΐΐο οἰὸ άβοῖο ἃ Ῥοβίο!η 

τοῖο {γαίθ!]ο οι ααδίξγοσθηΐο οὖ 811 Αἰ ύτο ποιηϊπαίο Ρὰἃ- 

ΠΟΘΟΠ ἔγαίθ!]ο τ]ὸ, τηὰ ΘΟ ΑἸ(γἃ πηϑδᾶγθ, ἰαβοῖο Πασδίὶ ἀ]-- 

Οοηΐο, Ο0η ααθδίο ραύίζο ρεῦὸ, οἱ8 ποὴ ἀβθὈδηο τη] 65 δῦ 

δ 1 ΤΙη16] ΠΟ] .0]1, πὸ ΙΔ ΠΟῸ Τα Τ]09}16. ΑἸ ἀδηδυὶ, ἢ θ᾽ 

ΠΟ ᾿αβοϊδίο ἃ τῇϊθὶ Πρ] 011, 58 ΡῸΡ Οᾶ80 ΙὩΟΥ15586. Δίοαη αἱ 
ἸΟΓῸ 6]1 Δ ἀθῦθδηο ρᾶγίγθ ὑγρὰ ΙΟΓῸ 186 ρᾶρίβ ἀοίοηζο, οἱ 
856 ῬΘΥ βογίβ 51 πιδῦϊαθϑθ ααδ] μα πὰ αἱ ΙΟΓῸ, δὲ οἢ6 πιο-- 

ΤΙ5586. ῬΡοΟΪ 88ηΖᾶ διθαϊζὰ ροβϑὰ ἀγ6 ὑηἃ ραγίθ Ῥ6ὺ 1᾿ Δῃϊ πη 
588 ἀογα οἹΪ ρἰδσογὰ, οὐ 1] γϑίο γδὰϊ Π6116 500 61186 5116, 0116 

51 ΑἸ ΓΟ ΘΥΔΏΠΟ ἴῃ 6556 γ6; οὖ 58 Ῥ6Γ ΒοΓΓ8 τ]ὰ Π]0Ρ116 ΠΟΠ-- 

πἃ Μαρία ΠῸΠ ροὐγΓὰ 50} Ὁ1γ6 16 τ] οϊδίϊομὶ 46] τόπο, 65-- 

Β6Π4Ὸ σἱογδηθ, δ νογγὰ πηαυι αν ϑὶ, ῬΡΟΒΒ8ΠῸ ἱ τηϊοὶ Πρ] Ό0]1 

ΘΟ ἰὰ ῬοΟγ οη6 (8111 580] ἀδηδῦ! ΟΟΙη86 ἢο 5ουίο, οὐ 11 

ΟὈΟΤΊΓ 5541] ἀθρθά πο ταϑίζου 1 ἀθυξ! ἀδπδγὶ 'ἰπ ἀπὸ ᾿ἰπΐθ 6558 

ἢπ 8}}᾿ οἱὰ αἱ τηδυιαγ]6, οὐ 588 νογγὰ 1ἃ τηδάγ 6 ΙΟΓῸ δ] αὐᾶ 716 

ἀ611ὰ 5σὰιὰ ἀοίθ, ὁ ἀθβ απ611ἃὰ δοο! ἃ 9116 ἴο οἹΪ Ἰαβοῖο ἀ6] 

τηΐο, οἷὸ ὁῃ6 95]1 βρὶγαγὰ 1] ποβίρο ϑῖρὺ 1Δάϊο οοηθ Ὀυοηδ 



’ 

ρ΄. 

ἸΔΡΘ, οὐ ΔΠ00 νοσ]α υἱοοράδυϑὶ ἀ 611 δηΐη ἃ τηϊὰ ΘΟ [87 
4υ 8] 0 ῃ6 1ἸΠ]οϑἰΠἃ --α [θη Ἰαϑοῖο ἃ Ηΐϊθϑο ἅπᾶ 468]16 ρῥἱὰ Β6116. 

5ρδ4θ γρϑηΐδάβθ, οἤθ τηἱ γἰζγονο ἤᾶγϑῦ, δ ρδυπηθηΐθ ἃ 
Θίδαγο ἀη᾿ αἰΐγα ϑρ4ὰ δγρϑηΐδάδ οοῆθ 588 -- Ιἰϑῖὴ [|δ- 
5010. ἃ] 516. Οοπίδητψιη 1] πλΐο ΖΔ ΘΙ] 60 τὰ Γ61}10 [αξίο 4118 

ζὰ οἤθϑσα σῸη ἱ Ὀοίζοηϊ ἀ᾽ ἀγρϑηΐο, οὐ ἰἴὰ οογυαίδ ἐοάγαία 
ΘΟ ἃ Ρ6116 5δηΐανι, δὲ σοὺ σϑὶαάο ρᾶυ οηᾶ2Ζ0 ὑϑοο ΐο -- 
Τύθπι ἰαβοῖο ἃ] Β.πηο οὐ Π]Ὶ ο Μοηβίσποῦ Αγοίσθβοονο ἀἱ 
ΕἸ]Δ461ῆΠ8Δ ἢ .πὸ ΟἌθΥῖ6] Παοαίϊ νϑηθίϊαπὶ ϑθϑϑαηΐα, δοσίδ᾽ 

ΟΡΡΘΡΙΙ 11 5δῖρ.ν Ιἀάϊο Ρ6Γ π16 Π6118 5186 οὐ ύϊοηὶ; τὴᾶἃ ΡΘΙΟΠΘ 
ΥΙ Γουδηάοϑὶ ταΐα Π]00}18 50]ὰ ἰαϑοῖο Ῥ6 τηϊθὶ (ΟΠ 5587] 

11 χηΐο [γαΐθ]]ο ποιηϊηαίο Μίβϑιθν ἀροϑβϑίοϊο, οὐ Μίββίθι ο- 

βίδηζίη Ῥδϊθοϊορο, οἢ6 ροβϑᾶπο ἰαὐξϊ ἐγ ἰηβίθιηθ οἱοὸ, δὲ 

τᾶ ΤΩΟΡ]16 ἀἴβροῦγθ ἴῃ ἰαζ6 οσοαϑίοηϊ, οΠ6 ἴαγὰ αἱ ὈΙΒΟΡΤΟ, 

οὐ τηΐα π]ορ] 6 Ποηπηἃ Μαῦῖα, οὐ ση6 ΠΟ ΡΟβϑϑῖη0 ἴδ 0588. 

Δ]Ιοαηδ ὰῃ 56 ηΖᾷ 1] 0 Π6116 0056 ροῦὸ, σῇθ ΔρΡρυΓΘΠΡΌΠΟ 

ἃ τΤηϊθ 1 ΠρΊα0}1, δὲ π6}}} ἀδηδυῖ, 6. 850 10 Ρ6Γ 1᾿δηΪπΊδ τη], 

Ὧ611Δ τΌΡθα Οἢ86 ἀϑροίία ἃ πιὶὰ πο] 5'ὰ θϑϑἃ, ΡδΙΓΌηδ 
5018 τηΐᾶ τ]06}16, δὲ ἴῃ οᾶ80 6 8ϊ σου 6. πηλῦϊζᾶγΓθ ἃ]- 

Τ᾿ ΠΟΙᾺ ροβϑᾶηο ἱ πηϊϑὶ σα] άθίι! ΟΟΙΏ 155 80] ἀΙΒροπθν ἀ6}}} 

ἀδηδὺὶ ἀθ πηϊϑὶ Πο]ῖαο}} 11] πηθο]ῖο, οἱοὸ τηϑύζο ἴῃ σαδάδρηο 
ῬῈΡ ἤπο 1] [θπιρο 46] τηαῦιίαν ἀθίθ τΐθ βρ]α016 : οὐ ααϊ ἃ: 

1 ἢἤπα ἀ6]|α ϑοργδάϑέία Οδβάιϊᾶ. --- Ργθί ουθα θ᾽ θη ΒΒ 8 ΠῚ 
γιγίαξθηι, οὐ ροζθϑίαξομι ἀο, ἐγῖθαο, αἴααθ σΟΠίθ ΡΟ ΘΌΡΓ85071- 

Ὀὐϊ5. πχθὶβ ΟΟ Δ 1558 115. ροϑῦ οὈἰζαμι πὰ, ἢ3η0 τηθᾶπὶ ΟὉΠ- 
ΤῊ 155 ῦατὰ ἰηὐγοιαϊ (6 η 40 {αν πηἰθηάϊ, ροίθπαϊ, οχίρϑπάϊὶ, ἴῃ 

ἴχ4.0 σοΟΙρδγ ηἀϊ, ἃἂο οπηηΐα 118 πϑοθϑϑα να ἑδοϊθπαϊ, 486- 
Ἰηδαπηοάπηι δρομπθί ἰθϑίαίου ἴϑοθυθ βΟβ56 1) 51 συ] γθΌη, οἱ 
ΡΘΙΒΟΠ Δ] 1067, δα αἱ ᾿στξαν. αὶ τη60 ἰαϑἰδηηθηΐο οὖ Ὁ] ΙΠη ΔΙῚ 
νοϊαπύαίθιη ἰηΐθυ θη "6 ΡΘΡϑα ρθη οοπροηδὺ οὐ 5115 

ΘΓ Θά 5. ΔΓ Πρ γᾶ5 ἄθοθιῃ, δὲ πἰ ἰ]οϊηϊη 5. Ρ.η8 Τ βίη 6- 

[ΠῚ 561Ὲ061 518 ρουπιϑηθαί ἢγιηϊξαίθ 5 5 {ΠῚ ΞΡ Γἃ 5ΟΡΙΡΟΪ 

ἰοϑύδίουῖδ, αὉἹ 60 ΠΘΡῚ γοσαγὶᾷ. “ἢ 



, 

ρα. 

ΟΠ550 βίρηστη ΠΟίΔΙ 5. 
Ερο Απάγθαβ 46. Ηθγου]β ᾳ. [). ΙΟΒΘΡἢ Ρὰ}.5 νϑποίδ ἃ. 

δαοίοτ δύ! θ5. ποὺ.1 ΘΟΠΊΡ]Θνὶ οὐ ΤΟΒΠΟΓΡΔΥΊ, 

ἰθϑοίθα ἢ. Ἡϊογθταΐα ΠΙδοοηὰβ 4. Π). ΝΙΟΟ]ΔΙ Οατθουβ. 

Τὰαθγυπὺ ἡ Εἰ Ὁ. ΕὙᾶπο. Βα Γαΐ! χα. 1). ΑΠρΘΙΙ. 

Π16 ΧΙ 081} 1599. 
Β.ἴὰ ἴῃ Βᾶποο [αϑἰϊβδίππο 1] ῬΟΪο (Οτατ 588 010 Π 6] αἰ Μ.ἴο. 

{Π γδελῦν ς1.) 

(ἐκ τοῦ Τα ΔοΠ θυ, ΒΙΒ]]οΥἢ. οἰσίοα ΨΙΠΑΟΡΟΠΘη815 11, 21). 

Σωφρόνιος ἐλέῳ θεοῦ ἀρχιεπίσχοπος Κωνσταντινουπόλεως 

Νέας Ρώμης καὶ οἰχουμενιχὸς πατριάρχης, βασιλεῦσί τε πρῶ- 

τὸν χαὶ ἄρχουσι, μεγιστᾶσι καὶ τοῖς ἐν τέλει, πρὸς δὲ ἀρχιε- 

ρεῦσί τε καὶ ἐπισκόποις, ἡγουμένοις χαὶ ἱερεῦσι, χαὶ ὅλως πᾶ- 

σιν ἁπλῶς, χάρις εἴη ἅπασιν, εἰρήνη χαὶ ἔλεος παρὰ θεοῦ παν- 

τοχράτορος. Γνωστὸν ἔστω πᾶσιν, ὡς ἐπειδὴ ἑάλωχεν ἡ ἡμε- 

τέρα πατρίς, ἡ βασιλὶς τῶν πόλεων, ἡ τῶν βασιλέων χαθέδρα, 

ἡ Κωνσταντίνου πόλις δηλαδή, πολλὰ τῶν ἱερῶν πραγμάτων 

τῆς πίστεως ὑπὸ τῶν ἀθέων Τουρκῶν χατεπατήθησαν ἀναιδῶς, 

εἰκόνες δεσποτικαὶ τῆς παρθένου Μαρίας καὶ τῶν ἁγίων πάν- 

των ἱερὰ σχεύη, ποτήρια δηλονότι χαὶ εὐαγγέλια, τίμιοι σταυ- ; 

ροὶ χαὶ ἄλλα τῶν ἱερῶν" ἃ θεωροῦντες ἡμεῖς οἱ τάλανες, τύ- 

πτοντες ἡμῶν τὰ στήθη ἐνεοὶ γεγόναμεν, χαὶ δαχρυρροοῦντες 

στεναγμοῖς σὺν λύπῃ ἀφορήτῳ κατετρυχόμεθα. Οὐ πολὺ δὲ 

τὸ ἐν τῷ μέσῳ, χαὶ ἡ Τραπεζοῦντος πόλις μεγίστη τε χαὶ 

περίφημος, βασιλική τε ὑπάρχουσα καθέδρα, ἑάλωκε παρὰ τῶν 

ἀθέων καὶ αὕτη Τουρχῶν, καὶ αἰχμαλωτίσθη πικρότατα " τῶν 

εὐγενῶν τε πάντων χομισθέντων ἐν Κωνσταντίνου πόλει, σὺν 

αὐτοῖς χαὶ Δαδὶδ ὁ βασιλεὺς Τραπεζοῦντος ἧκεν ὀλίγων δὲ 

παρελθουσῶν ἡμερῶν, κατέσφαξαν αὐτὸν σὺν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ 
ἀα πε τρισὶν οὖσιν οἱ ἀσεθεῖς, πάντα δὲ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ τῷ 



Ἀν δ 
νΑ 1 Α . ἅ 

παγῇ. ταῦξῃ 

χαὶ τῷ ἀρχιάτρῳ αὐτοῦ ᾿Ιχχώδθῳ τινί, ὃς ἦν πρότερον μὲν Ἰόυ- 

᾿ Ὁ ς τῶν Τουρχῶν χυρίῳ προσετέθησαν. Ἐν δὲ τῇ ἁ 
Ἵ ͵ ρ 

δαῖος, ὕστερον δὲ γέγονε Τοῦρχος, ἔτυχεν εἰς χεῖρας αὐτοῦ 

σταυρός τις, διὰ χρυσοῦ χαθαροῦ κατεσχευασμένος, τετράμερής, ΓΕ 
Ἢ ᾿ χ διὰ λίθων ὑχκίνθων ἐν ἑκάστῳ μέρει: πέντε, τύπον ἀναπληρούν- 

τῶν σταυροῦ ὁμοῦ λίθοι εἴκοσιν, ὧν ἐν ἑκάστῳ ὡς εἴρηται 

μέρει τῶν λίθων ἐγγύς, δύο μάργαροι λίθοι, ὁμοῦ ὀχτώ᾽ πρὸς 

δὲ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ “κατὰ μέσον σταυροῦ, λίθοι μάργας 

ροι τέσσαρες μέγιστοι, οἵ στρογγυλοειδεῖς οὖν ἄλλως ἔτυχον 

ἐξαρχῆς εὑρεθέντες. Κατὰ τὴν μεσότητα οὖν τοῦ σταυροῦ λ- 

θος ὑπάρχει. πολυτελής, δυσεύρετος δέ, ὡς βασιλεῦσι μόνοις Ἢ 

τοῦτον κεκτῆσθαι, χαρίτων͵ μεγίστων καὶ χρωμάτων ἀνάπλεῶς, 

οὗ τὴν καλλονήν τε χαὶ ποικιλότητα πᾶς τις θαυμάσεις τῶν 

εἰδότων, ὡς καὶ ἡμεῖς ἰδόντες αὐτὸν μεγάλως ὑπερεθαυμάσα- "5 

μεν. Κάτωθεν δὲ ὑποχρέμαται σφαιροειδές τι χρυσοῦν ἐγκόλ- 

πιον, ἔχον ἔσωθεν σίδηρον ἐκ τῶν τιμίων ἥλων τῶν προσηλω- 

θέντων τῇ τοῦ Χριστοῦ μου σαρχί᾽ δεικνύουσί τε τούτων τὴν 

πίστιν καὶ αἱ ἐν αὑτῷ ὑπογραφαὶ διὰ γραμμάτων ἐγκολαπτῶν, 

πῇ μὲν εἰσαινοῦντα τὸν εἰρημένον λίθον, λέγοντα: πολλὴν 

δ' λίθος ἀνδρίαν τε σοί, ξένε, δείξει, κατ ὕχνος αὖ- 

τὸν εἰ βλέπειν θέλεις" πῇ δὲ τοῦ μεγάλου ἀριστέως χαὶ ὁ 
βασιλέως ᾿Αλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ τὸ ὄνομα ἐπιφέροντα" ἐκεί- 

γου γὰρ ἐτύγχανεν ὁ εἰρημένος σταυρός. ᾿Ομοίως καὶ: τόν τῷ Ὁ} 

ἐγκολπίῳ μαρτυρεῖται τὸν σίδηρον εἶναι ἐκ τῶν τιμίων λίθων. ; ᾿ 

Εἴξωθεν δὲ τοῦ σταυροῦ θήκη ἀργυρά ἐστιν, εἰς ἣν ἐκ μὲν τοῦ ὌΝ 

ἔμπροσθεν μέρους Ἰησοῦς Νιχᾷ ἐπιγέγραπται" ἐχ δὲ τοῦ 

ὄπισθεν, τέσσαρα Ε' εἰσὶν δηλοῦντα Εὗρεν εὕρημα ἐκ Θεοῦ 

Ε΄ λένη- καὶ ταῦτα εἰς τὰ τέσσαρα μέρη εἰσὶ γεγραμμένα. 

Κατὰ δὲ τὸ μέσον ἀετὸν διχέφαλον χέχτηται, ὃς σημεῖον ὑ- 

πάρχει βασιλικόν: κάτωθεν δὲ τοῦ ἀετοῦ δύο γράμματα εἰσὲ 

Α. Κ. ἤγουν ᾿Αλέξιος Κομνηνός. Τοῦτον οὖν τὸν σταυ- 



ρὸν ἔχων εἰς χεῖρας ὃ ἀσεθής, ἧκέ τις ἄρχων, εὐγενὴς τὴν τά- 

ξιν, οὐκ ἀμέτογος δὲ χαὶ ἀρετῶν τῶν μεγίστων, εὐλαθούμενος 

εἰς ἄκρον τὰ θεῖα, ὀνόματι Γεώργιος Πόλος, ὃς μαθὼν περὶ τοῦ 
3 ε 

σταυροῦ ὅλος ἥσθη ἐφ᾽ ἡδονῆς, αὐτὸν ἐκ. τῶν ἀνόμων χειρῶν 

ἐχθαλεῖν, ὅπως εἰς χεῖρας ἔλθῃ χριστιανικωτάτου τινὸς αὐθέν- 

του, χαὶ ἵνα μὴ εἰς χεῖρας τὰ θεῖα τῶν μιαρῶν ὦσιν" ὅθεν 

μετὰ μεγάλων κόπων χαὶ πολλῶν ἀναλωμάτων ἠγόρασεν αὐὖ- 

τὸν, καὶ ἤδη κέχτηται καὶ κατέχει. ᾿Ελθὼν δὲ πρὸς τὴν ἡμῶν 

μετριότητα ἐδεήθη τε καὶ ἡτήσατο πίστιν ἔγγραφον ἡμετέραν 

δοθῆναι αὐτῷ περὶ τοῦ εἰρημένου σταυροῦ, ὅτι ὑπάρχει χρῆμα 

βασιλιχὸν καὶ ὅτι τίμιον βασιλεῦσιν, ὡς καὶ τὸ ἀληθὲς ἔχει. 

Μαρτυροῦμεν οὖν αὐτὸν ἀληθῶς ᾿Αλεξίου εἶναι τοῦ μεγάλου 

βασιλέως, οὗ τὰ εἴδη μέν, χαὶ τὴν θέσιν ἄνωθεν λεπτομερῶς 
, ᾽ » Νι ΞΕ ὥ - , Ξ νΞ: 

εἰρήκαμεν. Εἰς πίστιν δὲ πάντων τῶν ἐντευζομένων αὑτοῦ, 

ἐδόθη τὸ παρὸν συστατικὸν “γράμμα τῆς ἡμῶν μετριότητος τῷ 

εὐγενεῖ ἄρχοντι κυρίῳ Γεωργίῳ τῷ Πόλῳ, κατὰ μῆνα αὔγου- 

στον ἔτει ς 7,0 β΄. μηνὸς αὐγούστου, ἰνδ. ιβ΄. 

ἈΠ σελ 68.) 

(Εχ χειρογράφου τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλε: βιθλιοθήχης 

τοῦ Παναγ. Τάφου ἀριθ. 606 (1). 

Σέργιος παῖς ὦν, ἐμαθήτευσε παρὰ τῷ σοφωτάτῳ Θεο- 

φάνει ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ: ἐχεῖθεν δὲ μετέθη εἰς τὸ ὅρος 

τοῦ ἼΑθωνος, χαὶ ἐμαθήτευσε παρὰ τῷ μεγάλῳ Εὐγενίῳ Βούλ- 
Ω μ ὴ τ υ Υ ῃ ἡ. 1 

γαρι- αὐτοῦ δὲ ἀναχωρήσαντος ἀπ᾽ Αθωνος, προέστη πρὸς 
“- Α ΑἹ ν " » “Ὁ - , ,, " 

χαιρὸν τῆς ἐχεῖ σχολῆς" χατὰ δὲ τὸ «ψνθ΄. σωτήριον ἔτος, 1] 

(1) Τὸ χειρόγραφον οὐδένα τίτλον φέρον, περιέχον δὲ διαφόρους 

εὐχὰς, ἐγράφη ἐντολῇ τοῦ πατριάρχου “Ἱεροσολύμων Πολυχάρπου ὑπὸ 

τοῦ λογίου δευτερεύον τος ἱεροδιαχόνου Κὶ αλλινίκου, διατελέσαντος φίλου 

ἴσως δὲ χαὶ ἀαθητοῦ τοῦ Μαχραίου. 



ρὸ-. 

ἀνέθη εἰς Κωνσταντινούπολιν, χαὶ ἀνχδεξαμένου τοῦ μεγάλου 

Εὐγενίου τὴν αὐτόθι σχολὴν χατὰ τὸ αὐ ξ΄. ἔτος, ἠχροάσατο 

παρ αὐτοῦ τὰ θεολογιχὰ κατὰ τὸ αψξα΄͵ ἔτος" ἤχμαζεν οὖν 

χατὰ τὸ «ψο΄, καὶ. κατ' αὐτὸ ἀνεδέξατο, μᾶλλον δὲ συνεστή- 

σατο τὴν ἀμεληθεῖσαν πατριαρχιχὴν σχολὴν, ἣν χαὶ προῆγε 

μέχρι τοῦ «ψι, γ΄. ἔτους, καὶ ἐν αὐτῇ παρέδωκε μαθήματα 

ποιητικὰ, ρητορικὰ, λογικὰ, φυσικὰ, ἠθικὰ, πολιτιχὰ ἐκ τοῦ 

Αἰριστοτέλους, θεολογικὰ ἐκ τοῦ Δαμασχηνοῦ καὶ τῶν σχολα- 

στιχῶν θεολόγων, ἀριθμητιχὰ, στοιχεῖα ἀλγέύρας, στοιχεῖα γεω- 

μετρίας, γεωγραφίαν. 

Ε (σελ. οδ΄.) 

Τῇ 1 Σεπτεμύόρίου 1777, χαταγραφὴ χοινῆς συνεισφο- 

ρᾶς τῶν πανιερωτάτων ἁγίων ἀρχιερέων, ἕνεχεν βοηθείας τῆς 

ἐν Κωνσταντινουπόλει σχολῆς, προσδιορίζουσα ἑχάστῳ τῶν ἀρ- 

χιερέων τὴν χατὰ δύναμιν δόσιν, ἥτις προστεθήσεται δι αὐ- 

λικῶν ὁμολογιῶν ἐπὶ συμφωνίᾳ τόχου τὰ δέκα πρὸς ἕνδεχα. 

Ὁ πατριάρχης ὅ00. Ὃ Καισαρείας 200. ᾿Εφέσου 900. 

Η΄λιουπόλεως 100. Ἡραχλείας 900. Κυζίχου 950. Νιχομηδεί- 

ας 800. Νικαίας 250. Χχλχηδόνος 200. Δέρχων 200. Θεσσα- 

λονίκης 200. Κίτρους 100. Καμπανίας 150. Πλαταμῶνος ἀθῦ. 

Σερδίων 160. Πολυανῆς 150. Πέτρας 100. ᾿Αρδαμερίου 100. 

Ἰἱερισσοῦ 150. Τορνόδου 500. Τζερθενοῦ 100. Λοφτζοῦ 200. 

Πρεσλάόας 200. ᾿Αδριανουπόλεως ὅ00. ᾿Αμασείας 150. Πρού- 

σὴς 200. ᾿Ικονίου 250. Βερροίας 100. Πισειδίας 200. ᾿Αθη- 

νῶν 100. Ταλαντίου 100. Σχύρου ὅ0. Σόλωνος 100. Μενδε- 

γίτσης ὅ0. Κρήτης 250. Κνωσοῦ 100. ᾿Αρκαδίας 400. Αὐλο- 

ποτάμου 100. Ρεθύμνης 100. Κυδωνίας 200. Λάμπης 100. 

Πέτρας 100. Σιτείας 100. Ἱερᾶς 100. Κισάμου 100, Τραπε- 

ζοῦντος 100. Λαρίσσης 200. Σταγῶν 100. Τρίκχης 100. Λι- 



ρε΄. 

τζᾶς 100. ἼΚΟ 100. Γαρδικίου 100. Ραδοδιζίου 100. 

“Θαυμαχοῦ 100. Λοιδορικίου 100. Ζητουνίου 100. ἔλρτης 900. 

Φιλιππουπόλεως 00. Ρόδου 200. Σερρῶν 900. Δράμας 200. 

Εἰ λευθερουπόλεως 100. Σμύρνης 900. Μοσχονησίου 50, Μιτυ- 

λήνης 900. ᾿Ιωαννίνων 200. Δρυνουπόλεως 150. Βοθροντοῦ 90. 

Βελᾶς ὅ0. Χειμάρας 100. Διδυμοτείχου 160. ᾿Αγκύρας 100. 

Φιλαδελφείας 150. Μελενίκου 200. Νέων Πατρῶν 150. Αἴνου 
160. Μεθύμνης 200. Παροναξίας 800. Μεσημορίας 100. Βι- 

δύνης 900. Δρύστρας 100. Εὐρίπου 150. Θηδῶν 100. Σοφίας 

800. Βιζύης 200. ᾿Αγχιάλου 290, Βάρνης 50. Προϊλάθου 200. 

Μαρωνείας 200. Συληύρίας 100. Σωζουπόλεως ὅ0. Ξάνθης 150. 

Γάνου καὶ Χώρας ὅ0. Χίου 260. Λήμνου 50. Ἴμοόρου 50. Κο- 

ρίνθου 100. Δαμαλῶν ὅ0. Μονεμθασίας 200. Ἕλους 50. Μαΐ- 

νης 00. ᾿Ανδρούσης 100. Παλαιῶν Πατρῶν 150. Κερνίτσης 50. 

Κορώνης ὅ0. Μεθώνης ὅ0. Λακεδαιμονίας 100. ᾿Αμυκλῶν ὅ0. 

Βρυσθένης ὅ0. Δημιτσάνης ὅ0. Καρυουπόλεως ὅ0. Χριστιανου- 

πόλεως 150. Ναυπλίου 180. ᾿Ωλένης 100. Λιτίτσης 1560. Δη- 

μητριάδος 200. Σαντορίνης 50. ᾿Ελασσῶνος 100. Σάμου 100. 

Αἰ γαθουπόλεως 100. Φαναρίου ὅ0. Χαλδίας 200. Κώου 50. 

Τζίας 50. Κασανδρείας 200. Μήλου ὅ0. Σίφνου 50. Ανδρου 

100. Αἰγίνης 50. Πωγωνιανῆς Ὁ0. Τήνου ὅ0. Φερσάλων 0. 

Νισάδας 100. Ρέοντος 50. Νύσσης 100. Σκοπίων 100. ᾽Ερσε- 

κίου 100. Κιοστενζιλίου ὅ0. Σαμακοδίας 150. Πελιγραδίου 

200. Τούλτζας 150. Σδορνικίου 100. Πόσνας 100. Γιενὶ Πα- 

ζαρίου 100. Πελαγονίας 100. Καστορίας 100. Βοδενῶν 150. 

Κοριτζᾶς 100. Γχόρας 100. Στρωμνίτζης (Τιδέριουπόλεως) 

400. Σισανίου 100. Βελεγράδων 100. Μογλανοῦ ὅ0. Δεθρῶν 

50. Πρεσπῶν 50. Βελισσοῦ ὅ0. Καρπάθου 100. Γρεθενῶν 100. 



ΣῚΡ πο ἢ ΘῈ τρδῳ 

.Ὸ πατριάρχης Κωνσταγτινουπόχεως ἐπευ- 

χόμενος τὰ σωτήριχ ἐπιοεσαιοῖ, Ἂ 

ὑ Ἐν ὀνόματι τοῦ πατρός, καὶ τοῦ υἱοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου 

πνεύματος τοῦ ἑνὸς Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν. 

Ἔν: τῇ ὁμολογίᾳ, καὶ πίστει τῆς ζωοποιοῦ, χαὶ ἀδιαιρέ- 

τοὺ Τριάδος, πατρὸς ἀγεννήτου, υἱοῦ ἐκ πατρὸς γεννηθέντος, 

ἀϊδίου, ὁμοουσίου, χαὶ ἐπὶ ἐσχάτων τῶν χρόνων δὲ ἡμᾶς, καὶ 

διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σάρχα προσλαδόντος, χαὶ ἐνανθρω- 

πήσαντος, καὶ παθόντος, χαὶ θανόντος, καὶ ταφέντος, χαὲ.. ἐκ 

νεχρῶν ἀναστάντος, καὶ εἰς οὐρανοὺς ἀναληφθέντος, καὶ, πάλιν 

ἐν δόξῃ ἐρχομένου κρῖναι ζῶντας χαὶ νεχροὺς, καὲ πνεύματος. 

ἁγίου ἐκ. πατρὸς ἐκπορευομένου, συναϊδίου, χαὶ ὁμοουσίου πα- 
᾿ ε ΓΟ ΕΣ ᾿ [:4 , , 4 ᾿ » ΕΣ ΣῚ 

τρὶ καὶ υἱῷ, ἔζησα τὸν ἅπαντά μου βίον, καὶ θνήσχω, ἐπ᾽ ἐχ- 

πίοι. ζωῆς αἰωνίου, ἄφεσιν τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, διὰ τοῦ 

ἐχχυθέντος τιμίου αἵματος τοῦ Δεσπότου μου Χριστοῦ ἐχδε- 

χόμενος, εἰς ὃν ἔχω πᾶσαν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μου. 
ν 

Ὁμολογῷ οὖν καὶ δέχομα; ὅσα ὁμολογεῖ χαὶ δέχεται ἡ 

τοῦ Χριστοῦ ἁγία, καὶ ἄμωμος, καὶ ὀρθόδοξος ᾿Αποστολικὴ 

. Εἰχκχλησία, σέόομαι καὶ τιμῶ τὰ ἑπτὰ θεοπαράδοτα πανάγια 

μυστήρια, ἐν οἷς ἀπὸ βρέφους ἡγιάσθην, ἀνεγεννήθην, ἐζωοποι- 

ἤθην, ἐφωτίσθην, ὡδηγήθην, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου μου, 

εἰς πᾶσαν ἀλήθειαν. ᾿Αποδέχομιαι τὰ: ἀποστολικὰς παραδόσεεις 

χαὶ; τὰ ἔθιμα τῆς καθολικῆς ἁγίας ἐκκλησίας ὡς θεοπαράδοτα, 

ἀποστρεφόμενος πᾶσαν χαινοτομίαν, καὶ αἵρεσιν χαχοδοξίας τῶν 

᾿ματαιοφρόνων αἱρετιχῶν, ἀποδεχόμενος ἐν εἰλιχρινεῖ καὶ εὐγνώ- 

βονι τῇ διαθέσει τοὺς ὅρους καὶ ἀποφάσεις τῶν ἑπτὰ οἰχου- 

μενικῶν συνόδων, πεπεισμένος ὅτι πάντα ὅσα ἐλάλησαν ἐχεῖ- 

νοι οἱ θεοφόροι πατέρες, πεφωτισμένοι παρὰ τοῦ παναγίου καὲ 

τελεταρχικοῦ πνεύματος ἐλάλησαν χαὶ ἐκύρωσαν, χαὶ τύπον 
: ε ᾿ 

ἐν: 



»ἤδαν 

-"" ἡμῖν τῆς ἑξῆς διδασχαλίας ἐχορήγησαν, ὃν καὶ ἐσπούδασα 

κἀγὼ ὁ πάντων ἀνάξιος καὶ ἁμαρτωλός, δι ὅλου τοῦ βίου δια- 

τηρῆσαι. Εἰ δέτι φωραθῇ ἐν τόϊς. ἐμοῖς συγγράμμασιν ἀπᾷ- 

δόν τε καὶ ἀσύμφωνον, τοῦτο ὡς νόθον ἔστω, διὰ παντὸς ἀπό- 

ὅλητον καὶ ἄχυρον, καὶ ἐχτὸς τῆς ἐμῆς θελήσεως. 

καὶ οἰκτρῶς δέομαι τοὺς θειοτάτους πατριάρχας, τοὺς ἁγιωτά- 

τοὺς ἀρχιερεῖς, τοὺς πανοσιωτάτους ἀρχιμανδρίτας, ἱερομονά- 

χους, ἱερεῖς, χαὶ πάντα τὸν χλῆρον τῆς ἁγιωτάτης τοῦ Χρ:- 

στοῦ. ἐχχλησίας, μεθ᾽ ὧν ἔζησα τοσούτους χρόνους, ἀναμνησθέν- 

τες τῆς ὑποταγῆς μου, τῆς εὐλαθείας μου, τῆς προθυμίας μου, 

χαὶ τῆς ἄλλης σπουδῆς εἰς πάντα, ἵνα ποιήσωσιν εἰς ἐμὲ ἔλεος, 
᾿ ε " Ἡ ᾽ , ΠῚ ᾽ , , ι “Ψ 

χαὶ εἴ τι ὡς ἄνθρωπος ἐπλημμέλησα, ἢ ἐλύπησά τινα; καὶ τῶν 

ἀνηκόντων οὐκ ἐφρόντισα, συγχώρησιν ἐμοὶ χαρίσωσι, μεμνη- 
- 

μένοι μου ἐπὶ τῶν παναγίων αὐτῶν ἱεροτελεσιῶν. 

Πρὸς δέ, ἵνα μή τι σκάνδαλον ὑπολειφθῇ μετὰ τὸν θάνα- 

τόν μου, διεθέμην καὶ τὰ. περὶ τῆς ὀλίγης μου περιουσίας, καὶ 

θερμῶς παρακάλεσα τὸν σεθασμιώτατόν ὕου χαὶ εὐεργετικώτατον 

πατριάρχην Ἱεροσολύμων Κύριον Κύριον Πολύκαρπον, ἵνα λάθῃ 
Δι εἰ ἮΝ» Ν ῃ , Ἐ ΕΣ ε Ν ,ὔ γε ᾽ “ ἰὸ ΚΞ τὴν φροντίδα, καὶ πάντα ποιήσῃ, ὡς διέταζα ἐν τῷ ἰδιοχείρῳ 

μου χαταστίχῳ, προσπίπτων, καὶ δεόμενος καὶ τοῦ θειοτάτου 

χαὶ ἁγιωτάτου Κυρίου Κυρίου Κυρίλλου τοῦ δεσπότου μου, 

χαὶ προνοητοῦ μου χαὶ εὐεργέτου, ἵνα, ἐπινεύσῃ. ἔχειν τὸ. κῦ- 

ῥος διὰ παντὸς ἡ τοιαύτη μου διαθήκη. «ωτις,, Μαρτίου γ΄. 

ἐ Σέργιος Μαχραῖος διδάσχαλος ἰδιοχείρως ὑπέγραψα, ταύ- 
τὰ τ ᾿ Ξ ,ὕ ι 2 , Ν Ἂ τὴν βεοαιῶν εἶναι τὴν ὁμολογίαν μου χαὶ ἐσχάτην διαθήχην. 

4 (αὐτόθι) 

Ἵ Σέργιος Μαχραῖος ἰδιοχείρως γράφω χαὶ οἰχειοθελῶς 

διατίθημι. 

᾿Αφίνω κληοονομίαν τὸν βιρανέν μου εἰς Πλατᾶν, χαὶ τὸ 

ΡΝ ἙΝ ΣΤῊ Ἢ 



, 

ρη. 

ἥμισυ ἐργαστήριον τοῦ Ρίζου εἰς Φανάρι, ὅπου ἔχω ἀμανέτι 

διὰ 2800 γρόσια χαὶ διὰ 8000 γρόσια ἕτερα, καὶ τὰ ἐργα- 

στήρια 5ἰς Στρὲφ-πασιᾷ,. καὶ ἕν ροῦπι ἐργχοτηρίου εἰς Κεχαξ 

γιᾶ-κατὶν, τῷ ἐξανεψιῷ μου Κωστάχῃ, ὅτι αὐτὸς εἶναι χατὰ 

βάθος ἀπόγονος τοῦ γέρω Μαχρῇ καὶ χληρονόμος χαὶ ἐμοῦ. 

Εὔτι ἀφίνω αὐτῷ γρόσια 2000, χαὶ τὰ ροῦχά μου. 

᾿Αφίνω 2000 τῇ ἀδελφῇ μου ᾿Αφεντήτζα. 2000, τῇ ᾿Α- 

γορίτζα ἐξανεψιᾷ μου. 2000, τῇ Καλήτζᾳ ἐξανεψιᾷ μου. 2000, 

τῇ νύμφῃ μου Γιαγγάκηνᾳ, διὰ νὰ μοὶ χάμνῃ κάθε χρόνον τὰ 

ὑνημόσυνα. 200, τῇ παπαδιᾷ θυγατρὶ τῆς ᾿Αφεντήτζας. 9200, 

εἰς τὰ ὀρφανὰ τοῦ Κωνσταντῆ. 200, εἰς τὰ ὀρφανὰ τοῦ Γε- 

ὠργάκη Τσουχαλᾶ. ᾿ 

Τὰ ψυχικά μου 200, τῷ παναγιωτάτῳ δεσπότῃ μου" 

200, παρρησία εἰς τὴν μεγάλην ᾿Εκχλησίαν- 400, εἰς ἕνα 

μνημόσυνον εἰς τὴν μεγάλην ᾿Εκκλησίαν: 1600, εἰς τὸν πα- 

γάγιον Τάφον τοῦ Σωτῆρός μου Χριστοῦ" 500, εἰς τὸ μετόχι 

τοῦ ἁγίου Τάφου- 1000, τῷ ἡγουμένῳ Καισαρίῳ διὰ τὰ μνη- 

μόσυνά μου: 1000, ἔξοδα τῆς θχνῆς μου ὅ00, εἰς τὴν ἐκ- 

χλησίαν τοῦ ἁγίου Γεωργίου εἰς Νεοχῶρι, ὅπου θέλω νὰ μὲ 

θάψουν καὶ νὰ γράψουν τὸ ὄνομά μου εἰς μνημόσυνον" 200, 

εἰς τὸ μοναστῆρι τῆς πατρίδος μου μία παρρησία: 800, εἰς 

τὰς τρεῖς ἐκκλησίας, παρρησία " 200, δωρεὰν εἰς τοὺς ἱερεῖς ἐν 

αὐτῇ - 400; εἰς σαράντα τεσσαρακονταλείτουργα: 200, εἰς 

τοὺς πτωχοὺς ἐλεημοσύνην: 1000, διὰ τὰ μνημόσυνά μου εἰς 

τὴν πατρίδα - ὅ00, εἰς τὸ μοναστῆρι Βατοπέδι τοῦ ἁγίου Ὄ- 

ὕους παρρησία - 900, εἰς τὰς τρεῖς σχήτας τοῦ ἁγίου Δημη- 

ρίου, τῆς ἁγίας Αννης, καὶ Καυσοχαλύθης ὅ0, εἰς τὸ μετό- 

χιον τῶν Σιναϊτῶν᾽ 90, εἰς τὸν Μπαλῖνον᾽ ὅ0, εἰς Ξυλόπορ- 

ταν ὅ0, εἰς τὸν ᾿Αρχιστράτηγον- ὅ0, εἰς ᾿Αραπαντζῆ-μεν- 

τάνι" ὅ0, εἰς Σαρμασῆκι" ὅ0, εἰς ᾿Εντρενέκαπι" ὅ0, εἰς Μο- 

χλόν: 200, εἰς ᾿Εγρίκαπι᾽ 200, εἰς τὰ σπιτάλια- 200, τῷ 



ρθ΄. 

λογιωτάτῳ Κωνσταντίνῳ υἱῷ τῆς ἐξαδέλφης μου: 100, τῷ ἀ- 
, νεψιῷ αὐτοῦ: 80, τῇ παπαδιᾷ δούλῃ μου 10, τῇ ᾿Ανδριάννᾳ. 

᾿ Σέργιος Μαχραῖος ἰδιοχείρως ἔγραψα καὶ ὑπογράφομαι" 
σ καὶ οὕτω διχτάσσω, καὶ θέλω ἕνα πάντα μετὰ τὸν θάνατόν 

μου οὕτω γένωνται" εἰ δέ τις τολμήσῃ παρασαλεῦσαί τι τῶν 

ὑπ᾽ ἐμοῦ διοοισθέντων, ἐχέτω τὴν κατάραν μου. 

Ἔγράφη ἐν τῷ μετοχίῳ ἐν ἔτει χωις΄, μαρτίου ιγ΄, 

χυρωθείσης τῆς ὁμολογίας χαὶ δημοσίου διαθήχης μου δι ἐπι- 

Θεδαιώσεως τοῦ παναγιωτάτου οἰχουμενικοῦ πατριάρχου. 

([ξπὲὶ τοῦ περιέχοντος τὴν ἄνω διαθήχην φαχέλλου ση- 

μειοῖ ὁ Μαχραῖος τὰ ξξηε)- Ἢ ἀδελφή μου ᾿Αφεντήτζα εἶναι 

ἀπὸ ἄλλον πατέρα, χαὶ δὲν εἰσ σέρχεται εἰς χληρονομίαν χατὰ 

τοὺς κρατοῦντας νόμους" ὅ,τι ἄφησα εἰς αὐτὴν τὸ ἄφησα ἔ- 

λεος διὰ τὴν πτωχίαν τῆς. 

Η (σελ. πδ΄.) 

Σεργίου Μακχραίου ἐπιγράμματα. 

Εἰς τὴν ἐν Φαναρίῳ (Κωνσταντινουπόλεως) 

νεόδμητον σχολήν. 

Μυστιπόλοις σοφίης, ἐριτίμοις ἔξοχα μούσαις, 

οἶκος ὅδ᾽ αἰγλήξις, ἔδρυτο δημοτελὴς 

ἐχ χοινῆς δαπάνης χαὶ ζήλου ἀρχιερήων, 

ἡγεμόνων λαμπρῶν, εὐμενέων πολιτῶν. 

Ἂμο ιδαῖον. 

Αἰγλήεις οἶχος, βραχὺ τοῦτο, δόμοισι δὲ πολλοῖς 

συνδεδομημένος εὖ, τοῦτό τε χοινὸν ἔφης 

Μουσάων ἕδος: ἀλλὰ τίς οὖν Μούσαισιν ἔθηχε 

ταύτην δὴ ξενίην, δείματο δ᾽ αὖθι δόμον; 

Ἔχ χοινῆς σπουδῆς, κεδνοῦ ζήλου τε τὸ ἔργον, 

εὐμαθέης χοινῆς, κοινοτάτου ἐράνου " 



ΟΠ ξνθ᾽ ἄρα ἀφελίης προπάσης δὴ λύχνον ἔθεντο 

εὐσεθίης; ἀῤετῆς, χαί γ λόγων σοφίης. Νῳ 

ἐκ βάθρων ἐξήγειρε 

ὁσίου δαπάνη; 

᾿Αὐράμιος γὰρ τοῦ τε θρόνου, ζήλου τε ἀρετῆς τε 

ἄνδιχα διά ἄδογος σεπτὸς ᾿Αδελφοθέου. 

Προὔχων᾽ μεγέθει, ὑπεραυγάζων δ᾽ ἐπὶ χάλλει, 

δόξῃ ἘΑΜΕΣΠΕΥ ὄλοιος οἶχος ὅδε: 

τόνος γὰρ ἐξήγειρε ἀέγας χράντωρ ᾿Αλέξανδρος 

τῆς Δαχίης ἁπάσης ἔξοχος ἡγεμόνων, 

ἐν ἀρὰ τὰ μὰν ἄαπτον ἄρ᾽ ὄλθον, 

Ἣ χρήνη Χάριτας, χάρὶτ 

ἀγλαὸν ὧδ᾽ ὕδωρ, εὖχος 

Καλλίνικον γὰρ ἐπιστήσας χατεχάλλυνε τήνδε, 

φαίδιμον ἀρχιερεὺς Βουλγχρίας ἁπάσης. 

-“ ᾽ κι ᾿ , 

Εἰς τὴν σειρᾶν τῶν Πατερῶν. 

Τῶν ἱερῶν βίολων νόον ἐμφαίνει φιλάδελφος 

ἄλλος ὅδ᾽ ἐκ πολλῶν, γοῦνος ὁ τῶν Γχικάδων. 

Εἰς εἰχόνα ἀρχιερέως. 

Τίς χεν ὅδ᾽ ὄλοιος; ἐχ Νίελενίχου Θεσσαλονίκης 

παοῦ τ ἀνύμων χλεινὸς ἀγλαόφρων πρόεδρος᾿ 

«εἰ δέ γ᾽ ὅθεν ποθέεις χαὶ τοὔνομα, Δαμασχηνὸς 

“πατρὸς ᾿Ελευθερίου, πατρίδος ᾿Αντιγόνης " 



μὰρμαρυγαῖς ἀρετῶν οὖν στίλθε. Μακεδονίην, 

Ἤπειρον πᾶσαν, Θετταλίην, Πίεραν. 

Εἰς εἰχόνα Φριδερίχου βασιλέως. 

Ὅπλοις μαχητάς, τοὺς σοφοὺς δὲ τῷ λόγῳ, 
ἣΝ ᾿ νὰ “ ᾽ Ἄ 

δεινοὺς νικήσας πραχτικῇ εὐοουλίῃ, 

ΠΕ ἐδ τὰν πενεγοῖνν ΝΕΟΝΣ ἄναξ Βορουσῶν Φριδερῖχος ὁ μέγας, 

ἀριπρεπὴς πέφυχεν Εὐρώπης κανών (1). 

ματα πϑάκας- τσὶ ταν 

ὐὐρώπην ἡρῷον ἕδος σοφίη περιοῦσα 

δίζετ᾽ ἀνάχτων, ὃς σύννχος ᾿ 
ε Ν» τω ; 7 , 

ὡς δ᾽ ἕκετο Βρουσῶν παρ. ἄνακτα μέγαν Φρεϑέριγχον, 
ν 

ἘΕ ΑΝΣ ἘΣ ἜΝ ΚΣ κα ρον τον ετες 
-- οἷος οὁ [ὐρὼ πὴν πᾶσαν, ἔφ, ὁὀικάσει. 

χε Χουσόσχουλος ὁ Ῥάλλης, ἷ Ξ 

ἀλόχοιο χόνιξ, 

"Ἢ ὌΝ Ἕ .ιι “Ὁ (ὃ "Α ΄ εῶν νξϑτων γερο οζΌς, 

ἐοίγοχ δοάσχε: ξ [Ἢ . ὁρᾶσας 

ἀρετὴν ἐφάμιλλον 

Μεθῆχε σῶμα τῇ γῇ τὸν χοῦν ἐνθάδε 

χρχὴς ἀμέμπτου ἐν βίῳ λιπὼν τύπον, 
᾿ Ἔ » , Μ δ ΣΕ 
ἀριστύσουλος, εὐτυχής, εὔνους χράτει, 

7, δὶ ς« ν , 

ὁ πρὶν μέγας μὲν ἑρμηνεὺς διὰ χούνου, 

ἔπειτ᾽ ἀγαστὸς ἡγεμὼν Μολὸχθίας, 

ὁ ᾿Ιωάννης ὃ εὐκλεὴς Καλλιμάχης, 

ΕῚ ο , - Ἵ 

(1) ᾿Αντὶ τοῦ κανών, σημειοῦται ἄνω, πλάστιγξ. 



οιβ΄. 

τ 
δὰ 

θεῷ δ᾽ ἀπαύστως προσλαλῶν ἐκ τῶν χάτω, 

ὁρᾷ θεὸν νῦν ἐμφανῶς ἐν τοῖς ἄνω. 

Ἔνθάδε Λούκας χοῦν, τὸ δὲ σῶμα θεῷ ἀπέδωχε, 

οὐρανίῳ λήξει νῦν ὄλόον ἔχων, 

τὸν πλοῦτον γὰρ προφρονέως χρήζουσι χιχρήσας, 
Μ ͵ὔ » , 7ὔ 

ὦνατο χερδήσας οὐράνια χθονίων. 

Τύμδε τίνος; πότε δή; πῶς δ᾽ αὖ; θυγατρὸς Μαριώρας 

χαὶ Ἑλένης μητρός, ἔμπαλιν ἤγε θέμις " 

ἰδ᾽ ἀρετὰς τ' ἀχμήν, βίον αὐτῶν, ἔργα τε πεύσῃ, 
, , ,ὔ Μ ᾽ ᾿ 

πάντα μάθοις χεδνά, ὄλόια, εὐτυχέα. 

Θετταλὸς ἦν γένος, αὐτὰρ ἀκέστωρ ἦν πολύϊδρις 

Ρήγιος Λαπάτης, εἰ τριαχονταετᾶν " 

εἰ δ᾽ ἥσσων λοιμῷ, οὐ τόλμης, τῆς ἀγάπης δὲ 

χαὶ χρείας πολλῶν χαὶ φιλομαιμοσύνης᾽ 

τοὔνεχ' ἄρ εὐχλίης ἀρετῆς θ᾽ ἁπάσης ἐπ᾽ ἄατον 

οὐρανὸν εἰσανιών, πᾶσιν ἀφῆχε πόθον. 

᾿ 

Ἥχων εἰς εὐχὰς μὴ λήσῃ μου τεθνεῶτος, 

σὴν χάριν εὐσεθίης, αἰτῶ γὰρ ταύτην 
"Ὁ ,ὔ ε ᾽ ι Μ “ 

νῦν νέχυς ὁ χλεινός ποτε καὶ ἄρχων Νιχόλαος, 

ὡς χρήζων τῆς σῆς πρὸς θεὸν ἱχεσίας. 

Εὐθαλέος φύτλης Μαχριδῶν πτόρθος ἐπέραστος 

ἐχ Φουρνᾶς ᾿Αγράφων εὐπατρίδης ᾿Αγραῶν, 

Κωνσταρᾶς, ᾿Αλέξιος, ἠδὲ Γεώργιος αὖθις, 

ἐνθάδ᾽ ἀδελφοὶ τρεῖς κοινὸν ἔχουσι τάφον. 

᾿Αλλὰ σὺ τόνδε ἰδὼν μὴ εἰκῇ, λῷστε, παρέλθῃ, 

εὐχὴν δ᾽ εὐσεδίης στῆθι ἐπευξάμενος. 



Αἴ, πρὸ ὥρας τῷ δ᾽ ἀπεκρύθη τάφῳ, 

ὄρπηξ ἀγαστὺς Μαχριδῶν Γιαννάχης, 

ὁ πᾶσιν ἐσθλός, τῆς πατρίδος προστάτης, 

θανὼν ἀδίκως, οἷά περ πάλαι Λθελ, 

φθόνῳ πονηρῶν τῶν δοκούντων πρὶν φίλων 

λῃστῶν ἐνέδρᾳ ἐμπεσὼν μιαιφόνῳ. 

᾿νθάδε εὐπλόκαμοι Χάριτες, Μοῦσαι Πιερίδες 

χαὶ Ἑρμῆς αὐτὸς χοινὸν ἔθεντο γόον᾽ 

ὧδε γὰρ ὃ κλεινὸς φεῦ, Κωνσταντῖνος ὁ Ράλλης 

πρὶν μέγας ἑρμηνεὺς σῆμα προῆχε τάφῳ, 

μαινομένου ἔΑρεως πρὶν ἀτασθαλίῃσι παρ᾽ αἶσαν, 

οὐ χαλχῷ πληγείς, ἀργχλέῳ δὲ φθόνῳ. 

Τύμοον μὴ σὺ μάτην παρτρέξῃς, δάκρυα λεῖδε, 

χλαύσειε, εἴ κε μάθοις, σῆμα τίνος τελέθει" 

ἐνθάδε γὰρ Κωνσταντῖνος Ράλλης, γενικὸς πρὶν 

χαὶ μέγας ἑρμιηνεύς, σῶμα προῆχε γέῃ᾽ 

χλεινὸς τ᾽ ἐν χλεινοῖς καὶ πᾶσι μάλιστ᾽ ἀγαστὸς 

εὐσεθίης, ἀρετῆς, εὐεπίης προπάσης. 

Αἴ φθόνε, αἴ ἴΑρεε, πρὶν ἀτόσθαλε, πῶς προΐηψας, 

αἰνότατον τόδς πῶς ἔτρωσας ἄλγος ἐμόν; 

᾿Ενθάδε, πᾶς τις ἐρεῖ γάρ, Κωνσταντῖνος ὁ Ράλλης 

πρὶν μέγας ἑρμηνεὺς σῶμα προῆχκε τάφῳ. 

Ἐνθάδε σεπτὸς χοῦς ᾿Αγαθαγγέλου ἱεροῦ τε 

πνευμστικοῦ πατρός, θεσπεσίου τε σοφοῦ, 

χαὶ εὐαγγϑλικοῦ δὴ κήρυκος" ἔτι μικρὸν γῆν 

χαὶ ρέον αὐτῷ ἦν᾽ τἄλλα γῶο οὐράνιος. 

σαι. πτοο τῶσν 

βιγ. 
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ΚΟ ἸΌΣΤΑΡ ΟΣ ΕΑ ΑΙ ΒΟΣΝ ΤΣ 

,ὔ -" ΚΕ; » ᾿ Ξ- ,ὕ 
ποῦ τῶν συμοσντον ἐπὶ τῆς βασιλεύσει, τοῦ 

σουλτὰν Μεγ μετα ἐπιτροπεύοντος τοῦ Κι- 
Α 

προυλῆ γϑ ἔροντος Νε εχ εν πὰσ 

τῇ βασιλείας τοῦ σουλτὰν ᾿Αχμέ ῦ 

ποῦ σουλτᾶν Ὁ Αγ εν Ἐπὶ ἘρΘ τε στο τὴνι- 

χαῦπτα τοὺ Δαμὰ τ Χχαοὰν πχαᾶ. 

Ὃ σουλτὰν Μεχμέτης, υἱὸς τοῦ σουλτὰν ᾿Ιμπραχίμη, ὅστις 

εἶχε δύο ἀὸςε λφούς, τὸν σουλτὰν Σουλε εἴμ ἀνὴν καὶ τὸν σουλτὰν 

Α χμέτην, χαὶ υἱοὺς δύο, τὸν σουλτὰν Μουσταφᾶ χαὶ τὸν σουλ- 

τὰν ᾿Αχμέτην (οἱ ὁποῖοι ὅλοι ἐστάθησαν βασιλεῖς) ἐσασίλευσε 

ὡ στὰ πὸ σεληνιαχὸν ἔτος. . .. 

Βεζιρχζέμιδες, ἀγκαλὰ ἐστάθηχαν πολλοὶ εἰς τὸν χαιρόν 

που, ὅμως ἡμεῖς ἠξεύρομεν ἀπὸ τὸν Μεχμὲτ πασᾶν γέρο-Κι- 
᾿ 

προυλῆ, ὅστις ἦν τὸ γένος ᾿Αλθανίτης, ἔχαμιε βεζαρέτι πέντε 

χρόνους, καὶ ἀπέθανε βε(ίρης. 

Τοῦτος πολλὰ χατορθώματα ἔχαμεν" ηὗρε τὴν βασιλείαν 

πολλὰ διεφθαρμένην χαὶ σ δἰ Πσ  Σ ὁποῦ τὰ εἰσοδήματα τῆς 
’ὔ 

θασιλείχς τὰ ἐπωλοῦσαν μὲ δύο χαὶ τρεῖς χρόνους πρρτήτερα; 

γενυμενὰς ἐ αὐτὸς ἐπ τρόπος, ξπιᾶσεν ΠἼϑυς. ἐχξίνους ὁποῦ τὰ 

αὐτὶ ἀγοράσει, καὶ τὸ ὯΞ ὕν ὡν :] ο) Ν Ο᾽ -- ὡ- ΒΕ Ὡ Ψ9 δΝ ἘΣ τὶ δ τ (ἢν Ὁ ς- .» Ξ “ ΠῚ « 5 «-ν ̓ ο΄ [ΓῚ 

δευτέρου εἰς ἄλλους, καὶ ἀνέστησε τὸ βασίλειον. 

βασιλεία 

τοῦ σουλ- 
Ν 

τὸν 1ε.- ν πΞεχ: 
μέτη. 

βεζίρης ὃ 
Μεχμὲτ 
πασᾶὰς 

γέρο-ΚΚ - 
προυλῆς. 

τοῦτος 

πολλὰ, 



4 ΚΑ ΑΡΤΟ Δ ΑΎΓΟΝΝ ΤΕ 

Γ Εἰς τὸν χαιρὸν αὐτοῦ ἐστάθη ἕνας ἀποστάτης εἰς τὴν 

λλῆ ΤῊ Αἰνατολήν, ὀνόματι Τζελαλὴ Χασὰν πασᾶς, χαὶ ἐχυρίευσεν ὅλην 

Λα Ὧ σ- 

Ὁ ἐν πα 

᾿ , - -“ . “Ὡ 

σᾶς. πασάδες τῆς ᾿Ανατολῆς τὸν ἐπ τροσχύνησαν - τοῦτον ὅμως ὃ 

τὴν ᾿Ανατολὴν δυναστιχῶς ἕως εἰς τὸ Σχούταρι, χαὶ ὅλοι οἱ 

Ἄ ,ὔ “ὦ -, » 

γέρο-Κιπρουλῆς υὲ ἕνα ἐπιτήδειον τρόπον ἐχα τόρθωσε χαὶ τὸν 

ἐσχότωσαν. 

τα ἸΤΑΟ, ΡΣ ἘΣ ἕ “" τς ἐΞ ς ω 3 
ὥλωσις ᾿Επῆγε χαὶ εἰς τὴν Προῦσαν οὗτος ὁ βεζιραζέμης μετὰ 

ἴω 
“-᾿ 

"Ἢ -“ 

Τενέδου τοῦ βασιλέως, καὶ ἄρχισε νὰ ἐξετάζῃ περὶ τῶν ζορμπάδων, 
χαὶ Λήμ- Υ , ι 

ὁρίσχωντας πολλούς, ὅλους τοὺς ἐσχότωσε᾽ γ᾽ (ζ ς εἶς 
ὑοῦ, αὶ εὑρίσχωντας πολλοὺς, ὅλους τοὺς ἐσχοτῶσξε γυρίζωντας εἰς 

- Ἐπ᾿ γῃ Ν “ 

Τουρχῶν. τὴν Πόλιν, ἔφθασεν εἴδησις, πῶς ἡ ἀρμάδα τῶν Βενετίχων ὑπε- 

ταξε τὴν Τένεδον χαὶ τὴν Λῆμνον" τα τα ἀχούσας ἐπ ἣγε ν εἰς 

ΠΝ, ε Νι , “« 

Καλλίπολιν ὃ ὃς γχενεράλης τῶν Βενετζιάνων ὀνόματι λ[ου-- 

“Ψ ᾽ Δ" -“᾿ - 

τζινίγος, ἐχυνηγοῦσε τὴν ἀρμάδα τῶν ᾿Οθωμανῶν, χαὶ ἐπειδὴ 

τὰ λοιπὰ γάτε ἔργα ἐπρόφθασαν χαὶ τὰ ἐτράθηξαν ἔξω χαὶ τὰ 

»Ἐ Σι “ 

ἐξαρμάτωσαν, ἔπεσε χατόπιν κυνηγῶντας τὴν μπαστάρδαν, ὁποῦ 

: ε εὖ “Ὃ ᾽ 

ἦτον ὁ χαπετὰν πασᾶς, καὶ τὴν ἐχυνήγησεν ἕως ὁποῦ ἐμθῆχε 

μέσα εἰς τὸ μπογάζι: ὁ βεζιραζέμιης ὦντας ὄξω εἰς τὴν στε- 

“ τ ,ὔ 
" «λά μὴ 

ρεάν, χαὶ βλέπωντας τὰ γινόμενα, εὐθὺς ἐπρόσταξεν ἕνα τοπ- 

τ 
», ᾿π , “" δ, 

τ ἢν χριστιανόν, ὀνόματι Μάρχον, χαὶ ἔρριξεν ἕνα τόπι ἐπάνω 

“ 
“ 

εἰς τὴν μπαστάρδαν τοῦ γχε ἐνεράλη, καὶ χτυπῶντας τὸ χατάρτὶ, 

τὸ ὙΠ Ρ θισε, χαὶ ἐλάθωσε χαὶ τὸν γκενεράλην᾽ ἔρριξε χαὶ 

δεύτε ερον, χαὶ ἐχτύπησε τὸ ἐμ εἰς τὸ μέρος, ὁποῦ ἦτον 

Ν 

τὸ μπαροῦτι, χαὶ ἔπιασε τὸ κάτεργον χαὶ ἐχάηχε, χαὶ ἔμει: 

νεν ἡ νίκη τῶν Τουρχῶν, π ἐρνοντας ὀπίσω τὴν Τένεδον χαὶ τὴν 

ἌΝ νῆσον. 

παράδοσις Ο ρηθεὶς Μάρχος ἔχαμε καὶ ἄλλην ἀνδραγαθίαν - ὅταν 

τοῦνιπας: ἐπῆγεν ὃ σουλτὰν Μουράτης εἰς "τὸ Νπαγδάτ ι, ἔρριξεν ἕνα 
γδατίου ᾿ ΝΟΣ Ὁ : Ξ 

μὲ ἔγα τόπι καὶ μὲ ἐχεῖνο τὸ τοπι ἐπ παραδόθη τὸ ἐγάρορ: διὰ τοῦτο 

τόπι. κὸν ἔδωχε ζιαμέτι, καὶ τὸν ἔχαμιε χαὶ τοπτζίμπασην. ᾿Αχούων- 

τας ὁ βασιλεὺς τὴν πτοιχύτην νίκην ὁποῦ ἔχαμιεν ὃ βεζιραζέ-. 

υ;Ὡς, τὸν ἔστειλε χιλὶτζ καφτάνι μὲ τὸν χαζνεδάρην Μπιλάλαγαν 

οι ἐπ 
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Αἰράπην, ὁ ὁποῖος παγαίνωντας εἰς τὸν βεζίρην, τὸν εἶπεν ὃ 

βεζίρης, ἰδοὺ ὁποῦ ΤῊΝ φῶ τῷ βασιλεῖ νὰ σὲ κάμῃ χκισλὰρ ἀγα 
Ω σή, ὁποῦ ἐσὺ μὲν νὰ κυδερνήσῃς τὰ ἔνδον τῆς βασιλείας ἐγὼ 

᾽ 

5) 

λ ΝΑ Χ Ἐπ 5 , Α Χ Ν 
δὲ τὰ ἔξω: τὸν εἶπεν ΠΣ νὰ σηχώσῃ τὸν βασιλέα ἀπὸ τὴν 

τ ν “ 

Κωνσταντινούπολιν, νὰ τὸν πῊΥ. ἡαξ εἰς οὐ 10. τὶ 

τὸς ὁ βεζιραζέμης εἰς τὴν ν ἐξέ 
Ἡ 

Ν 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐγὶ ὑρι σε ἀν 

-Ὁ ὍΣ 

ἢ ὧν 

Αὐδριανούπολιν, ὅπου ΩΣ νὰ τμδ, περὶ τῆς Βλαχίας καὶ 

Μπογδανίας, ἂν ὑποτάσσωνται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ᾿Οθωμα-- δανίας. 
“" - Σ “ ΣΝ Ε ὦ 

νῶν, ἢ Σὰ ὅτι ἘΠΕ Νς μὲ τὰ πτερὰ τοῦ Ῥαχότίχη χράλη 

ας ὅθεν ἐμήνυσε τοὺς αὐθέντας, τὸν Κωνσταν- 
͵ 

τῖνον ΟΣ Νπασαράμπαν αὐθέντην τῆς Βλαχίας, χαὶ τὸν 
, » , τὰν, δ Α ε 

Στέφανον οὐμλδὰ "ΤΕ τῆς Νολδαοίας, διὰ νὰ ὑπάγουν 

γὰ φιλήσουν χέβι, ἐπειδὴ ὅταν ἔγιναν αὐθένται δὲν ἐφίλησαν " 

χισαν μὲ ταξίματα 1 πολλῶν ἀσπρῶν, 

ἴ ΣΕ Ά χαὶ ἐκ δευτέρου τοὺς ἐμή- 
ΣΣ 

αὐτοὶ ὅμως φοοηθέντες ἄ 

διὰ νὰ μὴν ὑπάγουν" ὁ { 

γυσε νὰ ἔλθουν χωρὶς χανένα φόθον, καὶ θέχουν γυρίσει πάλιν 

εἰς τὰς αὐθεντείας των αὐτοὶ χαὶ τότε μὲ χανένα τρόπον δὲν 

ἠθέλησαν νὰ ὑπ εὐνὰς ὅθεν τοὺς ἐμαζίλευσε, καὶ εἰς μὲν τὴν 

Μπογδανίαν ἔχαι μεν αὐθέντην τὸν συντοπίτην του Γχίχαν βόρ- 

ον χαπιχεχαγιᾶς εἰς τὴν Πόρταν, καὶ τὸν ἀξ .- δΝ ο -. [ὐ [ὡ τὶ [Ὁ] «τὸ [9] 
ΚΔ 5 « 

ΕΣ , Υ ιν κ - :.- ὦ -- ΄ - ἐρώτησε περὶ τῆς γυναιχὸς χαὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ Βασίλοοδα ποῦ 
Ἧ ι » “ἢ. “ . ᾿ ͵ ι ᾿ 

εὑρίσχονται, καὶ ἀπεχρίθη, ὅτι εἰς τὴν Μπογδανίαν, χαὶ τὸν 

πεν, εὐθὺς ὁποῦ ὑπάγεις νὰ τοὺς στείλης ἐδῶ εἰς τὴν Πόλιν" 

εἰς δὲ τὴν Βλαχίαν ἔκαμε τὸν Μίχνια βόδα, τὸν καὶ Τζομπὰν 

μπ τέην λεγόμενον. 
ε - 3 

᾿Αφ᾽ οὗ ὑπέταξεν αὐτοὺς τοὺς δύο τόπους, ἔχαμιε μεγάλην ὅποταγὴ 
: ἘΓροδελίου 
ἑτοιμασίαν χατὰ τοῦ ῬαχότζΖ χη, χαὶ ἐχστρατεύσας χατ αὐτοῦ εἰς Τούρ 

τὸν ἐνίκησε, χαὶ ἐχυρίευσεν ὅλην τὴν ᾿Ερδελίαν, χαὶ ἔθαλεν χους. 

ἄλλον χράλην ἡπόρς ἢ Γιάνους ὀνομαζόμενον, χαὶ οὕτως ἐπέ- 

στρεψε νικητὴς χαὶ τροπαιοῦχος εἰς τὴν ᾿Αδριχνούπολιν, καὶ 

ἐσχότωσε πολλοὺς πασόδες χαὶ μεγιστᾶνας. 
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χρεμᾶται ᾿Εχρέμασε καὶ τὸν Πχρθενάχην Χῖον οἰχουμενιχὸν πατριάρ-- 

ὃ πανα- χὴν ἀνήμερα τοῦ ἁγίου Λαζάρου, ὁ ὑποῖος ἐστάθη σοφὸς ἄν-- 
Ὑιώτατος. 

“ ΓΈ ἢ Α ε 9 

ρῶπος τὸν ηὖρε δὲ αἰτίαν διὰ ἕνα χαλόγερον ὁποῦ ἐπῆγεν: 

εἰς τὴν Μοσχούϊαν μὲ ἁπανταχοῦσαν περὶ ἐλεημοσύνης, ὅστις 

περνῶντας ἀπὸ τὴν Καζαχίαν, ἐπῆγεν εἰς τὸν χάτμανον τῆς: 

Καζαχίας: ἐχεῖ χατὰ τύχην εὑρέθη ἕνας μιο ἃς ἀπὸ μέ (αχίας" ἐχε «τὰ τύχην εὑρέθη ἕνας μιρςᾷᾶς ἀπὸ μέρους 
“ ι Ν ΄ ᾿ 

τοῦ χόνη, χαὶ μὲ τὸ νὰ προετίμησεν ὁ χάτμανος τὸν χαλό- 
λ 4 Ἷ ᾽ ΘΟΥἢ κ Ν , ς 

γήρον, καθίζωντάς τὸν πσράνω ἀπὸ τὸν μιρζᾶν, ἐφθόνησεν ὃ 
ὌΣΣΑΝ 4 Ἐς Ξ- πα τς ΞΕ. ΨΥ μιρζᾶς, καὶ ἐπιστρέφων εἰς τὸν χάνην εἶπε τὴν χαταισχύνην 

« “ 2 4 , “ «.᾿ὔ 

ὁποῦ τὸν ἔχαμεν ὁ χάτμανος, τιμῶντας τὸν χαλόγηρον περισ- 

σότερον ἀπὸ λόγου του, χαὶ εἰς τὸ γύρισμα ἔπιχσεν ὁ γάνης 

τὸν χαλόγηρον, χαὶ πέρνωντας τὸ γράμμα του, τὸ 
ᾧ «᾽λΔᾺ Η - ᾶ-.κ ΄ " 

τὸν βες ζιραζέμην, ὁ ὁποῖος εὐθὺς ἐπρόσταξε καὶ ἐχρέμασαν τὸν 
, . διαὶ Κ᾿ . ’ 

πατριάρχὴν " ἐγύρευε δι ταύτην τὴν αἰτίαν νὰ χαλάσῃ χχαὲ 
» δο ἣΝ Ὺ- ΄ 

μερικοὺς ἀρχόντους τῆς Πόλεως, χαὶ δια τοῦτο ὁ τζελεπὴ 

Κωνσταντῖνος Γουλιανὸς ὁ μέγας λογοθέτης τῆς μεγάλης ἐκ- 

παναγιώ- χλησίας ἦτον χρυμμένος ὡς πέντε γούνους ἀπὸ τὸν φόθον. αναΎ ! 51] ἃ! 3 ἵ 

τατος ὃ ἜΣ ποῦ τοῦ ἘΝ ΤΕ σ΄ 6 "-Π: Εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ τοῦ Παρθενάχη ἔγινε πατριάρχης ὃ. 

χούμης. Παρθένιος Χουμχούμης, ἀπὸ Μπρούσης μητροπολίτης. 

: Ἔχρέι μασε χαὶ τὸν ἀρχιε πίσχοπον Πεχίου, ὥντας εἰς τὴν 

᾿ » »" - , 
τάχης λεί ίας" οὗτος ἦτον ἀπὸ ἀσήμους γονεῖς, ὁ ἄρας. του γοῦνα- 

δραγου- 
μάνος. θῊς, χαὶ ἀπὸ μιχρὸν παιδὶ τὸν ἐπῆρεν ὁ Συρίγου, πνευματικὸς 

᾿ ᾿ , 

διδάσχαλος, θεολόγος χαὶ σοφώτατος ἄνθρωπος, χαὶ τὸν ἔθαλε 
:- » , 

χαὶ ἐσπούδαξεν ἑλληνιχά, λατινικά, ἀραδιχὰ χαὶ περσιχά, χαὲ 
» Μ ψ 

εἰς τὴν ἀρχὴν τὸν ἔχαμιε δραγουμά νον τοῦ ᾿Ἰμπερατόρε, μετῶ 3 Ι ΓΑ γΓτ ἷ Γ 

δὲ ταῦτα ἀπεχαταστήθη χαὶ μέγας δραγ ουμάνος τῆς βασιλείας. 

νέον ὃδό- Εἰς τὸν χαιρὸν αὐτοῦ τοῦ βεζιραζέμη εὐγῆχεν εἰς ὅλον 
Ξ ᾿ ΞΡ ἱ 

ι αἱ ἢ ΄ ΡΞ , » ’ 

σιμον- σὸ βασίλειον τὸ δόσιμον, ὁποῦ ὄνομ ο σουρσάτ, χαὶ ἐσὺύ- 

᾽ ΙΝ 

ναξεν εἰχοσιτέσσαρας χιλιάδας πουγγία ἄσπρα. 



ΒΡ ΟΕ ΠΑ  ΦΊΘΙΩΣ: τ 

Ἂν Φ 9 - 5 ΠΣ ἊΣ Εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ ἀπεστάτησεν ὃ προρρηθεὶς Δχνιοι «ὐρέντης 

βόδας, αὐθέντης τῆς Βλαχίας, καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Οὑγγαρίαν, Βλαχίας 
Ὁ ὃ Τχίκχας, 

Μπογδα- 

τῆς Βλαχίας, τὸν γίας ὃ 

χαὶ ἀντ᾽ αἰτοῦ ἔγινεν αὐθέντης ὁ Γχίχα βόδας, υνεταθέτωντάς 

τον ἀπὸ τὴν Μολδασίαν εἰς τὴν αὐθεντείαν 
τὸ Στεφανί- 

ὁποῖον τὸν ἐχακοφάνη " τὴν μετάθεσιν, ἀγαπῶντας περιο- πον 

σότερον νὰ ἦναι εἰς τὴν Μπογδανίαν. Κατ ἐχεῖνον τὸν χαιρὸν 

εὑρέθη εἰς τὴν Νπ τογδα νίαν ὁ Δούχα βόδας, ὁ ὁποῖος ἐστάθη 
β »ΝἮὍδὌδ 

χαμορόάσης τοῦ Βασίλοοδα, χαὶ τὸν ἐλάλησεν ὁ Γχίχα βόδας 

θυμωμένος, καὶ τὸν εἰπε καλὰ εἶναι αὐτά, χαμαράση, ὁποῦ 

ἔχαμεν ὃ Βχοίλόοδας, νὰ μᾶς εὐγάλῃ ἡμᾶς ἀπὸ τὴν Μπογὸχ- 

νίαν, χαὶ νὰ βάλλῃ τὸν υἱόν του, μάλιστα ὁποῦ τὸν ἐχόάμαμε 
ζ » ε νι 

τόσχις χαλοσύναις; αὐταὶς εἶναι ἡ ἀμοιθαίς; ὁ δὲ Δούχα βό- 
δ Ἄ; ἘἸΘΈΧΕ ῬΒ ἝΞ " ἌΡ ἭΝ τὰν τ ρτεοςς (θ᾽ λέ ᾿" ΕΣ ι ἜΞαι, 

δας ἠξεύρωντάς τὸν φιλάργυρον, τὸν ἀπεχρίθη λέγων, καὶ τὴν 

Βλαχίαν παρακάτω ἀπὸ τὴν δΐπ ' νίαν τὴν λογιΐζ 

δ “- 
χαὶ ἔχει περισσότερα ςἰσο οδήματα. τῶν ἀχούωντας τὰ τοιχὺτ δ 

ὶ 

ΠΕΣ Εἰς δὲ τὴν Μολὸδαοίαν ἔχαμιεν αὐθέντην τὸν Στεφα- 

νίτζαν βόδαν, υἱὸν τοῦ Βασίλθοδα τοῦ ρηθέντος, ὥντας ὁ πατήρ 

του σφαλισμιένος εἰς τοὺς Ἑπτὰ Γουλόδες. 
Ν ΕΣ ᾿ . , κι ᾿ νι “΄“κ. Ἀν ΟΝ ται ΕΝ 

Δὲν ἐπέρασε πολὺς χαιρὸς εἰς τὸ ἀναμεταζὺ, χαὶ εὔγαλε ἔξωσις Ξο 

᾽ν ᾿ ι ἤν ποῦ Γχίκα 
τὸν Γχίκα βόδαν ἀπὸ τὴν Βλαχίαν, μὲ τὸ νὰ μὴν ἠθέλησε γὰ “ρδὲχ τι 

ἘΣ ῳΜΜὩῳ 

ΕΝ , ΔΡΉ δας ρον εν ΚΕΝ ς ἈΡΕΌς ΦΥΝ ΟΡ ὦ ἐμὴ τριάντα πουγγία ὁποῦ τὸν ἐζητοῦσε ὁῶ ἐπιδουλῆς 
ΤΡ δεν ΡΣ ΔῸΣ τα ἢ τοὺ υἱοῦ 

ρον, τὰ ὁποῖα ὑποσχόμενος ὁ υἱὸς αὐτοῦ Γρηγόριος Γχίκα βοε- “95 σοὺ 
Ν εἴ ὙΤῈ , Ε , “ἣν 5 

ὀδας (ὁ ὁποῖος εὑρίσχετο τὸτξε εἰς τὴν Πόλιν) ἔδωσεν αὐ « Θὲ 

» κ , ε - 4 - ΝΟ Ὸ» 

εἰς τὴν Πόλιν, γράφωντας ὃ βεζίρης τῷ Κοαρᾷ Μουσταφᾷ πασᾶ 

δ΄ 
ι γ᾽. ᾿ , 

αὶ ἦἔλθεν ἀτός του χαὶ τὸν ἔπιασε, χαὶ βάλ- 

λωντάς τὸν εἰς τὰ σίδερα, τὸν ἔστειλεν εἰς τὴν Πόλιν. ὙΠ ΕΤΣΥΣ 
αὐθέντης 

Διὰ τὸν ρηθέντα Γρηγόρθοδα λέγουσί τινες, πῶς νὰ ἐπε- Βλαχίας 
ΤΕ, 

Θουλεύθη τὸν πατέρα του τότε" ὅτι ὁ πατήρ του ἔγραψε τότες ευΠΠ06Ξ 

μεχτοῦπι εἰς τὸν βεζίρην διὰ; τὰ τριάντα πουγγία ὁποῦ τὸν ΠΣ Ὡν 



8 ΚΑ  ΑΡΨΟΥ ΑΘ ΜῈ 

ὃ 
«-« δΝ- τὴ ὥ- Ὡ » »} Ὁ ΠΡ 

ΟῚ ̓  -᾿ Ο χρόνου, τὸ ὁποῖον μεχτοῦπ υἱός του, χαὶ νὰ 
7 ! » - , δι 5 »““" . ΄ , 

εν αὐτὸς ἄλλο, πῶς τάχα δὲν ἠμπορεῖ μὲ χανένα τρόπον 
.Ὶ “᾿ “ ᾿" » 

νὰ τὰ ἐν: χαὶ τὰ τοιχῦτα, χαὶ διὰ τοῦτο νὰ τὸν ὠργίσθη 
ε ᾿ 5» Φ ΝΣ » , δ “Σ“ 

ὃ βεζιραζέμης καὶ νὰ τὸν ἐμαῖς ζίμξυσεν: οὗτος δὲ ἔταξε τῷ 
εἰ ἢ ᾿ ΄ "“- ἥδ᾽ 

τιραξέεη πῶς χοντὰ εἰς τὰ ἄλλα, ὁποῦ εἶναι συνηθισμένα νὰ 

θεν: ξ -« «ἢ Ἑ Ὡν :] Ο « ̓ἦὦἋσ 
᾿ -- ῷ Ὁ: ς-» ο “΄ τὶ 0) Ὡ - 

᾿ ΔΝ ι ᾽ Α ι Ὡ 

τὰ δίδει χαὶ αὐτὰ, χαὶ οὕτως 
"ἣν » “- ᾿ ᾽ ,ὕ 

ἔδωχεν αὐτῷ τὴν αὐθεντείαν. 

᾿Ελθὼν δὲ εἰς τὴν Βλαχίαν ὁ Γρηγόρο οὐοδας, ὖρξ τὸν τό- 

πον διεφθαρμένον ἀπὸ τὸ θανατιχὸν, ἀπὸ πεῖναν, καὶ ἀπὸ ἄλλα 

περιστατιχά. 

Εὐγῆχκεν ὁ Βασίλοοδας ἀπὸ τοὺς Ἑπτὰ Γουλάδες, ἐσφα- 

λίσθη δὲ δι αἰτίαν τοιαύτην᾽ ὁ Στέφανος μέγας λογοθέτη 
»“ ὦ 

Ἄδαν χατ' αὐτοῦ μὲ οὕγγρικα χαὶ βλάχιχα στ ρχτεύματα, διὰ 
σι 

νὰ τὸν εὐγάλῃ ἀπὸ τὸν θρόνον, αὐτὸς μὴ δυνάμενος ἀντιστῆ- 

ναι, ἔφυγε καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν συμπέθερόν του Χμίλη χάτμα-- 
»» νᾳ“ ,ὕ ἘΜΦῈΝ Ἢ Ν, ι ᾿ ε᾽ὔ 

νον τῆς Κα(χχίας, ἀφθλες τὴν ὄόμναν του χαὶ τὸν υἱόν του 

γνωρίζωντ τας δὲ τὸν Χμίλην ἄνθρωπον ἀσύ- 
" ᾿ς 5 " -"» ᾿. » ἴω » Α 7ὔ 

στατον χαὶ μέθυσον, ἐκίνησεν ἀπεχεῖ χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὸ Κρίμι 

ὃν χάνην, χαὶ ἐπρόσπεσεν εἰς τοῦ ογσα του, χαὶ ἐπα- 
᾿ ν 4 

ρακάλεσε νὰ γράψῃ καὶ νὰ μεσιτεύσῃ πρὸς τὸν βασιλέα νὰ τὸν 

συγχωρήσῃ" ὃ χάνης χατὰ τὴν ἱχεσίχν του ἔγραψε χαὶ τὸν 

ἔστειλε χαὶ αὐτὸν εἰς τὴν Πόλιν, τὸν ὁποῖον ἤθελε νὰ τὸν 

χαλάσῃ ὁ βασιλεὺς, ὅμως διὰ μεσιτείας Του 1} ΜῈ ἢ ἐγλύ- 

τωῶσε τὴν ζωήν του, χαὶ τὸν ἔδχλεν εἰς τοὺς Ἕπτὰ Γουλάδες" 
: ΄ ᾿ χ δέ ᾽ ΞΕ , 

τὴν δόμναν του καὶ τὸν ὑπεϊζαὲ ἐν του τοὺς ἐχράτησεν ὁ Στε- 
Ν " “Ὁ Ω » 

φαν βόδας, χαὶ ἐπῆρεν ὅλον τὸ τίποτές τους ἀφ᾽ οὗ εὐγῆχεν 
᾿ τ 

ἀπὸ τοὺς Ἑπτὰ Γουλάδες ὁ Βασίλειος βοεθόδας, μετὰ ἕνα 

χρόνον ἔδωχε τὸ χοινὸν χρέος, τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ ἔφερον εἰς 

τὴν Μπογδανίαν, χαὶ ἐτάφη εἰ: τοὺς Τρεῖς ἹἽεράρχας" μετὰ 
- » » ,ὕ ᾿ ΤΣ Ν ᾽ ΄“. ἐν 

τοῦτον ἀπέθανεν εἰς Μπενδέρ! χαὶ ὁ μπεϊζαδὲς αὐτοῦ Στεφα- 



" 
Ξ νὲς διὰ τοῦτον τὸν Στεφανίτζα βόδα πῶς εἰς τὴν ὥραν τοῦ 

θανάτου του τὸν εἶπαν νὰ μεταλάθῃ, χαὶ δὲν ἠθέλησε - ἀκού-- 
ε ᾿ ᾿ “- Ἶ 

ὠντὰς ὃ βεζιραζέμης τὸν θάνατόν του λέγεται πῶς νὰ εἶπεν, 
΄ ν ᾿ 

ὡς φαίνεται οἱ γχιχούριδες Μπογδάνοι τὸν ἐφαρμάχωσαν ! ̓Εν 
, ᾿ » ν 

ὅσῳ δὲ νὰ γίνῃ ἄλλος αὐθέντης εἰς τὸν τόπον του, ἀπέθανε 

χαὶ ὁ βε(ίρη δ 2 

Ἴνωρ οίζωντας τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, ἐπαραχάλεσξ τὸν βασιλέα 
. ξ ὃ δι ς Χ ς’ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ “ ῬΞ 

νὰ χόμῃ διάδογον τὸν υἱόν τοῦ Ἀχμὲτ πασᾶν καὶ τὸν ἔδωχε 
ν 

τὴν βοῦλλαν. 
» Ἷ ες Γ ν -Ὡ ΕῚ ἢ Ω “ 3, 

Αὐτὸς ὃ ᾿Αχμὲτ πασᾶς εὐθὺς ὁποῦ ἔγινε βεζίρης ἔκαμεν 
» » Ν Ν 

αὐθέντην εἰς τὴν Μπογδανίαν τὸν Δαμπίτζχ βόδα χατὰ τὴν 

ἐκλογὴν τῶν ἀργόντων τὴ τζάρας" τὸν ὁποῖον ἀφ οὗ τὸν 
« » Ο » ὯΩ "» , ε » 

ἔχλεξαν οι ἀρχοντες το ανξεφξοῦν τὼ ἐπιτρύπῳ᾽ ο ἐπίτροπος 

νόμοιος χατὰ πάντα χαὶ [5:65} 
Ἵ 5 Ω ξ- ̓  [Φ] 

ΝῚ μ»- 

ὁ τήξας 
ἘΞ . τὶ :] Ὁ Ω [Ε] ψὺ ῳ,. 

, ἃ ; - Ξ ε 
δοτιχός, ὁ πατ ΠΡΟ Ὲ του αἱμοθόρος, καὶ ἅρπαξ. Οὗτος ὁ ᾿Αχμὲτ 

2 ν᾿ 

Ἣ πρώτη ἐχστρατεία γχινε χατὰ τῶν Νεμτζῶν, χαὶ ἐπῆ- 

γᾶν καὶ οἱ δύο αὐθένται, ὅ τε Γρη ηἡγόρθοδας χαὶ ὁ Δαμπίτζα 

βόδας, χαὶ ἐπῆρς τὸ Οὐϊοαρ χάστρον, τὸ ὁποῖον ἐδόθη μὲ βέ- 

ραν᾿ ὅταν ἤθελε νΣ εὔγῃ ὁ γχενεράλης ἀπὸ τὸ χάστρον, ἐζή- 
" ᾿ , , ᾿ 3 - 

τὴσε νὰ τὸν δώσῃ ἐπεὶ ὁ Ὑβέμος διὰ, νὰ παίξῃ ταῖς: τρίμ.- 

ἐ 

Β΄ ΔΙπο γδα- 

νίαν . 

τεία χατὰ 
Νεμτζῶν 

χαὶ ἅλω- 

σις Οὔ-- 

ὄαρ. 



Κωνστιν- 

τῖνος 

Κυαντα- 

χουζηνὸς 9 
΄ 

ποστελνι- 

χος. 

Γρηγόρ- 
ῥοδα χχὶ 

αὐλέντης . 
ὃ Ῥάδουλ᾽ 
Λέων 5ό- 
- : Ἂν 

δας. χαὶ 
ἊΝ 

εἰρἡνῚ 
τῆς δ: 

μετυςὺ 

Τουρχῶν 

χαὶ ΤῈρ- 

μανῶν. 

10 ΑΣΑ ΡΙΟΥ ἈΠΟ ΝΕ 

ἮΝ ΕΓΕΣ ε -Ξ ΤΕ ζ ΤΩ τὴν στράτα χαὶ ἐσφτάλ 'σὰν τὸν Κωνσταντῖνον Κανταχουζηνὸν 

ποστέλνιχον εἰς τὸ Συνχγῶοι ἄρχοντα ἐπίσημον χαὶ εὐγενῆ, ὃ 5 ς ιγῶοι, ἄρχοντα ἐπίσημον καὶ εὐγενῆ, 
“4 ) Ὸ δε τ ᾿ ᾿ ρΩΝδ “αν οἵος ἦτον πατὴρ τοῦ Σεροαν ὕοδα Καντάχου 

5» Α , Ξ ᾿ " 5. Η ΓΞ ΝΑ 
τὰς εἰς τὸ Βουχουρέστι ἔστειλε χαὶ τὸν ἐθανάτωσαν ἐχεῖ εἰς 

ι “Ρ 
το δ ς, 

“ἢ ᾿ 

ἰρης χατὰ 
ἃ Ἀ “ὦ ἘΣ ἘΔ ΧΘο πάλ ΕἸ το ΩΣ ἈΓΕς τῶν Ὥς ἐπρόσταξε νᾶ ἔλθουν πάλιν εἰς τὸν πόλεμον χαὲ 

τὸ τὲ ᾿ .Δ͵ Ν 

οἱ δύο αὐθένται, ὅ τε ΓΡῊΊ γὐρύοδας Γχίχας αὐθέντης τῆς Βλα- 

χίας καὶ ὃ Δαμπίτζα ρόδας αὐθέντης τῆς Μολδαρίας. Εἰς τὸν 
ΞΕ γὼ κα ὯΖ ΕΡῚ ς ρα ἜΝΙ. ἤρ τ γι. 

ὑποῖον πόλεμον γικηθέντες οἱ Τοῦοχοι, καὶ πέφτωντας χαὶ ὁ 

εὐ εζορ δά πε κι ἡδοῖν οιαλ οἱ δύο αὐ ὐ ΕΣ γένιτο-:ρ (γαξ, εχινησαν χαὶ οὐ ὁυο αυϑενται χωρις τὴν εἴὸ ὯΝ 

-“ ν ᾿ ΕΝ 5 ᾽ 

τοῦ βεζιραζ ἢ χαὶ ἀἔλθχ ἀν ἐν ον εἰς τοὺς θρόνους τῶων᾿ 
, 
ξ 

᾿ ςε Α » « ᾿ 

υαθὼν ὁ βεζ: ιρχζέμηης ς τὴν ἄπ ποδημίαν αὐτῶν, ἔστειλε χαὶ τοὺς 

ἔχρχξεν, χαὶ ὁ μὲν Γ ΚΣ τς ας ἘΕΡ βεὶς: ἀποστάτισ: χοὶ ἔ ρχζξν, χαὶ μὲν ρ Ἰγυροοῦσς φουὴ ιςΞ χποστατῆοσξ χα ξφυ- 

» ᾿ Ἕ“ ᾿ ι 5 ᾽ . Ὁ Ἂν ᾿ ’ 
γεν εἰς τὴν Νεμτζίαν πανοικὶ, καὶ ἄντ αὐτοῦ ἔγινεν χὐθέντης 

» ᾿ ε »Ἦδ , ᾿Νδ -ἰ . ς , 

εἰς τὴν Βλαχίαν ὁ Ῥάδουλ Λέων βόδας" ὁ δὲ Δαμπίτζα ϑόδας 

ἐπῆγε, χαὶ χλίνας, τὸν αὐχένα τοῦ εἰς τὸν θεζιρχζέμνην, τὸν ᾧ ἢ ᾿ ; ν᾽ ΧΒ ψ - νυ ϊ π ϑ Ξ ϊ ι ὅν) 

ἐσυγχώρησε χαὶ τὸν ἐφύρεσε χαράδι 
᾿ 

ψτ ἴω τ « ς [ω -. με, ο) 
ἜΣ 
Ξ [ν: « - )ρόνον του. ζιητηθείσης δὲ τῆς Ἔτι μετα 

“Ὁ ᾽ -“ “- .] "Ὁ 

χαὶ τῶν ᾿Οθωμανῶν, χαὶ σταλθεὶς παρὰ τῆς βασιλείας ὁ Πα- 

““": κ;χ: ά δοσν νος δι} » “}) τελειωσῚ “τ“ἱ Ξ ναγιωτάκης μέγας δραγουμάνος διὰ νὰ τὴν τελειώσῃ, χαὶ τε- 

᾿] 

ἧς τῶν Νεμτζῶ ν κατὰ εἰς τὴν Πόλιν, χαὶ ἦλθε μεγάλος ἐλτ 
Α ῥ 

τὴν συνήθειαν. 
ε Ὑ , 5 γτῷ “- ᾽ Ν 

0 Ἰλμθο τοῦ ἀφ οὗ ἦλθεν εἰς τὸν θρόνον του, δὲν 

ΟΝ 
"τῇ τ») 
[ «Ἴ ο τὶ ἴῳ) Ἔλα [πὸ 

Ὕ 
Ἂ 

παϑ Ὡς. 
Ν φν τ᾿.» 

᾿ ΜΈΣ. ὌΝ 
πέθανεν ἀντ᾽ αὑτοῦ ἔχαμεν αὐθέν- 

- Ν δ ΤΠ ΑΝ τὸ ἬΣΤΟ ἘΤΟΑΣ ΤΟ γε. ΣΝ ΝΣ τὴν τὸν δΔουχὰ οῦσ, τὸν ὁποῖον ὑετὰχ ξἐΞ μῆνυς τὸν ὃμας- 

Α ᾿ ἵ » " Α , Α ἣν. 

λευσε, μὲ τὸ νᾶ ξ γραψεν ϑῖς, “ὸ72ν χάνην γράμιμ, χαὶ τὸν εἰπε 

ν᾿ δὴ οἱ 
- ᾿ " , ᾿ 5 : , 

πασασῆ, χαὶ τὸ ἔστειλεν εἰς τὴν βασιλείαν βλέπωντας ὃ βα- 
ἔ ΑΝ, Νὰ ἢ 

σιλεὺς τὸ γράμμα ἐθυμώθη χατὰ τοῦ Δούκα βόδα, μὲ τὸ νὰ 
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Ν Ξ ι ϑ ι Μ δὶ Ἁ : , , 4 -" 

ἔγραφε τὸ πατισαχίμ, καὶ ἤθελε νὰ τὸν χαλάσῃ, λέγωντας, 

χαὶ εἶναι ἄλλος βασιλεὺς ἔξω ἀπὸ λόγου μου; μεσιτεύωντας 

ἐ ὁ ἐπίτροπος τοῦ ἐχάρισε τὴν ζωήν τοῦ, ὅμως τὸν ἐμαζί- 
Ε] ᾿κ ᾿»Νἣδ 

λευσε, χαὶ ἀντ αὐτοῦ ἔχαμεν τὸν Ἢλιᾶς Αλεξάν δρου βόδα. 
ὕνν » " , ᾽ τ » ε τὰ 

γστερον ἀπὸ δύο χρόνους ἀφ᾽ οὗ ἐτελείωσεν ὁ βεζιραζέ- ἄλωσις 
3 Α ᾿.2 Ὴ " “- ζ ,2τ|Ί 4 

υὴς τὴν ἀγάπην υὲ τοὺς Νέμτζους, ἐχστράτευσςε χατ τῆς δ οίτης 
ὔ » 

Κρήτης εἰς τὸ χάστρον τῆς ς Κάνδιας, τὸ ὁποῖον ἐπολευεῖτο πρὸ 

εἴχοσι τριῶν ψρόνων, καὶ ἀφ᾽ οὗ τὸ ἐπολέμησε χαὶ αὐτὸς ἔτ: 
,ὔ » , 

δύο χρόνους, μόλις τὸ ὑπέταξε, καὶ χάμνωντας τὴν ἀγάπην 
“ιἪἬ) γα ἘΙΟ,Γ ἘΣ κεξλὶ ἀγον ΤᾺ ΠΤ ΩΣ 

χΧαὶι με φταζὺυ τῶν Βενετζιάνων, ξγύρισε μετα μεγάλης τιμῆς ξις 

Ἱεροσολύμων, χάμνωντας παραίτησιν ὃ κὺρ Νεχτάριος. 

Ἔμαζι ιλεύθη ὁ Χουμχούμης Παρθένιος, χαὶ ἔγινεν ὃ κὺρ, 
ε 5» « ι ν δ. 

Διονύσιος ὁ Σπανὸς οἰκουμενιχὸς πατριόρχης, τὸν ὁποῖον μετα ὃ Σπαν 
"- ’ Χ », ΠΡ. χ κ Ν 

τρεῖς χρόνους τὸν εὔγαλαν χαὶ ἔχαμοαν τὸν χὺρ Μεθόδιον. 
διος. οἷ- 

Εἰς ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ τοῦ βεζιραζέμη ε εὐγῆχεν ἕνας χουμεν:- 
͵ὕ 

ΤΊ 3 ἀλλ τορος χοι. 
Ε'βραῖος ἀπὸ τὸν Μωρέαν, ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Πάτραν, χαὶ ἡλ- “δ 
θε 5 κὶ τ ᾿ ΠΕΡ ε εἶ τς δὼ 5 τὰ ΟΣ “- ϑ ἘΞ ΠΝ 

Ἐν εἰς τὴν Σμύρνην, ὁ ὁποῖος ἐχήρυξε τοῦ λόγου τοῦ πῶς ,ευ8ο- 
ταὶ 

» « -ὉὈἷ εϑ “-- εἶναι Μεσσίχς, καὶ ἄρχισαν νὰ τὸν ἀχολουθήσουν Εὐραῖοι παν- ΝΜιεσοίας. 

ταχόθεν, πηγαίνοντες μὲ δῶρα χα πολλὴν εὐλάόειαν εἰς 
» , » ,ὔ ε ᾿ τ 

αὗτον ἀχούωντας ὁ βασιλεὺς περὶ 
,ὔ Σ Χ «ε , ’ὔ Μἷ ,ὔ 

συνελεύσεως εἰς τὸν ὑποχρίνομενον Μεσσίαν, ἔστειλε φερμάν 
ι . , ι » 

χαὶ τὸν ἔφερεν εἰς τὴν Πόλιν χαὶ τὸν ἔραλαν εἰς τὴν φυλα- 
᾿ 

χήν" ὅμως χαὶ ἐχεῖ τὸν ἀχολουθοῦσαν οἱ ἝἙόραῖϊοι " τὸ ἄχουσεν 
Ἁ » 

ὃ βασιλεὺς χαὶ τὸν ἐσήχωσεν ἀπὸ τὴν Πόλιν μὲ τοὺς ὀνομα-- 

σθέντας ἀποστόλους ὁποῦ εἶχε, χαὶ τὸν ἔστειλεν εἰς τὴν ἘΝ 16. 
"" Ἷ 

νούπολιν “ ἐχεῖ ἐτούρχευσε χαὶ αὐτὸς χαὶ οἱ ἀποστολοί του, 

Ο᾽ ς- 
«-Ξ Ὡ- 

, » -ῳ ν᾽ « 

ἴλωντας τὸ ὄνομά του Ἀεχμὲτ ἐφ φένδην᾽ μετὰ ταῦτα ἦλθεν 

εἰς τὴν Πόλιν χαὶ ἐχατοίχησεν εἰς μ" Κουρουτζεσμέ: τὸ ἔμα- 
[ , 3 ἵι ΨὮ ᾿ ἣν αἱ Ερὶ 5. πνλς 
αν πάλιν οἱ ἝΟρ ραῖοι, καὶ ἄρχισαν νὰ συναςωνται πρὸς αὐτὸν 

ν 



Πω ΚΑ ΣΑΡΑΑ ΟΕ 

τ ε , 5» ,ὔ ς Ἅ, ΓΝ 37 Ε: ᾿ΑΒ »“" .“ Ξ: ϑ 

χαθ᾽ ἑχάστην᾽ ἀχούωντας ὁ βασιλεὺς πῶς οὔτε ἐχεῖ ἡσυχάζει, 

ἐς ἔστειλε φερμάνι νὰ πατήσουν τὸ σπίτι του καὶ νὰ τὸν πάρουν" 
ἔξωσις ἌΣ τ ᾿ Ν 
Ἠλιξς πηγαίνωντας ὃ ὑποσταντζίμιπασης υὲ τὸ φερμάνι, τὸν ηὗρεν 

βόδα χαὶ 
αὐθέντης ; 

' 

Ὁ συναγῶγι τῶν ἱἙὐραίων υὲ. τὸ χράμι εἰς τὸ χεφάλι χαὶ 
ἮΝ ν᾽ ψ ι 

Μπογδα- ἐδιάοαζε μαζὶ ιὲ τοὺς ἄλλους ἹἙΘραίους, χαὶ πιάνωντάς τὸν 
͵ « Η ,. Ἢ " Π . » 

νίας ὁ τὸν ἐξώρισαν εἰς τὴν Παλαιὰν Πάτραν, χαὶ ἐχεῖ ἐτελεύτησε. 
Δοῦχα ΑΝ ἌΝ τ ᾿ 
βόδας Εμαζιλεύθη ὁ Ἠλιᾶς βόδας αὐθέντης τῆς Μπογδανίας, ἼΞ. 
υς χαὶ εἰς τὸν τόπον του ἔχαμεν αὐθέντην τὸν Δούχα βόδαν μὲ Ἐδσ ΡΞ υ»ἷν “ καμεν οαυϑεντὴν τὸ (Χ μ 

οι Ἅ ὮΝ Η 

Ραάδουλ δεύτερην αὐθεντείαν. 
νὰ 

Λέοντος 

βόδα χαὶ 
5.2.7 ,ὕ τ" ΣΑῚ Δ ΄ ῃΨὮΝἮῬΟ Ξ αἰ ι κ ᾿ , ἢ 

αὐθέντης χίας, ὃ ὁποῖος εἰς τὴν Πολιν ἔδωχε χαὶ τὸ χοινὸν χρέος, καὶ 
,’ὔ Βλχ ίας ἌΓ, τ » ᾿ ’ " ᾽ ὮΝ " 

ναχίῶς ἔραλεν εἰς τὸν τόπον του τὸν ᾿Αντώνιον βοδα τὸν γέροντα. 

Εὔγαλε χαὶ τὸν Ράδουλ Λέων βόδα αὐθέντην τῆς Βλα- 

δ᾽ Αντὼν 
5 τα , ᾿ 

βόδας. ἐμαζιλεύθη χαὶ 
ε Η Α 6 γΝΟΦ ΓΥΣ ε- εἰ" , 

κὺρ ἀρ νῶν οἰκουμενιχος πατριαρχῆς, 

παναγιώ- χαὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ ἔγινεν ὁ Διονύσιος Σερογλάνης ἀπὸ Λαρίσσης. 
τατος ὃ 

Διονύσιος 
Σερογλά- τείας τοῦ Παναγιωτάχη δραγ ουμάνου χαὶ Μανολάχη Κιουρχτζί- 

Ἦλθεν ὁ Γρηγόρθοδας ἀπὸ τὴν Νεμτζίαν, χαὶ διὰ μεσι- 

νης. πασὴ τὸν ἐπα ΧΡ θεν ἡ βασιλεία, καὶ ἦλθεν εἰς τὸ σπίτι του 

ὃ Τρηγόρ- καὶ ἐχατοίχησ 
οὗας ἀπὸ ἐπ" ᾿ ; ᾿ ἿΞ , οὐ Ων Κατ᾽ ἐχξίνους τοὺς χαιροὺς πληρωθέντες οἱ τρεῖ; χρόνοι 

εἰς Κων- τῆς αὐθεντείας τοῦ ᾿Αντωνίου βόδα, τὸν ἐμήνυσεν ἡ βασιλεία 
στατινού- ( ἔλθ: Ξὸ ΝΣ γρτ ἃ Ὗ ε ΜΝ Η ΕΟ ἘΝ , Ὁ 
πολιν. νὰ, ἔλθῃ. εἰς τὴν ριανούπολιν ὁμοῦ μὲ τοὺς ἄρχοντάς του 

Ἁ " ΄ -- » , 

ἔξωσις νὰ κάμῃ μουχαρέρι χατὰ τὴν συνήθειαν" τὸν ὁποῖον ἐλθόντα 

᾿Αντών- τὸν ἐμαζ ζίλευσε, καὶ φέρνωντας τὸν ΓΡῊΥΎ ̓όρθοδα ἀπὸ τὴν Πόλιν 
ῥοδα. χαὶ 
ἀποχατά- 

, ΠΕΣ τ ΡΑΡ στασις αὐ- ἀπὸ Νεμτζίας μόνον σαράντα ἡμέραις ἔκαμεν 
θις τοῦ 

Γρηγόρ- ᾿ 
φοδα. τοὺς Κανταχουζηνοὺς, οἱ ὁποῖοι εἰχαν ἔλθῃ τότε μετὰ τοῦ 

ξξέ τασις ΑἸντωνίου βόδα (ἔξω μόνον ὁ Σερμπάνοοδας ἐγλύτωσε) καὲ 

ἰλακεν αὐτῷ τὴν αὐθεντείαν τῆς Βλαχίας " ὅστις ἀφ᾽ οὗ ἦλθεν 

ς τὴν Πόλιν. 

Ὃ Γρηγόρθοδας εὐθὺς ὁποῦ ἐφόρεσε καβάδι ἐπ πιασεν ὅλους 

τοὺς ἐπὴρε σιδηροδεσ ίους εἰς τὴν Βλαγίαν διὰ νὰ ιαρτυρή- ἰαδήμα δ βοδεσμ. Ξ ιχίαν, ϑ 
τος τῆς σοὺν περὶ τοῦ εἰσοδήματος, ὁποῦ ἐσυνάχθη εἰς τὴν αὐθεντείαν 

Βλαχίας. τοῦ τ πϑη, βόδα τὶ ἔγινε. 
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Ὃ δὲ Σερμπάνοοδας ἐγλύτωσε μὲ τὸ νὰ ἐπῆρε τὴν εἴς ὃ Σερθάν- 

δησιν πρότερον περὶ τῆς αὐθεντείας τοῦ Τρηγόρθοδα, καὶ ἔφυ- ἐῶν 
γ ὠγνει. 

ι » ,ὕ ΕῚ Α ᾿ -- - “« ἃ 

γε, καὶ ἐχρύθη εἰς τὸ σεράγι τοῦ Καρᾶ Μουσταφᾷ "πασᾶ ρε- 

χιὰπ χκαϊμαχάμη " τοῦτον παρακαλῶν θερμῶς χαθ᾽ ἑχάστην μετὰ 
7 ε , " » , τ᾽ ἀλλ , 

δαχρύων ὁ Σερμπάνθοδας, τὸν ἐχατέπεισες χαὶ ἔστειλε φερμάνι 

μὲ μουπασίρην, καὶ ἐπῆρεν ἀπὸ τὴν Βλαχίαν τὴν μητέρα του ν 

τὴν γυναῖκά του καὶ τοὺς ἀδελφούς του, χαὶ τοὺς ἔφερεν εἰς 

τὴν Πόλιν. 

Ὃ δὲ Γοηγόρθοδας ἐκατόρθωσε μὲ δύναμιν ἀσπρῶν, χαὶ:ν 
ΞΡ οοςς Αβσο τοὶ ι- Σ ἘΣ 7 ἐξοθύΣ τοῦ 

5 (60: εἰκνν ξύν, πόένοοδο δ Δ “,,,; ὲ ΠΑ τα τς Ζ: Σερδάν- 
ἐξωρίσθη ὁ Σερμπάνοοδας μὲ τὴν γυναῖχά του, χαὶ ὁ Κων ἄν 

-- , ε » Ἷ Ε Α σ᾽ ΧΆ δοδα. 

σταντῖνος στόλνιχος ὃ ἀδελφός τοὺ εἰς τὴν Κρήτην. 

Κατ᾽ ἐχείνους τοὺς χαιροὺς ὁ σουλτὰν Μεχμέτης μετὰ ἐχστρα- 
» τ ἮΝ 

τοῦ βεζιραζέμη ἐκίνησε μετὰ μεγάλης δυνάμεως στρατευμά-τεία κατὰ 
Καμενί- 
τας οὶ 

ἸΤατάρους, καὶ τοὺς δύο αὐθέντας, τόν τε Γρηγόροοδα αὐθέν-- σἰδηροδέ. 
μος ὃ 

ΝΣ 

τῶν χατὰ τῆς Καμιενίτζας, πέρνωντας ὁμοῦ τὸν χάνην μὲ τοὺς 

τὴν τῆς Βλαχίας, χαὶ τὸν Δούχα βόδα αὐθέντην τῆς Νπογδα- ἃ ἈΣ 

νίας - ἐμδαίνωντας ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν τόπον τῆς Μπ τογδανίας, 

εὐγῆχαν ἔμπροσθέν τοὺ πολλοὶ χαὶ ἐπροσχλαίοντο πολλὰ ἀπὸ 
᾽Ν ἘΣ 5, 

τὸν Δούχα βοδα- πρὸς τούτοις τὸν ηὗρε χαὶ ἄλλα σφάλματα 

υὲ τὰ γεφύρια ὁποῦ εἶχε φτιάσει εἰς τὴν στράταν, πῶς τάχα 
ἢ ον ολ ᾿ ι ᾿ : ἃ καὰ ᾿ , 3 - ὃ 

δὲν τὰ ἔχαμε καλὰ, χαὶ τὸν ἐπῆρε μετὰ μεγάλης ὀργῆς σιδη- 

ροδέσμιον εἰς τὸ ὀρδί. 

᾿Ελθὼν ὁ βασιλεὺς ἕως τὴν Τζοτζοραν ἠθέλησε νὰ ὑπάγῃ ὁ βασιλεὺς 

τεπτίλι νὰ ἰδὴ τὸ Γιάσι, τὸ ὁποῖον βλέπωντάς τον τὸν ἄρεσε εον γή8! 
ΧΟΝ χαὶ λόγος 

διὰ τὴν τοποθεσίαν" ἐπῆγε καὶ εἰς τὴν Τζετατζούγιαν χαὶ αὐτοῦ 

εἰὸς πὸ μοναστῆρι (τὸ ὁποῖον τότε χοντὰ εἶχε τελειωθῇ) καὶ περὶ τῆς 
Τζετα- » , : δ τὴ Ξ μ Ξ Ν ΕΑΝ ἐρώτησε ποσα νὰ ἐξώδιασεν ὁ γκιάθουρας εἰς αὐτὸ τὸ μονα δεουτ τς 

᾿ Η τω 
στῆρι, χαὶ τὸν εἶπαν, τριάντα πουγγία ἄσπρα, εἰς τὸ ὁποῖον 

ἀπίστησε λέγωντας, πῶς μήτε μὲ ἑχατὸν δὲν γίνεται τέτοιον 
Ν “ὔ . Ε} 7ὕ ι " Ἂ 

μοναστῆρι, μόνον ἂν το εχαμξ με ἀδικίαις χαι δὲν ἐπλήρ ὠσϑν, 

ἴσως νὰ ἔγινε μὲ τριάντα᾽ τότε εἶπε καὶ αὐτὸν τὸν λόγον, 
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πῶ; καθὸ ἄγνωστος τὸ ἔχαμεν εἰς ἀχαμνὸν τόπον, χαὶ ἴσως 
᾿] ’ Ἅ . ἘΞ Ἁ . “- » 

μετὰ τοὺς τριάντα χρόνους νὰ ὙΡΡΉΡΥΕΘΑΣ τὸ ὁποῖον χαὶ ἐ- 

γένετο, ὅτι εἰ: τοὺς τριάντα χρόνους ἐγχρημνίσθη τὸ ἕνα μέρος. 

ἅλωσις ᾿Εχίνησεν ἀπὸ τὴν Μπογδανίαν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπῆγεν 

Στ εἰς τὴν Καμενίτζαν, καὶ τὴν ἐπολιόρχησε, καὶ ἀφ᾿ οὗ τὴν 

Ἔτι ἐπολέμησεν ἐννέχ ἡμέρας, τὴν ἐχυρίεξυσε μὲ βέραν. 

Λεηλχσοίχ ᾿Επῆγαν οἱ Τατάροι καὶ ἐμόῆχκαν εἰς τὴν Ποδόλιχν, χαὶ 

γλατήσαντες τὸν τόπον ἠχμυλώτευσαν πολλοὺς, καὶ ὅσαις 

λιν. παλάγχαις ἦτον ταῖς εξ υρέοἐλθϑυ ἡ βασιλείχ, ὁρίσχσχ ὅλην τὴν 

Ποδολιχν. 

ἐπέφταν Τότε ἔχαμεν αὐθέντην εἰς τὴν Μπογδανίαν τὸν δ». Μπογὸ χ- Ἢ ϊ δἤ ὗ ᾿ 

νίας ὃ νον Πετρετζέϊκο βοῦχν᾽ ὁ δὲ Δούχα βοδχς ἐχινδύνευσε νὰ 

ἘΠ ΤΡ Σ θ, χαὶ διὰ μεσιτείχς τοῦ βεζιοχζέμη μὲ δύνχμιν ἀσπρῶν τζέϊκο χανΎ, “ἃ υμεσιτείς τοὺ ες. ε μὴ μὲ [ τ ρ 

βόδας. τὸν ἐχόοισε τὴν ζωήν τοῦ χαὶ τὸν ἐσυγχώρησε. 
- , » ᾿ " ᾽ 4 

ἐπιστρέ- ᾿Ἐπιστρέφωντας ὁ βασιλεὺς ἀπὸ τὸν πόλεμον εἰς τὴν 
φε! ὃ βα- ,»᾿ ἐ - κἱ, ὅλ Σ 
ὑπο Αἰ δριανούπολιν, ἄφησεν εἰς τὴν Καμενίτζαν ἕνχ οὐτζ-τουϊλοὺ 
σιλεὺς εἰς ' πκῆμι. 

᾿Αδρια- πασᾶν. ἔ 
, 
1᾽),.τ Ν - ᾽ “Ὁ κ 

γον ΟΡ: Εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν χατ' ἐκεῖνον τὸν χαιρὸν ἤλλαξε 
Ο "- Α , τς  ; Η 

αν" τὸν οἰχουμιενιχὸν πατριάρχην χὺρ Διονύσιον Σερογλάνην, καὶ 
τατος ὃ 

᾿ Μ΄ ὦ ΞΞ - ᾿ 5. τὰ ΠΑ͂ΣΩΣ ὋὍἬἭ Ἶ 

Γεράσι- ξχάμε τὸν Γερασιμον ἄπο Γορνοόόου. 
ς τ“ τη: , τΊ γι » 
9 Τῷ καιρῷ ἐχξίνῳ ὦντας χάτ τμιχνος τῆ, Καχζςχκίχς χάποιος 

᾽ ΄, 
« “2 
“τ δ πὶ , » Α " 

ὑποτασσε- λοροσένχος, ἐπροσχύνησε τὴν ᾿Οχραΐνχν τὴν βασιλείχν τῶν 
ΣΡ Ὑ δ τοι ΘΑ εν ΟΣ ὐδι ἘΣ ΈΓΣ Ἐς" χ,. 
χράϊνα ὡμανῶν" καὶ τὸν ἔστειλεν ὁ βασιλεὺς καοάὸι χαὶ σαντζάκι 

“. 

τοῖς Οθω- ,χτὰ τὴν συνήθειαν. 
μανοῖς. το Ἶ "- - 

Γὸν αὐτὸν χρόνον τὴν ἄνοιξιν πάλιν ἔχαμεν ἡ βασιλεέχ 

εχστρα- 3.» ͵ “αι σι - ᾽Ὲ ῃ ὃ ὩΣ -»:γ 4) δὶ -- μυ σ:λοσσδὺ - ἃ τείχΤου,- τοιμασίαν πολέμου, διορίζωντας ἔνα πασᾶν σερασχέρην μὲ 
τ ι εΥ κ᾿ ΄“ ,ὔ " Α ΄ “᾿ 

κῶν χατὶ στρχτεύματα, καὶ ἦλθε χατὰ τῶν Λέχων, μὲ τὸν ὁποῖον σε- 

τς “ΦδΠ Ν ἘΦΕψνΨἘἜ “ἡ - ΑΕ τ Ὗ ΜᾺ ».; ᾿ υ Α τα ἐξ ταν κ, ρασχέρην ἐδιόρισε καὶ τοὺς δύο αὐθέντας, τὸν Γρηγόρθοδα αὖ 

Τούρχων, θέντην τῆς Βλαχίας καὶ τὸν τῆς Μπ' τογδανίας - Στέφανον Πετρε- Ε 3 Ξ - 

το τζέϊχο βόδα- ἐρχόμενοι πρὸς τὴν Καμενίτζαν μὲ τὰ στρατεύ- 

Ὲ 

Πετρε- ψατα, εὐγῆκαν χαὶι τὰ στρατεύματα τῶν Λέχων ἀπ᾽ ἀντίχρυ, 



ΧΡ Ο ΝΟ ΡΚΑ ᾧ Σ.. δ Ὁ 
ν᾽ » ΑΙ τῷ ἘΦ ες ΨΩ , 

ἐπάνω εἰς τὰ ὁποῖχ ἦτον ἀρ) χιστ τρότ τγος ὃ Σου πετίχης χάτμανος τζεῖχο 
ι 
ι ὩΣ 

᾽Ν 

τῆς. χορῶνας (ὃ ὁποῖος. μετὰ ταῦτα ἐστάθη χὰ Ἐράληο), χαὶ βόϑδα. 
» 

συγχροτηθέντος τοῦ πολέμου, ἐνιχήθησαν οἱ Τοῦρχοι, καὶ ἔφυγεν 
φ 

ὁ σερασχέρης ὅθεν χαὶ ὁ Πετρετζ ἐῦκο βόδας βλέπωντας τὴν 

δύναμιν τῶν Λέχων, πρὶν νὰ γξνη ὈΣνἯΣ, ἀπεστάτησΞς. χαὶ 

ἔφυγεν εἰς τοὺς Λέχους. 
, δ } γὰς τὰς τον Φοῖτ τ- τ , 50. 

Πέρνωντας τὴν εἴδησιν ὁ ἐπίτροπος, ὁ ὁποῖος ἦτον τότε αὐθέντης 
Μπογδα- 
νίχς ὃ Δη- 

Δημητρόσχο βόδα Κανταχουζηνόν, ὥντας τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ χα-μητράσχο 
τ 
ὃν ὃ 

Ν 3 ᾽ Ν 

εἰς τὸ Μπαμπάδαγι ;, ἔχαμεν αὐθέντην εἰς τὴν Πογδανίαν τὸν 

χ 

πιχεχαγιᾶς- τοῦ Πετρετζέϊκο βόδο βόδας. ἰχεχαγιᾶς τοῦ Πετρετζξεϊκο βοῦα. 
: ᾿ ι ι τ΄ 
: “ΦΟΝ χοι. ΧΑ 4 το ͵ ΑΔ Μετὰ τὸν χαλασμὸν χαὶ τὴν ἥτταν τῶν Τουρχῶν, ἀφ᾿ οὗ φήμη ἀ- 

ἐσχορπίσθησαν τὰ στρατεύματα, ἐδόθη δἴἶγος εἰς τὸν ἐπ ἰτροπονποστασίας 
ΠΡΟ ΤΟΣ Ἐς ᾿ δ ᾿ Ν " τοῦ Τρ 

πῶς ἀπεσάτησε χαὶ ὃ Γρηγόρθοι ας, Χαὶ ἔγρα χῳςε γραμματεῖς ὁ ν 
τὺ γό οθοδα. 

Α “. “Ὁ ε , Ὁ ἊΝ 
τὸν χαϊμιεχόμην τῆς Πόλεως, πῶς ἐδόθη ἡ αὐθεντείχ τῆς Βλα-χαὶ αὐθέν- 

χίωος τῷ Δούχᾳ βόδαᾳ, καὶ νὰ ἑτοιμχσϑῇ νὰ κινήσῃ" χαὶ εὐθὺς τειν 
ν οὐΧᾺ 

τὸν ἔστειλε μὲ ἑόδομῆντα μῥΞνζίλια χαὶ ἐπὶ γξν εἰς τὴν Βλα- βόδας. 

ΠΥ δ δὰ Ὡς ΕΗ ΠΣ χίῶν τὴν δὲ δόμναν τοῦ Γρηγόροοδα ἔγραψε γὰ τὴν βάλλουν 

εἰς τοὺς ἑπτὰ Γουλάδες, χαὶ νὰ γράψη ὅλην του τὴν περιου- 

σίχν εἰς βασιλιχὸν λογαριχσαμόν, καὶ νὰ βουλλώσουν χαὶ τὰ 

8 
-- Υ Σ ΝΣ Ε Ἔποκε οὐ τ πΠηἢ Ἐκ ΑΣ ΠΕΣ μεῖς στερον ὅμως: μετὰ δέχα : ἡμέρας, γλυτώσας ὁ Γοηγόρ ψευδὴς 

βοδας ἀπὸ τοὺς Λέχους ὁποῦ τὸν εἶ ον χρατήσει, διὰ τὸ ὁποῖον φήμη. 
τ ΕΣ ,ὔ Σ . Ἀ Μ » Ἂν "ὃ 

χαὶ ἠκούσθη ὅτι ἀπεστάτησεν, ἔφθασεν εἰς τὸ Μπαμπάδαγι, 

ὅπου ἦτον ὁ ἐπίτροπος, τὸν ὁποῖον βλέπωντάς τον ἐχάρη χαὶ 
κ Α δ » ΄ 

πολλὰ τὸν ἐπεριποιήθη, χάμνωντάς τον χαὶ υἱχν φορεσιᾶν 
-- Ρ Ν ἔδ Ἐ ι ᾿ς , Α ἤλε: Α , ι 

ροῦχα" τὸν ἔδωχε χαὶ φερμάνι νὰ ἀνοίξῃ τὸ σπίτι του, χαὶ 
ΙΞ ᾿ - 

ι ν Ν ᾿ ἣ 
γὰ πόρῃη τὴν δόμναν του, ὡς καὶ τὰ ὑπάρχοντά του, τὰ ὁποῖχ 

͵ὕ [᾿ “ο 3 “ » “Ὁ ε . - πέρνωντάς τὰ ὅλα σῶσ χαὶ ἀνελλιπῇ ἐπὶ γξ χαὶ ἐχατοίχησεν 

εἰς τὸ σπίτι του. 
θάνατος 

: : τὰ τοῦ Πανα- 
ὲ εὐ » {3 ῥ ἀν ΜᾺ - ΘΝ ΤΣ μὴ Ν ὕδνος, καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ ἔγινεν ὁ Αλέξανδρος Μιαυροχορδάτος, ἄν- γιωτάχη; 

“μεν τ " ς Α ἢ ΝΕ Ξ ε ὃς ΝΣ Ἤ 5 ὄν 

Εδωχε τὸ χοινὸν χρεος ὁ Παναγιωτάκης μεγας δραγου- 
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“οὶ ὃρα- θρωπὸς σοφώτατος εἰς τὴν ἑλληνιχὴν διάλεχτον, εἰς τὰ λατινιχκὰ 

δ. 
« ε » ᾿ 

γρυμάνος δεύτερος Κιχέρων, ὁμοίως εἰς τὰ ἀρα 
ἐξαν- ᾿ 

δρος Ναυ-στατος᾽ υἱὸς Νιχολάου ἀ τ ρ ευρῆρ ἄρχοντος εὐγενοῦς χαὲὶ 
Ὁ" “- ΝΣ Ὁ 2 

ροχορδά- πρώτου ὍΣ ΠΕ Χίου, χαὶ υητρὲ ΤῊΣ δόμνης Ρωξά ανὸρας, τῆς ἐλ- 
τος. ε ΄, τ 

λογίμου καὶ σοφωτάτης, ἡ ὁποία ἦτον μαθήτρια τοῦ σοφωτάτου 

ἐχείνου Καρυοφύλλη, χαὶ τόσον ἐπρ ροχώρησ σεν εἰς τὰ ἑλληνιχὰ 

χαὶ ἔγινεν ὀνομαστή, ὁποῦ ἤρχοντο περιηγηταὶ ἀπὸ τὴν Εὐ- 

᾿ΑΥΞΕΣΙ ΙΣ νς , Υ̓ Δ ΄ ΟΠπῊΝ Χχαι ἐσυνομιλοῦ σαν μας! τῆς χαὶ ἐθαύμαζον τὴν σοφίαν 
κεἰ 5} 

“Ὁ 

"γῆς "ἥτις θυγάτηρ ἐχείνου τοῦ περιφήμου χαὶ ἐνδόξου ψεγάλ ου 
ΓΆΡ Ἃ πυς . 55 ΠΑΙ͂... ΓΕ ΜΕΝ »» ν “ὦ ᾽Ὰ Ω ἔς ἢ 

ἄρχοντος Σχαρλάτου, ὁποῦ εἴχε τόσας ἐπιστασίας βασιλιχᾶς 
Σ , - τ " ἂν δ ᾽ , ἐπάνω του" πρῶτον ἄνδρα εἰχε τὸν ᾿Αλέξανδρον βόδα αὐθέντη" 

,ἷΝ" “ ,“- » ᾿ -: 

ς Βλαχίας, υἱὸν τοῦ Ράδουλ βόδα τοῖ μεγάλου, αὐθέντου τῆς 

ὩΣ ΗΑ  τνς 
᾽ ᾽Ῥ Ν ἮΝ " “ Ω 

μάθησις Ὃ ρηθεὶς ᾿Αλέξανδρος δρχαγουμάνος, τὸ πρῶτον ἑσποῦι 
τοῦ Αλε-,; 
ξάνδρου Ἂν 

[ » Ν 

καὶ συγ- ὕστερον ἐπῆγεν εἰς Πάδοσχν, ὅπου ἄρχισε νὰ σποὺυς 

Ἁ 3 εἰ ᾿ , ΄ 

εἰς τὴν Πόλιν τὰ γραμματιχὰ εἰς τὸν ρηθέντα Καρυοφύλλην, 
, 

“ 

γράμμα- φιλοσοφιχά - ἐχεῖ ὅμως διαφερόμενος υὲ τοὺς σχολαρίους ἐσὺ- 
τὰ αὐτοῦ. , φ' Ψ ὦ). 5 , ἮΝΑ, ΕΣ ᾽ ᾿ , 

νέθη φόνος, ἀφ᾿ ἣς αἰτίας ἀνεχώρησε καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Ῥώ- 
" . , ᾿ ᾽ Α 

μὴν ἐκεῖ τελειώνωντας ὅλην τὴν φιλοσοφίαν χαὶ τὴν ἰχτρικὴν 
» Σ ΩΣ ἀμν οὗ ᾿" -“ ᾿ 

ἐπιστήμην ἔγινεν ἐντελέστατος᾽" ἔχαμιεν ἕνα θχυμαστὸν ιΘλίον 

περὶ τῆς χινήσεως τοῦ αἵματος, τὸ ὁποῖον βιολίον τόσον λυ- 

σιτελέστατον καὶ ἀναγκαῖον εἶναι, ὁποῦ ἕως τώρα πέντε φοραῖς 
» ᾿ ,ὔ πὰ ,ὔ : ΓΝ , 

ἐτυπώθη χαὶ πάλιν εἶναι δυσεύρετον" ἐχεῖθεν πέρνωντας πρ!ο:- 
, αν ᾽ τὰ 

λέγιον περὶ τῆς τελειότητος τῆς ἰατριχῆῇς; χαὶ χαρνῶντᾶς 

ΕΝ ΄ ἦλθε ΕΣ κα σά λ) πιν ἤσορολης - ; Η - 4 ἄξιν εἰς αὐτὴν, ἦλθεν εἰς Κωνσταντινούπολιν, χαὶ ἔγινε μέὲ- 
ΞΟ ΡΝ Η ἐν χὺν. , “ ὃ ΞΘ ᾿ διὸ 

γᾶς ρήτωρ τῆς μεγάλης ἐχχλησίας, ὅπου ἀρχισε νὰ παραδίδῃ 
ὔ 5 Α - ι ΕΣ 4 Η᾿ 

χαὶ μαθήματα εἰς τὸ σχολεῖον, χαὶ εὔγαλε μαθητὰς προχομ- 

τ , ν "ὰν ΣῊΝ Α , ς διδάσ; 2, Ὡς πὰ ᾿ ἔα 

μένους, τὸν Σεοχστὸν, ὅσ ἐχρημάτισς διόδασχᾶλος τῆς ἔν ου- τις 
᾿ » - Ν ΄ τ ᾿ » , ᾿ " 

χουρεστίῳ͵ αὐθεντικῆς ᾿ἀχαδημίας, ὅπου χαὶ ἀπέθανε, χαὶ τὸν 

Σπαντονάχην διδάσχαλον, χαὶ ἄλλοι πολλοὶ ἐπροχώρησαν εἰς 
. , ΕΣ Ὶ ι Υ κ Α 

αὐτὸν. ἔχαμςες τὴν περι συντάξεως γραμματικὴν πολλὰ θαυ- 

ἌΝ 



ΝΡ ΝΡ ΤΡ ΑΥ̓ ΦΌΟΥΣ:. 1 
Ἂν 

μαστήν, συνέγραψε τὸ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, βιθλίον πολλὰ 

ὠφέλιμον, τὸ ὁποῖον μ' τέρχονται ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰς ὅλα τὰ 

σχολεῖα τὰ ἑλληνιχά. 

Ὑπανδρεύθη καὶ ἐπῆρες σύζυγον τὴν Σουλτάναν, ἡ ὁ-συζεύγνυ- 

ποία ἦτον ἀπὸ εὐγενεῖς καὶ ἐπισήμους γονεῖς: ὃ πατὴρ δύ το δ᾽ Α- 
᾿ -λέξανδρος 

τῆς ἦτον ὃ ᾿Ιωχννάχης Χρυσοσχουλαῖος, ἡ δὲ ὑἡτὴρ αὐτῆς ἡ 

Κασσάνδρα θυγάτηρ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου βόδα Ἡλιᾶς ἀπὸ λαυ.- 

πρὸν γένος, τὸ ὁποῖον χατάγεται ἀπὸ τὸν ᾿Αλέξανδρον βόδα 

Τζὲλ Μάρε. 
β  Ξοῖς ᾿ 

Γενόμενον περιοόητον τὸν ᾿Αλέξανδρον εἰς τὴν ἰατριχήν, ὃ ἐξάδελ- 

ἀρρωστήσας ἕνας ἐξάδελφος τοῦ ἐπιτρόπου, ὁ ὁποῖος ὐς δὰ, ΚΣ 
ὙΡ τ έν 

νὰ ὑπάγη εἰς τὸ Μπαμπ τάδαγι τὸν ἐπῆρε μὰ ζί του υ» χαὶ ἐχδὶ ὃν αμε 

ἀποθνήσχκωντας ὁ ρηθεὶς Παναγιωτάχης, ἔχαμιε δραγουμάνον δραγου-- 
μάνον. 

μέγαν εἰς τὸν τόπον του τὸν ᾿Αλέξανδρον Μαυροχορδάτον. 
-“ , 

Μετὰ ταῦτα τὴν ἄνοιξιν πάλιν ἐχστράτευσεν ὁ θε ΤΕ ΦΈΡΟΝ 5 λεηλασία: 
“Ὁ 

χατὰ τῆς ᾿Οχροΐνας, καὶ πολιορχήσαντες τὴν Λαοτίζιναν χαὶ Τούρχων 
Ε εἰς ΔΕ: ίαν 

τὸ Οὔμανον κάστρον τὰ χατηδάφισαν, χαὶ τόσον ἐλεηλάτησαν Α 
» 

τὸν τόπον, χαὶ τοσαύτη αἰχμαλωσία ἔγινεν, ὁποῦ πέντε χαὶ 

, Α 

δέχα γρόσια ἐπωλοῦνταν ὁ σχλάθος: εἶτα ἐπέστρεψεν εἰς τὴν 

Αἰδριανούπολιν. 
ε ὕποτα 

Βλέπωντας τὴν τοσαύτην αἰχμαλωσίαν ὁ Δορεσένχος ἄπε- γὴ 
Ἢ ; Οἰχράϊνας 

στάτησε πάλιν ἀπὸ τοὺς Τούρχους, χαὶ ἐπροσχύνησε τὴν Ὀ- εἰς τοὺς 
ἌΣ 

χραΐναν εἰς τοὺς Μοσχόθδους νων 
ους. 

Εὔγαλε τὸν Δημητράσχον βόδα αὐθέντην τῆς Μπογδανίας, 
5" ’ 

αὐθέντης 
" » 3 “- 3 

- χαὶ ἀντ αὐτοῦ ἔχαμε τὸν Αντώνιον βόδα Ῥωσσέτον, Πολίτην Μπογδα- 
- ͵ 

εὐγενῆ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἦτον ὁ Λάσχαρης Ῥωσσέτος, μέγας γίας ὃ 
Ἀντὼν 

λογοθέτης τῆς μεγάλης ἐχκλησίας, ἡ ὑήτηρ αὐτοῦ Μπέλλαῤρόδα Ρωο- 

θυγάτηρ ᾿Ιωάννου Κανταχουζηνοῦ, χαὶ ἐγγόνη τοῦ Μιχαὴλ δεῖος- 

Κανταχουζηνοῦ. 

Τότε ἐκίνησεν ἡ βασιλεία ἀπὸ τὴν ᾿Αδριανούπολιν, χὰ τς βασιλεία 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Δ΄. τῷ 
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βεζίρης ὃ Ὕστερον πάλιν μετὰ ἕξ μ 

ὅτ τὴν ᾿Αδρι ιανούπολιν᾽ ὅπου ἀσθενήσας ὁ ᾿Αχμὲτ πασᾶς Κιπρουλό- 

φαπασᾶς. γλους ἐτελεύτησε, χαὶ ἔδωχε τὴν βοῦλλαν τῷ ΚΟΡῈ Μουσταφᾷ 

πασᾷ ρεχιὰπ χαϊμεχάμῃ. ρεχιὰπ δὲ χαϊμεχάμην ἔχαμε τὸν 

Καρᾶ ᾿Ιμπραχὴν. πασᾶν. 
“Χουμχού- ᾿ κρέα ᾿ Ἐλμδι πὸ ι Τατνν ᾿ 
υὴς χαὶ Αλλάχθη ὁ οἰχουμενικὸς πατριάρχης χὺρ ἀομο -- χαὶ 

7, Ξ 7, ὌΝ ἃ δ ι ν᾿ 

Διονύσιος ἔγινε πάλιν ὃ Χουμχούμιης, ὁ ὁποῖος μετὰ ἕνα χρόνον ἀλλάχθη 
Ψ ν Ψ 

οἰχουυ.:- ΕΝ δ τι ἦν δεν, ΝΣ Ὁ ΦΑ Δ , ἘΠῚ ΝΕ 
νιχοί. λαὶ αὐτὸς χαὶ ἔγινεν ὁ χὺρ Διονύσιος Σερογλάνης. 

Ὑ ΓΕ "7. ΄-Π το ν- ἡ ξ ἧ βρ., “.» Ν - ᾿ ἔχστρα- Κατ ἐχεῖνον τὸν χαῖρον ἀχοῦσας ὁ ἱρὰ λεὺς ὅτι ἀπεστά- 
͵ὔ Ν ε » 

τεία χατὰτησεν ὁ Δοροσένχος χαὶ ἐπροσχύν: 
Ο᾽ κράϊνας, κι, 566 εἰς παι : ΑΨ ΤΑ αν. ἮΝ ) 

εν ἱχανὸν στράτευμχ, χαὶ τὸ ἔστειλε χτ  Ἴ0 σχόθους, ἑτοίμασεν ἱχανὸν στράτευμα, χαὶ τὸ ἔστειλε τὴν 
Σὰ - ἘΠ ἂν , ᾽ 

Ξανθῶν. πρώτην ἄνοιξιν μὲ ἕνα σερασχέρην εἰς τὸ 

-. δ... ἢ Ω 0) ἷΝ Ό δ «Ὁ δὼ “ ο᾽ --ν ψψν «ἢ Ὁ ζ» “Ὁ 

᾽ Α Ν Μὰ ᾽ “ὦ 

χαὶ τοὺς δύο αὐθέντας, δηλαδὴ τὸν Δούχα βόδα ἔτνος τῆς ᾽ 

. ᾿ “Σ΄ ᾿ » , Δ , 

Βλαχίας, χαι τὸν τῆς δ π γδανίας Αντώνιον βόδα Ρωσσέτον, 
᾽ κ᾽ στα ᾿ τῶν ἐἀλυν κεμρ ἀῷ " Ὑας ΄ . , ς 

χαὶ πολιορχήσαντες τὸ κάστρον τοῦ Τ(εγχρινίου ἐνιχήθησαν οἱ 
ῶ ε ὦ 

γε -“ “ ! 2 Τοῦρχοι παρὰ τῶν Μόσχων, χαὶ ὑπέστρεψαν ὀπίσω νιχημένοι. 
ἰφ τ Α - - 

πολιορχία Δὲν ἠμπόρεσεν ὁ ἐπετροδος Καρὰ Μουσταφᾶ πασᾶς νὰ 

τοῦ Τζε- ὑποφέρῃ τὴν τοιαύτην χαταισχύνην, χαὶ τὸν δεύτερον χρόνον 
χρινίου ᾿ 
παρὰ ἐχίνησεν ἀτός του μετὰ μεγάλων δυνάμεων χαὶ μετὰ τοῦ χάνη, 
ῇ τ Ἐ 

. ᾿Ξ 

Τούρχων. ἐπῆρε τόν τε Δούχα βόδαν χαὶ τὸν ᾿Αντώνιον βόδα, χαὶ ἦλθεν 

ἰς τὸ Τζεχρίνι καὶ τὸ ἐπολιόρχησε, τὸ ὁποῖον πολεμῶντάς τὸ 

ὡς τριάκοντα ἡμέρας δὲν ἠμπόρεσε νὰ τὸ χυριεύ ση ἐν τοσούτῳ 

ἐπρόφθασε βοήθεια ἀπὸ τοὺς Μοσχόθους ὡς διχχόσιχι χιλιά άδες 

στράτευμα μετ τὰ τοῦ Ραμαδανότζχη χνέζου. 

προδοσία Βλέποντες οἱ Τοῦρχοι πῶς μὲ χανένα τρόπον δὲν ἦἡμπο- 
9 - κ᾿ 
τ 

“- »ὮἮἪΨ ε 

αὐτοῦ. ροῦν νὰ κυριεύσουν τὸ κάστρον, λέγεται πῶς νὰ ἔδωσεν ὁ βε- 
, ᾿ ἃς ηέ ": ᾿ Ὁ» ἔν ΡΜ" ᾿ " ε͵ 

ζιραζέμης δῶρα εἰς τὸν ρηθέντα χνέζον, ἔδωχε χαὶ τὸν υἱόν του 

ὁποῦ ἦτον σχλάδος εἰς τοὺς Τατάρους, χαὶ ἔτσι αὐτὸς ὥντας 
»Ῥ τω 

ἵκετ στρατεύματα ἔξω τοῦ κάστρου, νὰ τὸ ἐπ εθουλεύθη χαὶ 

γὰ ἐπρόδωσε τ τὸ χάστρον, χαὶ κάμνοντες οἱ Τοῦρχοι γιουροῦσι 
᾿ κ 

ο 
» » ΓᾺ ΙΝ 

αὐτοὶ εὐγῆχαν ἀπὸ μέσ χ χαὶ τὸ ἔδωχαν φωτίχ χαὶ τὸ ἔχαχυσαν. 
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» 

ἜἘχεῖθεν γυρίζωντας ὁ ἐπίτροπος ὀπίσω ἦλθεν ἕως Κισνόδι, δ᾽ ἀΑντὼν 
“»ἦν 5: ἊΝ Ἶ ΠΥ Σ 

χαὶ ἔδωχεν ἄδειαν τῷ Δούχα βόδᾳ αὐθέντῃ τῆς Βλαχίας νλβόδας συν 
δι 

Ἢ ᾿ ᾽ ροοξσ- 

γυρίσῃ εἰς τὸν θρόνον του τὸν ᾿Αντώνιον βόδα Ρωσσέτον τὸν τ ἢ: ΕΣ 

ἐμαζίλευσε, καὶ τὸν ἐπῆρς σιδηροδέσμιον μαζί. τὴνΠόλιν 
3 » τ » 

ἀφ οὗ ἐ πλησίχσεν ὃ βε ζιραζέμ. Ὡς εἰς τὸν Δούναθιν, ἦλθεν ὃ Σερθάν- 

ὃ Σερθάνος λογοθέτης Κανταχουζηνὸς ἀπὸ τὴν Βλαχίαν ὁμοῦ θοδας 
ἣ -προσχλαί- 

ετῶαι ἀπὸ 
, , δἰ ὃς ᾽ ᾿ ᾿ 

γχόθδανον δεύτερον ποστέλνιχον, οἱ ὁποῖοι εἶχον φύγει ἀπὸ τὴν τὸν Δού- 
Ξ , Ξ χα βόδα. 

Βλαχίαν, χαὶ ἦλθαν εἰς τὸν βεζίρην νὰ προσχλαυθοῦν ἀπὸ τὸν ΄“' “ 

μὲ τὸν Πούροολον στόλνιχον, χαὶ μὲ τὸν Κωνσταντῖνον Λῖπαο 

5 τὰ Α “ ᾿ 

Δούχα βόδαν, χαὶ ἐπῆγαν μετὰ τοῖ βεζίρη εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν. 

Μαθὼν ὁ Δούχχ βόδας τὴν ἐπιθουλὴν τοῦ Σερμπάνου λο- ὃ Σερθάν- 

γοθέτου, ἔστειλεν ἕως εἴχοσι ἄρχοντας εἰς τὴν Πόρταν, καὶ 
εντεύει 

ΕῚ » Ε » , - -Ξ » ᾿] 

ἐπροσχλαίοντο ἀπ᾿ αὐτόν, πῶς εἰναι χαχὸς χαὶ ἐπίοουλος, χαὶχχὶ δ Δού- 

γὰ τὸν ἐξορίσῃ ὁ βε ζιραζέμης " ὁ ἐπίτροπος ὅμως μὲ τὸ νὰ τὸν "5 τ δ 
ετατιῦξ- 

5» ,ὔ, κ νΝ 5 ,7ὔ 

ἤξευρε καὶ πρότερον, δὲν ἠθέλησε νὰ τὸν ἐξορίσῃ, ἀλλὰ μάλιστα και. 

ἰς τὸν ἔδωχε καὶ τὴν αὐθεντείχν τῆς Βλαχίας, εἰς δὲ τὴν Μπογ- 

δχνίαν ἐμετάθεσς τὸν Δούκα βόδα. 

Οὗτος ὁ Σ- μπάνοοδας ἦτον ἀπὸ τὸ γένος τῶν Καντα- γενεαλο- 

χουζηνῶν- πατέρας τοῦ ἦτον ὁ Κωνσταντῖνος μέγας ποστέλνι- ἿΣ ΠΝ 

χος, τὸν ὁποῖον ἐθανάτωσεν ὁ Γρηγὸρ Γκίχα βόδας ὡς προέφη- Δ ς: 

μεν πάππος τοῦ ἦτον ὁ Γιαννάχης Κανταχουζηνός, ὁ ὁποῖος 

ἐστάθη χαπιχεχαγιᾶς τοῦ Μιχάλοοδα τοῦ ἀποστάτου. 
ς » Ν Ν Γ ἐἐρ ον “ 3 ᾽ὔ 0: - ἣν ΛΞ Ε ΝΕ αν τ 7 

Αὐτον τον Γιαννάχὴν, ὅταν ΘρηθΕ, ἢ ὃ βασιλεὺς κατὰ τοῦ τουρχεύει 
4 

5 “. ξ- 

Μιχάλοοδα διὰ τὴν ἀποστασίαν του, ἐπρόσ ταξε νὰ περιπατή- ὃ Τιαννά 
ν ν, χῆς καπι- 

παςαρι χεχαγιᾶς; 
᾿ 7ὕ{ 

μὲ τὰ γὲλ μούμια, χχὶ μετὰ ταῦτα νὰ τοὺς ἀποχεφαλίσουν - χαὶ γίνε- 
ται χιοὺυ- 

τζούχ τε- 
, " ,ὔ . -- “Υ - ᾿Ξ ΚΩ , - ἘΞ δ σῶς χαὶ τουρχεύσῃ, ἠυνπορεῖ νὰ μεσιτεύσῃ διὰ λόγου του, χαὶ φτερὸχ- 

σοὺν μαζὶ χαὶ τοὺς ἄλλους χαπιχεχαγιά ἄδες του ἀπὸ τὸ 

ΑΣΓΟΣ ε , » ἀν ᾿ 

τότ: ὁ βεζιραζέμης, ὦντας φίλος τοῦ Γιαννάκη, τὸν εἶπεν, ἀνί-- 

᾿“π Ὁ} .«Ξ ψν Α ; Ν᾿ » πξπι 

νὰ γλυτώσῃ τὴν ζωήν του, ἀμὴ διὰ τοὺς ἄλλους δὲν ἠμπορεῖ" 
͵ 

βλέπωντας χαὶ αὐτὸς τὰ στενὰ ἐτούρχευσε, χαὶ τὸν ἔκαμαν 

χιουτζοὺχ τεφτερδάρην. 



Ν Ἂν 

τὰ περὶ 

τοῦ Μι- 

χαὴλτζε- 
λεμπῇ 
Ἑαντα- 

χουζηνοῦ. 
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Τοῦτος ὁ Γιαννάκης εἶχε πατέρα τὸν Μιχαὴλ τζελεμπῆ 

Κανταχουζηνὸν, ἄρχοντα πλούσιον χαὶ περιθόητον, ὁ ὁποῖος 

ἐχατοιχοῦσεν εἰς τὴν Αγχίαλον καὶ τόσον πλούσιος ἦτον, ὁποῦ τὰ 
7, , ᾿ ᾿ ε , ΝΜ Ὁ ᾿ ,ὔ 

τζιφτιλίχιά του καὶ τὰ ὑποστατιχά του ἔφθαναν ἕως τὸν Δού-- 

ναβιν, χαὶ πολλοὶ ἀγάδες τζιράκια ἐδιχά του ἔφθασαν βεζιρα-- 

ζέμιδες- ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἕνας, ἀφ᾽ οὗ ἔφθασε βεζίρης, καὶ ἐπῆ- 
- ᾿ ,ὕ ᾿ ν » ’ κι ΕΣ ᾿, 

γεν ὁ ρηθεὶς Μιχάλης τὰ τὸν ἀνταμώσῃ, καὶ ἐμθαίνωντας μέσα 

ἔτυχε νὰ ἦναι ἐχεῖ παρὼν χαὶ ὁ ἰμάμης τοῦ βασιλέως, τὸν 

εἶπε, καλῶς ἦλθες, Μιχαὴλ τζελεμπῇ, κάμνωντας χαὶ σχῆμα 

Ξ 

ἀφ᾽ οὗ εὐγῆκεν ἔξω ὁ Μιχὰλ Τζελεμπῆς, τὸν εἶπεν ὁ ἰμάμης 
᾽ “ὃ δὲ ΄ 4 Ἂ- ᾿ ΙΝ ΡΒ , " » ,ὔ 

ἐφένδημ, δὲν ἁρμόζει εἰς τὴν ὑψηλότητά σου, ὦντας ἐπίτροπος 

τοῦ βασιλέως, νὰ εἰπῇς ἕνα γκιάθουρα τζελεμπῆ" τοῦτο ἐχα- 
"- 
.} χοφάνη τῷ ἐπιτρόπῳ. ἐχεῖ ὅμως ἔτυχεν ὁ χαζνεδόρης τοῦ βε- «- 

“-- » 

ζίρη, ὁ ὁποῖος εὐν ΚΟΥ χεν ἔξω χαὶ εἶπε τῷ Μιχάλῃ ἐκεῖνα ὁποῦ 

ἄχουσεν ἀπὸ τὸν ἰμάμην, πῶς τάχα εἶπε τῷ ἐπιτρόπῳ, ὅτι 
. ν "» 

δὲν πρέπει νὰ τὸν λέγῃ τζελεμπῆ, χαὶ πῷς διὰ τὸν τοιοῦτον 

λόγον ἐχαχοφάνη τῷ ἐπιτρόπῳ τότε εἶπεν ὁ Μιχὰλ Τζελεμ- 
ῃ . 

-“ - , “-φΣ ν᾿ ν᾿ Σ ε 
πῆς, σὲ παραχαλῶ νὰ εἰπῇς τῷ ἐπιτρόπῳ, ἂν εἶναι ὁρισμός του 

νὰ χάμω ἐγὼ αὐτὸν τὸν ἰμάμην νὰ μὲ εἰπῇ ἐμπροστά του 
ι 

τζελεμπῆν « χαὶ εἶπεν ὃ αζνεδάρης τῷ ἐπιτρόπῳ τότε ὁ ἐπί- 
, , ΤΥ ὦ κ παν, ἜΝ , " εὖ »ῶλ 

τρόπος χαμνωντάς τὸ χάς! εἰπε, μαχὰρ νὰ τὸν χαμῃ. Εὐθὺς 

ὁ Μιχάλης ἐπῆγε τὴν δεύτερην ἡμέραν εἰς τὸ σπίτι τοῦ ἰμάμη, 

εἰς καιρὸν ὁποῦ ἔλειπεν αὐτός, καὶ ἀνταμώνωντας τὸν χεχαγιᾷ 
᾿ ν᾽ 3: Α » , ν Ω , ἢ 2 " 

του τὸν εἶπεν, ἦλθα νὰ ἀνταμώσω τὸν ἐφένδην, χαὶ θέλω νὰ 

τὸν ἐρωτήσω πόσον βούτυρον ἐξοδιάζει εἰς τὸ μουτπάκι του, 

πόσα ξύλα, καὶ πόσον χριθάρι εἰς τὸν ἀχοῦρί του, νὰ μὲ δώχῃ 
ε “- 

χατάστιχον᾽" ἐρωτῶντάς τον ὃ χεχαγιᾶς, ποῖος εἶναι, χαὶ τὶ 

γὰ τοῦ προσφέρω ὅλα αὐτὰ ἀπὸ λόγου μου, καὶ ἐγὼ εἶμαι 
-» »- ε “-“ρ .Ὶ εἰὸ ε Ε , δ᾽ ἊΝ Α » Ν Ἂν δ . 

ἐχεῖνος ὁποῦ μὲ εἶδεν ὁ ἐφένδης χθὲς εἰς τὸν ἐπίτροπον τὸ 
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, 5 ΠΑ ΥΟΣ ὑπῖ νι δὰ ΕΕΕΥΣ οἷ" κι γν ς -" ᾿ ε , 

βράδυ αφ ου ἄλθεν ο ἐφένδης, τὸν ξιπὲν ὁ Ἀξχᾶγιας τὴν ὑπο- 

ΕῚ 
θεσιν, καὶ ὁ ἰμάμνης ἐπαράγγειλε νὰ δώχῃ χατάστιχον " ὁ Μι- 

᾿ [2 ᾿- Δ Ἢ ᾿ Εἶφ, , 

χάλης ὅμως μὴ προσμείνας χατάστιχον, τὴν δεύτερην ἡμέραν 
ΕΣ . ,ῬἬἭὌ θά τ " ,ὔ εἰ ,ὔ ἮΝ ι » 

ἔστειλεν ἕνα χαράοι χριθάρι, χαὶ βούτυρον ἱχανόν, χαὶ ἐση- 

χώθη καὶ αὐτὸς καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν ἰμάμην- ἐμοχίνωντας 
, » Α Ν 5 , ι ᾿Ν , - .“ 

μέσα, εὐθὺς τὸν ἐπροσηχώθη, χαὶ τὸν ζεγϑν χοαλῶς ὥρισες 

Μιχὰλ τζελεμπ τῇ  χαὶ τοῦτο οὐ μόνον ἅπαξ, ἀλλὰ δὶς καὶ τρὶς 

χαὶ πολλόχις ἐπολυπλασίχζε τὸ τζελεμπῇ λέγωντάς τον χαὶ ἄλ- 
3 " ε δὰ Α γχχγὶ ΞΞ 

λα μύρια ἐγκώμια. Εὐγαίνωντας ἀπ᾿ ἐχεῖ ὁ Μιχὰλ Γζελεμπῆς 

ἐπῆγεν εἰς τὴν πόρταν τοῦ ἐπιτρόπου, καὶ εὑρίσχωντας τὸν 

χαζνεδάρην τὸν εἶπε, σὲ παραχαλῶ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἰμάμες, νὰ 

μὲ δώχῃς λόγον νὰ ἔλθω καὶ ἐγώ χαὶ μίαν τῶν ἡμερῶν πη- 
, κ ΣΕ ᾽ , » , ᾿ Π 

γαίνωντας εἰς τὸν ἐπίτροπον ὁ ἰμάμης, ἐμήνυσαν τὸν Μιχὰλ 
ι ΕΥ̓ ι 2 ’ὔ ᾽ » , “ 

ὶ ἦλθε: χαὶ ἐμθαίνωντας εἰς τὸν ἐπίτροπον, ὅπου Ὑζελεμπῇ κ 5 

ἦτον καὶ ὁ ἰμὰμ. ἐφένδης, καθὼς τὸν εἶδεν ὁ ἰμάμης, πρὶν νὰ 

τὸν εἰπῇ ὁ ἐπίτροπος λόγον, ἄρχισε μεγαλοφώνως νὰ τὸν λέγῃ, 

χαλῶς ἦλθες Ἡιχὰλ Τζελεμπῇ! δύο χαὶ τρεῖς φοραῖς, χαὶ ἄρ- 

χισε νὰ τὸν ἐγκωμιάσῃ πρὸς τὸν ἐπίτροπον, πῶς εἶναι προχομ.-- 
-- , 

μένος καὶ ἄξιος, χαὶ πῶς τέτοιοι ἄνθρωποι εἶναι χρειαζόμενοι 

εἰς τὴν βασιλείαν, χαὶ τὰ τοιαῦτα : ὁ δὲ ἐπίτροπος ἐχαμογε- 

λοῦσεν᾽ ἀφ οὗ εὐγῆχεν ἔξω ὁ Μιχάλης ἐπῆγεν εἰς τὸν ὀδᾶ τοῦ 
4. “- » Ἃ 

χαζνεδάρη χαὶ ἐκάθησε μετὰ ταῦτα εὐγαίνωντας χαὶ ὁ ἰμά- 

μῆς ἔξω, ἔχραξεν ὁ ἐπίτροπος τὸν Μιχὰλ Τζελεμπὴ καὶ τὸν 

“ρώτησε, τὶ τὸν ἔκαμες, καὶ σὲ εἶπε τὸ τζελεμπῇ; χαὶ τὸν 
ΤΥ ΨΙΝ Α , ὅ ,ὕ δι. ἢ ε 

εἶπε τὴν ὑπόθεσιν τότε ἐγύρισεν ὁ βεζιραζ έμης καὶ τὸν εἶπε, 
» 

γιὰ σεἴΐτάνσιν, γιὰ σεϊτὰν ὀγλούσουν! χαὶ ἀπὸ τότε ἐπεχ ράτησεν 

ὃ λόγος νὰ λέγωνται ὅλοι οἱ Κανταχουζηνοὶ Σεῦτὰν ὀγλοῦδες. 

Αὐτὸν τὸν Μιχάλην Κανταχουζηνόν, ὁ ὄντα τοιοῦτον περι- διαδλη- 
, Β , Η 9 

“βόητον χαὶ ὑπέρπλουτον ἄνθρωπον, τὸν ἐδιάθαλαν εἰς τὸν βα- ϑεὶς οὗτος 
πῶς θέλει 

; νὰ γίνη 
7 ᾿ 2 Ὁ Α 

τοίμπασην χρυφίως χαὶ ἐπῆρε τὸ χεφάλι του, πέρνωντας καὶ βασιλεὺς 

ἔσ , - . 

σιλέα, πῶς φαντάζεται νὰ γένῃ βασιλεύς ὅθεν ἔστειλε χαπι- 
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μ᾿ . 7ὔ -΄ » , 

Ῥωμαίων, ὅλην τὴν περουσίαν του" χαὶ ὅσα δὲν ἠμπόρεσαν τότε νὰ τὰ 
Ε 

δ- 0)». τ᾿] Ὁ ς- »} τὶ Ω δ - Ο᾽ ἐν ΠῚ 
Ἰ 

ε ἄποχεφα- τ: πάρουν εἰς τὴν Πόλιν τ ἊΝ ᾽ 

Αδριανούπολιν εἰς 
λίζεται. ; , ι 

τὸ μεζάτι- ὄντας δὲ παρὰ πολλὰ πράγματα τὰ ἐπούλησαν 

υεζάτι τοῦ Σεϊτάνογλου τὸ ἐπῆρες! Καὶ ταῦτα περὶ τοῦ Μι- 

χάλη Κανταχουζηνοῦ. 

χαϊμεχά- ᾿Αφ᾽ οὗ λοιπὸν ἔλαθεν ὁ Σερθάνοοδας τὴν αὐθεντείχν τῆς 
Ω Α “. γ΄ " ΠΕΡ εν Βλαχίας, ἔστειλεν ἐμπροστὰ χαϊμεχάμην τὸν Κωνσταντῖνον 

Ξρ αν- 

θοδα. 
" 

ΤΠ ΚΥ ΤῊ τὸν ἀνεψιόν του, διορίζωντας χαὶ ἄλλους χαϊμε-- 
᾿ » 

χάμιδες " ἔστειλε χαὶ γράμματα εἰδήσεως εἰς τοὺς ἐντοπ τας 

΄ς ᾿» “ἡ έ ΄ -. » ἠθε “-εἱ ΄σ Ω . »“" ) ή! ς τᾶς ἥμερας τῆς αὐθεντείας του, χαὶ ἄλλα παρομοιᾶ. 

δ Μετὰ δὲ ταῦτα ἐχίνησε χαὶ αὐτὸς ἀπὸ τὴν ᾿Αδοιχνού ὕὑποχριτι- ξετὰ ὁς ταῦυτὰ ἐχίνησξ χαὶ αὐτὸς ἀπὸ τὴν Δόριᾶνου- 

χὴ περι- πολιν, χαὶ ἦλθεν εἰς τὸν θρόνον του ὁ ὁποῖος εἰς τὴν ἀρχὴν 
ποίησις 

τοῦ Σερ- χαθὼς ἦλθεν, ἄρχισε νὰ χαλοπιάνῃ ὅλους μιχρούς τε καὶ μεγά-- 
͵ 

Ὀάνόοδα, λους, χαὶ νὰ δείξῃ πρὸς πάντας περιποίησιν, δικαιοσύνην τ 
. ὯΝ 

χαὶ ἔλεος. χαὶ αὐτὸ τὸ ἔκαμε περισσότερον διὰ νὰ ἑλχύση δύο 

ἄρχοντας ἀπ ἐχείνους ὁποῦ εἶχε στείλει ὁ Δούχα βόδας, νὰ τὸν 

ἐγχαλέσουν εἰς τὴν Πόρταν, καὶ ὄντες πιστοὶ τοῦ Δούχα βόδα, 

χαθὼς εἶδαν τὰ ἐρηθώνοω ἔφυγαν εἰς τὴν Μπογδανίαν, ὁ Γιο- 

βάσχος δηλαδὴ Μπαλιάνος μέγας χλουτζιάρης, χαὶ ὁ Στόϊκος 

Μερισάνος μέγας παχάρνιχος. 

χτίσις τοῦ Τὴν πρώτην ἄνοιξιν ἐστάλθη 1 προσταγὴ εἰς τοὺς δύο αὐ- 

ἘΝ θέντας, τόν τε τῆς Βλαχίας Σερθάνοοδα Κανταχουζηνὸν χαὶ 

Εν οἰ αὐξὸν τῆς Μπογδανίας Δούχα βόδαν, νὰ πηγαίνουν νὰ φτιάσουν 

τος Δρό- τὸ κάστρον Δογάν" οἱ ὁποῖοι ἀφ᾽ οὗ τὸ ἐτελείωσαν, τὸ φθινό- 
σουλου ὃ 

πῶρον ἐγύρισαν ε ὅταν δὲ ἤθελε νὰ χινή ἡσ Σεῤδάνθόδας ἀπὶ ἐ- 
"Ὁ Ξ ΄7ὔ " ’ , “Ὡ“΄7ὔ3ὠ ᾿ χεῖ, ἑτοίμασε τὸν Δρόσουλον σερδάρην πῶς τάχα νὰ τὸν στείλῃ 

ἐμπροστὰ μὲ γράμματα εἰς τοὺς ἄρχοντας, μετὰ τοῦ ὁποίου 
Ψ 

ἔστειλε καὶ κἄποιον ᾿Αληδερδῆν Τάταρην μὲ καμπόσους Τατά-- 



“ Ὁ φ» τ᾽ οΟ 5: 55) »» Θ.' Ο ιΖ τῷ [0 

ς τὰ τ - 
ους, ὁποῦ τοὺς ἤξευρε πῶς εἶναι χαχοὶ λῃσταί, χαὶ ἔχραξε ρ ᾿- Σ] " ἶ 3 ) ὴ - 

“ὋΣ ππ -"Ἢ “ , Ξ5 

χρυφίως τὸν ᾿Αλη Ἰθερδῆν, χαὶ τὸν εἶπε μυστικῷ τῷ τῤόπῳ, πῶς 

ο Ἱπουρλάϑδι, γὰ παραμερίσῃ εἰς τὴν στράταν ἀφ 
ΐ , 

᾿ 
Ν Ἷ ᾿ 7, « Ω 

ἀπὸ τὸν δρόμον χαὶ νὰ ἀποχεφαλίσῃ τὸν Δρόσουλον, καὶ εἰς 

αρτυρίον νὰ φέρῃ τὸ χεφάλι του εἰς αὐτόν, πρὸς δὲ τοὺς ἄρ- 
“- -“ 

χόντας νὰ εἰπ πὴ πῶς {τ - πὸ ὁποῖον χαὶ ἔχαμε. 

᾿Ερχόμινος ὃ Σερθάνόοδας ἀπὸ τὸ Δογὰν Καλεσὶ εἰς τὸ προσχα- 
λεῦται πα-- 

ΓΤιάσι μετὰ τοῦ Δούχα βόδα, χαὶ χονεύωντας εἰς τὸ Σέσον σιμὰ "ὰ ποῦ 

εἰς τὴν μπαλίχαν τὸ Μονχστῆρι, τὸν ἐπροσχάλεσεν ὁ Δούχα Δούχα 
΄Ν 

βόδας νὰ τὸν φιλεύσῃ, χάμνωντας μεγάλην ἑτοιμασίαν τῆς. όδα ὃ 
) ᾿ “Σερδάνδο- 

Υ͂ ΡΟ ἘΡΊΕΣ τραπέζης " αὐτὸς δὲ ἐγύρευσε νὰ τὸν δώσῃ ὁ Δούχα βύδας τοὺς δὰς διὰ 
Το ος 

δύο ρηθέντας ἄρχοντας, τόν τε Τιοθάσχον Μίπαλιάνον χαὶ τὸν τε αον ὉΞ 
ν 

“Ὁ χαι 

Στόϊκον παχάρνικον, ὁποῦ ἦτον φευγάτοι, χαὶ μὴ θέλωντας ὃ δὲν θέλει 
᾿ Χ , 5 , ς ΝΑ ΜΔ 

Δούκα βόδας γὰ τοὺς δώσῃ, ἐσηχώθη τὴν δεύτερην ἡμέραν τὴν χαὶ φόνοι 
Ἶ αὐτοῦ. 

χὐγὴν καὶ ἐκίνησε πρὸς τὸ Φωξάνι, χαὶ ἐχεῖ ἔστειλε χαὶ ἔφε- 

ρῦὺν τὸν Βούλχολον βόρνιχον χαὶ τὸν ἐθανάτωσε μὲ καχὸν θό- 
Μ“ἷ᾿ ἘΝ ΡΣ ΕΣ ΟΣ " ἘΣ ΘΟΥΞΕ ᾿ 7) ες 

νατον ὕστερον πάλιν ἔστειλε χαὶ ἔφερον τὸν Χρήςζα βιστιάρην, 

δ᾽ χαὶ ρίχνωντάς τον μίαν ἃ ἀδιχίαν πῶ: χρεωστᾷ εἰς τὴν βιστια- 

ρίαν τὸν ἐγύρευε σαράντα δος γρόσια, καὶ μὴν ἔχωντας 
" “- » “ δ Ὑν» ἴ 

νὰ τὰ ὌΝ τοῦ ἐπῆρεν ὅ, τι χαὶ ἂν ηὗρε, καὶ ὕστερον τὸν 

3 
Μετὰ δὲ ταῦτα ἐρχόμενος εἰς τὸν θρόνον του, ἔστειλεν θάνατος 

Γχίνα ὀνό ἥ ἢ ν Γχίνα. ει , ᾿ 

ἕνα χαπετάνον, ονομᾶτι,» μὲ σλουζιτορέους εἰς τὸν [ΠΞ-- 
7 

τράσχον χαπετάνον ἜΣ Φ ΤᾺ χαὶ φέρνωντάς τον χσὶ ἐχεῖνον, 
ΓῚ τ " » 

ἀφ᾽ οὗ τὸν ἐσχέντζευσε πολὺ, τὸν ἐθανάτωσε. χρεμᾶται 
“ » » Ε “ὃ γστερον δὲ μετ᾽ οὐ πολὺ ἔστειλε χαὶ τὸν Ράδουλον ΠΣ ἀκ ἐμῇ 

ος βι- 
ΡΖ ὝΟΝ ΕΑ ἡ ι πὰ τὰ ἘΑΛΙΑ Μ᾿": ὉᾺ, Ἀν ΞΡ δὰ, Κπυτ ὑπ ᾿: Στ στιάρην ᾿Οχνάρην, χαὶ τὸν ἐχρέμασαν εἰς τὸ παζάρ: τῆς ἴοχνας. στιάρης. τ 

Τὸν υἱὸν τοῦ Δρόσουλου στέλλωντάς τὸν εἰς τὴν ΓΟχναν ξεχληρι- 

τὸν ἐθανάτωσεν ἐχεῖ μέσα, ὦντας δήμιος κἄποιος χαπετάν ος σμὸς τοῦ 

Κόπτζας Δημητράσχος, καὶ διὰ νὰ μὴν τὸν ἀπομείνῃ τελείως ρόσρνν 

σπέρμα, μὲ τὸ νὰ εἶχεν ἔτι μίαν χόρην ὃ Δρόσουλος, ἔστειλε 
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χαὶ ἐθανότωσαν χαὶ ἐχείνην. Αὐτοὺς χαὶ ἄλλους φόνους χαὲ 

τυραννίας ἔχαμεν ὁ Σερό Θάνόοδας, ἕως εἰς τὸν τρίτον χρόνον 

τῆς αὐθεντείας του. 
5 ᾿Ν - 
ἐπίρουλοι Ὃ δὲ Δούχα βόδας εἰς τὴν Μπο ογδανίαν ἔδειξε μεγάλον 
πε τ ας λύϑθηνι ; ; ἐφ᾽ εἰν 8.} ἔλεος εἰς τὸν τόπον χαὶ περιποίησιν: εἰς τοὺς ἄρχοντας " ἀφ᾽ οὗ 

ποχεφα- ὅμως ἐγύρισεν ἀπὸ τὸ Δογὰν Καλεσί, περνῶντας πέντε ἕξ μῆ- 

ο λίζονται γες, τρεῖς ἄρχοντες ἀὐ λας: γὰ τὸν ἐπιδουλεύωνται, διεγείρον- 
παρὰ τοῦ ὶ 

" Δούχα 

βόδα. τοῦ, ὁ Γχιόχας Βασίλη Ἢ λαδή, μέγας βιστιάρης χαὶ τ 

τες χαὶ τοὺς σλουζιτ ορέους νὰ χάμουν ἐπανάστασιν χκατ' αὐ- 

, Ν, 

Δούχα βόδα, χαὶ συγγενὴς μὲ τὴν δόμναν του, υὲ τὸ νὰ 

εἰχε ὑίαν ἀνεψιάν τῆς διὰ γυναῖχά του, Χαϊ. ὁ Μπόγδανος, τοῦ 
. ς . -“ 5 ε 

ὁποίου ὃ υἱὸς μετὰ ταῦτα ἔγινε χάτμανος, καὶ ἄλλος ἕνας" 
᾿Ὶ ᾽ ε , ᾿ἮΝ ᾿ », ᾿ » 

τοὺς ὁποίους μανθάνωντας ὁ Δούχα βόδας τοὺς ἔἐχρινε, χαὶ ἀ- 

σις ΤΆ “οι ὅ» ΄ δι . ΠΩ -ε “σοὺς στε τσὶ 2} - 
Ἵν φασιν τας τοὺς ιχ ανα ΤΟΥ, τῶὺυς απεχξφα λισξε. 

δ΄ Στεφα- Κατ᾽ ἐχείνους τοὺς χαιροὺς φθάνουσα εἰς ἡλικίαν ὑπαᾶν: 
ΠΣ , ᾽ Η Α » 

ΣΡ ΣΒ δρείας ἡ θυγάτηρ τοῦ Δούχα βόδα Αἰχα χτερίνα, χαὶ οὖσα ἀῤ- 
μπεϊζαδὲς ᾿ρ πα άπι.- δὲ τοῦ Ράδ δ 
ζητεῖ τὴν β΄ οωνιασμιένη μὲ τὸν Στεφανίτ(α, μπεϊζαὶ σὸς τοῦ Ράδουλ Λέων 

ἀρραύω- βόδα τοῦ καὶ Στριδᾶ λεγομένου, μὲ τὸ νὰ τὸν ἐγνώριζεν ὁ 
γιστιχήν τ" ΟΛΊΞΕΩΣ λε Υ ψε το τ ΓΕ δῆ θὐγολ ον τὸ βόδας χαχῆς πολιτείας ἄνθρωπον χαὶ μέθυσον, δὲν ἤθε- 

τέρα τοῦ λε νὰ δώσῃ τὴν χόρην του εἰς αὐτὸν, μόνον ἔστειλε χαὶ ἔς 
Δούχα 

φέρεν ἀπὸ τὴν Πόλιν χἄποιον Γεὼρ ργάκην Μουσελίμην, ἀρχον- 
όδα. 
τ τόπουλον εὐγενὲς, διὰ νὰ τὸν ΟῚ ΤΡ μὲ τὴν δομνίτζαν 

που" τοῦτο ἀχούσας ὁ υἱὸς τοῦ Ράδουλ βόδα, ἐπῆγε χαὶ ἔδω- 

χεν ἀναφορὰν εἰς τὸν ἐπίτροπον, παραχαλῶντας αὐτὸν νὰ μὴ 

τοῦ γίνῃ ἀδικία, καὶ νὰ δώσῃ ὁ Δούχα βόδας τὴν ἀρρχδωνι- 

στικήν του εἰς ἄλλον, καὶ τὸν ὑπεσχέθη ὁ βεζίρης πῶς θέλει 

τὸν χάμει νὰ τὴν δώσῃ εἰς αὐτὸν, καὶ ὄχι εἰς ἄλλον. 

παναγιώ- Τότε κατ᾽ ἐχλογὴν συνοδιχὴν ἔχαμαν οἰχουμενιχὸν πα- 

τατος ὃ τριάρχην τὸν χὺρ ᾿Ιάχωόον ἀπὸ Λαρίσσης. 
δἹάχωόδος. " “α : ἤν ᾿ ὅταν ἣ Ν 
ΤΙ ΝΥ ΡῈ ὥντας εἰς τὴν Οχραΐναν χάτμανος ὁ υἷος τοῦ Χμίλη τοῦ 

ε ι » ν 

βόδας ποτὲ χατμάνου, ὁ ὁποῖος καὶ αὐτὸς ἦτον ἄνθρωπος ἀσύστατος 
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« , 

καὶ χαχότροτπος, ἱ μὴν ἡμποροῦντες οἱ Καὶ αζάχοι νὰ ὑποφέ- λαμόάνει 

ῥουν πλέον ταῖς ἀταξίαις του, ἐπῆγαν χαὶ ἐπροσχλαύθηχαν εἰς τὴν χα- 
᾿ ᾿ τμιᾶνιᾶν 

Δ 5 -" ς ᾿ ΠΕΡΙ, Ἐΐ τὴν Πόρταν- ἐπιθυμῶντας ὁ Δούχα βόδας καὶ τὴν χατμανίαν τῆς ᾽Ο- 
, Μ ᾽ ᾿ "ἢ 

τὴν ἐζήτησεν, ὅθεν ἐπρόσταξεν ὁ βεζιρχζέμ λὩς νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν ΧΟ ΧΟ 
᾿ ἢ χαὶ δ᾽ Στε- 

Α 

Πόλιν, διὰ νὰ χάυμνῃ μουχαρέρι, νὰ τὸν δώχῃ χαὶ τὴν χατμα- φανίτζας 

ς ᾿Οχραΐνας, ἐπ ταράγγε ειλς νὰ φε “0 χοαὶ τὴν χόρην τουτὴν χόρην 
σι ῃ ᾿ δὲ ἢ Ν του. 

μαζὶ διὰ νὰ χριθὴ μὲ τὸν υἱὸν τοῦ Ράδουλ βόδα- πηγαίνωντας 

ὁ Δούχα βόδας εἰς τὴν Πόλιν, ἐφόρεσε χαθάδι ἀπὸ τὸν βεζί- 

ρην, χεὶ ὕστερον πηγαίνωντας γὰ προσχυνήσῃ τὸν βασιλέα χατὰ 

τὴν συνήθειαν, τὸν ἔῤαχλαν εἰς τὺ χεφάλι, ἀντὶς διὰ χούχαν, 

ἕνχ τζερχεζὶ χαλπόχι σαμιουρένιον διὰ τὴν ᾿᾽Οχραΐναν, δίδωντάς 
Ε ,ὔ 

τον χαὶ τοποῦζι εἰς τὸ χέρι, χαὶ τότε ὅταν ἐπήγαινε νὰ προσ- 
᾿ ε ͵ , 2 "- “- »“ ἢ ΒΩ » ’ ΗΑ 

χυνήσῃ τὸν βασιλέα, ἐχεῖ ὁποῦ ἤθελε τὰ ἔμπῃ εἰς προσχυνὴ- 
- » ε » {τ ΕἸ ας ᾽ 

σιν τοῦ βασιλέως, τὸν ἐμήν σεν ὁ ἐπίτροπος, ὅτι ἐξ ἀποφά- 

σεως νὰ δώχῃ τὴν κόρην του εἰς τὸν Στεφανίτζαν ὑπεϊζαδέ, 

υἱὸν τοῦ οηθέντος Ῥάδουλ βόδα, καὶ μὴν ἠμπορῶντας νὰ κάμῃ 

ἀλλεοτρύπως εἰπεν, ὁρισμός του! ὅμως πολλὰ ἐθαρυφάνη τῷ 
» 7 7ὔ δ ε -“- ε 

Δούχᾳ βόδᾳ ἡ τοιχύτη προσταγὴ τοῦ ἐπιτρόπου, ὡς τόσον 

ο 
ε “- 3, » “Ὁ “ .. ΨΡ 

ὁποῦ ἔλεγαν οἰχεῖοί τοῦ πῶς χαμμίχν φορ οἂν δὲν τὸν ἠξεύ- Ξ 

ρθουν γὰ ἔλαθε τοσχύτην πίκραν, ὡς χαθὼς ἐλυπήθη τότε᾽ χαὶ 
"» 

οὕτω τὸν ἐπῆρεν ἀπὸ τὴν Πόλιν μαζί του εἰς τὴν Μπογδα- 

νίαν, χαὶ τὸν ἐστεφάνωσε, χκάμνωντας χατὰ τὴν συνήθειαν με- 

γάλαις. χαραῖς. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐχίνησε χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Οχραΐναν εἰς ὃ Δούχα 
βόδας ἀ ᾶ- 
πέρχεται 

ἌΡ ΦΡ χ Γιόννην δεύτερον ποστέλνικον, μὲ τὸ νὰ ἤξευρς τὴν Καζάχι-εἰς Οχραΐ- 

τὴν Νεμίροθαν, ὅπου ἀπεχατάστησεν ἐπίτροπόν του χἄποιον 

χὴν γλῶσσαν, χαὶ ἐδιόρισε πολχόθνιχους χριτὰς διὰ νὰ χρίνουν ᾿ν" 

τὸν λαὸν, χαὶ χάμνωντας ὡς δύο υῆνες ἐκεῖ, ἐγύ ὕρισεν ὀπίσω. 

Αὐτὸς ὁ Δούχα βόδας τρεῖς ἄρμαις εἶχεν εἰς τὴν βοῦλλάν του, 

τὴν τῆς Βλαχίας δηλαδὴ, τὴν τῆς Μολδαδίας, χαὶ τὴν τῆς 

Οἰχραῖνας, τοποῦζι. 
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μὲ θαυ- 

ματουρ- 

ἐγ- 

Χριστόν “ 

ἐλτζῆς 
Μόσχων 

εἰς Πόλιν. 

ο 
' 

φένδη, ἄνθρωπος γραμματισμένος, καὶ εἴχε μίαν πα χ)λ)λαχίδα 

͵ 

-" ΄ τ « γ΄ - " " 

Εἰς ἐχείναις ταῖς 1 βεραις ἦτον ἕνας Τοῦρχος, τὸ ὄνομα 
" ΄« Α 5 Μὸν: ᾽ - 

του Πατμπ υροὺν Μεγμὲτ ἐφενὸης, εἰ χαλέμι τοῦ 

, Ὁ ᾿᾿ 6 ᾿ Γ “Ν ΝΜ ΙΝ ἜΞΗΣ Β 8 ἀφ, ᾿ 

Ῥουσσαν σχλὰ ἄν, ἢ οποία εἑοχστουσὲ τὴν πίστιν τῆς, χα! ξπὴ- 

ι » ᾿ 

αὐ χαὶ εἰς τὴν ἐχχλησίαν μὲ ἄδειαν τοῦ αὐθεντός τῆς χαὲ 
ε 5 " 

ὑίαν τῶν ἡμερῶν τὴν ἐρώτησεν ὁ ἐφ φένδης, τί εἶναι τὸ αἴτιον 

ὃ 

ρει ὕστερον βιάζωντάς τὴν ϊ 

ἃ τὸν εἰπῇ δίχως ὄἄλλο τὶ - πον ἐχρίνγ, " ἌΠΟ γὰ τὸν εἰπῇ οίχῶς ἄλλο τὸ αἴτιον, τὸν εἕιπεν ἐχείνη ἡμξὺς 

“2 ῃΞ ΖΚ. - ΦΈΡ - " - “} ΡΝ Δωρ» " Ξ “- ; ῃέ συνήθειαν ἔχομεν ὅταν πηγαίνωμεν εἰς τὴν ἐχχλησίαν χαὶ θέ- 
λωμ εν νὰ εὔγωμεν. εἰς τὸ τέλος μὅ- δίδει ὃ παπᾶς ἀπὸ 1 μεν νὰ ξυγώμεν, εἰς τὸ τϑλος ΟΝ οἰόξι ὁ παπας ΧΊΤΟ Χομ.- 

, , ε , ᾿ - »Ὑ , 

ματι: Ψωμὶ ἊΣ ἰάσμίξνον, χαι διὰ τοὺτ εὐωδι ιαιϊς. ζει τὸ στομ μου" 

ὃ δὲ ἐς ἐνδης ὡς ἢ ι...!} ισμένος ἐθ ἦμχαςξ. χαὶ ἔπεσεν εἰς ἃ 0 ὃς ξῷξ ς ὡς γρυμμότισμιενος ξ αυμῶσξ, χαὶ ἐπεσξν εἰς ὁ- 

ποοίαν. χχὶ θέλωντας νὰ ἰδῇ χαὶ τὴν τάξιν τῦε ἐχχλησοίαε 2 πορίᾶν, χαὶ ϑελῶντας νὰ ἰθἢ χαὶ τὴν τάζιν τῆς ἐχχλησίας μᾶς, 

, ᾽ ε΄ " Φ “ 
ειπὲν ἕνα ραφτη ὯΝ ἐδιχόν τοῦ νὰ τον φέρ᾽ μίαν φορξσιᾶν ρΡουχὰ 

ἐ 

ε ᾿ ᾿ δ ᾿ ᾿ , , " , , ᾿ ᾿ " 

ὠσὰν τὰ ξοιχα του, νὰ τὰ φορξσῃ γα γενῇ τεπτίλι, χαὶ νὰ τὸν 

᾿ ,ὔ ᾽ " . “- 
Σὰ αὐδάν εῖς τὴν ἐχχλησίαν" χαὶ ετο:ι: φξονωντᾶς «ον: τοῦ 

Ὕ κει 

πει ὁποῦ ἐλειτουργοῦσεν ὅ τε οἰχουμενιχὸς πατριάρχης χαὶ ὃ 
« ᾿ ΞΑ » Π 

Ι ἐροσολύμ. ὧν, μὲ τοὺς ἀρχιερεῖς χαὶ υὑὲ τόσην παράταξιν χατὰ 
, 

τὴν συνήθειαν - ὅταν δὲ εἰ γῆκαν μὲ τὰ ἅγια, τὸν ἐφαίνονταν 
« 9 - ς « “Ὄ "Ὥ- ᾿ ΄“« » " Α ΡῚ 

οἱ ἀρχιερεῖς χαὶ οἱ ἱερεῖς πῶς ἐπεριπατοῦσαν ἜΚΡΝΝ ἀπὸ τῆς 
-ἃ “« ᾽ Ν᾿ 

γῆς μίαν σπιθαμὴν, χαὶ τόσον ἐκατανύχθη καὶ ἡλ λθεν εἰς ἄκραν 

εὐλάόδειαν, ὁποῦ εὐ ὑγαίνωντας ἔξω ἄρχισε ἐν εν τὴν ὁρ- 
ὲ 

θόδοξον πίστιν πρὸς τοὺς ἐφέντιδες, τοὺς χιατάπιδες, χαὶ τοῦτο 

δὲν ἔλειπε νὰ τὸ χάμνῃ παντοτινὰ, ἕως ὁποῦ τὸ ἄχουσε χαὲὶ 

έμιης, καὶ φέρνωντάς τον παρὼν, ἔλεγε παρρησίᾳ τὰ τῆς 

ου πίστεως, χαὶ εὐθὺς τὸν ἔστειλαν εἰς τὸ ᾿Ατ-μεϊδάνι 

χαὶ τὸν ἐλιθοθόλησαν χχτὰ τὸν γόμον τους. 

Εἰς ἐκεῖνον τὸν χαιρὸν ἦλθε παρὰ τῶν Μοσχόθων ἐλτζῆς 
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ω μεγάλος ὃ Προχόπιος, χαὶ ἐτελείωσεν ἡ μετὰ τῶν ᾿Οθωμανῶν 

ἀγάπη διὰ μέσου του, τὸν ὁποῖον τὸν ἐτίμησαν π αρὰ πολλὰ 

εἰς τόσον, ὁποῦ ἔλεγον οἱ τότε ἄνθρωποι, πῶς χαμμίαν φορὰν 

δὲν ἐνθυμοῦνταν νὰ ἐτίμησαν τοιοῦ τοτρόπως ἄλλον ἐλτζῆν. 

Ἡ βασιλεία τῶν ᾿Οθωμανῶν ἔχωντας παραγγελίαν ἀπὸ 

τὸν γέρο Κιοπρουλῇ Μεχμὲτ πασᾶν πῶς τὰ στρατεύματα χαμ.-- 

μίαν φορὰν νὰ μὴ κάθωνται ἀργὰ, διὰ νὰ μὴν εὕρουν εὐχαι- 

ρίαν καὶ χάμουν ἐπανάστασιν ἢ χαμμίαν ἄλλην ἀταξίαν, ἄρ- 

χισε νὰ ζητήσ σῇ ἀπὸ τοὺς Νέμτζους δύο χάστρη, τὸ Γιανίχι 

χαὶ τὸ Κομαράνι᾽" τὸ ὁποῖον ἀχούοντές το οἱ Νέμτζοι ἔστειλαν 
᾽ ἣν » κ 

ἐλτζῆν εἰς τὴν Πόρταν νὰ ἐρευνήσῃ διὰ ποίαν αἰτίαν γυρεύουν 
’ 

β 
» Α . ; ᾿ ἦ . 

αὐτὰ τὰ ΧΑστρΟῪ, ἐπει ιδὴ χαι μὴτξ Ἢ ἡ διορί ο τῊς 2 απῆς ϑν 

ὡ- ΕῚ Ο) . Ο᾽) ξ- ὥ δὲ ς Ἵ Θ᾿ φ-ν :] ο᾽) Ἵ ἐπληρώθη, ὄντες ἀχόμη τρεῖς χρόνοι ν 
- χρίθησαν, πῶς τὰ στρατεύματά μας γυρεύουν πόλεμον, χαὶ ἂν 

υᾶς δίδετε τὰ δύο ρηθέντα κάστρη θέλομεν σᾶς ἀφήσει εἰς εἰ- 

ρήνην, εἰδὲ μὴ, νὰ ἑτοιμασθῆτε πρὸς πόλεμον μὴ θέλοντες δὲ 

οἱ Νέμτζοι νὰ τὰ δώσουν, ἄρχισαν νὰ χάμουν οἱ ᾿Οθωμανοὶ 

μεγίστην ἑτοιμασίαν πολέμου χατ' αὐτῶν, διεγείροντες ὅλα τὰ 

στρατεύματα τῆς ᾿Ανατολῆς χαὶ τῆς Ρούμελης χαὶ τὸν χάνην 

μὲ ὅλην του τὴν δύναμιν" ἦλθε προσταγὴ χαὶ εἰς τοὺς δύο 

αὐθέντας, τόν τε τῆς Βλαχίας Σερμπὰν βόδα χαὶ εἰς τὸν τῇ 

Μπογδανίας Δούχα βόδα, νὰ σηκωθοῦν μὲ ὅλα τους τὰ ἀσχέ- 
1. ᾿ Ξ τ » «ἰ. ς ΓΑΕ 

ρια, χαὶ νὰ πάρῃ χαὶ τοὺς Καζάχους τῆς ᾿Οχραΐνας ὁ Δούχα 
, "» Τὰ ᾿ 2, τὰ , - 

βόδας- ἐπρόσταξε χαὶ τὸν Μιχαὴλ !Απαφὴν, τὸν χράλην τῆς 

Τρανσυλθανίας, νὰ ἑτοιμασθῇ καὶ αὐτὸς υὲ τοὺς Οὕγγρους χαὶ 
,΄ὔ γὰ πηγαίνῃ - ἐμήνυσε χαὶ τὸν 'ῬῬέχελην Κοῦρσον νὰ ἔλθῃ εἰς 

Χ , ε ε . τὰ 5 ΄ 5 

τον πόλεμον, Ο οτποιος ξιχξν σποστατησξι ἀπ τὴ ́  « »-- ὃ τὶ Ο) [Ὁ ὃ ] Ο- 
ΟΣ 

[᾽ 

ι ὌΝ ΄, ε » ᾿ΝΔκ" «“ τὶν . , 

χαὶ εἴχε μαζί του ὡς εἴχοσι χιλιάδας Οὕὔγγρους τῆς ἐπάνω 
ε νν 

Οὐγγαρίας. ᾿Εχίνησεν ἀπὸ τὴν ᾿Αδριανούπολιν χαὶ ὃ ἴδιος σουλ- 
τ Ἂ' , ᾽ 

τὰν Μεγμέτης μετὰ τοῦ βεζίρη, χαὶ ἐπῆγεν ἕως εἰς τὸ Μπε- 

λιγράδι, χαὶ ἐκεῖ ἐχαρτέρησεν, ἕως ὁποῦ ἐσυνάχθησαν παντα- 

ἐχσ στρα- 
τείχ χατὰ. 
τοῦ ΝΙπέ- 
τζι. 



28 τ ΑΙ Σ ΥΡ ΚΟΥ ΑἈΑΜΕΌΟΝΝ ΤῊ 

χόθεν τὰ στρατεύματα, ὁ χάνης δηλαδὴ, οἱ πασάδες, χαὶ οἱ 

αὐθένται - χαὶ ὁ μὲν βασιλεὺς ἔμεινεν ἐκεῖ εἰς τὸ Μπελιγράδι, 

ὁ δὲ ΠΤ μὴ υὲ τὰ στρατεύματα ἐκίνησε χατὰ τῶν Νεμ- 

σῶν" χαὶ εἰς υὲν τὸ φανερὸν εὔγαλαν λόγον οἱ Τοῦρχοι, πῶς 

πηγαίνουν ἐναντίον εἰς τὰ ρηθέντα δύο κάστρη, εἰς δὲ τὸ χρυ- 
Ω ᾿ 

φὸν ὁ χαθολιχὸς σχοπός τοὺς ἦτον νὰ πηγαίνουν εἰς τὴν Βιένναν" 
Ἷ Ά ᾿ " 7 Α φθάνοντας λοιπὸν εἰς τὸ Γιανίκι τὴν δεύτερην ἡμέραν, καὶ ὄντας 

Χχ , Αἰ τ} τς , ΔΑ . , γ δ ὃ , 
νὰ πολιο ΟΡ (ὭσΟυν τὸ χαστρον χαι νὰ πιχσοὺυν ρξτερι- Ια, τὴν ὀξὺυ- 

52 

τερὴν ἡμέραν ἀνέθηχεν ὁ ρεΐς ΡῈ: εἰς τὸ χιουρσὶ, καὶ ἄρχισε νὰ 

᾿Εσεῖς βεζίριδές μου καὶ πασάδες μου, χαὶ ἐσεῖς χουλί 

ζητῶ τὸ χάς τὶ ὕου, ἀπὸ λόγου σὰς ρον τῆς Βιέννας! » Τοῦτο 

ἀχούοντές το ἔχαμαν φατιὲ, καὶ εὐθὺς ὥρμησαν ὡς λέοντες μετὰ 
- ἪΝ ΄ ΄ “ “ »»»:Σ ῬΥ, ΞΘ, . - μεγάλης ὁρμῆς, καὶ κάμνοντες γεφύρια ἐπέρασαν χαὶ ἐπῆγαν 

εἰς τὴν Βιένναν χαὶ οἱ Νέμτζοι τόσον ἦσαν ἀμέριμνοι, μὲ τὸ 
. 3 "- 

νὰ μὴν ἤλπιζον πῶς θέλουν νὰ ὑπάγουν ἐχεῖ, ὁποῦ ὀλίγον 

ἔλειψε νὰ πάρουν χαὶ τὸν ἰμπερατόρε ζωντανόν. χαὶ εὑρίσχον-- 
ΕΟ Ξ ΞΘ τ , [ΜΒ , Ἂ εξ ᾿ ᾿ 

τας τὰ σπίτιὰ γεμάτα ἄρχισαν νὰ λεηλατήσουν χαὶ νὰ σχλα-- 

Οώσουν, εἰς τόσον ὁποῦ ἐγέμισαν οἱ Τοῦρχοι καὶ οἱ Τατάροι 

ἀπὸ λεηλασίχις χαὶ αἰχμαλωσίαις. 

πολιορ- Φθάνοντες λοιπὸν εἰς τὸ χάστρον τῆς Βιέννας τὸ ἐπο- 
ΞΕΕΤΝ ΝΥ .3 

ἘΠ ΤΟΙ τὸ λιόρχησαν, χαὶ ἄρχισαν νὰ πιάσουν μετερίζια, καὶ νὰ τὸ πολε- 
πετιοι ; ᾿ " , ᾿ " , - κ᾿ . ἃ. ἂν καὶ ζητεῖ ϑήσουν μὲ τὰ λαγούμια χαὶ μὲ τόπιχ" ὅμως μὲ τὸ νὰ ἔτυχεν 
7 ε τ » ᾿ ΕΣ 

βοήθειαν ἱκανὸν στράτευμα Νέμτζικον μέσα εἰς τὸ κάστρον, τοὺς ἀντε- 
ὃ Καῖσαρ. ι , 

στέχονταν ἀνδρείως, ρίχνοντες χουμπαράδες χαὶ τόπιχ χατ αὐ- 
᾽ Ν τῶν, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔπεφταν περισσοὶ Τοῦρχοι ὁ δὲ ἰμπερα- 

, : ΨἊΝ Ψ ᾽ . ὦ κ᾿ 

τόρες πέρνωντας τὴν εἴδησιν, ἔφυγεν εἰς ἕνα χάστρον μαχρᾶν 

τῆς Βιέννας εἰκοσιτέσσαραις ὥραις, χαὶ ἔστειλε πρέσθεις εἰς ὅλα 

τὰ χριστιανικὰ ρηγάτα, ταβανοι ου κα νὰ τὸν βοηθήσουν εἰς 

ὑτὴν τὴν ἀν γάγχην, ἔστειλε χαὶ εἰς τὸν Σομπέτζχην ρῆγα τῆς 
ΩΣ ᾿ 

α 

Λεχίας καὶ τὸν ἐπαραχάλεσε νὰ τὸν βοηθήσῃ. 



Χο ΘΙ ΝΘ ΒΑ ΦΟ. Σ: 29 

Ὁ δὲ Σομπέτζκης χριστιανιχῷ ζήλῳ χινούμιενος, εὐθὺς ἀποδιώ- 
«οὐ χονταιτὰ χαὶ 

᾿᾽Οθωμα- 
» “ » ὅς ᾿ " 01 Αὶ ΝῚ ΕῚ , ΡΥ ΤΟΝ ι [2 τ: μ 

ἐπῆγεν ἀτός του, καὶ ἀνταμώθη μὲ τὸν ἰμπερατόρε᾽ καὶ ὅσον, χὺ στρα- 

ἐδιάλεξεν ἐχλεχτὸν στράτευμα Λέχικον τριάντα χιλιάδας 

γὰ ἔλθῃ ὃ ρηθεὶς Σομπέτζκης μὲ βοήθειαν ἔκαμεν χαὶ ὁ ἰμ.- τεύματα. 

περατόρες οἰχονομίαν ἀπὸ λόγου του χαὶ ἀπὸ βοήθειαν, χαὶ 

ἐσύναξεν ὡς πενῆντα χιλιάδας γερμανικὰ στρατεύματα, ἐπάνω 

εἰς τὰ ὁποῖα ἔγινεν ἀρχιστράτηγος ὁ ἴδιος Σομπέτζκης, χαὶ 

ἐκίνησε πρὸς τὴν Βιένναν ἐναντίον εἰς τοὺς Τούρχους, οἱ ὁποῖοι 

τὴν εἶχαν πολιορκισμένην ἑξηντατρεῖς ἡμέρας, καὶ ὡσὰν τοὺς 

εἶδαν οἱ Τοῦρκοι τόσον στράτευμα πολὺ καὶ καλὸν, ἐπῆγεν ὁ 

χάνης καὶ εἶπε τῷ βεζίρῃ νὰ ἀφήσουν τὸ χάστρον χαὶ νὰ εὖὔ- 

γουν εἰς τὸν χάμπον νὰ πολεμήσουν, ὁποῦ γὰ ἠμποροῦν καὶ 

οἱ ἐδιχοί του Ῥάταροι νὰ πολεμήσουν" ὁ βεζίρης ὅμως δὲν 

ἠθέλησε νὰ ὑπαχούσῃ, καὶ ἄρχισαν γὰ πολεμήσουν, χαὶ ἐθά- 

σταξεν ὁ πόλεμος ἀπὸ ταῖς τέσσαραις ὥραις ἕως εἰς ταῖς δέχα: 

οἱ δὲ Νέμτζοι ὄντες ἐπιτηδειότεροι εἰς τὸν πόλεμον χαὶ πολε- 

μῶντές τους τοὺς ἔσπρωχναν χατ' ὀλίγον ὀλίγον ὀπίσω, ἕως ὁποῦ 

ἄρχισαν καὶ ἔφευγαν οἱ Τοῦρχοι" ὁ ἰσχυρότερος πόλεμος ἔγινεν 

ἐμπροστὰ εἰς τὸν βεζιραζέμην, ὅτι τοὺς ἀντεστάθη φοθερὰ υὲ 

τοὺς ἀνθρώπους του " τὸ δὲ λοιπὸν στράτευμα ἔφυγε, χαὶ προ- 

τήτερα ἀπὸ ὅλους ὁ χάνης μὲ τοὺς Τατάρους" μὴ δυνάμενο. 

ἐ οὔτε ὁ βεζιραζέμιης γὰ ἀντισταθῇ πλέον, ἀνεχώρησε καὶ αὐ- 

τὸς, χαὶ φεύγωντας ἐπῆγεν εἰς τὸ Μπούδομι καὶ ἐχεῖ ἔχαμε 
ε ,ὔ 

μερικαῖς μέραις. 

ὋὉ δὲ Σομπέτζκης ἀπομένωντας εἰς τὴν Βιένναν, ἦλθε καὶ εὐχαρι- 
7) 5 

δἰεἴν5 ΄ ᾿ Ν ᾽ , , Α ᾿Ὶ Ψ στα εἰς 
ὃ ἰμπερχτόρες, χαὶ τὸν εὐγαρίστησε μεγάλω διὰ τὴν 0 θειαν ν 

τ 6 μον δ νυ νον ΕΣ 
ὁποῦ τὸν ἔδωχεν εἰς καιρὸν ἀνάγχης. πέτζχην. 

᾿ 

Α 2, » 5 - 3 ΄ Σ 

πὸ τὴν Βιένναν χαὶ νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν Λεχίαν, ἐπῆγεν ἀπὸ πρεέπεια 
τοῦ Σομ- 

πέτζχη. 

Μετὰ δὲ ταῦτα θέλωντας ὁ Σομπέτζχης νὰ κινήσῃ ἀ- μεγαλο- 

τὸ ᾿Οστρογὸν χάστρον, ὁποῦ τὸ εἶχεν ἡ βασιλεία τῶν Τουρ- 

χῶν, τὸ ὁποῖον πολιορχῶντάς το τὸ ἐπολέιμησς μεριχαῖς ἡ- 



μέραις καὶ τὸ ἐπῆρε,καὶ ἀφ᾿ οὗ τὸ ὑπέ «) δὰ ΠΕΣ Ο᾽ « ΝΩ [01 ῶ ξ δὲ Ο) «) 
-ξι 

τὸ ΗΙ [0] !] 

᾿ ΝΑ πρῇ 74 5,4 , » δ ΞΞ-. ἣ ω νοϑϑδν 0 δὲ βεςιρχζέμ, ς ἀχούωντας τὸ πάρσιμον τοῦ ᾿Οστρο- 

οἵ Λέχοι γονίου, ἐ 
Ν 

τους τ δι ἘΠΤΕΕ, ΜΕΥ ΔΕΡΨΟῚ 7 » Ὁ δι αἱ 
τού ῥχουει αλομ.ἢ, χαι διορίζωντας 5ς πασάδες τους ἔστειλεν 

ἀσχέοι ὡς τριάντα χιλιάδες, ὁποῦ εἶχε σξοι ὡς ρ' χ χοξς, ὁοπσποὺυ ιχ ν Ω ἘΞ: - ὮΝ ΕΝ. [ΟἹ Ὁ) Ὁ δὲ 5, «- 

“ ᾽ ,ὔ ΠῚ Α ,ὔ ι ,ὔ , 

ἐναντίον εἰς τοὺς Λέχους" καὶ συγχροτηθέντος τοῦ πολέμου, 

ἐνιχήθησαν οἱ ἀλλο χατὰ χράτος, χαὶ ἐχάθησαν ἀπὸ τοὺς 
Ν « ΄- - 

πασάδες οἱ τέσσαρες, οἱ δὲ λοιποὶ, ὁ Κουστζῇ Μουσταφᾷ πα- 
Ὁ ι ε ᾽ " ΡΞ 

σᾶς χαὶ ἄλλο: ἕνας ἀδυξλοβούρθε παρὰ τῶν Λέχων. 
, δι στ ε " ᾿ 5 σῶν με » 

κρίνονται ᾿Απὸ τὸ Μπ ύδομι ἐσηχώθη ὁ ἐπίτροπος χαὶ ἐπῆγεν εἰς 
- ΣΌΥῪ ῃ ,᾽ῸἣΔδ » 

τῆς Βλα- τὸ Μπελιγράδι μὲ ὅλους τοὺς πασάδες χαὶ μὲ τοὺς δύο αὐ- 
ἘΣ ΕΣ 

δανίας οἵ 
αὐθένται “χιιορὲν ὁποῦ ἔμεινε αἰτία ἀπὸ τὸν χχιρὸν τοῦ Τζεγρι- ςαχιρὲν ὁποῦ ἔμεινε ραμασίτς ρὸν τοῦ ἐχρ 

ΟῚ Ν »»ὸ " 
εἰς τὸν 

ἐντας᾽ ὅπου οἱ αὐθένται ἔχοντες διχφορὰν ἀνάμεσόν τους διὰ 

νίου, ὥντας ὁ Δούκα βόδας εἰς τὴν Βλαχίαν, περὶ τοῦ ὁποίου ᾿ 

βεζίρην. “" τ ρον ὙΡΕΤΝΣ 55: ν βόδ 
ἐχρίθηχαν εἰς τὸν ἐπίτροπον, χαὶ ἐφόρτωσεν ὁ Σερμπὰν βόδας 

᾿ μὰ "6δ ᾿ ε ᾿ , ᾽ὔ 
τὸν Δούχα βόδαν μὲ ἑχατὸν σαράντα πουγγία. 

χαὶ ὃ μέ- Μετὰ ταῦτα πάλιν ἐχεῖ εἰς τὸ Μπελιγράδι ἔχαμιεν ἀγω- 
γᾶς δρα- ᾿ξ ων , ὃ , ὃ ᾿ ΄ ΤῸ » ς “-" 

(νος Υὴν καὶ ὁ μέγας δραγουμάνος διὰ μίχν ποσότητα ἄμα ὁποῦ 
γουμᾶνος 
μετὰ τοῦ Ξἶχε νὰ λάόῃ, ἀπὸ τὸν Σερμπὰν βόδα, χαὶ ἐπρόσταξεν ὁ ἐπί- 

ΞΟ τροπος νὰ τοῦ τὰ δώχῃ. 
οὐλ. " 

βεζέρης ὁ Ὥντας ὁ βεζιραζέμης εἰς τὸ Μπελιγράδι, ἔστειλεν ὁ βασι- 

Καρὰ Ἰ- λεὺς χα «πιτζίμπασην, χαὶ πέρνωντας τὴν βοῦλλαν τὸν ἀπεχε- 
ς ,- ΄ “- Ω ἣΝ ᾽ 

μπραχί- φάλισεν, ὁμοῦ χαὶ τὸν τεφτερδὰρ ἐφένδην, θυμωθεὶς διχτὶ ἦ- 
μῆς, ον 

χάνι ὃ 

μέγας τοῦ χαὶ μὲ τὴν βοῦλλαν εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν, ἤφεραν καὶ 
δραγου- 

ι » » Α ΄ ’ ᾿ ͵ὔ ᾿ ,ὔ 

νάγχασε χαὶ ἔγινεν αὐτὸς ὁ πόλεμος, χαὶ φέρνωντας τὸ κεφάλι 

οιχοὺς ἀνθρώπους οἰχείους του, τὸν ρεΐς ἐφένδην, τὸν μέγαν 

χγουμάνον χαὶ ἄλλους" καὶ τὴν βοῦλλαν τὴν ἔδωχε τῷ Καρᾷ 

Γμπραχὶμ πασᾷ ὁποῦ ἦτον ρεκιὰπ χαϊμεκάμης, καὶ ἀντ᾿ αὐτοῦ 

ἔχαμε τὸν Σουλεϊμὰν πασᾶν, ὁποῦ ἦτον μέγας ἰμπροχόρης " καὶ 

ἀπὸ τοὺς ρηθέντχς ἀνθρώπους του ὁποῦ τοὺς ἤφεραν εἰ ς τὴν 
δ " 

Αἰδριανούπολιν, τὸν μὲν ρεῖ; ἐφένδην τὸν ἐχρέμασξς, τὸν δὲ μέ- 



Ἀπ ΡΟΝ ΡΟ Φι ΘΣς 9] 

γαν δρχγουμάνον τὸν ἐφυλάχωσε, χαὶ ἔχαμιε δραγουμάνον τὸν 

Σεφέραγα᾽ ὁ δὲ μέγας δρχγουμάνος βλέπωντας τὸν θάνατον 

τοῦ ρεῖς ἐφένδη, καὶ τὴν τόσην ὀργὴν τοῦ βασιλέως, χαὶ φο- 

Ῥηθεὶς νὰ μὴ χινδυνεύσῃ καὶ ἡ ζωή του, ὑπεσχέθη νὰ δώσῃ 

τριαχόσια πουγγία ἄσπρα καὶ νὰ τὸν ἜΣ ΩΙ ἀπὸ τὰ ὁποῖχ 

δίδωντας υἱαν ποσότητα ἐχεῖ εἰς τὴν Αδρι χνούπολιν, καὶ υἱὴν 

ἠμπορῶντας νὰ τὰ ἀποτληρθον ὅλα, τὸν εὐ εἰς τὴν Πό- 
Χ "» ὮΝ» 

λιν χαὶ τὸν ἐφυλάκωσαν᾽" χαὶ δίδωντας χαὶ ἐχεῖ πάλιν ἄλλην 
7ὔ ν᾽ 

ποσότητ᾽ οὐδὲ μὲ αὐτὰ ὍΜ γὰ τὰ ἀπογεμίσγ, καὶ ἐπῆ- 

ρᾶν ὅλον του τὸ τίποτες εἰς βασιλικὸν λογαριασμὸν, χαὶ ἐθούλ- 

λωσαν τὰ σπίτιά του" τὴν δὲ σύζυγόν τοῦ Σουλτάναν χαὶ τὴν 
»» τ Σ ᾽ 

μητέρα του δόμναν Ρωξάνδραν ταῖς ἔβαλαν εἰς τὴν φυλαχήν " 

τὸν δὲ ᾿Αλέξανδρον ὑέγαν δρχγουμάνον τὸν ἐπῆραν πάλιν ἀπὸ 
ἤ 

τὴν Πόλιν εἰς τὴν ᾿Αδριανούπ πολιν, χαὶ τὸν ἔόαλαν εἰς φυλακήν. θάνατος 
αὐτο, : τὴς μιη- 

Μετὰ ταῦτα, ἀφ᾽ οὗ ἐπέρασαν ἐξ μῆνες, ἔδωκε τὸ κοινὸν τρὸς τοῦ 
3 Ω ΕΣ “- Σ ἘΣ 

χρέος εἰς τὴν φυλακὴν ἡ μήτηρ αὐτοῦ δόμνα Ρωξάνδρα. δραγου 
᾿ ͵ “ , ἀν » ᾿ μᾶνου. 

Μετὰ παρέλευσιν ἄλλων πέντε μηνῶν, ὄντας χοντὰ νὰ 
εὐγαίνει 

ἀπογεμισθὴ ἡ σοῦμμα τῶν τριακοσίων τουγ γῶν, ἐλευθέρωσαν ἀπὸ τὴν 
5 ᾿ 

τὴν σύζυγόν τοῦ ἀπὸ τὴν φυλαχὴν, χαὶ μετὰ ἕνα υῆἕνα εὖ-- φυλαχὴν 

αλαν χαὶ αὐτόν 
ὃ δραγον᾽ 

Υ : Ὶ Ἷ μᾶνος. 

᾽Αφ᾽ οὗ δὲ εὐγῆχεν ἀπὸ τὴν φυλαχὴν, ἐ ἄδειαν νὰ φ᾽ οὗ δὲ εὐγῆχε ὃ τὴν φ ἣν, ἐζήτησεν χες τ 
Ξ , δ δ ἔλθη εἰς τὴν Πόλιν διὰ νὰ ἰδῇ τὴν σύζυγόν του καὶ τὰ προ: μάνος πά- 

δία του" καὶ ἐρχόμενος ἐκάθησε μόνον μίαν ἡμέραν, χαὶ τὴν εἰς τὴν 
᾿ 

προτέραν 

δεύτερην ἡμέ ἐραν ἔστειλαν ἀπὸ τὴν ᾿Αδριχνούπολιν χαὶ τὸν ἐ- τιμήν. 
᾿ 

Ψ΄ ᾿ Μ 
πῆραν ὀπίσω, καὶ ἄρχισεν ὁ ἐπίτροπος τὰ τὸν μεταχειρίζεται 

εἰς μυστιχὰς ὑποθέσεις τῆς βασιλείχς ἕως δύο μῆνας" μετὰ 

ταῦτα τὸν ἔχραξεν ὁ ἐπίτροπος χαὶ φέρνωντάς τον εἰς τὸ βα- 

σιλιχὸν μεγάλον διθάνι τὸν εἶπε τὰ τοιαῦτα: μὲ τὸ νὰ μὴν 

ἐγνώρισε εν ἡ βασιλεία χαμιμίαν δολιότητα εἰς τοῦ λόγου σου, 

ἀλλ᾽ ἐδούλευσες πιστὰ, ἰδοὺ ὁποῦ πάλιν σὲ ἔκαμε μέγαν δρα- 
“-“ ᾿ 0 "ἢ ἌΡ 2.7. ΑΖ , βρβ σιλε ΄ ΕΥ ΠΣ ν δέ: ἌΝ ΡΥ Ἄν ΠΟ πππυ Αἱ 

Υ υμᾶνον τῆς Ἀρᾶταιας ὕχοι ξίας, χαὶ σὲ ελεὴσῦ χαὶι με τα 
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, 

ὔ, ὔ ι " “- ε «- ᾿ ᾿ 
σπίτιά σου χαὶ μὲ ταῖς ὁμολογίαις σου" (αὐταὶς ἡ ὁμολογίαις 

“- ε "“ τ " , .Ὶ 

περιεῖχον ὡς πενῆντα πουγγία χαὶ ἦτον ἀἁμανέτι διὰ τὰ ἄσπρα 
Ὁ “᾿ Ω 5 Ὰ ΝἮἣὌΟ ἫΝ 

ὁποῦ τὸν ἐζητοῦσαν)" χαὶ τὸν ἐφόρεσε χχθάδι, χαὶ ἦλθε πάλιν 

εἰς τὴν προτέραν του τιμήν. 
" τὶ « , ὯΝ , ᾽ . . 

τ λύος Ο Δούχα βόδας γυρίζωντας ἀπὸ τὸ Μπελιγράδι νὰ ἔλθῃ 
τι ξετα! Ύ " , » , » ᾿ ᾿ ἿἮ " . 

Δούχα ξἰς τὸν θρόνον του, ἐπέρχσεν ἀπὸ τὴν ᾿Ερδελίαν. χαὶ ἀπὸ τὸ 
6 

βόδας ὅ- Μπαχόθι χαὶ ἦλθεν εἰς τὸ Τζενοῦτον τῆς Πούτνας εἰς χωρίον 
πὸ τῶν δ τ: Σ ᾿ κ" - ι Η 1 ᾿ , -Νἶ διὸ " » Π 

ἔστι . ιε χαὶ ἐχάθησεν ἐχεῖ διὰ νὰ χάμῃ τ Λέχων. Δομνέστι ὀνομαζόμενον, καὶ ἐχάθησεν ἐχ ἃ νὰ χάμῃ τὴν 

ἑορτὴν τῶν Χριστου γέννων " χαὶ ἕως νὰ συναχθοῦν χαὶ οἱ σλου- 

ζιτορέοι, ἐπειδὴ καὶ εἶχαν φύγει ὅλοι ἀπὸ χοντά του μὲ τὸ 
νἊὉ ᾿ κ ᾿ , ᾽ 

γὰ μὴ τοὺς ἔδιδε λουφὲ, καὶ αὐτὸς χωρὶς σλουζιτορέους ἐφο- 

ῥᾶτο νὰ ὩΣ εἰς τὸν θρόνον του ἀπὸ τὸν Πετρετζέϊκο ὀδα 
΄ “" βεν Ἦν , . ,ὔ " , 

οποὺυ ει ἕν ἔλθει με δύναμιν Λέχων καὶ ἐπιχῆὲε τὸν θρόνον τοὺ" 

τότε λοιπὸν εὑρισχόμενος εἰς τὸ ρηθὲν χ 
“ τ." νι ; ΄ 

ὡρίον, ἦλθε μία ὁρμὴ 

Λέχων κατ᾽ αὐτοῦ χαὶ μὲ Μπογδάνους ἀναχατωμένοι, ἐπάνω 
᾿ Α ε Ἂ ι 

εἰς τοὺς ὁποίους προεστὼς ἦτον χἄποιος Μποΐνσχης, χαὶ χα- 
,ὔ » » κ "»"ε "» ᾿ ΄“ ΄; κ« 

τ ἐπιθουλὴν τῶν ἐντοπίων ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων, τὴν 
, 

ὥραν ὁποῦ ἐχάθετο εἰς τὸ τρχπέ τὸν ἐπεριχύχλωσαν μέσα 

εἰς ἕνα σπίτι, χαὶ πιάνοντάς τον τὸν ἐπῆραν αἰχμάλωτον εἰς α 

τὴν Λεχίαν χαὶ ἐχεῖ ἔδωχε τὸ χοινὸν χρέος: καὶ ἀντὶ αὐτοῦ 

᾿ς ἔγινεν ὁ Δημητράσχο βόδας. 
Κορώνη 
χαὶ Μο- 

θώνη χυ- Τούρχους χαὶ οἱ Βεν ετζιάνοι, καὶ χινήσαντες πόλεμον χατ αὐ- 
ριεύονται 

ὑπὸ Τούρ- ᾿ 

χὼν (γρ- Κορώνην χαὶ τὴν Μοθώνην᾽ εἰς τὰ βενέτιχα στρατεύματα ἧτον 
Βενετζιά- 

γων). 

Ξ κυ βοὰν γβο 4 5 ΡΣ ἃ ι ᾿ 
Κατ ἐχεῖνον τὸν χαιρὸν ἐχάλασαν τὴν ἀγάπην μὲ τοὺς 

᾿ ,ὔ ,ὔ ι 

τῶν ἐπῆγαν εἰς τὸν Μωρέαν, χαὶ ἐχυρίευσαν δύο χάστρη τὴν 

' 

΄ ΄ ᾿Ὶ -Ὁ- » [3 ἐν 

γὰξ γεραλίσιμος ὃ Μορεζίνης, ὁ ὁποῖος μετὰ ταῦτα ἐστάθη χαὶ 

,, πρίγχηψ τῆς Βενετίας. οἵ Λέχοι μέγα 19 Ξ ἧ Ε 
Ψ » τ ε , “ τ ᾽ πὲ 

χυριεύου- Τότε ἐφάνησαν χαὶ οἱ Λέχο: πῶς εἶναι ἐναντίοι τῶν 
“-) Ξ ᾿ εαι. ᾿ - -, δ ς " 

ἰδῶ: Ἄν Τουρχῶν, χαὶ ἐκυρίευσαν ὅλον τὸν τόπον τῆς Ποὸδόλιας, ὁποῦ 
οδόλιαν. ᾿ 
ΣΤΟΝ τὸν εἶχον πάρε: οἱ Τοῦοχοι ἀπ ὃ λόγου τους. 
πο ορ- Ἶ Ν - ᾿ ᾿ κω ἢ ι δ 

χεῖτχ! τὸ Οἱ δὲ Γερυχνοῖ μετὰ τὸν πόλεμον τῆς θιέννας, τὸν ὀξυ- 
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πτερὸν χρόνον ἔχαμαν μεγάλην ἑτοιμασίαν καὶ ἐχστ τρὰ τευσανμπούδομι 

χατὰ τῶν Τουρχῶν, χαὶ π τηγαίνοντες εἰς τὸ Μπούδομιι τὸ ἐπο-ὑπὸ ΠῚ 
ξΞ.ν.- 

, τ, ᾿ , - --- " 
λιόρχησᾶν, οπου ξρχομϑνα χαὶ τούρχιχα στρατεύματ τα τὰ ἐνί- τ ζιδν}.- 

κῆσαν καὶ τὰ ἐσχόρπισαν, τὸ δὲ κάστρον δὲν ἠμπόρεσαν νὰ τὸ 
᾿ ΑῚ 5» Ἢ 

χυριεύσουν, πλὴν δύο κάστρη τῆς ἐπάνω Οὐγγαρίας τὰ ἐχυ- ἫΝ 
7ὔ ι ε ᾽ὔ ΕΣ ͵7ὔ 

βθίευσαν, καὶ ὑπέστρεψαν ὀπίσω. 

Τὸν ἄλλον χρόνον πάλιν ἑτοιμάσθησαν οἱ Νέμτζοι ἘΣ ΠΕΡΙ ΕΣ ( ἰ βεζίρης ὃ 
ἐρχόμενοι εἰς τὰ χώματα τῶν Τουρχῶν πάλιν ἐνίκησαν τοὺς Σουλεῖ- 

Ἶ : ὰν πα- 
Οἰθωμανοὺς καὶ ἐκυρίευσαν καὶ δύο κάστρη τὸ Στομπελιγ οάδι μι ς. 

3 

χαὶ τὸ Οὐϊ Ὅαρ- βλέπωντας ὁ βεζιραζέμης πῶς ἀτόνιοσς χαὶ 

ἦλθεν εἰς ἀχαμνὴν χατάστασιν, ἐπροσποιήθη πῶς χάμνει πα- 
, “-Ἢ ε Α ῃὌΝἮ τὰ 

ρχίτησιν, καὶ πέρνωντας τὴν βοῦλλαν ὁ βασιλεὺς τὴν ἔδωχε τῷ 

Σουλεϊμὰν πασᾷ ρεχιὰπ καϊμεχάμῃ. 

Μετὰ ταῦτα ἔχαμε χαὶ αὐτὸς ἑτοιμασίαν στῆσε μό τῶι; χυριεύ 

χαὶ ἐχίνησεν εἰς τὸν πόλεμον ἐναντίον εἰς τοὺς Νέμτζους, τὸ τα! τὸ 
Πούδομμ. 

ὁποῖον μαθόντες α τοὶ ἦλθαν υἱὲ ἱχανὰ δ τε τού ὑματα, χαὶ πολιοο- 
δ - 

αὐτ 
, Ὰ ὟἣὃῬ κ 7 - - 

χήσαντες τὸ δίπ ούδομι τὸ ἐπολέμησαν χαὶ τὸ ὑπέτ ταζαν᾽ ὑστέρον 

ἐπιστρέφοντες πρὸς τὰ ὀθωμανιχκὰ στρατ τεύματα τὰ ἐνίχησαν ἀχα-- 

νά, χαὶ φεύγωντας ὁ Σουλεϊμὰν πασὰς ἐγύρισεν εἰς τὸ Νἰπελιγοάὸι μ ,)»." φξυγ ν -Ἅ “9 | Ξς γύρισξν εἰς τὸ πε λιγρχοι. 

ΠῚ 

Κατ' ἐκείνους τοὺς χαιροὺς ὁ μέγας δρχγουμάνος Αλέξαν- ἡ ̓ Αδ 

ὃρος, ἔχωντας πολλὰ ἔξοδα τοῦ σεφερίου, χαὶ τὸ ζιαμέ: τι ὁποῦ νοι π 

εἶχε δὲν τὸν ἔφθανεν, ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν ἐπίτροπον νὰ τὸν δώχῃ τ 

τὴν μητρόπολιν τῆς ᾿Αδριανουπόλεως ἁρπαλίκι χαὶ τοῦ τὴν δραγου- 

ἔδωχε, καὶ ἔθαλε τὸν Γεράσιμον Καστορίας (ὁ ὁποῖος ὕστερον 

ἔγινε πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας) γὰ ἀποτελὴ τὰ τῆς ἀρχιξρω- 

σύνης ἐκεῖνος, καὶ αὐτὸς νὰ πέρνῃ τὸ εἰσόδημια. 
2 

᾿Απὸ τὸν χειμῶνα πάλιν ἄρχισαν οἱ ᾿Οθωμανοὶ νὰ χάμουν πόλεμος 
᾿ 

: 

ε » » δε - 
μεγάλαις ἑτοιμασίαις, καὶ τὴν πρώτην ἄνοιξιν ἐκίνησαν μετὰ, Νεμτζο 

μεγάλων δυνάμεων χατὰ τῶν Νεμτζῶν, χαὶ συγχροτ τηθέντα τὰ 

Ἔ τ Εἰς τὴν ἀρχὴν ἐφαίνετο ἡ νίχη τῶν ᾿ουρχῶν, 
Ξ Ρ τ Ῥψ 

τερον δὲ ἐνίχησαν οἱ Νέμτζοι. 

ΜῈΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. ὃ 

ΕΞ, 
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τ ΠΩΓΤΕΣ Τότε τὰ ὀθωμανικὰ στρατεύματα ἔχαμαν ἐπανάστασιν 
Ν, 

΄σ΄- γ" " ὦ Ἕ 4 » “- αι τὴν χατὰ τοῦ εζίρη, γυρεύοντες νὰ τὸν πάρουν τὴν βοῦλλαν καὶ 

: γλο τς ἔπ ΤΟΣ ΎΝΕ ἘΈΡΕ ρι ΕΥ͂Σ " ὃ βεζίρης γ τὸν θανατώσουν᾽ αὐτὸς δὲ πέρνωντας τὴν εἴδησιν ἔφυγε 
Υπερ δὴ δ ς ᾿ ἘΞ , ᾽ Ἔ Ν 
τ τοὺς χαὶ ἦλθε διὰ τοῦ Δουνάδεως εἰς Ρουτζοῦχι, καὶ ἐμήνυσε τὸν 
ορμπᾶά- ς Α ; ᾿ 
8; Σερμπ πάνοοδα χαὶ τὸν ἔδωχεν ἄλογα χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Πόλιν δες, 

» ᾿ ἈΝ : - 
εἰς τὸν βασιλέα, χαὶ ἔδωκε τὴν βοῦλλαν τῷ βασιλεῖ λέγων- 

᾿ “ Ν ᾿ ἡ 

τας: βασιλεῦ, ἰδοὺ ἡ βοῦλλα, ἰδοὺ χαὶ τὸ χεφάλι μου, καὶ 
τᾷ Ἷ ; κῃ ΄ “ »ὦ - ΟΣ ΓΝ Ζ ΞΞ Ἀ ὅ, τι εἶναι ὁρισμὸς τῆς βασιλείας σου χάμε εἰς ἐμένα, ἐπειδὴ 
ΝΝα ᾿ , “-᾿ , , “ 

δὲν ἠθέλησα νὰ δώσω τὴν βοῦλλάν σου εἰ: τὰ χέρια τῶν 

3,.,»νῇ Ἂ Θ᾽ αι Ὁ ΡΞ ΞΉΞΞΙΣ Ρ ρ, λεὺς δ -.): νὰ "ς ὁ δι -" ΗΝ ἐχθρῶν σου" καὶ τὸν εἶπεν ὁ βασιλεὺς νὰ παραμερίσῃ, καὶ ἐχρύ-- 
ΠΑ ΟΣ φθη ὁ βεζίρης. 

΄ . " ᾿ΡΦΈΞ δ ΒΕ ἀυεν ὉΕΨ ΕΞ ἘΕΡ ΕΣ ΕΞ ΞΕ. ἐν ο ζθβμς- Μετὰ ταῦτα ἔστειλαν ἀπὸ τὰ στρατεύματα πρεσόεις πρὸς 
πὶ ᾿ ΒΝ . 

ΠῚ [Ὁ ςὶ Ω͂ τὶ -Ξ 
Ξ 

[ἢ δὲ βασιλεὺς στοχαζόμενος νὰ μὴ τοὺς δώσῃ αἰτίαν 
ΝΟ). , ᾿ , ε 

Πα ΑΝ, σχανδάλου χαὶ κάμουν μεγαλειτέρχν ἐπανάστασιν (ὡς καθὼς 
πασᾶς. ἤϊῥ᾿ ας ν᾿ ᾿ ἄρτον 

καὶ ἔγινε), π χραχινούμιεν χαὶ ἀπὸ τοὺς πλησίον αὐτῷ, ἤτοι 
λές: ἜΣ ἱ ἌΓ ΤΣ ΤΕ ΓΔΕΣ αι ΝΥΝ ΤΥ 
ἀπὸ τὸν χιζλάραγαν χαὶ ἄλ 'ους, ἔστειλὲ τὴν Ῥουλλᾶν μὲ τὸν 

σιλιχδάρην του τὸν Χασάναγαν, ὅστις ἦτον ἀρραξυα ΟΣ υὲ 
Ξ - ᾿ ςε ᾿ , εὐ 

τὴν χόρην του τὴν Χατιζὲ σουλτάναν, ἡ ὁποία πρότερον εἰχε 
-᾿ } - ΄' ἘΞ ἥ- ε ᾿ , 

τὸν Μουσταφᾶ πασᾶν Μιουσαΐπην, χαὶ πηγαίνωντας ὃ σιλιχδά- 
“ αἰϑαι ὮΝ δ 5: -“Ψ . αἰ ΔΝ 

οἧς μὲ τὴν βοῦλλαν τὴν ἔδωχς τῷ Σιαοὺς πασᾷ, ὅστις ἐόα-- 
ι 

σ στοῦσε τὴν κύρην τοῦ Μεχμὲτ πασ ἃ γέρο Κιπρουλῆ. 
᾿ » ϑδ το ΣΝ ᾽ πων με ὰς Ἕ " ἐν " 

παναγιώ- Ὁ κὺρ Ιάχωθος ὦντας εἰς, τὴν Πόλιν χρυμμένος εἰς τὸ 
-- - « πΞ , 

σθο ΠΡ ο σαρόγι τοῦ ἐλτζὴ τῆς ᾧράν 
Τάχω Ἂς ᾿. " Α͂ 

"Φιλιππούπολιν εἰς τὸν νέον βε ἐπρὴν χαὶ ἐγύρ ευσΞ τὸ πατριαρ- 

ξ 

μπΞ.. δ ὧν γ9: 4 ΟΝ ΠΞ : 
τίας, ἐσηχωθη χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν 

Χ "“ ᾿ δῷ» ᾿ν Ν᾿ ,ὔ 

χεῖον, χαὶ τοῦ τὸ ξόωσεν, εὐγάζωντας τὸ χὺρ Διονύσιον. 
: ΣΑΥΣ τον γι ᾿ - εἰ ΤΥ “-«- "ΣΙ ὶ ὃ σιλιχδά- Αφ οὗ ἐπῆραν τὴν βοῦλλαν οἱ ςορμπάδες, ἔοχλαν τὸν 

κ « ΝΣ “ἢ Ὁ“ 

ΕΞ ἑνώ- - σιλιχδά ἀρὴν εἰς ὅρκον διὰ νὰ ἦναι μαξζι τους, ὑπο ΧΡΈΟΣ οτι 
ψεται μὲς 

, 

, : - «. 

ἂν ἦναι: -: τοῦ λόγου τοὺς νὰ τὸν χάμουν Μισὶ ῖ πασᾶν, χαὶ 
͵ 

Ψ, 

ὑπάδες. ἡνώθη υαζί τους. 
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- Ν τ - Ἐϑ »" σ-οοὴς ᾿ ῳ . ᾿ Μετὰ ταῦτα ἔγραψαν πρὸς τὸν βχσοιλέχ υὲ τὸν σ ἐμ χοις ζορμπά- 

οα Φὴν πῶ: ζητοῦν τὸ χεφάλι τοῦ Σουλεϊμὰν πασᾶ, καὶ 

ρεχιὰπ χαϊμεχαά μὴν Ὀςτζὲπ πασᾶὰν θέλουν νὰ τὸν σῷ 
ι , ι Α - , ᾿ 

βασιλείχ εἰς τὸ Καπὶ ᾿Αρασί, καὶ ρεχιὰπ χαϊμεχάμιην νὰ 

ὑὸν Κιπρουλόγλου Μουσταφὰ πασᾶν, ὅστις ἦτον γυναι 

τοῦ βεζιραζέμη. 
ΕΣ 

Ὕστερον πάλιν ἔγραψαν τῷ βασιλεῖ νὰ ἀλλάξῃ καὶ 

χιζλάραγαν" χαὶ ὅοον ἐπλησίχζον εἰς τὴν ἸΠόλιν, σχεῤὸν 

τοὺς περὶ τὸν βαριλέα ἄλλχξχν καὶ ἔόοχλαν ἐδικού 

βασιλεύς καὶ ἐξ ἀνάγκης ἔχαμνε τὰ θελήματά τους. 

Ὃ Μουσταφᾶ πασᾶς ὁ Κιπρουλόγλους, ὥντας φρό 

στοχαστιχὸς ἄνθρωπος, ἐκατ ἄλαοε τὸν σχοπόν τους, πῶ: 

νὰ ἀλλάξουν χαὶ τὸν βασιλέχ, χαὶ στο χαζόμιενος δἰ πῶς 

θουν εἰς τὴν Πόλιν θέλουν ἀκολουθήσει πολλαῖς ἀταξίοις 

ἁρπαγαῖς χαὶ πολλὰ. ἄτοπα, ἔγραψε τῷ βεζιρχζέμῃ, πῷ 
ε 

χαὶ εἶναι ὃ σχοπός τοὺς νὰ ἀλλάξουν τὸν βασιλέα, 

δ - ἀλλάξουν πριχοῦ ν 

ἃς βάλλουν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ τὸν σουλτὰν Σουλεῖι 
ἣν νῦν δ» " » "7 ἈΕΤΟΙ͂Σ «Ὡ , ι ᾿ 

χαὶ ἔτζι ἔγινεν: ὥντας ἀχόμη ὁ βεζιραζέμης μὲ τὰ 
Ξ τὶ ἊΝ ΚΤ ΟΝ Ξ δ 

ματα εἰς τὴν Τζορλοῦ, ἐπῆγε μὲ τοὺς οὐλευμάδες, 
5 Ν ᾽ν ἢ τ , Ν ,ὔ ι 

χωσαν τὸν σουλτὰν Μεχμέτην ἀπὸ τὸν θρόνον χαϊ. τὸν 
"Ὁ: ι τῷ τὰ 

λισαν, χαὶ ἔοχλαν τὸν σουλτὰν Σουλεϊμάνην" χαὶ ἐλθόντ 

στρατεύματα ηὗραν τὸν βασιλέα εἰς τὸν θρόνον 

Ὅμως οἱ ζορμπάδες ὅλο δὲν ἔπαυσαν, ἔπι ἀφ 

εἰς τὴν Πόλιν εἶχαν νὰ Πάρουν ΡΣ λουφέδες - ἀχ 

φευαν χαὶ τὸ διατεταγμένον μπαχσίσι τους, ὁποῦ ἐ’ 

αὐτὰ μία μεγάλη ποσότης ἄσπρων, χαὶ ἄσπρα εἰς τὸ 
ρ Χ ες -“ 

δὲν ἤτον. ὅθεν ρχίσαν νὰ βι ιζζουν τοὺς ψεγιστᾶνας, 

0)» ρὰν ἀπὸ ἄλλον πενῆντα πουγγία χαὶ ἀπὸ ἄλλον κο 

ὁποῦ ἀπογέμ. ἰισαν τὴν σοῦ. 

ΠΥ: ΑΓ ΞΕ ΈΝ ἘΣ ἘΤΥΝ ΩΥΡΕΙ, δ : ; Ῥλοποντς οἱ Νέμτζῷ : τὴν τοιαύτην σύγχυσιν χοι [Ὁ] 

ἔλθη μὲ τὸ στράτε ἰς τὴν [ἰἴό6λι νὴ ἔν: τρχτϑυμα εις τῇ τ λὺν, 

χ χα ἀν ἢ τημιχτος 

ΝΑ γ)ελφὸς 

Ξ ες 

5) Ἐερνον 
τῶν 09 ἰοὺς τοὺς 

περὶ τὸν 
βχσιλέχ. 

- Ἁ 

ὑὸς Χαὶ βασίλεια 
ΝΣ σουλτὰν 

"ἢ ἈΓῸ ᾿ 

-ς Φουεΐϊμαα 
Χν 8ὃλ- νης 

τ 

και 

Α ἐπειδὴ 
ν 

Κε  πΤῸΝ 

ἡλῆ αν βιάζουσιν 

ὀγύ-- οἵ ζορ- 
ὑπάδες 

ΟΣ με- 

ψλι γιστᾶνας 
τ διὸ ἄσπεραι 

)ντὰν 

ἐρὶ 
)ν, ξῶς 

᾿Ερδελία 
[2 ᾿ δ ε , 

 ἀνῶ- ὑποτὰσ- 
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σεται εἰς μαλίαν τῶν Τουρχῶν, ηὗραν εὐχαιρίαν χαὶ ἔμόχσαν τὰ στρα- 

Ἴθι ΡΥ τοὺς εἰς τὴν ᾿Ερδελίαν, ὦντας χράλης ὁ Μιχαὴλ ἊΞ 
τῴους: ᾿ - » ἈΠῈ 

ἘρΣ χαὶ ἐπροσχύνησαν ὅλα τὰ χάστρη εἰς τοὺς Νέμτζους 
- --»»σ - ἈΝ -- ἜΞΩ - ἘΈν-. χαὶ τὰ ἐχυρίευσαν, ἀφίνωντας γερμανικὰ στρχτεύματα εἰς ὅλα 

τὰ χάστοπ᾽ χαὶ ὑπετάγθη χαὶ ὁ "Αλπαφης χράλης ζ χάστρη᾽ καὶ ὑπετάχθη καὶ ὁ ̓Απαφης χρά ἼΣ 
ε Νὰ ε . 

οἵ ζου- Οἱ δὲ ζορμπάδες δὲν ἡσύχασαν, ἀλλὰ ΠΕ ἐσηχόνουν- 
ὶ 

ΟΝ 

ἘΠΕ] ταν χαὶ ἐρχόμενο! εἰς τὴν Πόρταν ἐγύρευσαν πο ΣῸ Ἰτήματα, 
εν ἡσυ- τ , Ων ΤΗ͂Σ ᾿ , 

χάζουσι. ἄλλων νὰ δώσῃ μανσοῦπια, χαὶ ἄλλων νὰ ἐλενκῦ τὰ χ χεφάλια " 
» ΙῚ ᾿Ὶ ΕἸ "» 

χαὶ τὰ τοιχῦτα ἄρχισαν ἀπὸ τὸν Οχτώόριον χαὶ ἐθάσταξαν ἕως 

τὸν φευρουάριον. 

, Ὅ βεζιραζέμιης ΟσΤοΟῚΊ χζόμενος πῶς ἔργετα: ὁ χαιοὺς τῆς πνίγεται πολ, (-Ἔμ. ΠΠ ᾿ νῷ ΡΞ νι) - ρχετ “,οἃ7»-"ἷῳ τὴν “- » 

δζορμπά-ἐχστρατείας, καὶ βλέπωντας τὰ στρ 
πᾶσης χαίς 

δύ αὐτὸν ἵ΄ 
,ὔ Η Νὰ ἮΝ ἐ α΄ οἷ Α ΞΡ 6 ᾿ ᾷ 

θανατό- προέστους τῶν ζορμπάδων χαὶ νὰ τοὺς θανατώσουν, χαὶ νὰ τρα- 
γεται ὃ 
γιενιτζά- ἢ ; Γ ἐπ δ 
ραγας. υετὰ ταῦτα εὔχολον εἶναι νὰ τοὺς παᾶστρΞε ἐψουν᾿ χαὶ ἔτι ξόωχε 

, "» 

Ῥ τϑυμᾶτα ἀνυπόταχ κ, ἐσὺυμ- 

.“ , 

ουλεύθη καὶ ἐκρίθη, εὔλογον, ὅτι νὰ πιάσουν τοὺς γακαζβο χαὶ 

Θήξουν τοὺς γιανιτζάρους πρὸς τοῦ λόγου τους, τοὺς δὲ μδρ᾽ τὸ 

λόγον τῷ γενίτζερ ἀγασῇ νὰ θανατώσῃ πρῶτον τὸν τυδαηα 

πασὴν τῶν γιανιτζάρων, ὅστις πηγαίνωντας εἰς τὸν γιανιτζά- 

ρχγα χατὰ τὴν συνήθειαν νὰ 1 ψν τὸν χαφέν, ὅταν ἤθελε νὰ 

εὔγῃ τὸν ἔπνιξαν εὐθὺς οἱ ἄνθρωποι τοῦ γενίτζερ ἀγασὴ κατὰ 

τὴν παραγγελίαν ὁποῦ τοὺς εἶχεν" μετὰ ταῦτα εὐγαίνωντας ὃ 

γιξνίτ περ ἀγασὴ νὰ χάμῃ ΠΥ τὸν ἀντάμωσαν οἱ δοῦλοι τοῦ 

ζορμπ «πόμιπασὴ χαὶ ἄρχισαν νὰ φωνάζουν μεγαλοφώνως, ὅτι αὖ- 

τὸς εἶναι ὁποῦ ἐσχότωσε τὸν ἀγᾶν τους, καὶ οὕτως ὥρμησαν 

χατ' αὐτοῦ καὶ τὸν ἐχομμάτιασαν εἰς τὸ σοχόάχι. 

--- Ἄσιος ᾿ ΑΙ Ἴ 5: Ν θη: ν .- “ ζητοῦσι Μετὰ ταῦτα ξρριζαν τὴν αἰτίαν εἰς τὸν βες ἰρὴν πῶς ὅλα 

νὶ θανα- αὐτὰ π᾿ ἐκεῖνον προέρχονται, χαὶ ἐφοβοθυλη πο νὰ ὑπά- 
᾿ . 

τωσουσι 
ΑΥ̓͂ Ν 

χαὶ τὸν 
Ξ, ἢ “πὶ ΠΝ 5 7 3 ᾽ ᾿" Δ ον, » τ. ᾿ 

βεζίρην. εἴδησιν ἐσφαλίσθη Εις τὸ Ξρᾶγι του" αὐτοῖ ἐπῆγαν χαὶ τὸ 

μ “ον ΑΡ ἐΣ Υ ΠΔΉΨΑΙ “ἡ γοὺν ν ἃ θανατώσουν χαὶ αὐτόν" καὶ ὁ βεξζίρης πὲ ρνωντας τὴν 

ἐτριγύρισαν χαὶ τὸ ἐπολεμοῦσαν: τὸ ὁποῖον ἀχούωντάς τὸ ω ὃ 
Ν , Α » “ὦ : ᾿ 

βασιλεὺς ἔστειλε τὸν Μισιρλόγλου διὰ νὰ τὸν εἰπῇ νὰ ἔλθη 
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εἰς τοῦ λόγου του- ὁ δὲ βεζίρης ἐν ἠθέλησε νὰ ὑπάγῃ λέγων- 
Ὁ 

τὰς, ὅτι ἂν πηγαίνω, αὐτοὶ θανατόνουν τὴν γυναῖχά μου καὶ τι 
δι ι , ᾿ ᾿ , 
ιὸΐα μου, χαὶ χάλλιον νὰ με θχνατώσουν ἐμ μένα μοναχόν" 

".»ν"», 

ὅ 
Ἄ 

τὰ πα 

αἱ ἔτοαι εὔγαλε “τὴν βοῦλλαν καὶ τὴν ἔστειλεν τὺ τὸν βασιλέα. 
ΠΩ 

Μετέπειτα ἄρεσε τὸ πλῆθος τῶν ζορμπάδων μέσα εἰς τὸν ἐθα- 

γι του χαὶ τὸν ἐχουμάτιασαν, χαὶ ἐδια αγούμισαν ὅλα του ν“τωσᾶν- 

γύατα" ἦτον δὲ κυοιχχῇ τῆς ᾿Αποχρέω. 

Τῇ δὲ δευτέρᾳ τὸ ταχὺ ἐσυνάχθησαν ὅλοι οἱ ζορμπάϑες, συμδού- 

σπαχίδες χαὶ γιανιτζάροι, χαὶ ἔχαμαν συμθούλι ον νὰ ἀλλάξουν λια ζ ἘρῸΣ 
ἔ π Ἢ Ἡ ΕἐΣ ὑπάδων. 

τὸν μουφτὴῆν χαί ἄλλους μεγιστᾶνας. ἐψήφισαν 
δὲ ὙΠῸ ἐλλεςς ϑΓκ στΝ τῶν ον τ ΡΣ ᾿Ξ ΡΣ ὁ χαὶ βεζίρην ἕνα ἐπι ἐπ ἀσὴν ἀπὸ τὸ ὀτζ(άχι τῶν σπαχί- 

δων ᾿Αλὴ ἀγᾶ, ἔκαμαν καὶ γενίτζερ ἀγασὴ ἀπὸ τὸ ὀτζάχι τῶν 

γιχνιτζ ἄρων Κιουτ ζοὺχ Τζαούσην. 

Βλέποντες οἱ σεχερλίδες χαὶ οἱ πραγματευταί, ὅτι ἀχο-- ἕνας ἐμί- 
᾿ 

, ’ὔ 

λουθεῖ νὰ γίνη μεγάλη φθορά, χαὶ ὅτι ἐνδέχεται νὰ πατήσουν θῚ-ς σηχό- 
ἣ ͵ - φ ΓΝ Χ: νει τοὺς 

ι ᾿ ΕΣ ΝΣ Δ ΕΣ ᾿ δ τ ταν ,ὔ ΚΝ, Ὰ 
αι τὸ υπεςεστϑνι, εις τὸ οτἥοῖον υρισχετ ται τόσος θησαυρός, ζορμπά- 

᾽ , - Εἰς ἜΡΡΤΣΝ ᾿ μὲ Ἵ ὃς 

ἐσηχώθη ἕνας ἐμίρης ἀπὸ τὸ μπεζεστένι, χαὶ σφαλῶντας τὸ ὅξς. 
, "᾿ Ὁ ,ὔ ᾽ ὔὕ ,ὔ τ ι 

δουλάπ' του, ἔδεσεν ἕνα υανδύλι εἰς μίαν βέργαν καὶ ἄρχισε νὰ 

φων νάζῃ μεγαλοφώνως" ὅστις εἶνχι μουσουλμάνος ἀς ἔλθῃ ὑπο- 

χάτω εἰς τὸ σχντζακ σερίφι! καὶ εὐθὺς ὅλοι ἐσφάλισαν τὰ 

δουλάπιχ τους, χαὶ ἄρχισεν ὅλον τὸ πλῆθος τῶν Τουρχῶν νὰ τὸν 

ἀχολουθήσουν φωνάζοντες χχτόπιν τὸ ἀλά! ἀλά! χαὶ ἕως εἰς 

τὴν πόρταν ποῦ βερελυιοῦ παλατίου ἐσυνάχθησαν ἕως εἴχοσι 

χιλιάδες πλῆθος" ἡ δὲ πό ὄρτα τοῦ παλατίου ἦτον σφαλισμένη " 

αὐτοὶ ὅμως δὲν ἔπαυον φωνάζοντες τὸ ἀλάα! ἀλά! ἱχανὴν 

ὥραν, ἕως ὁποῦ ἔστειλεν ὁ βασιλεὺς ἀπὸ ὑέσα ἕνα σέχην χαὶ 

τοὺς ἐρώτησς τί εἶναι τὰ ζήτηματά τους᾿ χαὶ αὐτοὶ ἀπεχρί- 

θησαν, ὅτι παραχαλοῦν τὸν βασιλέχ νὰ εὐγάλῃ ἔξω εὐθὺς τὸ 

σχντζάκι σερίφι χαὶ νὰ σηχώσῃ τοὺς ζορμπάϑες- ἐπῆγεν ὁ σέ- 

χῆς καὶ τὸ εἶπε τῷ βασιλεῖ: χαὶ ἦλθε πάλιν ὁ σέχης καὶ 
ἐὴ εν “ “ " ,ὔ 

ποὺς εἶπεν ἐκ μέρους τοῦ Οχσοιλέω:, ὅτι τὸ σαντζάχι σερίφι νὰ 
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᾽ ι ᾽ Τὰν κ, , ἢ - τ 
ἔλθουν, χαὶ φυγάςε: τὸ σαντζόχι σερίς ς, καὶ τὸτε οὁποιὸς ξιναξ 

ΝΣ κ ,ὕ - ρῚ .Ἁ 5 ᾿ " , 2. 

ζορυπόϊ ες τοὺς ἐσήκωσεν ὃ βασιλεὺς ἀπὸ τὸ μέσον, ὀίδωντας 
Π , ΄ [2 ᾿ ᾿ , « 

ὁρισμόν, ὅτι ὅποιος εὕρε! ζο ὑπᾶν νὰ τὸν σκοτωσγ, καὶ νὰ ἦναε 
᾿ ’ - δ, 

χαλὰ σχοτωμένος" ἐπολυχρόνισαν τὸν βασιλέα χαὶ εἶπαν, ὅτι 
- “- ’ ,ὔ Α εἰ Α Σ 

παραχαλοῦμεν τώρα τούτην τὴν ὥραν νὰ χάμῃ ἔλεος, χαὶ νὰ 
᾿ Α "43 5 κῶς. 3 " , ᾿ ᾿" , Μ»ὕ " 

χάμῃ ἕνα γιενίτζερ ἀγασῇ ἀπὸ μέσα, νὰ τὸν εὐγάλῃ ἔξω" χκαὲ 
᾽ Α Σ τἢ ᾿ πΞ -Ξ ΧΑ » »" ᾿ 

εὐθὺς ἔχαμε τὸν ρεχιπτάρην του, ὅστις εὐγαίνωντας ἔξω τὸν 
τ » ,ὔ 9 Ἂ - ᾿ Ν « “ 

Ξπρο ΝῊ “Ἂν ηλ ρᾶν με ἄλαι νὰ τῶν ὑποαγοΩν 

᾿ Ν ᾽ ᾿ ᾽ - » Α ἮΝ" : , Α 

εἰς τὸ ἀγᾶ κοαπισῆ" εἰς τὴν στράταν ὃε ἀπάντησε τὸν ἄλλον 
, . ε ΄ “5 Η 

γιενίτζερ ἀγασῆ, ὁποῦ τὸν εἶχαν χάμιει οἱ ζορμπάδες, χαὶ τὸν 

ι ΝΜ , ᾿ , , 

ταχοσίους ἤεμαξα οὺυς χαΐϊ Ἐὴλφ νι χόλι ὑξσα εἰς τὴν Πόλιν 

ἀν τον Ἔ 
ΠΑ ΤΑ - [Ὁ] ς ΠῚ [ΟἹ] δ -. ἣΝ «ὶ [ω] το [0] ΡΩΝ :-- [9] ---"» Ω Ο δ 

ο᾽ 
“, 

»»ἢ ἕ-- [ον ο ΓᾺῚ 

ὁποῦ εἰχαν νὰ χάμουν μὲ τοὺς ζορμπάξς ες, χαὶ τοὺς ἐθανάτω- 

ὅαν. Ὁ δὲ ἐπέλοιπος λαὸς τῶν ᾿Οθωμανῶν ἀπὸ τὴν νύχτα ἄρ- 
. » ΤᾺ » ν ἢ “ , , « 

χισαν νὰ ἐμαζόνουνταν εἰς τὸ σαράγι τοῦ βασιλέως ἕως τὸ 
ἕ , Α , "3 ι ε ͵ ς ὔ ᾿᾽ Α ι 

μεσημέρι" τὰ σοχάχια γεμάτα, χαὶ ἡ θάλασσα ὁμοίως ἀπὸ τὰ 
ε ““, ,Σ -“ - Σ ᾽ 

χαΐχια ὁποῦ ἐχουθαλοῦνταν μετὰ μαχαιρῶν χαὶ ξύλων " ἄλλος ἐθα-. 

στοῦσε τουφέχι, ἄλλος σπαθί, ἄλλος πέτραν, ἄλλος ξύλον, ἄλλος 
Ὁ "Ὁ “- .Ὡ΄, φ’ “Ἄ ν - 

ὑπαλτᾶν, ἄλλος ἀν: ων χαὶ χοντολογῆς ὃ τι ἄρμα εὕρισχεν ἢ εἰ- 
". 

χὰ ὁ χαθ᾽ ἕνας εἰς τὸ σπίτι του μὲ ἐχεῖνο ἔτρεχε χαὶ ἐπή ἤγαινε τὸ. 

ὁποῖον τοῦτο ὀνομάζεται νεφεράμ. ἀσχέρι- φθάνοντας δὲ τὸ 
ψΣ 

πλῆθος εἰς τὸ σαντζαχ σερίφι ἀπολάτω, τοὺς ἐμήνυσεν ὁ βα- 

σιλεύς, ὅτι τοὺς ζορμπάδες τοὺς ἐσήκωσε, καὶ ἄλλο τί ζήτημα 

ἔχουν; ἀπεχρίθησαν αὐτοὶ πῶς παραχαλοῦν νὰ δώσῃ τὴν βοῦλ-- 

λαν τῷ Κιπρουλόγλῳ" τοὺς ἐμήνυσεν ὁ βασιλεύς " ὅτι τὴν βοῦλ-- 

λαν τὴν ἔδωσε τῷ νισαντζῇ ᾿Ισμαὴλ πασᾷ, ὅστις εἶναι γέρων-- 
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ΞΣ ἣΝ ἴων .} Ν 
, ὔ ΕΣ Ἁ Ὃν δ ι Ἁ 3 ἢ. 

ἐμης πηγαίνωντας εἰς τὸ πασᾶ χαπισὶ μὲ ἀλά 

λιν τῆε εὐθὺς ἈΞ ΚΟ Δ δα ΤΑΣ ρα ΕΝ τὴν συνήθειαν, εὐθὺς ἄρχισΞ νὰ χόπτῃ χαὶ νὰ πνίγῃ ὄχι 

ζορμπ ἀδες, ἀλλὰ χαὶ ὅσους εἶχαν συναναστρο φὴν μὲ αὐτούς" χαὶ 

πολλοὶ ὁποῦ ἐχθρεύονταν ἄλλους ἐπή γαιναν χαὶ τοὺς ἐπ αρᾶδι- 

ὃν, ὅτι ἔχουν νὰ κάμουν μὲ τοὺς ζορμπάδες χαὶ εὐθὺς τοὺς 
,, Ὁ 86") “-- 

ἐθανάτονΞε χωρὶς χαμμίαν ἐξέτασιν: χαὶ πολὺ πλῆθος ἐχάθη- 

χαν ἄδικα. 

ι 

ὁποῦ γίνεται, χαὶ φοθηθεὶς μήπως τὸν συχοφαντήσουν χαὶ χὺ- τῦτος ὃ 
7 - Καὶ χλλί, .-- 

" 

ὺν πῶ: ἔγινε πατοιδογὴης μὲ τὴν δύναμιν τῶν ζορμυπάδων, . τ ΠΟ Ξγ: Ξ πᾶτρ' χ ὶς ᾿Εκ Ὁ) ἐμ. ιη νῦρμ. χος, χαὶ 

Χ 

Ὃ δὲ χὺρ Ἰάχωόος ὃ πατριάρχης βλέπωντας τὸ χαχὸν παναγιώ- 

ι 

ἷ Ἔ 
δ Σ καὶ ΣᾺΣ ΓΕ νς " ὙΜΉΝ ΤΥ ΣΤ Ν πὲ ξυλιχῖς 
νιχος ἄπο Προυσὴς, με τὴν ἐκχλ ΤΠ ὅλης τῆς συνόδου χαὶ τῆς ΠΡ ΉΡΕ ΤῈ (λη 

ἔχαμε παραίτησιν, χαὶ ἀντ αὐτοῦ ἔγινε πατριάρχης ὃ χὺρ Καλ-- χαυγῦ 
Ἃ 

συγχλήτου, χαὶ ἐφόρεσε χαοάδι ἀπὸ τὸν βεζίρην τὸν Ἰσμαὴλ ριχῶν. 
- - - ; »͵ ι 

πασᾶν ἀνήμερα τῇ κυριαχῇὴ τῆς Ορθοδοξίας χαὶ πηγαίνοντας 
ὔ ι " κι , ᾽ ᾿ «“ "Ξ- . ι 

δύο δἰ κὸ νὰ τὸν φέρουν εἰς τὸ ἅγιον βῆμα, κατὰ τὴν συ- 

νήθειαν, ἄρ ζησαν ὀλίγον - ὁ δὲ τονο νοις μέγας λογοθέτης, 

βλέπωντας πῶς ἀργοποροῦν λέγεται γὰ εἶπε, τί χάμνουν αὐτὰ 
Υ 6; ι Χ ἣπν τ Ν , 

τὰ βουδάλια χαὶ ἀργοῦν ὡς τόσον; χαὶ με τὸ νὰ ἦτον πλησίον 
» “- « ,ὔ ᾽ Ὁ. ᾿ 

αὐτοῦ ὃ “μέγας δραγουμάνος ᾿Αλέξανδρος (ὦὥντας τότε μέγας 
ΠΕ ΧΕ πὶ ἄν ἘΕῸΝ ΟΣ Σ ΞΟ ΔΣΞ σχευοφύλαξ) τὸν ἄκουσε, καὶ ὄντες σχανδαλισμένοι ἀπὸ πρῶτα, 

εἶπε - ὃς τ Ἃ . ἴδετ -τοὸὔο γὙοι σι Γ Ὑ ΕΟ Ὴ Σ ΄- »Ἃ Π1: 4: ς ὃν αόν: ἰιοξτξ χθ:5 τιανοῖ, Ο ἀσξοῆς νὰ ΧΟαπΎῚ γ0 οὴ 

ΟἹ 
Τ 
ἴα. 

λης τότε νὰ τὸν ἀποχρίθηχε λόγια ἐναντίχ τῆς τιμῆς του" χα! 

δὶ : 

τοὺς κχηρικούς, καὶ νὰ τοὺς λέγη βουσάλιχ! χαὶ ὁ Καρυο 
͵ 

Α ε 

υἱἣν ὑποφέρωντας ὁ μέγας δρχῚ ουμάνος ἔτρεξε χαταπάνω του, 
397 

ὦντας χαὶ πλέον ἀνγρεχάιύνθξ, χαὶ ἐδάρθησαν᾽ ὅμως ταῖς γρον- 
“- - Ε ε ε ᾽ 

θιαῖς ταῖς τῶωϊη ὃ Καρυοφύλλης ὡς ἀδύνατος: καὶ θέλωντας 
3 ἢ ἘΞ “καὶ ΕΔ ΕΤΡ τα ἘΕΊΡΌ ΚΞ τΆ ἘΡΉ α νὰ χάμῃ ἀγωγὴν περὶ τούτου, ἐμρῆχεν εἰς τὸ μέσον ὁ κὺρ 

Δοσίθεος “Ἱεροσολύμων χαὶ τοὺς ἔχα αμεν ἀγαπὴην. ἐπίτροπος 
ε » ᾿ ψῳ."» τῷ ι Ο Ἰσμαὴλ πασᾶς βεζιραζέμιης ς, ἀφ᾿ οὗ ἔχαμε δύο ὑῆνας. Μ- 

ὄαγι Μου- ον νιν οὐδ ἀξ ιον νος "ἃ ᾿ : βεζαρέτι χόφτωντας καὶ πνίγωντας, “τὸν εὔγαλαν χαὶ ἔχαμαν στὰ φᾶς. 
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" Α ΄' ΝΟ ᾿" “- - 

ἐπίτροπον τὸν Τεχιρδαγὶ Μουσταφᾶ πασᾶν, 

Μουσταφᾶ πασᾶν λεγόμενον. 
«ὦ ΕΥ » ᾿ : ΕΥ̓ - 

ἐχστρα- Αφ᾽ οὗ ἔγινε βεζίρης ὁ ρηθεὶς Νουσταφ 
, Ν 

τειὰ χατ λ . ΑΕ , “2. μ- 
Ν. ἴχωντας χα αιρον να Χαμ ἢ τὴν προσ ον ξ ἶ 

ξΞΙ ᾿ ᾿ 
μαζῶν ᾿᾿ , » " ΦΞ Α ᾿ 4 “ ᾿ 

χα! ἀλω-Ὶ πατΊ εις τον πόλεμον, υξ -ο να  ΕὙΎνΕ. τὸν 

σις Μπε- 
ἱ 

» Το  ΈΕΡ Ω , ᾿ , . 
) χπξιμξινξν τὸς τοῦ χαι ἐὸ ιόρισ Ξ σξργσχ ξρ Ὴν στὸν Γ 
Ἰραδίοσυ ἢ. τς Στὸ Σ Ἂ Ν 3 

χαὶ τὸν ἀπέστειλε με ιχανα στρατϑυματα χατα 

“ .“ Ἄδα τὸς Α : δος , "Ῥ» 
νῶν, οστις ξόξιζε τὴν αἀζιοτῆτα τοῦ ὡς αξίιος 

ΕΣ , ι. ἈΝ 

ὄχ: μόνον τόσον στράτευμα, ἀλλὰ χαὶ τὸ Ο᾽ 

δ ἀν 

Ὡ Ω͂ 0) 

ἀπρίλλιον μῆνα 

στρχτη γός, 

“ 

νυ ι 

πασᾶν, ἐγὲν 

τῶν Γερμα- 

ὅτι 

χάστρον Νπε- 

, κ Ἷ, " . ; 

πρέσδεις Βλέπωντας τὴν χατάστασιν τῆς βασιλείας ὁ βεζιρχζέμης, 
Ἐπ τ ΓΞ φ 3, ὧϑ , ᾿ ,ὔ ᾽ "- 

στέλλον- γχὶ ὅτι τὸν χαθ᾽ ἔχχστον χρόνον τὰ στρατεύματα ἀτυχοῦσιν, 
Ἴ75} εις ΡΝ Ε υλεύθ: ἊΣ αὐ ρας. ΛΕ ΤᾺΣ ἡ ἃ στείλοι - ἜΘ ΝΣ ᾿ 

ἸΝέμτζους ξοὉΡ: ΟοΟὐλξυθηὴ μετα τῶν οὐ δ μια ων νὰ στξιλοὺυν πρξσοξις να 

ὅτε Ζουλφιχάρ 

χ προ- 

ἘΖΤΧποΩΣ δι τὴν εἰρήνην χαὶ προχριθέντες 

ἐφένδης, φρόνιμος ἄνθρωπος, χαὶ ὁ μέγας δραγουμήνος: ᾿Αλέ- 

ἐλ ας σοφώτατος χαὶ πρχχτιχώτατος, τοὺς ἔστ 

βάλλουν τὰς περὶ εἰρήνης συνθήκας" 

ἔφθασαν εἰς τὴν Φιλιππο 
, 

χροτηθέντα στρατ 
ἱ 

νὰ φθάσουν εἰς τὸ Νπε τγράδι υὲ μίαν ἡμέ 
το 
Ν - 

, “ 

χαν τὸ χυριξύσει χαὶ τοῦτο. 
Α 

σεισμός. 
ι ΓᾺ ᾿ 3 Χὰ ᾿ » 8 4 

χαὶ μάλιστα εἰς τὴν Σμύρνην ἐγχρέμνισαν 
ΝΥ κὰν , , "“ ᾿ Ρ᾿ 
ἐπλάχωσαν πολλούς τότε ὦντας ἐχεῖ 

Παρθένι 
, 

--: 
“νῷ 

, ψ' » 

Λιμπερά- Τοτε τον εἰς 
ε - “ ᾿ » ᾿ 

χης Μίχ- για μπέης, ὁ ὁποῖος ἀπεστάτησεν ἀπ 
νιάμπε- Υ τ χὰ 

εν εἰς τοὺς Βενετζιάνους, χαὶ ὡς 
γης πέρ- Ἷ 

γε: τὴν δενετζιάνους χαὶ ἦλθε 

ἜΡΟΝ " Α 

τον πῶς δὲν ἡσυχά ἀΐζει τὸν ἔδαλαν εἰς τὸ χά 

εύματα ἐνίκησαν οἱ Γερμανοὶ, 

τὴν βασιλείαν καὶ 

πανοῦργος ἀγέλαις τοὺς 

χαὶ ἀφ᾽ οὗ ἐκίνησαν χαὶ 
" ἜΑ Π ν᾿ - 

ύπολιν, ἐπῆραν τὴν εἴδησιν, ὅτι συγ- 

Κατ' ἐχεῖνον τὸν χαιρὸν ἔγινεν ἕνας μεγαλώτατος σεισμὸς, 

πολλὰ σπίτια χαὶ 
᾽ ἵ τ " Ἂ Ω Α 

εἰς τὴν Σμύρνην ὁ χὺρ 

ος πατριάρχης ᾿Αλεξανδρεί ίας τὸν ἐπλάχωσε τὸ σπίτι καὶ 

ανξεν᾿ ὁμοίως χαὶ τὸν γνάτιον υητροπολίτην Σμύρνης. 

Μπάνιο ἕνας Λιμπεράχης μι.5:Ὁ Μά- 

ἐπῆ-- 
, 

πάλιν εἰς δι τάν, χαὶ βλέποντάς 

γον χαὶ ἔχα-- 
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ε , » - ͵ » -» “- » , 

ὅλεν ἑπτὰ χρόνους" χαὶ εἰς ταῖς 1 ἡμέραις αὐτοῦ τοῦ ἐπιτρύπου, τοῦ Δού- 
- ᾽ ὙΣ , Ω 2, 

εὑρέθη ἕνας ἀγᾶς φίλος τοῦ Λιμπεράχη, καὶ ἀναγχά ἀζωντας τὸν χὰ βόδα. 
" τ » κ Ν 

ἐπίτροπον νὰ τὸν εἰ γάλῃ ἅπο τὸ κάτεργον χαχὶ νὰ τὸν χάμιῃ 
᾿ ΛΑ Ν »Μ . "» τ ι Π δό ᾽ Σ 

άνια μπέην, τὸν ἔκαμε" χαὶ ἐπῆρ καὶ τὴν δόμναν ἄναστα-! 
,ὔ -- , ἊΝ Δ τ ν ἘΠΕῚ ᾽ -" εν }Ἦ 

ασίαν τοῦ Δούχα βόδα εἰς γυναῖχα, καὶ ἔχαμς μὲτ αὐτῆς εἰ- 

χοσι ἡμέρας, χαὶ τῆς ἔφα γ᾽ σαράντα π ΠΡ κν ἄσπρα. 

᾿Αφ᾽ οὗ ἔφθασεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν ἦλθεν θάνατος 
: ᾿ ἩΣ ΤΕΣ : Σερόάν- 

εἴδησις, ὅτι χαὶ ὁ Σερμπάνοόδας Κανταχουζηνὸς αὐθέντης τῆς Ζ τ ῦ. 
; ' ἐς θοῦα χαὶ 

ὯΝ Α τ .).5 Α “- “ , , 

Βλαχίας ἔδωχε τὸ χοινὸν χρέος, χαὶ χατ' ἐχλογὴν τῶν τῆς τι ἀ- αὐθέντης 

φὰς ἀργόντων ἐψηφίσθη αὐθέντης ὁ Κωνσταντὶν βόδας Νίππασα- ὃ Κων- 
ΡΣ σταντῖνος 

ράμπας, καὶ ἐστάλθησαν ἄρχοντες υὲ ἀναφορᾶν. χαὶ μὲ δῶρα, Μπραγ- 
» 

παραχαλοῦντες νὰ τὸν δοθῇ ἡ αὐθεντείχ ἀπὸ τῆν- βασιλείαν - κοδάνος 
ἣ Μπασα- 

ι ᾿ , δ θε ς χαὶ εἰσηχούσθη ἡ δέησίς τῶν χαὶ τὸν ἐδόθη ἡ αὐθεντεία. ράμπας. 
ὶ 

᾿ Ν ᾽ὔ - 3 -Ὁ 

Ἐχεῖνον τὸν χαιρὸν ἔχοντας τὸ βασίλειον τῶν ὀθωμανῶν ᾿ 
» ᾿ ᾿ Ἂ Ε 

χρείχν ἀπὸ ἄσπρα, εὔγχλε χαὶ τὸ χάμρι ἐμινλίκι, καὶ τὸ ἀ- τὸ χάμρι 
“ Ἐν τ τὺ ΄- ἜΣ Ὁ ἊΕΣΣ " εἰ ι ΠΛΘΩΣ -“ » ἐμινλίκι 

Ὑόρχσς χάποιος Κιουφουρὴ ᾿Αχμέτης, ἀσῶτος χαὶ υἱὸς τῆς ΤΕ παν 

πωλείας, ὁ ὁποῖος εἰς τὸ μιρὶ μόνον ἐχρεωστοῦσε παράνω ἀπὸ 

--- τετραχόσια πουγγία, χαὶ εἰς ἄλλους ἀμετρῆτα. χαὶ τὸ ἀγό- 

ρασξς διὰ ἑξῆντα φορτώματα ὅλης τῆς βασιλείας τὸ χάμρι ἐ- 

ϑινλίκι, ὁποῦ χάμνουν ἑκατὸν πουγγία, τὰ ὁποῖχ, ἂν ἦτον ἄν- 

θρωπος, μόνον ἀπὸ τὴν Πόλιν τὰ εὔγαζε, χαὶ τὰ ἐπίλοιπα τὸν 

ἔμεναν διάφορον. ὅμως τοιοῦτος ὥντας, ὡς ἀνωτέρω εἴπομεν, 

δὲν ἐξεδιχλέ ξχθη τίποτες - καὶ ὕστερον πέρνωντας τὴν βοῦλλαν 

ὃ Μουσταφᾶ πασᾶ: Κιπρουλόγλους τὸν ἐχρέμασε, μὲ τὸ νὰ 

ἔχαυμε τὸ τοιοῦτον, ὁποῦ εἶναι χαράμι εἰς τὴν ὀθωμανιχὴν 

πίστιν. 

Τότε χαὶ ὁ κὺρ Νεόφυτος μητροπολίτης ᾿Αδριανουπό ξὼς πανχγιώ- 

μὲ τὸ μέσον ἑνὸς σουλτάνου ἀδελφοῦ τοῦ Χάνη, ὁποῦ εὑρέθη τατος ὃ 
; ΤΟ Νεόφυτο εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν, ἐπῆρε τὸ πατοιχρχεῖον. δ Ὡς 

Μανθάνοντάς τὸ εἰς τὴν Πόλιν οἱ παρευρεθέντες ἀρχιερεῖς ἐξα : 
ἰγί- 

ἐπ τῆραν πὸν χὺρ Καλλίνιχον χαὶ ἦλθαν εἰς τὴν ᾿Αδριχνούπολινχος πάλιν. 
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Α ᾿" , , , : «Ὁ ἢ ᾽ , 5 

νὰ τὸν᾿ βάλλουν πάλιν πατριόρχην, καὶ ἀφ οὗ ἔφθασαν ἐχεῖ; 
» 

. τ , ᾿Ξ - ι Ἔν" Ξ 

τὸ ἥμισυ μέρος τῶν ἀρχιερέων ἐγύρισαν μετὰ τοῦ Νεοφύτου, 
. ΗΠ 

τ Α ΕΣ , ," » - 3 

χαὶ τὸν ἐμετάθεσαν εἰς τὸ οἰχουμενιχὸν πατριαρχεῖον" ἐχίνη- 
΄ Α Ὁ τς φειν Ἔν ΕῚ - , » 

δεν ὁ χὺρ Νεόφυτος ἀπὸ τὴν ᾿Αδριχνούπολιν μόνον μὲ δύο ἀρ- 
τος ΤΡ ἘΣ ἀΚΣ Μ ΠΑ ΡΣ τ ψϑων "5 εἴα πα ΕΟ ΝΣ χ'ερεῖς, χαὶ ἦλθεν εἰς τὴν Πόλιν, οἱ δὲ λοιποὶ ἀρχιερεῖς ἀπε- 

᾿ τν ΄ 5 τας δ Ν 
μξιναν μετὰ τοῦ Καλλινίχου" καὶ ἀφ᾽ οὗ ἐπέρασαν δύο υῆνες 

Π 

ΓΔ ἧς δεν ὡς ἣΝ ἃς "« " ὑκὶῖ, (σῇ ,ὕ Π “- ᾽ 

ἔχαμαᾶν πατριαρχὴν πάλιν τὸν Καλλίνιχον, χαὶ ἦλθαν εἰς τὴν 

Πόλιν 

νων “ 3; 49 -" ᾿ Ν , Π ’, 

εὐγῆχεν Κατ ἐχεῖνον τὸν καιρὸν εὑρισχομξνη ἡ βασιλεία “εἰ 
ὃ χανὲς 
«8 7ὕ 

χαὶ ἣ φό- 
ε , ᾿ ᾽ , 

λαις: (οντές το χανέ, ἤγουν ὃ χάθε χανες ἀπὸ τριχχὸ ὄσιχ γρύσιο " 

γάγχην ἀπ ὃ ἔξοδα, ἐφεῦρεν ἕνα δόσιμον 
ι ᾿ ’ 

καὶ εὐγ χλὰαν ὦνο ὑὰ- 

χαὶ ἐσὺν γάχθη ἀπὸ ὅλον τὸ βασίλειον εἰχοσιοχτὼ χιλι άδες πουγ- 

γία ἄσπρα᾽ τότε ἔχαμαν χαὶ τὰ μαγγίρια, εὔγαλαν χαὶ ταῖς 

φόλαις, ἡ χάθε μίχ ἀπὸ ἔνα δράμ', δύο εἰς τὸ ἄσπρον, χαὲ 

μετὰ μερικαῖς ἡμέραις ταῖς ἔχαμαν ἀπὸ μίαν εἰς τὸ ἄσποον. 

ἔγινε Χρι- Τότε ἦτον κἄποιος Μουσταφᾶ ἐφένδης κιχτίπης εἰς τὸ 
στιανος 

, - ᾿ » 
Ε 

ὡ 
δ Ξ 

ἕνας χια χαλέμι τοῦ ρεΐς: ἐφένδη, τὸ Ὑ ᾿Αλθανίτης, οἱ γονεῖς του 
,ὕ χα ὦ ’ὔ “ Ἁ ΠῚ 

τίπης Τοῦρχοι φυσιχοί" τοῦτος λο οἱπὸν ὦντας σπουδαῖος, χαλὸς εἰς 
ουστὰ- ᾿ ᾽ Χ) ι 

Νοι ἀπ τὰ ἀραθδιχὰ, χαὶ ἔχωντας πάντοτε συναναστροφὴν μὲ τοὺς χρι- 
φᾶς. με: 

ο 
Α " » 

στιανούς, τὸν ἄρεσαν τὰ ἐδιχά μας ἤθη, χαὶ θαρρευθεὶς εἰς χἄ- 

ποιὸν Χατζῆ Γρηγόρην Χαλεπλῆν, σπουδαῖον εἰς τὴν ἀρχθικὴν 
, » κ. ,ὕ 

διάλεχτον, τὸν, ἐρώτησς τὰ δόγματα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, 
Α 

χαὶ τὸν ἐχατήχησεν ὁ χατζὴ Γρηγόρης ὅλα τὰ δόγματά μὰς" 

, 

ν᾿ “Ὁ » “ο“΄] » “. “- » 

υὑετὰ ταῦτα ἐπῆγεν εἰς τὸν Μωύΐσῆν Σηλυύρίας ἈΑράπην, χαὲὶὲ 

ἐζήτησες παρ αὐτοῦ ἕνα ἀραδιχὸν εὐαγγέλιον νὰ διαθάσῃ, καὶ 

ἀφ᾽ οὗ τὸ ἐδιάδσχσε καὶ ἐκατάλαθε τὰς παραινέσεις τοῦ Χρι- 

στοῦ, τόσον ἐθερμάνθη καὶ ἐχατανύχθη, ὁποῦ εὐθὺς ἀπεφάσισε 
᾿ 7 εἴ ; Ὁ Ν ι 5, Ὁ τς ΞΕ θα ᾿ εν » ,ὔ ἊΣ ᾿ ᾿: 

νὰ γίνῃ χριστιανός: χαὶ ἐπῆγε πρῶτον χαὶ ἐφανέρωσε τὸν σχο-- 

πόν του εἰς τὸν τζελεμπῆ Τιχννάχην χαὶ εἰς τὸν πατριάρχην 

χὺρ Καλλίνιχον, ὦντας φίλος του, καὶ ὕστερον ἐπῆγεν εἰς τὸν 

Ταλατᾶν εἰς τοὺς Καπο υτζίνους φ φρχγχοποι τέρας καὶ τοὺς εἶπε 
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ι ᾽ ι ἰῇ ι 3 ΑΜ Α Ἐς ΛΑ ΕΑ ΕΝ τὸ ει 
τὴν γνωμὴν του, χαὶι τὸν ἐδίδι ἀζν χὰ. αὐτοι χαθὼς φπρεπεν" 

᾽ὕ αν - Α Ἷ: - -“ λ ε “Ω , 
αὐτὸς ὅμως τοὺς εἶπεν, ἕνα “πρᾶγμα μὲ συγχίς ίζει, ὁποῦ βλέπω 

τὰ 
7. ονται ἄἀνατολι:- πολλῶν λογιῶν διαφοραῖς, ἄλλοι εἶναι χαὶ λέγ 

Π - τ δ 

ιχοι χαὶ ἄλλοι ἄλλως τὸν εἶπαν χαὶ οἱ παᾶ- 
5 ἢ όλ: 

χοί, ἄλλοι χατ 
» τ “ἃ . δ Ἔρῃ “ἃ 

ὅλο. αὐτοὶ γοιστιαχνοὶ εἶναι - ἢ ἀνατολιχὸς εἶσαι ἢ 
᾿ς , γ τ ἈΝ ἢ γΖ Ἔνοδ λὴ ἦν δεν, Δι ς ὌΝ 
χατόλιχος, ἕνα εἶναι" χαὶ ἔτζι ἐπίστευσε, χαὶ ἐσηχωϑη ἀπὸ 

τὴν Πόλιν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Βενετίαν, χαὶ βαπτισθεὶς υ,:- 

ο ΟΞ τωνομάσθη Στέφανος, ὅστις ἔγινε χαὶ φραγχοπατέρας Φραν- 

τζεσχάνος. 
Μ-π ε , . “Ὁ τὖω 

ἔχαρμε χαὶ πάλιν ἑτοιμασίαν μεγάλην ὁ Μουσταφᾶ πα-- νιχοῦσιν 

σὰς χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν πόλεμον, χαὶ συγχροτηθέντων τῶν θὲ. Νεμα ας ΓΕ .Ε7 πὴγϑξ ες Τ πολεμ ζ γΧρ0 το τζοι τοὺς 

Η , , ἯΩ ᾿ , 
στρατευμάτων, ἐχαλάσθησαν οἱ ᾿Οθωμανοὶ χαὶ ἐγύρισαν εἰς τὴν Τούρχους 

ἀτ ἐΤοΎ- 
ς . τ χαι ὑπο- 

Σόφιαν, χαὶ χατεθαίνοντες οἱ δ ζέμτζο παραχατὼ ἀπὸ τὰ Νπε- “ν, 
Ι ᾿ : τάζουσι 

, - , » το εν » τ 

λιγράδι ἐπῆραν τὴν Σεμένοραν, καὶ ἐχεῖθεν ἡλθαν εἰς τὸ Νύσσι χάστρη. 
Χ 

ἱ μϑγιστᾶνες τῶν Οθωμανῶν, εἰσιν βεζίρης ὅ 

χαὶ οἱ χαζιχαχ (έρ ἰδὲς εἰς τὸν βασιλέα χαὶ εἶπαν, Κιπρου- 
᾿ λόγλους 

Ξ 

ὅτι ἡ Οὐ εἶναι εἰς ἀνάγχην, χαὶ πρέπει νὰ χάμουν ἕνα ψουστα- 

χαλὸν ἐπίτροπο τῆς βασιλείας, χαὶ ὅτι ἄλλος χαλλίτερος δὲν φᾶς. 
Ν εἶ ὔ ΄ ἜΣ τς Ἧ “ἢ ς " ἐς ςς 

εἶνχι ἀπὸ τὸν Κα χιπρου λογλου Μίουσταφᾶ πᾶσαν ὅθεν ἔστειλεν 
» ᾿ " ΨψἊ 

εὐθὺς ὁ βασιλεὺς καὶ τὸν ἔφερεν ἀπὸ τὴν Χίον, χαὶ τὸν ἔδωσε 
Α “Δ ἰγ » δ ,ὔ ,ὔ ι 3. ΚΞ: 

πὴν βοῦλλαν, ὅστις ἄρχισε νὰ κάμῃ δικχαιοσύναις καὶ ἐχστρα- 

πείας ἑτοιμασίαις. 

Τότες ὦντας εἰς τὴν βασιλείαν ἕνας χιζλά αγας, τὸ ὄνο- ἔξωσις 
ε 

αρ 

μά του ᾿Αμπέραγας, ἀνακατώνετο εἰς χάθε ὑπόθεσιν βασιλικὴν, τοῦ χισ- 

χαὶ μίαν τῶν ἡμερῶν ἔστειλε τὸν γιαζιτζὴ τοῦ μὲ ἕνα τεσχε- Ἀμπέρα- 

Ῥὲν εἰς τὸν ἐπίτροπον, διὰ νὰ τελειώσῃ μίαν ΠΝ χαὶ γὰ 
Π 

δίὸ δ τας ““- Ὁ] ΑΥ Ν ὰ Λ ἐν φ- ᾿ {8 τς -- - δὰ ἵστα Ἵ λό ίδωντας τὸν τεσχερὲν τὸν ἐρώτησεν ὁ ἐπίτροπος, εἰς τοῦ λό- 

Ἴου σὰς ἀγαμπαμιπᾶς δὲν εἶναι; χπεχοίθ ἡ ὃ γιαζιτζῆ 
ε Ἅ, Ν Α ΞΗ ΕΥ̓ , » ,ὔ Α ᾿" 

ναι’ χαὶ σὰν ξίναι, εἰπε πάλιν ὃ ἐπίτροπος, διχτὶ γὰ μὴ τὸν 

; 

φέρῃ ἐκεῖνος, μόνον ἐσύ; ἀναγνώνωντας δὲ τὸν τεσχερὲν τὸν 
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βέσυς τιν ὔ " , - - ἊΣ ᾽ Ξτ, " - « , 

ειχε, τὸ χναχαπ νεται ὃ: αγας Χαὶ εἴς τὰς ξξῷ ὑποθέσεις 5 Ξ Ε - Ξ Ξ 3 5} Ξ ὶ 
Ξερεεῦ λν τξ ᾿ τ ς ᾿ " . φοθ -“ 5 ἙΝ . -“» ; 

κυττ ζῇ τὰ υξεσῶ, σι νὰ τὸν ξειπὴς πῶς αὐτὸ Οτοὶ γρᾶφξ': 

᾿ ,ὕ «ε Α “ ΄ 

δὲν γίνεται. Ο δὲ γιαζιτζῆς πέρνωντας τὴν τοιχύτην ἀπόχρι- 

ιν πὸ τοὶ ες αὶ “Ὁ εἶπε σ ΄: ὥλα “5157 παρὰ οὗ ἐπιτρόπου, εἶπ ἢ Ξ Χαὶ ΓΝ ξειπξε τῷ “ἰς ᾿χϑαγαᾷ 

᾿ , , ᾿ ᾿ “Ὁ 
υὲ θυμὸν λέγωντας, τὶ προσμένεις πλέον; αὐτὸς χαθὼς βαστᾷ 
ἘΞ ΣΦ , ι "» ,ὔ , » , ᾿] ; 

τοῦ λόγου του, θέλει τελειώσει χαὶ ἐμένχ χαὶ ἐσένα, χαὶ υὸ- 
» Π Ν ᾿ ε » 

γον χύτταξΞ τὴν δουλειάν σου χαὶ ἔχτοτε ὄρχισεν ὁ χιζλάξ 
κ᾿ ᾿ς Α , ., » ᾿ 

βᾶγας νὰ σχαπτῃ τὸν λάχχον τοῦ τότΞ ὅμως ὠντᾶς ρεχιᾶπ 
Ω - "ὦ ε ε αὖ ὯΝ Ν - » 

χαϊμεχαμης ὃ ᾿Αλὴ πασᾶς, ὁ ὁποῖος ἦτον χαζνεδάρης τοῦ ᾿Αχ- 

Δ ΕΣ ΣΝ ΣΑΣ,  ν- δσιν. ὕτ'ι ὃ } ζλά μετ πασᾶ χαὶ οἰχεῖος τῷ βεζρῃ, τὸ εἴδησιν, ὅτι ὁ χιζλά- 
ι 

ΡΟ τὲ ΣΟΥ Ξο, ΠΕΣ 1 Σ: τι »Ὸ) ΠΕ Ξ ἔν ΚΕΝ ρλγᾶς πάσχει νὰ χαταδάλλῃ τὸν ἐπίτροπον, χαὶ μίαν ἡμέραν 
εἶν ΤΙΝΩΝ πῶς ΣΥ͂ΝΩΣ ΕΣ δ᾽ . ΕΡ " ΓΘ Ἔσία ὦ Σ ἢ 
εἰπὸ τῷ γιᾶςι τι ἢ ἐφενὸγ, με ἔχαμαν ᾿ εχιὰ απ Ἀαυμιξνιο μ.ὯΝ, καὶ 

ὄντας τὰ ἔξοδά μου πολλὰ, τὰ χάσιχ ὁποῦ μὲ ἔχαμαν εἶναι 

ὀλίγα χαὶ δὲν μὲ φθάνουν: ἀπεχρίθη ἐκεῖνος, ἔχε ὑπομονὴν 

μερικαῖς ἡμέραις, χαὶ διορθόνονται τὰ πράγματα τότε ἐπῆγεν 

εἰς τὸν ἐπίτροπον ὁ ᾿Αλῇ πασᾶς- χαὶ τὸν εἶπε- τί στέχεσαι; 

Χ χαθὼς ἐχατάλαθχ σὲ ἔχει τελειωμένον! ἐπειδὴ τὸ 

τὴν βοῦλλαν: χαὶ ἐμήνυσε τῷ βχσιλεῖ, ὅτι εἶναι ἀχαμνὸς χαὶ 
ΝΑ » - ᾿ » 3.1: ὃ “ἂν ἄδλεε, " ᾽ 
δὲν ἠμπορεῖ νὰ πηγαίνῃ " ἔστειλε χαὶ ἐκ δευτέρου χαὶ τὸν ἐ- 
- -“ φ» » ε , 

λάλησεν ὅτι ἐξ ἀποφάσεως νὰ πηγαίνῃ " ὁ δὲ βεζιραζέμης ἔ- 

ἢ διὰ μέσου του 
ὧν 

στειὰς τὸν ρΞεχιὰπ χαϊμεχάμην νὰ τὸν προστά 
Ξ τί εἶναι ὁ ὁρισμός του, ὅτι αὐτὸς εἶνχ! Γνν πε χαὶ δὲν ἦμ- 

πορεῖ" χαὶ εὐθὺς ἔστειλε χαὶ ἐλάλησΞ τὸν μουφτῆν, τοὺς δύο 

χαζιχσχέριδες χαὶ τὸν γενίτζερ ἀγασῆ, καὶ τοὺς εἶπεν" ἠξεύ-- 

ρὲτε χχλὰ πῶ: ἐγὼ τὴν βοῦλλαν δὲν τὴν ἐγύρευσα, μήτε τὴν 

ἄθελα: ὅμως βλέπωντας τὴν βασιλείαν εἰ: τοιχύτην χατάστα- 
» ᾿ 

σιν, τὴ ν ἐδέχθηχχ διὰ νὰ δουλεύσω τὸ δεῤλέτι χαὶ ἂν γνω- 

ετε πῶ: ἐχυθέονησα ἀγαυνὰ νὰ υἱὲ εἰπῆτε! εἰπαν ἐχεῖνοι 3 ἴ ἄπο ᾽ ϊ , 
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, 

ὄχι! πολλὰ χαλὰ κχυθερνᾷ-, καὶ ὅλοι σὲ θέλουν χαὶ ἀγαποῦν 

ἴπε πάλιν ὁ ἐπίτροπος, ἀμὴ σᾶ: ἐρωτῶ, ἕνας τριάντα γροσιῶ; [9] 

ἀράπης νὰ ἀναχατόνῃ ἕνα βασίλειον καὶ νὰ τὸ συγχίζη, εἶναι 

πρέπον; τὸ στέργετε; τὸ ὑποφέρετε; ὄχι! ἀπεχρίϑησαν ὅλοι" 

τότε ὁ βεζίρης τοὺς εἶπεν, ἐπειδὴ λοιπὸν δὲν τὸ στέργετε, 

πηγαίνετε εἰς. τὸν βασιλέα χαὶ εἰπέτε τον νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ. 

Καὶ οὕτως ἐπῆγαν ὅλοι εἰς τὸν βασιλέα, καὶ τὴν ὥραν ὁποῦ 

ἔφθασεν ὁ ρεχιὰπ χαϊμεχάμης χαὶ ἐμ »Οἶχις μέσα εἰς τὸν βασι- 

λέα, ὁποῦ ἦτον ὅλος θυμὸς διὰ τὸν βεζ ζίρην ὁποῦ τὸν ἐμήνυσε 

χαὶ δὲν ἦλθε, τὸν εἶπαν πῶ: ἦλθεν ὁ μουφτῆῇ ἐφένδης, οἱ χα- 
: 

ζιχσχέρ ιδες χαὶ ὁ γενίτζερ ἀαγᾶξ, καὶ “τοὺς ἔοαλε μέσα χαὶ 
“- τ ᾿ -“ ε 

χαθὼς ἘΡ ΤΡ .Ξ τὴν προσχλύνησιν, ἄρχιοσς πρῶτον ὁ γε- 
ΤῸ 

νίτζερ ἀγασὴ Εἶπες πολυχρονημένε μου βασιλεῦ, τὸ χοῦλι 

οἱ σχλάθοι σου οἱ γιανιτζάροι υὲ ἔστειλαν καὶ παραχαλοῦν τὴν 

βασιλείαν σου νὰ ἐλευθερώσῃς τὸν Δαρισαδὲτ ἀγασῆ! ὁ δὲ βα- 

σιλεὺς ἐσυγχίσθη χαὶ τὸν ἐχαχοφάνη, λέγωντας, χαὶ πῶς: νὰ 

χάμω τὸ τοιοῦτον, νὰ τὸν εὐγάλω ἀπὸ κοντά μου; τότε χαὶ 
ας ἢ ᾿ ΔΥΡ “ρ Ἢ ΗΑ ὁ Δαρισαδὲ τ μοὶ ἔπεσεν εἰς τὰ ποδάρια τοῦ βασιλέως, πα- 

ρχχαλῶντας νὰ τὸν λεθερίσε ὃ γενιτζέρχγας χαὶ παλιν᾿ 
δ 

πολυχρονημένε μου βασιλεῦ, σὲ παρχχαλοῦν οἱ σχλάθοι σου νὰ 

τὸν ἐλευθερώσυς ! χαὶ οὕτω ἀρ ὩΣ ὁ βασιλεὺς καὶ μὴν 

ἠμιπορῶντας νὰ χάμῃ ἀλλέως, τὸν ἐλευθέρωσεν᾽ ὁ δὲ ἐπίτρο- 

πος παρέλαος ν ὅλην τὴν ἐζουσίαν, χαὶ ὑξτὰ ὑερ'κὰς ἡμέρας 

ἐχρέμασε χαὶ τὸν γιαζιτζῇ ἐφένδην. 

Τὴν δὲ πρώτην ἄνοιξιν ὁ βεζιρχζέμης ἐκίνησεν εἰς τὸν ἐχστρα- 
φξ (χ χατὰ 

Νεμτζῶν 

υὲ ἄλλους πασάδες μαζὶ, χαὶ τὸν Κοῦρσον Τέχελην υὲ τὰ καὶ νίκη 

στρχτεύματα, χαὶ ἔγραψε χαὶ τὸν Κωνσταντὶν βόδα αὐθέντην τὸ 

πόλεμον, χαὶ ἐδιόρισε τὸν Τζερκὲζ Χουσεῖν πασᾶν σερχσχέρην 

τοιμασθῇ μὲ τὰ στρατεύματά του νὰ τοὺς 

ΠΥ ΤΕΣ Ἰτ α δνονν ο το τε ΣΝ πα ΔΎ ΟΣ, ἢ ἐμοάσῃ εἰς τὴν ἐπα χαὶ τοὺς ἔμοασε μέσα, ὅπου συνα-- 
᾿ τ- ν᾽ ι ν Ἔν κα 

παντήθηχαν υὲ τὰ Νέμτζιχα στρχτεύματα χαὶ μὲ τὸν Χαῖϊς:- 



40 ΑΨ ΣΙ ΑΙΡ Γι ἐν ἈΑΤΟΣΝ 

γλξνεράλην, χαὶ 1 πολέμου Ἰενδᾷ μένου, ἔπεσεν ὃ 

ΠΕΡῚ πασᾷς, τὸ δὲ λοιπὸν στράτευμα ἐστάθηχε, χαὶ ἐνίκησαν 
Υ . , Ἰἀδεν αὐ οἱ 

τοὺς Νέμτζους, χαὶ ἐπίχσαν χαὶ τὸν Χαῖςιλερ 

Ω ἐμθαίνοντες μέσα εἰς τὴν ᾿Ερδελίαν, τοὺς ἐπροσχύνησαν οἱ Οὗγ- 

γροι, χαὶ ἐχορώνι ιἰχσὰν τὸν Τέχελην διὰ χράλην τῆς Οὐγγαρίας: 

βλέποντες δὲ ο ἀοτ πῶς ἐμοῆχαν τὰ ὀθωμανικὰ στρα- 

τεύματα εἰς τὴν Ερδςε ελίαν χαὶ ἐχορώνιασαν τὸν Κοῦ οὔρσον ρῆγα 

τῆς Οὐγγαρίας, οὐὶς νὰ τὴν γλυτώσουν - πὰ δὲ ὀθωμανιχὰ 

πα Κων- 
͵͵͵ρΝἝ"» ε τὰ ι ζϑ 9 

σταντίνοοοχ, ὡς εἰδαν τὴν τῶν Γερμανῶν εἰς 

ἔφυγαν χαὶ ἦλθαν ὅλοι εἰς τὴν Βλαχίαν. 
π᾿ Ἃ δ Ἃ τῷ « ᾿ 

ἅλωσις 0 δὲ βεζιραζέμης εὑρίσχωντας τὸν τόπον 
τῶν χά- 

στρωντὶ ὧν ΝΥ ΤΙ ᾿ τ 
, Ἁ Α Ἷ Ἁ Φ ’ὔ; 

Νεμτζῶν ὄραν, ἔπειτα χαὶ τὸ ἰρ ω τὸ δὲ Βιδίνι τὸ εὐχαίρωσαν 
« 

ι 

3 μν 

ἄδειον χωρὶς 
“ ᾽ -- " " ΓΝ κ τ 

στρατεύματα Νεμτζῶν, ἐπῆγε χαὶ ἐπῆρε τὸ Νύσσι, τὴν Σεμέν- 

ὑπὸ Τού ὑρ- 

χων. 
εἰς ὅλους τοὺς Τούρ- "3 (.. ις, "] ! Φ ἝΝ Ὡ [Ξ: « Ἐς Ὡς 9 ἀντ Ν, 2 « ΟΥΥ τ -. ο ΟΡ 0). . Φ 

μετ 
Ὡ- 

"" 

χους ὁποῦ πάντοτε ἐνιχοῦντο, χαὶ τότε ἐνίχησαν χαὶ αὐτοί" 

κι 

9 , - » Α » ᾿ ᾿ 

χαὶ ἐγύρισεν ὃ ἐπίτροπος νιχητὴς εἰς τὴν ᾿Αδρ: :ανούπολιν, καὶ 
ς “ων κι τ , ἢ ᾿ 
ὦ ἅγιος πέργωντας τὸν βχσιλέα ἦλθον εἰς τὴν Πόλιν, χαὶ ἐχάρηκαν 

Τάφος δί- “" ᾿ Ὅλ 
δεται εἰς ὅλοι οἱ πολῖται. 

τοὺς ΤΠ Ξ ξὸ “-Ξ- μ δ τοί. -εν εὶ Σαζ νΝ Δ} “" ἦσ ὴ ΘΟ ἔοτε ξὸωχϑεν ὁ ἐπίτροπος τὸν αγιον ἄφον εἰς τοὺς 
Φραντζέ- “ιΣΥ 

Φραντ οι Οὐ ζους. Φραντξέζους. 
Ἔν ΞΕ 

εὐγῆχεν ὃ Εὔγαλε χαὶ τὸ Ἔρὶ 'ῶν λογιῶν χα (ράτ ( εἰς τοὺς Χριστια- 

ἐλιᾶς, τὸ γοὺς, ἐλιᾷ, ἐφσὰτ, καὶ ἐτνᾶ, τὸ πρῶτον ἐννέα γροσίων, τὸ δεύ- 
5. 

ἐφσὶτ χαὶ δὲ πὰ ἐὰ , Ψ μ ᾿- 
ὁ ἔπνας. τερον τεσσάρων ἥμισυ, καὶ τὸ τρίτον δύο γροσίων χαὶ ροῦπι 
Ἂ ΣΙ) -“ ῃ ε .- ᾿ Α ε ΙΝ ΝΣ Δ . 

χαὶ χα- ὅτι πρότερον τον ὁ γιοοᾶς, εἰς τὸν ὑπανδρεμένον τέσσερα ἥ- 
λόγτηοοι ; ᾿ κα ν" ᾿ , 

αν ἢν σὴ γρόσια χαὶ εἰς, τὸν ἀνύπανδρον τριχήμισυ, ἐπίσης πλού- 
βπ ιθαυ τὸ , ε ς ᾿ " 
τζίδες νὰ σιος χαὶ πτωχός τότε οἱ χαλόγηροι χαὶ οἱ παπάδες δὲν ἔδι- ᾶ 

τληο ΄.-. Δ ΤῊΝ ε , ᾿ εν 
πληροτι δῶν χαρστοι, παὶ γεμτζίδες δὲν ἔδιδαν, υὑὲ τὸ νὰ ἦναι ζα- 

"9 ᾿ 7 ᾿ ς 

ως ἔῤχλε νὰ δώσουν χαὶ οἱ καλόγηροι χαὲ ΩΣ ὍΣ 9 Σ ΠῚ [ς χερετζίδες. αὐτ 
ε "δ ᾿ “Ν᾿ ἔε Σ τὰ ι ΕΞ ἣν 

οἱ παπαὸξς, χαὶ ἃ γεμτζίδες. Οἱ Εοραῖοι τὸ πρῶτον εἶχαν τὸ 
᾽ Ά 

᾿ 

ἜΣΞΑῚ - Φ- » « ᾿ γι  “ῆι); 5 ; - ᾿ τα ἢ) , χαρατ-! τοὺ: ξεχωῶριστον, χαὶ τῦτε τοὺς ξοχλε χαὶ αὐτοὺς νὰ 
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δώσουν χαθὼς χαὶ οἱ Χριστιανοί. Αὐτὸς ἐν εὐχολίᾳ ἔδιδε θέ- 

λημα χαὶ ἐφτιάνουνταν ἈΠ ΒΝ ὅθεν εἰς τὸν καιρόν του 

πολλαῖς ἐχκχλησίαις ἐφτιάσθησαν. . 

"ἐγάλην ἑτοῖμα κσίαν βασιλεία Υ 
κὠθη καὶ ὁ ῥισδεὺς ειλαν 

ἂν Ἀχμετη. 
εμτζ(ῶν ἐσὴχ 

ιανούπολιν, χαὶ ἀπ ἐχεῖ χαὶ ἐπῆγε μετ᾿ αὐτοῦ ἕως εἰς τὴν ᾿Αδρι 

ἐχίνησεν ὃ βεζίρης μετὰ τῶν στρατευμάτων χαὶ ἄλθεν εἰς Φι- 
.“ ε 

λιππούπολιν, χαὶ ἐχεῖ ἦλθεν εἴδησις, ὅτι ἀπέθανεν ὁ σουλτὰν 
) 

“" " Ἢ .Ν 
Σουλεϊμάνης, καὶ ἔχαμαν βασιλέα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ σουλτὰν 

- Αἰχμέτην, υἱὸν τοῦ σουλτὰν ᾿Ιμπραχίμ.. 
« ,ὔ "» τω Α , " 5 

0 δὲ βεζιραζέμης πῆγε μὲ τὰ στρχτεύματα εἰς τὸ Μπε-νίκητ πρῶ- 
: ἐς. ἐμϑρδ τ . ἐπεὶ τον Τούρ- 

λιγράδι χαὶ ἀπ ἐχεῖ ἐπέρασε πέρα χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὸ ᾿Ὅσεχι, β 
ὶ ὶ χων, ἐ- 

χαὶ ἐχεῖ συναπαντήθη μὲ τὰ γερμανιχὰ δ πρπεθυμαται χαὶ πειτα 

φριχτοῦ πολέμου γενομ. ἔγου πολλοὶ γλενεράλοι ἔπεσαν χαὶ ἐθα-Δεύττῦν. 

νατὠώθησαν᾽ λέ γεται δὲ νὰ ἧτον εἰς τὰ ὀθωμανικὰ στρατεύματα 

ὡς τριόντα ἐν ὃ ᾿Αλθανῖται, οἱ ὁποῖοι ἔδειξαν τὴν περιο- 

σοτε Ο ὰ νὸ αθί 0 λει ΠΥ δ' “7) “Δλὰ Ὁ ΠΧ ἀκν" τέραν ἀνὸραγαθίαν εἰς τὸν πόλεμον " καὶ ἀγκαλὰ ἡ νύκη ἐφάνη 
Α ἔνι “- . τὰ Ἐ 1“ -“ δ, 

νὰ τον τῶν Τουρχῶν, ἐχεῖ ὅμως ἦλθεν ἕνα βόλι χαὶ ἐκτύπησε 

τὸν βεζιραζέμην χαὶ ἔπεσε σ ΟΡ ΤῊΣ οἱ δὲ Τοῦρχοι χατὰ τὴν συ- 

νήθειάν τους, ὡς εἶδον, ὅτι ἔπεσεν ὁ προεστῶς τους, ἔφυγαν εὐθὺς 
ἣν π ει ΑΥΑΣ Ἢ τ πος ᾿ τὰ ἣν 

χαὶ ἄφησαν τὰ δε τοὺς μὲ τὸν χαζνὲ χαὶ ὅλον τὸ ὀρὸί- 
» ε τ, ἊΝ σὺ δ ἰὸς 

᾿Αχούσας ὁ βασιλεὺς ὅτι ἔπεσεν ὁ “το βλξέμ ς ἔδωχε τὴν βεζίριδες 
δῷ ἊΞ ᾽ ᾽ πε - " ὃ ᾿Αρα-Ξ 

βοῦλλαν τῷ ρεχιὰπ καϊμεκάμῃ ᾿Αραι μπαπίῇ. Αλῇ πασᾷ (ὦνο-." 
͵ ,͵ ᾿ ῃ ι “, ΤῚΝ ξὐπρξ τῇ 

κ γ δ τὰς " ᾿ δὲ «“ Ἂν ᾿ ἐλ ραθς Ῥ ᾿ ῃ ῬΕΩΣ Χ ᾿ ᾽ : Σ 

μάσθη ε οὕτω μὲ τὸ νὰ ἐξωώριζςε τοὺς ἀνθρώπους ἱξ. τὸν ἀ-΄ Αλὴ πα- 

ἢ --᾿Ὁ - δ τς - ΩΣ ἜΝ ᾿ ἋΣ .μ“ν 5“ ἜΡΡΝ Αἱ ᾿ Ν ἜΤ ραμπᾶν), χαὶ ἔχαμε βεζχρετι ὃξ μῆνας, χαὶ μὲ τὸ νὰ μὴν 

ἐφάνη ἡ δούλευσίς του ἀρεστὴ τῷ βασιλεῖ τὸν εὔγαλεν: ἡ Αλὴ πα-- 
, Η͂ ΓᾺ εἶς 1 , ᾿ τ 

ἑτοιμασία ὅμως τοῦ πολέμου ἐγίνετο, καὶ ἤφεραν τὸν Σοφῇ “σ 

Α'λὴ πασᾶν χαὶ τὸν ἔδωχς τὴν βοῦλλαν, ὅστις ἦτον ἄνθρωπος 

φιλοδίχχιος, ἀδωρολήπτης, τῆς αὐτῆς γνώμης ᾿: τὸν Κυπρου- 3 

λόγλου, χαὶ ὅποιο: ἐζητοῦσε θέλημα διὰ νὰ οτιά σῃ ἐχχλησίαν, 
, τὸν ἔδιδε παρευθύς. 
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ἐπιστρέ- Κατ' ἐχεῖνον τὸν χαιρὸν ἐγύρισαν καὶ οἱ πρέσοεις ἀπὸ τὸ 

γον οἵ ἐμ μπέριον, ὅ τε Ζουλφικὰρ ἐφένδης δηλαδὴ χαὶ ὁ μέγας δρχγου- 

- Ἐ" μάνος τὰ ἐϑο ον χαὶ ἦλθον εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν ἔχαμαν 
3 

Τνπ τέρι 2.) δὲ εἰς τὴν οὐχ χρόνους τέσσαρας" χαὶ τοὺς ἐπὴρς ς μαζὲ 
χαὶ γέν- ὲ ζ 

του ὁ βεζ ἰβαξεμὴ ς χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὸ Μπελιγράδι, καὶ δὲν ἃ ἄρ- Πν] 

σουλτὰν γισΞς πόλεμον μὲ τοὺς Γερμανοὺς, λῆς ἐδυνάμωνε τὸ χάστρον 
Ν “ 

ὅν ὅλον τὸ καλοκαίρι" ἦλθε δὲ εἴδησις τῷ βεζιραζέμῃ 
, 

πῶ: 1} τῷ βασιλεῖ υἱὸς ὁ σουλτὰν ρει. χαὶ 

τὰ χαρά- Αὐτὸς ὁ ἐπίτροπος ἔχαμεν ὅτι νὰ ἦναι ὅλα τὰ χαράτζια 

Ξθ δ ἴδω μ ἤγουν ὅλα ἐφσάτια. 

ἵει ὃ φθινόπωρον τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἐγύρισεν ἀπὸ τὰ 

εἰς Αϑρια Νίπε τ: εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν. 

νούπολιν. Τότε ἔδωχε θέλημα τὸν μέγαν δραγουμάνον νὰ ἔλθῃ εἰς 
- 15 

ἐν ἐε υτεὺ σπίτι τοῦ ἐμπροστά, ὅστις ἦλθε διὰ τοῦ Δουνάόεως εἰς 

Ἴ Ἷ Ρουτζοῦχι χαὶ ἐχεῖθεν εἰς Βουχουρέστι, καὶ ἀνταμώθη μετὰ τοῦ 

ΩΡ Κωνσταντίνοοδα Μπασαράμπα, τὸν χαιρὸν ὁποῦ ἐγίνοντο οἱ 

ὌΝΟΝ γάμοι τῆς δομνίτζας αὐτοῦ Στάνχας μετὰ τοῦ Ράδουλ μπεῖ- 

ζχδὲ υἱοῦ τοῦ Ἠλιάσχου βόδα, χαὶ τὸν ἐδέχθη ὑετὰ μεγάλης 

τιμῆς, καὶ ἔγινε πενθερὸς ἀπὸ μέρους τοῦ γαμοροῦ" μετα ταῦτα Ψ“ 

. - " ἐν 3 ἋΣ Ὁ ἊΝ ᾽ ἅ 

ἐτελειώθησαν χαὶ οἱ ἀρραθῶνες τῆς δομνίτζας ᾿Ηλίνχας μετὰ 

Ο᾽ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Σχαρλάτου: ἐχάθησε δὲ εἰς τὸ Βουχουρέστε 

ἕως δέχα ἡμέρας, ἔχωντάς τον ὁ αὐθέντης εἰς μεγαλωτάτην 
κι 

τιμὴν καὶ περιποίησιν: χαὶ ὅταν ἐχίνησ ς διὰ τὴν Πόλιν τὸν 

ἐξεπροοθόδισο ἐ πομπόζον ἀλόϊ χαὶ μὲ οἕ δωρήματα ἄοχετ φζεπροοοοισοαν μὲ πουπόςον αλαᾶι χα! με φιλος ὠρήηματα αρλξτα 

(δ , ν ΓΤ Ἢ Ὶ » ἊΣ ᾿ ᾿ , -“ 

δίδωντάς τον χαὶ ἱχανοὺς ἀνθρώπους νὰ τὸν συντροφιάσουν ἕως 

εἰς τὴν Πόλιν, ὅπου φθάνωντας ἐχάθησε δέχα ἡμέρας, χαὶ πέρ- 

νωντας τὴν γυναῖχά του ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αδριχνούπ τολιν. 

Λρχισε πάλιν δ᾽ ἐπίτροπος νὰ χάμῃ ἑτοιμασίαν διὰ τὴν 
ἑτοιμασία ᾿.Ν ᾿ Ὁ δ: 

πολέμου. ἄνοιξιν, διὰ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν πόλεμον. 
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ἣς [5 

Ὃ βασιλεὺς εἶχε συνήθειαν καὶ ἐπεριπατοῦσε καθ᾽ ἑχάστην βεζίρης 

ἔξω τεπτίλι διὰ νὰ ἀχούσῃ χαὶ νὰ μάθῃ τί λέγουν ὁ κόσμος . ὃ Μπου- 

γιουχλῇ 
χαὶ ἄχουε πῶς ἐπχρχπονοῦντο χαὶ πρίν ὅλοι ἀπὸ τὸν Μουστα- 

τεφτερδάρην πῶ: χάμνει ἀδικίχις - ὅθεν Ἢ στε τὸν βεζιρα- 

ζέμην νὰ τὸν εὐγάλῃ ἐξ ἀποφάσεως χαὶ νὰ βάλλῃ ἄλλον. 

ἐμήνυσε χαὶ ὁ βεζιραζέμης τὸν βχσιλέα χαὶ τ 

νὰ τὸν ἀφήσῃ, ἐπειδὴ εἶχεν ὅλον τὸν λογαριασμὸν τῆς τοῦ 

; " ,ὕ 

ον ἐπαραχάλεσε 

πολέμου ἑτοιμασίας ἐπάνω του, χαὶ ἂν ἀλλαχθῇ αὐτὸς ἐνδέ- 

χεται γὰ γένῃ λάθος, ὄντας ἐπάνω εἰς τὸ κίνημα" ὃ βασιλεὺς 

πάλιν καὶ ἐκ δευτέρου ἐπρόσταξε σφοδρῶς, χωρὶς ἄλλο νὰ τὸν 

ἀλλάξῃ βλέπωντας ὁ ἐπίτροπος τὸ ἀμετάθετον τῆς ΤΩ γυῆς 

τοῦ βασιλέως, ἐπῆγεν ἀτός του εἰς τὸν βασιλέα χαὶ εἶπεν: 

ἰδού, βασιλεῦ, ὁποῦ ἤφερα τὸ ἀμανέτι ὁποῦ μὲ ἐθα:} χαὶ 
ΤᾺ 

ἰδοὺ χαὶ τὸ χεφάλι μου ἐγὼ δὲν εἶμαι ἄξιος γὰ τὸ χυθερνή- 

σω, χαὶ ὅ, τι εἶναι ὁρισμὸς τῆς βασιλείας σου" ὁ βασιλεύς, ἀγ- 
Ἄν . “ Ἴ 3)". 

χαλὰ χαὶ ἦτον ἄνθρωπος θυμώδης, χαὶ ἂν ἤτον ἄλλος ἤθελε 
δ, κ᾿ ᾿ ᾿ » “- 5 “5 

χαχοπάθει, ὅμως μὲ τὸ νὰ τὸν ἀγαποῦσεν αὐτὸν χαὶ τὸν εἶχεν 

εἰς χαλὴν ὑπόληψιν, ἐπειδὴ ἦτον χαλὸς ἄνθρωπος, τόσον μόνον 

τὸν εἶπεν - ἐγὼ μήτε πρῶτο: δὲν ἤθελα νὰ σὲ δώσω τὴν βοῦλ- 

λᾶαν, μόνον μὲ ἀναγκασαν πολλοί’: καὶ ἔται ἐπροσχύνησς καὶ 
» ΝΣ. 7) 4 ι ΩΣ ε ἐξ Δι “- ΧΩ ᾿ . . 

εὐγῆχεν ἔξω" καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κιζλάραγα νὰ τὸν ἐρω- 
, ᾽,ὕ -᾿ τ τ [τ “-ὦ3ὔ Ἁ κ ,ὔ 2 

τήσῃ τί ζητεῖ, καὶ εἶπεν ὅτι παραχαλῶ νὰ μὲ δώσῃ ἄδειαν 

γὰ ὑπάγω εἰς τὴν Μπροῦσαν εἰς τὸ σπίτι μου, καὶ νὰ παρα- 
ἘΞ Ν κ᾿ , » ς 

χαλῷ τὸν θεὸν διὰ τὴν ζωὴν χαὶ ὑγείαν του. Καὶ ἐλάλησεν ὃ 
Α κ ΑΝ] “᾿ 2 Ν - Ὁ 

βασιλεὺς τὸν ρεχιὰπ χαϊμεχάμιην τὸν Μπουγιουκλὴ Μουσταφᾶ 

πασᾶν χαὶ τὸν ἔδωκε τὴν βοῦλλαν. 

φᾶς Ξ 

αὖθεν-- 
᾿ ᾿ , δ᾿ τὦ δ 

Μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας ἦλθε λόγος πῶς ἔδωχε τὸ κοινὸν τεύει Ξὴς 
’ 

᾽ὔ 

ε τ δι ΄ ᾿ 5 ΙΑ: Σ δ 

χρέος ὁ Κωνσταντίνοοδχς Καντεμίρης, αὐθέντης τῆς Μπογδα- 5" Μπογδα 
ἜΧΕ ἡνε οΨΣ λεξ ἥν Ὰ τος Σ ᾿ ὑθέ ΣΕ: . ἐπ νίαν δ ᾿ 

νίας χαὶ ἔχλεξαν οἱ ἄρχοντες ὀιὰ αὐθέντην τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸνχ ὠνσταγ- 

νεώτερον τὸν Δημητράσχον βόδα, μὲ τὸ νὰ ἔλειπεν ὁ μεγα- τῖνος υἱὸς, 
᾽ὕ 3 , ἮΝ « , ι 7 

λείτερος Αντίοχος βόδας εἰς τὴν Πόλιν, χαὶ ἔστειλχν ἀν χφο- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. 4 

τοὺ Δού- 

χα βόδα. 
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ραῖς, εἰς - τοὺς ἄρχοντας, ὁποῦ εἶχαν ὑπάγεϊ προτήτερα εἰς τὴν 

Αἰὸρ ἰιχνούπολιν, νὰ ταῖς δώσουν εἰς τὴν Πόρταν, καὶ νὰ παρα- 

κεν ει νὰ γένῃ. τὸ θέλημά τους ὅμως ὁ Κωνσταντίνοοδας 

Μπασαρόμπας πέρνωντας τὴν εἴδησιν, ἐπρόλαόε υὲ δύναμιν 

ἀσπρῶν, καὶ ἐχατόρθωσε νὰ δοθῇ ἡ αὐθεντεία εἰς τὸν γαμῶρόν 

τοῦ τὸν Κωνσταντίνοοδχ υἱὸν τοῦ Δούχχα βόδα- χαὶ οὕτως 

ἔστειλαν καὶ τὸν ἐσήχωσαν ἀπὸ τὴν Πόλιν, χαὶ πηγαίνοντές 

τον εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν ἐφόρεσε χαθάδι διὰ τὴν αὐθεντείαν 

τῆς ἡ πγ τς 

“- 
Κατ' ἐχεῖνον τὸν καιρὸν ἐτελέσθησαν οἱ γάμοι τῆς Ρω- 

ΩΝ ; γ Θ “ἍΠ"}ν Α "., 5.-" Ν ΠῚ ξάνδρας θυγατρὸς τοῦ μεγάλου δρχγουμάνου μετὰ τοῦ Ματαίη 

ὑπεϊζαδὲ τοῦ Γρὴ γόρθοδα, τοὺς ὁποίους ἐστεφάνωσεν ἐχ μέ- 

ρους τοῦ Κωνσταντίνοοδλ Μπ σαράμπα ὁ Μιχάλη ς σπαθάρης 

ΠΝ Ε τὰς τότε εἰ- τὴν ᾿Αδοιχγνούπολ: Καγταχουζηνὸς ὦντας τότε εἰς τὴν ᾿. δριανουπολιν. 
Ε Α ᾿ 5 ᾿ : , 

Ηλθςε κχ( ιρὸς νὰ ἐχστρατευσὴ ὁ βεζιραζέμης πάλιν χατὰ 
, ᾿ , 

τῶν Γερμανῶν, καὶ ἐστοχάσθη διὰ χα αλλίτερον νὰ μὴ πηγαίνῃ 

ἡ ττὸ δὺς δ ας τοῦ Μπελιγραδίου, καθὼς ἄλλοτε ἄλλοι βε- 

ραζ ἀλ 
» Π ἊΝ “ ᾿ 

λλὰ νὰ ἔλθη νὰ περάσῃ διὰ τῆς Βλαχίας εἰς τὴν 

ΣΝ διὰ νὰ τὴν χυριεύσῃ " καὶ ἐρχόμενος ἕως τὸ 

Ρουστζοῦχι, ὁμοῦ χαὶ ὁ χάνης, ἀρ τ ὁ Κωνσταντίνοοδας 

Μπασαράμπ ας εἰς προὔπαντησιν εἰς τὸ Ρουστζοῦχι, ἔχωντας 

χαὶ ἄρχοντας τῆς τζάρας μαζί του, καὶ τὸν ἐδέχθη ὁ βεζιρα-- 
ῈΖ ΕΥΣ κ᾿ ἵλ ΘΑ ἣ ῃ βάσιν »σς ὦ ᾿ ᾿ ἰβϑϑ ἐπ ς θ , 
ζέμης μὲ ἱλαρότητα χαὶ τὸν εἶπε, νὰ γυρίσῃ εἰς τὸν ὕρονον 

“- ας ᾿ εἢ «ἣΟ » - 

τοῦ διὰ νὰ ἑτοιμάσῃ χονάκια. χαὶ τὰ τῆς ὁδοιπορίας ἀναγχαῖα. 

Ιπασχράμπα βόδας διὰ τὸν χὺρ Διονύ- ἊΝ ̓ - ο) Ω͂ [ΟἹ «- ΝῊ - Τότε ἐπαρα) 

σιον τὸν Σερογλάνην (ὁ ὁποῖος ἦτον εἰς τὴν Βλαχίαν) διὰ νὰ 

τὸν ἀποχαταστήσῃ πάλιν οἴχουμεν ικὸν πατριάρχην, χαὶ εἰση- 

χούσθη, καὶ φορῶντάς τὸν καξάδι τὸν ἔστειλεν εἰς εόψφε " 

Τὰς ἡμέρας δὲ ὁποῦ ἄρχισαν τὰ στρατεύματα γὰ περνοῦν 

τὸν Δούναδιν, ἦλθεν εἴδησις ἀπὸ τὸν πασᾶν τ ̓ ἐδδε ΘΥΑΟ 

τι οἱ Νέμτζοι ἐπολιόρχησαν τὸ Μπελι γράδι χ χαὶ νὰ προφθάσῃ 
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ὁ βεζιραζέμτης τὸ ὀγληγορώτερον πρὸς βοήθειαν " χαὶ εὐθὺς ὁ 

βεζιρχζέμης ἐκίνησε μετὰ τῆς μετ' αὐτοῦ δυνάμεως χαὶ φθά- 

γωντὰς εἰς τὸ Μπελιγράδι τὸ ἐγλύτωσε. 

ὋὉ δὲ χὺρ Διονύσιος φθάνωντας εἰς τὴν Πόλιν, εὔγαλε τὸν οἵ ἀρχιε- 
ρεϊς δὲν 

ἸΗΣ ἱ Ἢ ᾿ Ἶ Υδν ἐὐθο νος ἄγ να θέλουσι 
αὐτὸς οἰχουμενικὸς πατριάρχης" ἀγχαλὰ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς δὲν τὸν Διο- 

χὺρ Καλλίνιχον ἀπὸ τὸν πατριαρχιχὸν θρόνον χαὶ ἀπεκαταστήθη 

Α δ, »» “- Λ 

τὸν ἤθελαν μὲ χανένα τρόπον, ὅμως τί ἡμποροῦσαν νὰ χάμουν, νύσιον. 

ἕως οὗ νὰ ἐπιστρέψῃ ὁ βεζιραζέμης; 
,ὔ “ “᾿ " ᾿ “φὌ ., ΗΑ 

Τότε ἔχαμαν καϊμεχάμην τὸν Καλαϊλικόζ, ὅστις ἔχαμε μεγάλα 
᾿ ς - ( δ. 

πολλὰ χαχὰ χαὶ φούθερὰ γιασάχια, εἰς τόσον ὁποῦ οἱ χριστιανοὶ γιασάχια 
δὲ " ,ὔ , δ ΄ὔ » ,ὕ ι - " εις Πόλιν. 
ἐν ἤξευραν τί φορέματα νὰ φορέσουν᾽ ἐπείραζε χαὶ τῶν ἐλ- 

τζίδων τοὺς ἀνθρώπους: χαὶ χοντὰ εἰς τὰ ἄλλα χαχὰ ἔχαμε 
τ “- 5» , » “' ι Α ᾿ ΕΙ 

χαὶ τοῦτο᾽ ἐπαράγγειλεν εἰς ὅλα τὰ λουτρὰ χαὶ ἔκαμαν λου- 
, ᾿ Χ ὰ .θρ ι δὴ Κθὲ πάν δύ ὃ Ὰ, Δ ι 

ριά, καὶ τὸ κάθε λουρὶ εἶχεν ἀπὸ δύο χουδουνάχια μιχρά, καὶ 
» , “ Ὡ τὰ ξς θ. Α ΕΙΣ Ε: ἫΝ Ν Ν ᾿ Α 

ἐπρόσταξεν ὅτι ὅποιος ξεγυμνωθὴ νὰ ἔμοῃ εἰς τὸ λουτρὸν νὰ 
“ Ὁ - - ᾿ "κ γ 3, 5 

λουσθῇ, ὅ, τι λογῆς φυλῆς χαὶ ἂν ἦτον, ἔξω ἀπὸ τοὺς Τούρ- 

χους, νὰ τὸ δέσῃ εἰς τὸ χέρι, καὶ ἔτοι νὰ ἔμθη μέσα. 

᾿Εγύρισεν ὃ ἐπίτροπος εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν " τότε χαὶ ἐξώσθη ὃ 
. , 

ε " ὮΝ τὰ 3 9 ᾽ ΄ » αιϑλεχᾶ- 
ὁ ἐλτζῆς τῆς Φράντζας ὥντας εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν, ἐπροσ- ἮΝ 
λ 70 » ᾿Ν » ὕ 4: δὰ ᾿ ἜΑ ΓΕΙ ΔΙῸ ὃ Ἁ “ - νὴς ͵ 

χλαύθη εἰς τὸν ἐπίτροπον ἀπὸ τὸν Καλαϊλιχὸς διὰ ταῖς ἀτι- μεσιτείας 
-«-" τ» 

μίαις ὁποῦ ἔκαμεν εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τοὺς ἐπιλοίπους ἐλπζίδες, τοῦ ἐλτζῆ 
: : Σ τῆς Φράν- 

καὶ εὐθὺς τὸν εὔγαλεν ἀπὸ τὸ καϊμεχκαμλίκι καὶ ἔστειλε τὸν Χου-- τζας, 

σεΐν πασᾶν ᾿Αμιτζαογλοῦ. 

Οἱ ἀρχιερεῖς μαθόντες τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ ἐπιτρόπου εἰς βεζίρης ὃ 
: : : Α᾽λὴ πα- 

Αἰδριανούπολιν, ἐσηχώθησαν ὅλοι καὶ πέρνοντες τὸν κὺρ Καλ- ΣΟ ΠΩ 

λίνικον πατριάρχην, ἦλθον εἰς ᾿Αδριανούπολιν " ἐχίνησς χαὶ ὁ παναγιώ- 
᾿ τατος ὃ 

Διονύσιος μὲ τέσσαρας ἀρχιερεῖς, μὲ τὸν Νεόφυτον Ἡραχλείας, ἐκ “λίνα 

μὲ τὸν Γαύριὴλ Χχλχηδόνος (ὃ ὁποῖος ἐχρημάτισεν ὕστερον οἰ- χος. 

χουμενιχὸς πατριάρχης) καὶ μὲ: τῶν Δέρχων τὸν Νικόδημον χαὶ 

ὑὲ τὸν Τάνου χαὶ Χώρας, καὶ ἐπῆγε κατόπιν τους" χαὶ φθά- 

γνόντες ἐχεῖ τοὺς ἀχολούθησαν χαὶ ἄλλοι κοσμιχοὶ εἰς τὴν 



52 κ᾿ ΑΙ ΓΑ ΡΕΓΟ ὙὉΤΑΤᾺ ΘΗΝ Ε 

Αὐ δριανούπολιν " ὅμως οἱ περισσ ότεροι ἧτον υὲ τὸ μέρος τοῦ 

Καλλινίκου " καὶ ἔπεσαν εἰς χρίσες χαὶ ἄρχισαν νὰ μαλώσουν, 

ὥστε καὶ ἐδάρθησαν εἰς τὸ διθάνι" ὁ κὺρ Διονύσιος εἶχε βοη- 

θὸν τὸν Μπασαράμπαν βόδα, χαὶ ἐπάνω εἰς αὐτοὺς τοὺς χαυ- 

γόδες ἐμαζιλεύθη ὁ ἐπίτροπος, καὶ ἔστειλεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὸ 

Σάμταρα μπ υλουσὶ νὰ φέρῃ τὸν τεφτερδὰρ ᾿Αλῇ πασᾶν νὰ τὸν 

δώχῃ τὴν Ὀοῦλλαν ὅθεν ἡσύχασαν τότε χαὶ οἱ χαλόγηροι ἕως 

νὰ ἔλθῃ ὁ ἐπίτροπος ὁ νέος, ὅστις μετὰ ἀνε" ἡμέρας 

ἔφθασεν, ἄνθρωπος χαλός, φρόνιμος, μεγαλοπρεπὴς χαὶ με- 

γαλόδωρος" τότε πάλιν ἄρχισαν οἱ καλόγηροι τὰ εὐγαίνουν 

εἰς τὸ διύόνι νὰ χρισολογοῦνται χαὶ νὰ ὑδρίζωνται- εἰς ὅ- 

λον τὸ ὕστερον ὅμως ἐνίκησε τὸ μέρος τοῦ χὺρ Καλλινίχου, ρος 
ἢ ᾿ » , ἥ ΧΑ ΕΣ τς ε δὲ ᾿ , 2 

χαὶ τὸν ἀπελαταστησην πατρί χρ ν, Ο ὁξ χὺρ Διονύσιος ἐπα- 

ἀπατᾷ ὃ Τότε ὁ χὺρ Καλλίνιχος ἀποχατασταθεὶς πατριάρχης ἐξώ- 

Ἡρακλεί: ρισε τὸν Ἡραχλείας εἰς τὴν Κύπρον, περνῶντας ὅμως εἰς τὸ 
ας τον Ξ ᾿ ἢ 

Σχούταρι νὰ ὑπάγη εἰς τὴν Κύπρον ἐγέλασε τὸν να ν χαὶ τζαούσην ς ρ χ (1 (ΥἹ εις τῇ προ ΞῚ ελασεὲ τὸ υσ Ὁ 

ὁποῦ τὸν τὸν ἐπῆοεν εἰς τὸ Κουσχουντζοῦχ! διὰ νὰ ξεφαντώσουν εἰς ἕνα 
Ἐπ Ίαθεν , ϑαλνςς ξ " ᾿ δὲ " Η ἕω ΝΜ) 
εἰς ἐξο. σαράγι, χαὶ ἐπῆγεν ὁ ἄγνωστος. τὸ δὲ σαράγι ἐκεῖνο ἔτυχς 

: 

ρίαν. χαὶ ἦτον χαϊᾷ σουλτάνας, καὶ ἐμδαίνοντες μέσα, ἀφ᾽ οὗ ἐξεφάν- 
Γ ἘΞ "» 4, - ψϑὶ “Ὁ'ὸῇ « τ 

τωσαν, εἶπε τῷ τζαούσῃι: ἐγὼ ἀπ᾿ ἐδῶ δὲν εὐγαίνω, καὶ ἐσὺ 
ὲ , ᾿ΝἮἍ ἐν 
ἐὰν θέλης τὸ χαλόν σου τῶν χαὶ μύθους δοὺ ὁποῦ σὲ δίδω 

δον Ὁ δ “ὩΣ νξοί ΑΞ χων ὝΡῚ : , , 
αἱ ἔξοδα: ὅτι ἂν φανερώσῃς πῶς μὲ ἔχασες ἀπὸ τὰ χέριά 

σου, χινδυνεύεις " μόνον χάθησα!;, ὥστε νὰ μὲ ἔλθῃ ἰτλὰκ φερ- 

υάνι, χαὶ τότε εὐγαίνεις Εἴδ τὸ φύνξρον. 

ξξορίζει ὃ Κατ ἐκείνας τὰς ἡμέρας χαὶ ὁ αὐρυψυν ὐο ον ΜΝπασα- 

Μπασα- ράμπας μὲ δύναμιν ἄσπρων ἐξορίζει τ ὃν σπαθάρην Λασχαράχην 
ράμπας 

᾽ 3 ᾿ χει 5.5 ,ὔ 

τὸν σπα- Ῥωσσέτον εἰς τὴν Κύπρον, καὶ ἡ αἰτία ἦτον αὐτή" ἐρχόμενος 
πον 

νέος ἐπίτροπος ἀπὸ τὴν ᾿Ανατολὴν εὐγῆκεν ἐμπρός του Ξ 
θάρην 

'“Λασχαρά- 

χὴν. 

Ι͂ὩὉ 
ΠΣ 
ἘΦ Β φ» 0) --- « 

εἰς Νικομήδειαν χαὶ τὸν ἀντάμωσε. καὶ τὸν εἶπεν ὁ ἐπίτροπος 

νὰ ἔλθῃ εἰς ᾿Αδριανούπολιν, καὶ ἐπῆγεν " ὅμως δὲν ἡσύχαζεν, 
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ἀλλὰ ἐπήγαινεν εἰς ταῖς πόρταις: χαὶ μαθὼν ὁ Μπασαράμπα 

βόδας τὸν ἐξώρισε. 
, 5 ,ὔ ὔ 

Τότε ἐχίνησε πάλιν εἰς τὸν μετὰ τῶν Νεμτζῶν πόλεμον 
ω χυριεύε- 

χαὶ εἰς τὴν στράταν τὸν ἦλθεν εἴδησις πῶς οἱ ΒΕ ππεῖσνοι πητται ἢ Χίος 
ε ὑπὸ τῶν 

γαίνοντες εἰς τὴν Χίον τὴν ἐπολιόρχησαν χαὶ τὴν ἐπ ἥραν᾽ εὑ- Βενετί- 
ε 

ρέθη χαὶ ὃ βασιλικὸς στόλος εἰς τὴν Χίον, ὦντας χαπετὰν χων. 

πασᾶς ὁ Δαμὰτ Χὰ σᾶν πασᾶς μὲ εἴχοσι γαλούνια χαὶ εἰχοσι- 

τρία κάτερ ργᾶ, χαὶ δὲν ἐστάθη νὰ πολεμήσῃ υόνον ἐπῆρε τὴν 
᾿ 

ἀρμάδα χαὶ ἀνεχ ὠρησε, καὶ οὕτως ἐπάρθη ἡ Χίος. 

Μαθὼν ὁ βασιλεὺς τὴν ἅλωσιν τῆς Χίου ἐμήνυσε τὸν προσταγὴ 

ἐπίτροπον, ὅτι νὰ χάμῃ παντοίῳ τρόπῳ γὰ τὴν πάρῃ ὀπίσω "τον βασι, 
λέως διὰ 

χαὶ εὐθὺς ὃ ἐπ ἔτροπος ἔξωσε τὸν χαπετὰν πασᾶν Δαμὰτ Χα-τὴν Χίογς 

σᾶν πασᾶν, καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ ἔκαμε τὸν Χουσεῖν πασᾶν ᾿Αμιτ- 

ζαογλοῦ Ε 

Τότε ἐρχόμενος ἀπὸ τὴν ᾿Ανατολὴν ὁ Ἡ ουρλυγλρῦς ὁποῦ ἐχστρα- 
ἊἋ λ λέ ᾿ ᾿ τείχ χατὰ 

Γὰ -- - ἦτον ᾿Ανατὸλ μπεηλέρμπεης, μὲ τὰ στρατεύματα νὰ ὑπάγῃ της Χίου, 

εἰς τὸν πόλεμον, χαὶ ἠξεύρωντάς τον ὁ ἐπίτροπος πῶς ἔχει 
Χ Α ᾿ 

τὴν πρᾶξιν τῆς θαλάσσης, μὲ τὸ νὰ ἐστάθη καὶ ἄλλοτε χα- 

πετὰν πασᾶς, τὸν ἔχαμε σερασχέρην ἐπάνω εἰς τὸν χαπετὰν 

πασᾶν χαὶι εἰς ὅλην τὴν ἀρμάδα, χαὶ ἔχαμεν ἐπάνω εἰς τὰ 

γαλούνια προεστὸν τὸν Μέτζο Μόρτον, ἤγουν χαπετὰν δελὲ 

νάθι: χαὶ πηγαινάμι δνος εἰς ταῖς Φώχαις διὰ ξηρᾶς ὁ Μισιρ- 

λόγλους ηὗρεν ὅλην τὴν βασιλικὴν ἀρμάδα χαὶ τὴν ἀρμάτωσε 
᾿ 

μὲ ὅλα τὰ πρὸς πόλεμον χρειαζόμενα. 
Ν ε δὲ Υ Ὁ ΟΣ , , δ , κεν πολιορ-- 

Ο ὃὲ ἐπίτροπος τὸτξε πηγαίνωντας εἰς τὸν πόλεμον, ἠλ- 
χεῖται τὸ 

θεν εἰς Πετροθαραδίν: χαὶ τὸ ἐπολιόρχησε, χαὶ τὸ ἐπολέμησε Πετρούα- 
νραδίνι ὑπὸ 
Τούρκων. 

, 

δύο μῆνας χαὶ δὲν ἡμπόρεσε νὰ τὸ πάρῃ" καὶ φθάνοντας τὸ 

φθινόπωρον ἐγύρισεν εἰς τὴν ᾿Αδριανούπ τολιν. δευτάβα 

πέστρεψεν εἰς ᾿Αδριανούπολιν ὁ ἐπίτροπος, ἔστει- προσταγὴ 
τοῦ βασι- 
λέως διὰ 

τάς τον, ὅτι τὴν Χίον ἀπὸ λόγον του τὴν ἠξεύρει, μόνον νὰ τὴν Χίον. 

Ε 

᾿Αφ᾽ οὗ 

λεν ὁ βασιλεὺς γάτι σερίφι εἰς τὸν ἀΝΝ ἀν δον τ τς 
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ὑπάγῃ νὰ πολεμήσῃ μὲ τὴν ἀρμάδα χαὶ νὰ τὴν πάρῃ" τότε: 
Ν Π » δ ΡΤ τ -“ , , Ω τ᾿ 

εἰς τὴν ἀρμάδα τον χαάπεταν πασᾶς, ὡς προέφημεν, ὃ Χου-. 

σεΐν πασᾶ: ᾿Αμιτζχογλοῦς, ὃ ὁποῖος ὕστερον ἐστάθη καὶ βεζι- 

ραζέμης" ὃ Μετζομόρτος χαπετὰν δελὲ νάθι ἔχαμε πολλαῖς 

ΠΕΡΊ ΘΝ εἰς αὐτὸν τὸν πόλεμον. 

πόλεμος Βλέπωντας ὁ Μισιρλόγλους τὴν βασιλιχὴν προσταγὴν ἐχί- 

ὙΠΈΡ γησε μὲ τὴν ἀρμ. χὃχ τὸν ᾿Ιανουάριον μῆνα χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν 

ἘΠΤΣΝ Χίον καὶ ἐπροσχολοῦσε τοὺς Βενετζιάνους νὰ εὔγουν εἰς τὸν 

πόλεμον ἡ ἀρμάδα τῶν Τουρχῶν ἦτον, ὡς ἀνωτέρω ΕΙΆΡΕΝΝ 
᾿ 

εἴχοσι γαλούνια χαὶ εἰκοσιτρία κάτεργα, τῶν δὲ Βενετζιάνων 

ἦτον εἴχοσι γαλούνια, εἰχοσιτρία χάτεργα καὶ ὃξ μαγούναις: 

χαὶ ἔτ. εὐγῆχοαν εἰς τὸν πόλεμον, χαὶ χατὰ πρώτην προσῦο- 

λὴν ἐπίχσεν ἡ χαπετάνια τῶν Βενετζιάνων φωτιὰν, ὁμοίως καὶ 
᾿ " “-“ κ , 

τὸ δεύτερον μετὰ τοῦτο τὸ λεγόμενον πατρώνα, χαὶ ἐκάηχαν" 
ε -“ ““3΄.Ἂ΄ “Ὁ . Ν , 

οἱ Τοῦρχοι βλέποντες τοῦτο ἐνεδυναμώθησαν περισσότερον χαὲ 
Γ ΝΣ , ε “ ᾿" , 

ἐπολέμησαν ἀδιακόπως ἑπτὰ ὥρας φριχτὸν πόλεμον, εἰς τὸν 

ὁποῖον μόνον ἕνα χάτεργον τούρχιχον ἐθούλισε, χαὶ ἕνα χάτερ- 

γον τῶν Βενετζιάνων. 
ἘΝ ΝΑ ΞΕ τὴ ΗΕ δ, Σ ἢ Ἂὲ τὰς δε ἐς, “ας 

ἀναχωχὴ Μετὰ δὲ τὸν πόλεμον αὐτὸν ἀνεχώρησαν οἵ τε Τοῦρχοι 

τοῦ πο- χαὶ οἱ Βενετζιάνοι, οἱ μὲν πάλιν εἰς ταῖς Φώχαις, οἱ δὲ Βενε- 

Ρ » ᾿" 

λέμου. τῶν 
ἢ τζιάνοι εἰς τὴν Χίον διὰ νὰ ἐπανορθώσουν τὰ χαλασθέντα μέρη 

τῶν χαρχοίων τους οἱ ὁποῖοι ἐγνώρισαν ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν πό- 
- Α ς τ ε » “ ι Ὁ ᾿ 

λεμον πῶς δὲν εἶναι ἱχανοὶ νὰ ἀντισταθοῦν, χαὶ ὅτ: τὴν Χίον 

τὴν χάνουν. 

βασιλεία Τότε ἀπέθανεν ὁ σουλτὰν ᾿Αχμέτης καὶ ἀνέλαος τὸν βα- 
ε «' " 

σουλτὰν σιλιχὸν θρόνον ὁ σουλτὰν Μουσταφᾶς, ὁ ἀνεψιός του, ουἱὸς του 

ἰουστα- - ε 3 ᾿ ᾿] Μ Ν 

ἃ, χαὶ ὶ σουλτὰν δεκμοτῷ . ὁ ὁποῖος καὶ αὐτὸς, καθὼς ἔγινε βασιλεὺς, 

ἅλωσις εὐθὺς ἔστειλε χάτι σερίφι εἰς τὸν Μισιρλόγλου, πῶς ἐξ ὅπαν- 
, 

τος τὴν Χίον νὰ τὴν πάρῃ᾽ χαὶ ἔτζι ἀρματώθησαν ἐχ δευτέ- 

ρου χαὶ ἐπῆγαν πάλιν εἰς τὴν Χίον χαὶ εὐγῆχαν εἰς πόλεμον 
Α 3 Α 

μὲ τοὺς Βενετζιάνους, καὶ μόνον μίαν φορὰν ἔρριψαν τὰ χομ- 



ἈΠ ΓΟΝ Θ ΡΟΑ ΦΟΟΣ,. ΘΕ 

πὸ ΔΕ; ᾿ ἢ μάτιά τοὺς καὶ ἀνεχώρησαν εὐθὺς οἱ Βενετζιάνοι ἀπὸ τὴν Χίον, 

καὶ μὲ τόσην βίαν ἔφυγον, ὁποῦ εἰς τὰ χωρία ἔξω ἀπέμειναν 

ἕως ὀχταχόσιοι σολδάτοι, μὴ προφθάσαντες νὰ τοὺς συμπερι- 

λάθουν, χαὶ τοὺς ἐσχλάθωσαν ὅλους: χαὶ ἕνα γαλοῦνι, ὁποῦ 
Ἢ ,ὕ ᾿Ὶ » “ 5 Ἄ 

εἶχε μέσα ἐαχρὸ χαὶ γυναῖχες, θέλοντας νὰ εὔγῃ ἔξω ἀπὸ 

τὸ μπ τογάζι, ἐχάθισεν εἰς ταῖς πέτραις, χαὶ βλέποντες οἱ ἐν 

αὐτῷ τὴν ἀνάγχην, ὁποῦ δὲν ἡἠμποροῦσαν νὰ ὑπάγουν οὔτε 

ἐμπρὸς οὔτε ὀπίσω, εὔγαλαν φλάμπουρον βέρας, χαὶ δὲν τὸ 

ἐδέχθησαν οἱ Τοῦρχοι, μὲ τὸ νὰ ἢ χωρὶς τὸ θέλημά ἐδέχθησαν οἱ Τοῦρχοι, μὲ τὸ νὰ ἦτον χωρὶς τὸ θέλημά τους, 
ἢ ν ᾿ »Ρ̓ “ ΔΝ ΤΩΣ ὙΟΥΡΑ , “; 

χαὶ τοὺς ἐσχλάοωσαν ὅλους ἄφησαν ἀχομη τέσσαρα μαγαζία 

ἐμάτα φορέματα, παξιμάδια χαὶ ἄλλον ζαχιρὲν μὲ τὸ νὰ μὴν 
ὙΞΕ ΠΟ ΕΝ ἐν πος» τορι Ἶ Ἀν ς 

ἐπρόφθασαν νὰ τὰ πάρουν. 

᾿Αφήσαντες οἱ Βενετζιάνοι τὴν Χίον χαὶ φυγόντες ἔχαμαν καχία 
᾿ ᾽ὔ "“΄ Ι! ,ὔ , » Χ ; τῶν Βενε- 

ίαν χατασχευήν: ἔσχαψαν λαγούμια τριγύρω εἰς τὸ χάστρον ἷ: Ὺ γρω τ 3 τον 
" .] 2 , Ὁ ι “ἷ ,ὔ ᾽ὔ ᾿ 

και τὰ Ξγξμωσᾶν μπᾶρουτι και ἔραλαν φιτίλιχ ἀναγιμενα εις 

Ν 

δια τὴ Ων. Ω ὡς ́ ὺ Ξ [9] Ν διορίαν, ὅτι μετ ὅταν ἔμθουν οἱ Τοῦρκοι εἰς τὸ 
᾿ 

χάστρον, νὰ πιάσουν: ἐδούλισαν ὅλα τὰ χαΐχια διὰ νὰ μὴν 

ἔχουν οἱ ἐντόπιοι μὲ τί νὰ εὔγουν εἰς προὐπάντησιν τοῦ Μι- 

σιρλόγλου νὰ φανερώσουν χαὶ τὰ λαγούμια" οἱ ἄρχοντες ὅμως 

τῆς Χίου εἶχαν χρύψει ἕνα χαΐκι, μὲ τοῦτο ἐπῆγαν εἰς τὴν 
5 , Δ}5 , ι ᾿ “Ὡ , 
ἀρμάδα αν ΞΊ προσχύνησαν, λέγοντες χα! τὴν τῶν Βενετζιάνων 

χατασχευήν᾽ χαὶ ἔτσι ἔστειλαν χαὶ τὴν ἐκυρίευσαν. 
Ἀ ,π ς ᾿ » » 
Εχαμιεν ὁ Μισιρλόγλους δὲ μεγάλον χαλὸν εἰς τοὺς ἐν- δὲν λεη- 

ΕΝ ,ὕ ε - μ᾿ " . , ᾿ ΕΣ ἸοΝ 5» 
ΟὟ. 5 τε δ εἰς τοπίους, ὁποὺ δὲν αφλ ἕν τα στρατουμᾶτα γα ξυγοὺν Ξτζῶ εις ἣ Χίος 

Ν ΝΆ ᾿ διὸ ᾿ : , Χ , ν Πἰν ΟΝ ἘΕΝΝ τ 
τὸ νησί, διὰ νὰ μὴ λεηλατήσουν τὸν τόπον᾽ χαὶ ἔτσι ἐγύρι- ὑπὸ τῶν 

Σ ΕΣ τ τεὺ“- 

σεν ὀπίσω μὲ μεγάλην φήμην καὶ ἔπαινον. ἀτρᾷ 
Ε δ ᾿ ᾿ μᾶτων. 

͵ Ν 7 ᾽ 

ο ἐμεβον πέονωντας τὸ βασίλειον, ἄρχισεν εὐθὺς νὰ. 
ἕ ᾿ , 1 ἐν ἀντὶ 

4 

μελετήσῃ διὰ τὴν ἑτοιμασίαν τοῦ πολέμου, λέγωντας, ὅτι θέλει τεία τοῦ 

εὔγει εἰς τὸν πόλεμον χαὶ ἀτός του" ὃ ἐπίτροπος ἐπάσχισε νὰ βασιλέως 
'χατὰδεμ- 

Ὶ τὸν ἐμ δίσ: χέ -ο ὅτι ὅν ὃς “στ λέ Ξ ρ0 δε χα! "»- Ν ὑποδίσῃ λέγωντας, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ πολέμου ἔφθασε χαὶ τζῶν, καὶ 
3 ἬΤ ς ε ἐπεί, “τ 

ἔπρεπε νὰ ἦναι προὐπάρχουσα ἑτοιμασία διὰ νὰ ὑπάγῃ ὡς βάθει ρει 
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Ὕν- ς » ᾿ ΕΥ 

ὃ Ἐλμᾶς σιλεύς  χαὶ ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς χατ' αὐτοῦ χαὶ τὸν εὔγαλε, 
ΜΜεγμέδ. “οὐ Ζ) τ ν 5 Υν τι. ΜΌΝ ΑΕ τρίτο ε χμβξοι χαὶ ἔχαμε τὸν Ελμᾶς Μεχμὲτ πασᾶν" τὰ στρατεύματα, ὡς 

», Ε ἕῳ - 

Ὥχουσαν ὅτι εὖ γε τὸν τεφτερδὸρ Αλῇ πασᾶν, ὄρχισαν νὰ 
Ν ᾽ 

ψιθυρίζουν, ὅτ : χωρὶς αὐτὸν δὲν πηγαίνουν εἰς τὸν πόλεμον - 

τοῦτο μανθάνωντας ὁ βασιλεὺς ἔστειλε χαὶ τὸν ἐγύρισαν ἀπὸ 
ὍΣ δού ΡΨ, εξ πες, ἐπὶ ΣΝ νος .λ. Ἐκ . ραν τ ΡΞ 

τὸν ὁρόμον, καὶ φέρωντάς τον τὸν ἀπεχεφάλισε χαὶ ἐπρόσταξε 
"» ᾽ “ νὰ δείξουν τὸ χεφάλι του εἰς τὰ ἀσχέρια διὰ νὰ ἀπελπισθοῦν. 

᾿ » » “ 

Μετὰ ταῦτα ἐχίνησαν εἰς τὸν πόλεμον χαὶ πηγαίνοντες ξως 

τὴν Λίποθαν ΤΕΛΕΎ ΠΕΣ τὴν ἐπῆραν. 

᾿ ᾿Απαντήσας δὲ βασιλεὺς τὸ στράτευμα τῶν Νεμτζῷ νιχοῦνται παντῆσας ασιλευ το Ὁ τρια μὰ τῶν ἃ ξμτοῶν φ 
Ν , " 

χατὰ χρά-μὲ τὸν Βιτεράνον γχενεράλην, ἔδωχε πόλεμον φριχτὸν, χαὲὶ τοὺς 
τος οἵ. ι ; . “ " ς ᾽ 

Νέμτζοι, ἐνίκησε χατὰ χράτος, χαὶ ἔπεσε χαὶ ὁ γχενεράλης εἰς τὸν πό-- 
: 

». “- "» κ« " “- ᾿ 

χαὶ ὃ βα- λεμον" μετὰ ταῦτα γυρίζωντας πὶ τὴν Ρουσάθδαν, ἐμοῆκεν εἰς 
σιλεὺ ᾿ “ν Ν ς “- 
εν πὴν Βλαχίαν, χαὶ εὐγῆχεν ὁ Κωνσταντίνθόοδας Μπασαράμπας 
ἔρχεται ἐν Εν. ἐ 

Ἵ ᾽ , -“" , ᾿ » 

εἰς Βου- εἰς προσχύνησιν τοῦ βασιλέως καὶ ἔγινε χολχούζης του ἕως εἰς 
, 

, 

᾿ς 
γ' ἴρυ Ἔ μ᾿ ᾽ , “Ὁ ᾿ ἐν ἐὲ ᾽ »Ὁ ᾿ . 

ουρεστι, τὴν Νικόπολιν ἐχεῖ τὸν ἐφόρεσε χαθάδι αὐτὸν χαὶ τοὺς ἄρ- 
οψτάξ ἐδ ὡσὶ δν οξζκνοα πεν λα ἀκα ῖν δ χοντάς του χαὶ τὸν ἐτίμησε μεγάλως. Πηγαίνωντας δὲ εἰς τὴν 

Κωνσταντινούπολιν τὸν ἐδέχθησαν μετὰ πολλῆς χαρᾶς χαὶ τι- 

υἷἧς μεγάλης υἧς μεγάλης. 
, ς » ᾽ ΨῬ ᾿" ᾿ »- " .»»". Ξ μὰ , 

ἐξώσθη ὃ Μετ᾿ οὐ πολὺ ἔξωσε τὸν Κωνσταντῖνον Δούχα βοεθόδαν 
Κωνσταν- 

--- 

5 "» ᾿ ἘΞ ν ᾽ ΒᾺΝ Ω δ “" »ὰ Κ 

τίνέοδας “αὶ ἔκαμεν ἀντ χὐτοῦ τὸν ᾿Αντιόχην βόδαν, υἱὸν τοῦ Κωνσταν- 
μὴν ὡς οὰ τ παν  π οΥ δε ζιλίχε τοῦ ἦτ ΓΝ τ : διὰ τὸν τίνοοδα Καντεμίρη ἡ αἰτία τῆς μαζιλίας του ἦτον, μὲ τὸ νὰ 

« ᾿ δ γα κ » Ἔ 
θάνατον ἐστάλθη ἕναζ χαπιτζίμπασης βασιλιχὸς διὰ ἑχατὸν ὀγδοῆντα 
τοῦ χαπι- Ξ 

ΟΟΥΥία ἄσπρα, ὁποῦ εἴγον ἀπομείνει γρέος ἀπὸ τοῦ πατρός τζίμπαση, τ 0 (σπρ - ὃν ξ χ ν με ὡν χϑε ς ν ν 2 φ 

ἈΝ Ρ. ᾿ ΄ 

τς αὖ- τοῦ ταῖς ἡμέραις εἰς τὸν τόπον, ὁ ὅπο 
εντεύει -" , Ὰ ι 

εἰς Μπο. χαὶ τοιοῦτον χω ἢ ὅτι ἂν δὲν ἐν ΤΕΥ : 

γδανίαν μανζίλην, ὁ δὲ χα απιτζίμπ σ ἢ 
ὃ Κων-. 

ταντίνοοδας ἐμήνυσε τὸν δον τῶ ὁ Κωνσταντίνθοδας : 

{γρ.᾿Αν- χίαν, καὶ ἦλθε μὲ μερικὰ μπαϊράκια μίαν νύχτα εἰς τὸ Γιάσι 

1). 

τ᾿ »-᾿ ξ ς ῶ σὲ « 0) Φ’᾿᾽ Ὡς- 
μπὶ τ 
Ξ -“-- 0) ὧ “ -Ξ « ᾧ 

τίοχος). χχὶ ἐπάτησε τὸ χονάχι τοῦ κ πιτοίμπαση διὰ νὰ τὸν πάρῃ 
, ΡΤ Ὁ ἐχεῖ δὲ -π ταῦ[ο} - πολέων αξΞ" τέ πρρν σε τι ἧς σΝ μίρης. ὠντανον εχεινος ὃς ἀντεστὰ Ἢ χαι ὅπο ᾿ἱϑμίησξν, ξεως οὐ τὸν 

«ἡ “" 
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ἐσχότωσαν᾽ τότε εὑρισχό ὑενος χαὶ ὃ μπαλτζ (ίμπασης τοῦ χαλ γᾶ 

ὑξέσα εἰς τὸ Γιάσι τὸν ἐπῆραν ὑπάννω τοὺς δὲ λοιποὺς πραγ- 

ματευτὰς Τούρχους τοὺς ἐξεγύμνωσε πέρνωντάς τους ὅλα ὅ, τι 

χαὶ ἂν ηὗρεν. Αὕτη ἦτον ἡ αἰτίχ τῆς ἐξώσεως τοῦ Κωνσταν- 

τίνθοδα ἀπὸ τὴν αὐθεντείαν. 
- 
να ἐχεῖνον εἰς τὴν πόλεμος 

, - » » 3, γεν ε Τού 

Πόλιν ἕως τὴν πρώτην ἄνοιξιν: τὴν δὲ ποώτην ἄνοιξιν ἡτοι- ὍΡΧΩν 
χαὶ Νεμ- ὶ 

μάσθη χαὶ ἄλθεν εἰς ᾿Αδριανούπολιν, ἐχεῖθεν ἐκίνησεν εἰς τὸν τζῶν. 

Ὃ βασιλεὺς ἐκάθησεν ὅλον τὸν χειμ. 

7 κ 

πόλεμον ̓  χαὶ πηγαίνοντας τὰ ὀθωμανιχὰ σ χτεύματα χαὶ 
ε κ᾿ 

χονεύοντας ἐχεῖθεν ἀπὸ τὸ Διμισθάρι ἑπτὰ ὥρας, ἦλθε τὸ τά- 

-} 
- 

᾿ οΟ -- Νει ΕΝ ΑΝ ““ΥΡ “ς, ΓΞ , ος πόλευ. » ΒΞ ͵ φ5 θ9ωΣ) ὑὕπουρον τῶν Νεμτ(ῶν, χαὶ ἔγινε φριχτὸ ς πόλεμος εξ ἀμ. στέοων 
, Χ 

τῶν μερῶν ἕως οὗ ἐδράδυχσς, χαὶ ἡσυχασ σαν ἔπεσαν δὲ ἀπὸ 
᾿ 

ράλης, ἀπὸ δὲ τῶν Τούρ- 
ὦ 

μέρους τῶν δε εμτζῶν ὁ Χαϊζλ ὲρ γχὲν 

χων ὃ Ζουλφιχὰρ ἐφένδης " ἡ νίχη ὅμως ἐφάνη γὰ ἦναι τῶν 
τὶ αν δα 5 Εν ἌἍἹ , Ξ ΣΝ ἘΝ, μΗ » ΞΞ ἘΠ 5 τλον 

Τουρχῶν, ἐπειδὴ τὰ Γερμανικὰ στρατεύματα ἀνεχωρήησαν ἀφὴ 

σᾶντες χαὶ τριανταπέντε τόπια, μὴ προφθάσαντες νὰ τὰ ση- 
Ἁ » ᾽ 

χώσουν᾽ μετὰ τὴν νίκην ταύτην ἐκίνησεν ἡ βασιλεία χαὶ ἐπι- 
, » - » Ῥ » “ 

στρέψασα εἰς Αδριχνούπολιν ἐξεχείμασεν ἐκεῖ. 
ΠΣ: "» ἾΞ ι ᾿ 

Γότε ἐπρόσταξε τὸν Μισιρλόγλου γὰ χινήσῃ μετὰ ἜΣΣΝ ερ ρα ΓΟ ν τῖρα 
» . ᾿ - ἕἑ Ὅο- 
ἄλλων πασάδων, μετὰ στρατευμάτων χαὶ μετὰ τοῦ Μάνια οἱ Τοῦρ 

Ἂ ᾿ τε , ων ον δὰ ΤΡ χοι εἰς τὸν 

μπέη χατὰ τοῦ Μωρέως, οἱ ὁποῖοι πηγαίνοντες καὶ ἐμροαίνον- Μωρέαν. 

τες εἰς τὸ Ἐξαμίλλι χαὶ νιχηθέντες ἔφυγον ὁ Μισιρλόγλους 

ἐθυμώθη χατὰ τοῦ Μάνιχ μπέη, πῶς τάχα αὐτὸς νὰ ἔχαμε 

τὴν ἐπιθουλήν, χαὶ τὸν ΤΥ φοθηθεὶς ὁ Μάνια μπέης ἐ- 

μήνυσε τοὺς Βενετζιάνους χαὶ ἔστειλαν δύο φεργάδαις υὲ σολ- 

δάτους εἰς τὸ παραθαλάσσιον, καὶ πηγαίνωντας αὐτὸς μὲ ὀλί- 

Ὑους ἀπὸ τοὺς ἐδικούς του, τάχα εἰς περιδιάθασιν πρὸς ἐχεῖνο 

τὸ μέρο ἘᾺ εὐγῆκαν οἱ Βενετζιάνοι χαὶ τὸν ἐπῆραν. 

Ὥντας ὃ βασιλεὺς εἰς τὸν πόλεμον τῶν Γερμανῶν, ὡς πέρνουν 

ἀνωτέρω, ἐπῆγαν τὰ Μοσχικὰ στρατεύματα εἰς τὸ ᾿Αζάκι χαὶ “Ἢ ἡ λτς 
Α " ,ὕ δὶ 

τὸ ἐχυρίευσαν, μὲ πολλὴν ὅμως αἱματοχυσίαν. σχόθοι. 
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θάνατος Κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χαιρὸν ὁ πατριάρχης κὺρ Διονύσιος Σε- 

τοῦ Δο' ρογλάνης εὑρισχόμενος εἰς τὸ Βουχουρέστι, ἔδωχς τὸ χοινὸν 

ρογλάνη χρέος, χαὶ ἐτάφη εἰς τὸ μοναστήριον τοῦ Ρά δουλ βόδα. 
Ἰ πῶ λα χε" Υ » 7 ε ᾿, 

εἰς Βου Τὴν πρώτην ἄνοιξιν ἔκαμε πάλιν ἑτοιμασίαν μεγάλην πο- 
χουρέστι. ᾽ ἤ ") ἮΝ Ἂ τ ᾿ » " ᾿ 

: λέμου ἡ βασιλεία τῶν ᾿Οθωμανῶν χατὰ τῶν Γερμανῶν, χαὲ 
ἄφανι- ΞἸΣὑλΩΝ ἊΣ Η ΓΦ ε ᾿ τω ι » , «- 

σμὸς τῶν ἐκίνησεν ἄτος τοῦ ὁ βασιλεὺς ἀπὸ τὴν ᾿Αδριανούπολιν χαὶ ἐπῆγεν 
ο " ᾳ ᾿ 

Τούρχων ἕως εἰς τὴν Σένταν, καὶ ἐχεῖ ἔχαμαν Ὥς αἱ τὸ μὲν στρά- 
ὑπὸ τῶν πὰ μευ ρος : , 
Νεμτζῶν. το α ὅλον, ἥ τε πεζοῦρα καὶ καδάλα μετὰ τοῦ ἐπιτρόπου καὶ 
Ἐν τλρ ι ἊΝ , ᾽ ν , ’ 

τῶν λοιπῶν βεζιράδων χαὶ πασάδων ἐπέρασαν εἰς τὸ πέραν μέ- 

μετα ρος δὲ βασιλεὺς 

χαὶ μετὰ τοῦ 

ἐδῷθεν, 

φύγουν 

χαισαριχα στρ 

φτῇ χαὶ 

. Α “, 

νιος, ὅστις μαθὼν ὅτι 
᾿ ; 

αὐτὸς ἐχίνησε χαὶ 

τῶν, χαὶ συγχροτηθέντος ς 

Τούρχους, ὁποῦ ἐπαδημ οι 
Α 

μξ :Ἱ 
, δι ᾽ 

τίσω ὃξν εἰχᾶν, 
νε τ 

χαὶ ὁ ποταμὸς ἦτον 
-- 
ἐν 

Α τ Ὶ 

δὲν ἦτον δυνατὸν 

χράτος 

σιὰλ 

σὺν αὐτῷ, καὶ βλέπ 

, » ; δ΄ 

καὶ ἐχ ἀθησαν ὅλοι 

εὺς ὦντας 

νταᾶς 

ρησεν, ἀφίνωντας τὰ τζαὸ 

ἰς τὸ ̓ Μπελιγράδι, ὦντας 

πασὰᾶς ᾿Αμιτζαογλοῦς, εἰς 

ἐχεῖθεν ἄπο χαὶ ἦλθεν 

εἰρήνη Βλέπουσα ἡ βασιλεία 

ἀρ; τῶν στρατευμά ὅτων τῆς, ἃ 

χαὶ Νεμ- πρακτέου" τότε ἔχραξεν ὁ 

τοὶ 

- ἢ , " 
αζε χαὶ ἐχάλασαν τὸ 

σταθοῦν εἰς 

οἱ Τοῦρχοι 

ἌΓΕ ΓΞ, 
με τα στὸ 

ἔον νὰ 

᾽ ν “δ 

ἀπὸ τὸ ἐδῶθεν 
αἱ 

τὴν 

“-“ 

Νπ 
-“ Ν Ἅ) , ὃ τὰ “ΔῊ 

τῶν “ας ασλξρι ων Ξμξυνᾶν αττο 

ουγιουχλῇ Μουσταφᾶ πᾶσ 

“} 

ἱ 

τὸν ρον 

, .] ᾿ 

εφύρι, τάχα διὰ νὰ 

΄ “στοῖλ Μ ι ς οἵ ἣἉ ἰστράτηγο 
Ω 

ΐ ἐπερασαν 

΄): 

ατευμ, 

τὸ ἐγ τ 

σσ- 
ΟΤ ὦδης, ὁποῦ ὅπ 

μοῦ υεταὰ τῶν 

- 
ν οἰαύτην χαταστρ οφὴν ἀνεχώ- 

ίρια χαὶ χαζνὲν χαὶ ὅλα, χαὶ ἦλθεν 

χδίου ὁ Χουσεῖν 5725 ΄““τπ ἴ κ ΠῚ πελι πασας τοὺ δῖπελι ἵΡ 

τὸν ὁποῖον ἔδωχε τὴν βοῦλλαν, καὲ 
» » δ 

εἰς ᾿Αδριανούπολιν. 

τῶν Τουρχῶν τὸν τόσον γαλασμὸν 

οχισς νὰ συμθουλεύεται ἌΡΑ: τοῦ 

ἐπίτροπος τὸν μέγαν δραγουμάνον 
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᾿ » .] ᾽ 

Αἰλέξανδρον καὶ τὸν ἐρώτησε, τί πρέπει νὰ χάμουν; αὐτὸς δὲτζῶν, ΣΝ 

εἶπεν, ὅτι νὰ γένῃ εἰρήνη: χαὶ οὕτως ἐμήνυσαν τοὺς δύοὗ δραγου- 
μάνος ὦ- 
νομάσθη 
τ 32 

τὸ νὰ χάμουν ἐξ ᾿Απορ- 
ρήτων. 

,ὕ 

πρέσθεις τὸν τῆς ᾿Ιγχλιτέρας καὶ ὋὉλλάνδας (οἱ ὁποῖοι πάντοτε 

ἦσαν μεσάζοντες, χαὶ τοὺς ἐπαρχκινοῦσαν εἰς 
» Α ἐς - ᾽ » ᾽ 

τὴν ἀγάπην) διὰ νὰ ἦναι μεοῖται εἰς τὴν ἀγάπην, χαὶ εὐθὺς 

ἔγραψαν εἰς τὴν Γερμανίαν, εἰς τὴν Βενετίαν, Λεχίαν χαὶ Μο- 

σχοθίαν, χαὶ ἔστερξαν ὅλοι τὴν ἀγάπην" εἶτα ἄρχισαν γὰ προ- 
, ι Ἂ ,ὕ , τ - Ἃ .“ ι κ 

ράλλουν χαὶ τὰ ζητήματα τόσον τὸ ἕνα μέρος ὅσον χαὶ τὸ 
Μ }] Ψ Ἃ - » τὦ » - ε »Μ 

ἄλλο, καὶ ὅλον τὸν χειμῶνα ἐκεῖνον ἐπεριπατοῦσαν οἱ ἄνθρω- 
- κε Δ Η ἢ φὐιδν δι κἘ ᾽ Ν ὁ 28 

ποι τῶν μεσαζόντων πηγαινοερχόμενοι ἀπὸ τὸ ἕνα εἰς τὸ ἄλλο 

ὑέρος᾽" τὴν δὲ πρώτην ἄνοιξιν ἐχίνησεν ὁ ἐπίτροπος μὲ τὰ 

στρατεύματα καὶ ἦλθεν εἰς τὸ Μπελιγράδι" ἦλθον ἀπὸ τὸ ἄλλο 
Α ᾿ ᾿ Π ε΄ 

ὑέρος χαὶ τὰ γερμανιχὰ στρατεύματα, χαὶ ἐστάθη χαὶ τὸ ἕνα 
ι ΑΝ ΕΣ ,ὕ ι οἾ " -"“ " ΟΥ , » “- 

χαὶ τὸ ἄλλο μέρος χαὶ δὲν ἐπολεμοῦσαν, 8 τὸ νὰ ἐνεργοῦσαν 
,ὕ . τ » 5» 5 

οἱ μεσάζοντες τὰ τῆς εἰρήνης " ἐδιορίσθησαν δὲ πρέσθεις ἀπὸ 

ἐν τοῦ μέρους τῶν ὀθωμανῶν ὁ ρεΐς ἐφένδης, ὁ Ραμὴ Μεγμέ- ω πξϑότς ἐλορες θεῖς ἐφενοῆς, ἐο τὐΞλι9 
ΕΣ Ἂ ΠΡ Ἀ ι ς , Ἂ , ᾽ ΤΑ 

τῆς ὀνομαζόμενος, χαὶ ὁ μέγας δραγουμάνος ᾿Αλέξανδρος (ὁ 

ὃπ Ὗ πο ἀσπὶ 201 ΠΈΣΩ τ λεί ε ὰ (τὰ ν ὑθέ ᾿ τοῖος τότε ἐτιμήθη παρὰ τῆς βασιλείας μὲ τίτλον αὐθέντου, 
᾿ δ -» Β 

τὸ νὰ λέγεται δηλαδὴ ἐχλαμπρότατος μπέης χαὶ ἐξ ἀπορρή- 
“- ς ᾽ 5» Ν 

τῶν τῆς βασιλείας) χαὶ οἱ δύο ἰσότιμοι χαὶ αὐτοδύναμοι πρέ- 

σύεις - ὁμοίως καὶ τῶν ἄλλων οἱ πρέσόεις ὅλο ἀπὸ δύο χαὶ αὐ- 

τοδύναμοι" χαὶ ἔγινεν ἡ συνέλευσις αὐτῶν εἰς τὴν Καρλοῦί- 

τζαν, ὅπου γενομένης πολλῆς λογοτριθῆς, ἔλαθς τέλος ἡ με- 

ταξὺ τῶν ᾿Οθωμανῶν καὶ Γερμανῶν ἀγάπη, ἀποφχσίζοντες πῶς 
[ν » τῆ δ᾽ δἡ , τ γ 4 .Ὶ 

ὅ,τι ἐπὴρε τὸ χαθ᾽ ἕν μέρος νὰ ἦναι χαλὰ παρμένον καὶ νὰ μὴ 

γυρίζεται ὀπίσω. 
Π να ἘΝ Ὁ ἌΡ ΟΥΝ, Ῥ ὙΠΕΡ ᾿ ᾿ Δα Ἢ ΥΡΑΡ Ρ ΑΚ ᾿ ᾿ 
Μετὰ ταῦτα ἄρχισαν χαὶ μὲ τοὺς Λέχους νὰ κυττάζουν,Ἰἰρήγη καὶ 

κ ε , ᾿ - σ Ἐν. δὰ 

τὰς διαφοράς τῶν, χαὶ οἱ μὲν Λέχοι ἐζητοῦσαν τὴν Καμενί- μετὰ τῶν. 

ζ ες πρός ει κῶν 8 ὧν ἐζητοῦ ἜΣ πεν χονν τίαν, οἱ δὲ πρέσοεις τῶν ὡμανῶν ἐζητοῦσαν τοὺς τόπους 
- ἣ ὃ ΨΡΝῸ ᾿ τ, ΣΔΕΙ ςε ὙΌΣ, ἜΡΟΝ ὙΧΦΙΝ 

«τῆς ἵπογ ἀνίας ὁποῦ τοὺς εἶχον πάρει οἱ Λέχοι εἰς αὐτὸν 

τὸν πόλεμον, τὰ πέντε δηλαδὴ χανδιλίχια Σουτζάδαν, Τ ζερ- 
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ναοῦτζι, Χιρλέον, Χοτένι καὶ Σορόχαν- χαὶ οὕτω δίδοντες οἱ 

Οἰθωμανοὶ τὴν Καμενίτζαν χαὶ οἱ Λέχοι τοὺς ρηθέντας τόπους 

τῆς Μπ τογδανίας, εἰρενεήβηδοῦς 
- - ; 5 ὃ “ΜΠ δ “--εοὶ ἢ καὶ μετὰ Ὕστερον ἄρχισαν χαὶ μετὰ τῶν Μοσχόοων τὰς περὶ εἰ 

ἘΞ »- [2 νι ὉΣ ᾿ ε μα 

τῶν Ξαν- ρήνης συνθήκας, ὅμως μὲ τὸ νὰ ἦτον πολλαὶ αἱ μεταξὺ τού- 
θῶν. ἅ Η Ξ 

: τῶν διαφοραὶ, ὥντας χαὶ χειμῶνας χαιρός, ἐσυμφώνησαν ν 
᾽ ΓΑΕΞ κα δύ ἘΣ ἜΡΒῚ . ἘΠ ᾿ ὙΡΑΥ͂. 
ἀρμιστίτζιον δύο χρόνους χαὶ νὰ στείλουν τοὺς πρέσ 

εἰς τὴν Πόρταν χαὶ δί αὐτῶν νὰ τραχτάρουν τὰ περὶ ἀγάπης, 
᾿ Ω “ Ἧ αν ι “ » Ρ Ἂ Ζ ᾿ ε Ἐπ᾿ » 

τὸ ὁποῖον χαὶ ἔγινε, καὶ οὕτως ἔλαος τέλος χαὶ ἡ μετ᾿ αὐτῶν 

᾿ , - 
Ν Μετὰ τούτους εἰρηνεύθησαν χαὶ μετὰ τῶν Βενετζιάνων, 

-- «Ἀ»Ν ε ᾿ - , 

τῶν “νε-δίδοντες οἱ Ρενετζιάνο: ὀπίσω τὸν Ἔπαχτον χαὶ ἄλλους πα- 
7ὔ ᾿ή Ἐν, ἂν ᾽ » Α ε Ἷ ΝΠ , 

ραθαλασσίους τόπους, χαὶ ἔμεινεν εἰς αὐτοὺς ὁ Μωρξας, ἡ Αγία 

Πα Νὰ χαὶ ἡ Πρέῤεζα- χαὶ οὕτως ἐτελείωσε καὶ μετ᾽ αὐτῶν ἡ 

ἀγ ἀπὴ, χαὶ ἐχάρησαν ὅλοι. : ΐ 
ἀχοξεοι .ῖν 7 , ς 

μου σρει Κατ᾽ ἐχείνους τοὺς χαιροὺς, πρὶν νὰ φθάσουν οἱ ἐλτζίδες 
5 νι 

εἴς τὸν 
πασδξ ἐπρόλχόεν ὁ ὁ Μπασαράμπα βόδας χαὶ ἔχαμε μουχαρέρι μὲ πολλὰ 

΄ ’ὔ 

ρᾶμπαν ἔξοδα, προσθέτωντας χαὶ εἰς τὸ χαράτζι εἴκοσι πουγγία, διὰ 
ἐξυπρῆδ' τὸν σαν, ἐδ τε Ὁ ΟΥΤΙΣΝΣ σθήχην νὰ ἔχῃ τὴν αὐθεντείαν ἐφ᾽ ὅλης του τῆς ζωῆς. 
τοῦ χα- ᾿Επιστρέφοντες οἱ τῶν ᾿Οθωμανῶν ἐλτζίδες, ὁ ρηθεὶς ς δηλο- 
ρατζίου. ΚΑΙ ὃς, 

νότι ρεΐς ἐφένδης χαὶ ὁ μέγας ἰδβωνυμ νη Αλέξανδρος, καὶ 
ἐπιστρέ. 

πλησιάσαντες τρεῖς ὥρας χοντὰ εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν, εὐγῆκεν 
ουσι 

3 δ ἐν ε ὡς ἊΝ δὰ γὴν δ ᾿ , "κω - ἢ ᾿ Ν᾿ ᾿ 
ἀπὸ Βιέν-ὁ τεφτερόαρ ἐφένόης εἰς συνάντησιν αὐτῶν χαὶ τοὺς ἐδέχθη μετὰ 
νης οἵ ἷ ὑβτνΣ ὩΣ ἘΡΥΘΝ Ἀτεμον Σ Εἰ " “ “ ἢ ᾽ 

ψεγα ς; χαὶ π ιάσαντες ἔ ιᾷᾶς ς διάστ - πο στ γάλης ΠΒΉΣ χαὶ πλήρ ἀσαντες ἐπ ΒΙΡα ὥρας διόάσ ἡμια ἕω 

χαὶ δρα- γἦχε χαὶ ὁ χε)χγιάμπεης χαὶ τοὺς ἐδέχθη περιχαρῶς, καὶ 

γον τυ φθάσρνψεο μὲ πολλὴν τιμὴν εἰς τὰ τζαδίρια τοὺς ἐφίλευσεν " 
ιχολάη., 

βόδας. ὕστερον ὅλοι ἀντάμα ἐχίνησαν μὲ μεγάλον ἀλάϊ, ἔχοντες χαὶὲ 

τὰ περὶ εἰρήνης γράμματα τοὺς ἀχτεναμέδες ἀνὰ χεῖρας, χαὶ 

ἐπῆγαν εἰς τὸν ἐπίτροπον, ὅστις τοὺς ἐδέχθη μὲ τιμὴν χαὶ μὲ 
Α 

μεγάλην περιποίησιν, καὶ τοὺς ἐφόρεσε σαμουρόγουνα!ς, χαὶ πέρ- 

γωντάς τους τοὺς ἐπῆγεν εἰς τὸν βασιλέα, καὶ τοὺς ἐφόρεσε 
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, 

χαὶ ὁ βασιλεὺς σαμουρόγουναις καὶ ἐχάρη μεγάλως, χαὶ οὕτως 

ἐγύρισαν εἰς τὰ χονάκιά τους" ἔχτοτε οἱ μεγιστᾶνες δὲν τὸν 

ἔλεγαν τερτζιμάνον, ἀλλὰ ἐλτζήμπεην, ὅστις μετὰ ταῦτα ἔς- 

χαμε παραίτησιν τοῦ ὀφφιχίου τῆς μεγάλης δραγουμανίας, ἀ- 

φίνωντας διάδοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ Νικόλαον βοεοόδα τὸν σο- 

φῴτατον, ὅστις κατόπιν ἔλαθε τὸν θρόνον τῆς τε Μολδαθδίας 

χαὶ τῆς Οὑγγρούλαχίας. 

Τότε ἔστειλεν εἰς τὴν Πόλιν ὁ πρῴην μέγας δραγουμάνος ἐξορίζει ὃ 

Αἰλέξανδρος χαὶ ἔφερεν εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν τὸν γαμώύρόν ἕ: ἐξ ἀ ὌΝΗ 
ρήἥτων τὸν 

του Ματαίην μπειζχδὲν τοῦ Γρηγοράσχου Γκίχα βοεθόδα, ὁποῦ ἐνέμοῖν 

ἐθαστοῦσε τὴν θυγατέρα του Ρωξάνδραν, χαὶ εὐθὺς ὁποῦ τὸν του. 

ἔφερε, τὸν ἐξώρισεν εἰς τὴν Κύπρον, ὅπου ἔδωχε χαὶ τὸ κοινὸν 

χρέος" τὸν ἐξώρισε δὲ μὲ τὸ νὰ ἦτον οἰνοπότης καὶ ἔφθειρε 

τὴν περιουσίαν τῆς θυγατρός του. δάν ἐν ο 

Τότε ἔδωκε τὸ χοινὸν χρέος εἰς τὸ Γιάσι καὶ ὁ πρώην τ Ἴα- 

οἰχουμενιχὸς πατριάρχης χὺρ ἸἸάχωθος, καὶ ἐτάφη μετὰ υξ ΠῚ τος 

λης δόξης εἰς τὸ μοναστήριον τῆς Πεναγ ας τοῦ Γχολια. ρέστι (:) 

Ἔχαμεν ὁ ᾿Αντίοχος βόδας μουκαρέρι: μεγάλον τῆς αὐθεν- πρώτ 

τείας του. ἐνείη 

Τὴν ἄνοιξιν ἐκίνησεν ἡ βασιλεία ἀπὸ τὴν ᾿Αδριχνούπολιν βόδα. 

χαὶ ἦλθεν εἰς τὴν Πόλιν, μὲ τὸ τὰ ἐπρόσμενε τοὺς ἐλτζίδες ἣ βασι- 
τα ΝΣ είχ ἔρχε- 

μὲ τοὺς ναμέδες εἰς εἰρήνην. ται εἰς 
Ἦλθεν ὁ μεγάλος ἐλτζῆς τοῦ ἰνπερατόρε μὲ πολλὴν δό- Πόλιν. 

ἕαν χαὶ υὲ δεχαπέντε μπειζαδέδες χαὶ ἄλλους ἀνθρώπους ὡς ἐλτζίδες 
τοῦ ἰνπε- 

ρίου χαὶ 

ἐδιόρισαν χίλια γρόσια τὴν ἡμέραν διὰ ἔξοδά του - κατόπιν ἦλθε ἐν τῆς; 
εἰς Πόλιν. 

πενταχοσίους χαὶ τὸν ἐδέχθησαν ὑετὰ μεγάλης τιμῆς καὶ τὸν 

καὶ τῶν Βενετζιάόνων μέγας ἐλτζῆς. 
᾽ μὴ 

Τότε ἦλθε πω ἐλτζῆς ἀπὸ τὴν Μοσχοθίαν ΧΟ ΟΥΟΕ, ΤΟ τς 

Αἰμιλιανὸς, διὰ νὰ ἀποχαταστήσῃ τὰς περὶ εἰρήνης συνθήχας, λείωσις 
ἄγαπης 

μετὰ Μο- 

λείας καὶ ὁ ρεῖς Μεχμὲτ ἐφένδης Ραμῆ δύο φοραῖς τὴν κάθε σχόθων 

χαὶ ἄρχισαν τοὺς μουκιαλεμέδες ὅτε ἐξ ἀπορρήτων τῆς βασι- 
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ἑόδομάδα ἐγίνοντο οἱ μουχιαλεμέδες καὶ ἐθάσταξαν σωστὸν ἕνα 

χρόνον, εἶτα ἐτελείωσαν ἡ ἀγάπαις. 
« “ - 

ἔρχεται Μετὰ δὲ τοῦτον ἦλθε χαὶ ὁ ἐλτζ ἧς τῶν λεχῶν, ὁ Δε- 
ἐτῶν ΠῚ ἦ ἘΝ - , 

χαὶ ὁ ἐλ- σίνχης ὁ πατέρας τοῦ ρηγὲ ς Στανισλάθου, ὅστις ἐμ ̓Οἶχεν εἰς 
τζῆς τῶν 
Λεχῶν. 

ω- ) » 

Π γα ; , , Ἕ ᾿ » ε “ 

τὴν Πόλιν μὲ τοσὴν παραάταζιν καὶ δόξαν, ὁποῦ ἐπέρα (σεν ὅλους 
᾽ »».Ν - 

τοὺς ἄλλους ἐλτζίδες, υὲ χρυσαῖς καρέταις, μὲ ἄλογα ἐξαίρε- 

τα, χαὶ οἱ ἄνθρωποί του ὅλοι στολισμένοι, καὶ τὸν ἐδέχθησαν 

υετὰ μεγάλης τιμῆς. 
Ν τ Ύ Π ἘΞ , - ΝΠ πε ε Π 

χαὶ τῶν Ηλθε χαὶ τῶν Μοσχούων μεγάλος ἐλτζῆς ὁ χνὲζ 
Μοσχγό- ἐδδε, πῆς ὐΥ̓ΩΤΩ ξων. τρῖος Γαλιτ ζῖνος μὲ τοὺς: ναμέδες τῆς ἀγάπης. 

᾿ὮὌΝ " Α 

εἰς Μεῦος ᾿Εμαζίλξυσαν τὸν ᾿Αντίοχον βόδα ἀπὸ τὴν Νπ τογδανίαν 
΄ Ἔ »ἮἣΝ ΝΑ 

γδανίαν χαὶ ἔχαμαν πάλιν τὸν Κωνσταντῖνον Δούχα βόδα, διὰ μεσιτείας 
ὃ Κων- 

σταντίν- Ὁ 

ῥοδας πά-μετὰ δὲ τὰ 

Ο’ ᾿ » 

ῦ Κωνσταντίνου ασαράμπα βόδα, ὅμως μὲ ἔξοδα πολλά " 
Ρ » ᾽ γὰ » ὔ "ὦ " 7 Ω 

τὰ ἀφ οὗ ΓΥΧΟΑΝ δύο μῆνες, ἐκίνησεν ἡ βασι- 
" λι ἜΝ Ε ὡ ΟΝ 

Ἄγ ΜΕ: λεία χαὶ ἐπῆγεν εἰς ᾿Αδριανού οὐπολιν- χαὶ ἐκεῖ εὑρισχκομένη ἡ 

εἰς Α᾽δρια-! βασιλεία, ἔγινε πυρχαῖϊὰ εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν χαὶ ἐχάησαν ἕξ 
᾿ 

γούπολιν. ἀπλίκιν χαὶ ἔγινε πολλὴ φθορά. 
͵ ΜκιἣΝ ᾿ " Ω ε " Γ΄ -,“ ᾿ " Ω 

παναγιώ- δωκε τὸ χοινὸν χρέος ὁ χὺρ Καλλίνιχος, χαὶ ἔγινεν ὁ 
τατος ὃ 

Γαύδριήλ. 

βεζίρης ὁ 
Ταλταμ- τὰ 

χὺρ Γαύδριήλ. 

Τότε ἀρρώστησεν ὁ Χουσεῖν πασᾶς βεζιραζέμης εὐγάζων- 

ς ἕνα ἀπόστεμα, χαὶ βλέπωντας τοῦ λόγου του πολλὰ ἀχα- 

γρ ναυμαι υνὰ ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν βασιλέα νὰ τὸν συγχωρήσῃ, καὶ οὕτως 

δα ὰ ἔστειλεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπῆρε τὴν. βοῦλλαν ὁ δὲ βεζιραζέμης 

πηγαίνωντας εἰς τὸ τζεφτιλίχι τοῦ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας ἐψό- 

φησε᾽ τὴν δὲ βοῦλλαν ἔστειλε χαὶ ἤφερε τὸν Ταλταμπᾶν 

Μουσταφᾷ πασᾶν χαὶ τοῦ τὴν ἔδωχε. 
! 

ΕΑ ΑΙ δι Αὐτὸς ὁ Ταλταμπ τὰν ἐστάθη πολλὰ ἀχατάστατος χαὶ 

στατος ὃ ψεύτης: ὁ ὁποῖος ἐοχόμιενος ἀπὸ τὴν ᾿Ανατολῆν, ἐπῆγεν ὁ ᾿Αν- 

Ταλταμ- 
τίο 

πὸ ἄν. 
χος βόδας εἰς τὴν Νιχομήδειαν χαὶ τὸν ἀντάμωσεν, ὄντα 

πατρικόν τοῦ φίλον, καὶ τὸν ὑπεσχέθη εὐθὺς ὁποῦ φθάσει εἰς 

τὴν ᾿Αδριανούπολιν νὰ τὸν χάμῃ αὐθέντην: πηγαίνωντας εἰς 
͵ 
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τὴν ᾿Αδριανούπ τολιν, ἐμήνυσεν εὐθὺς τόν τε ᾿Αντίοχον βόδα χαὶ 

Δημητράσχον βόδα τὸν ἀδελφόν του νὰ ἔλθουν, χαὶ τὸν μὲν 

Αἰντίοχον βόδα νὰ τὸν κάμῃ αὐθέντην τῆς Μολδαθίας, τὸν δὲ 

Δημητράσχον ἃ αὐθέντην τῆς Βλαχίας οἱ ὁποῖοι τὴν «ῦγτες εἰς 

τὴν ᾿Αδριανούπολιν, τοὺς ἔδιδε θάρρος χαὶ τοὺς ἐσυμπέραινε μὲ 

τὸ σήμερον χαὶ τὸ αὖὔριον᾽ ἕως ὁποῦ ἐπρόφθασαν ἀπὸ μὲν τὴν 

Μπογδανίαν ὁ Κωνσταντίνοοδας χαὶ ἀπὸ τὴν Βλαχίαν ὁ Βα 

σαράθα βόδας, καὶ δίδοντες ἄσπρα τοὺς ἀπέθαλε καὶ τοὺς ἔ- 

στειλεν εἰς τὴν Πόλιν. 

Τοιοῦτος ὦντας λοιπὸν, ὡς εἴπομεν, ἀκατάστατος ὁ Ταλ- βεζίρης 
τὰ 

ταμπάνης, ἐμελέτησε νὰ χάμῃ ἐπανάστασιν, νὰ θανατώσῃ τὸν ὃ Ραμ 
ἱ Μεχμὲτ 

πασᾶς. 
- 

μουφτὴῆν χαὶ νὰ ἀλλάξῃ χαὶ τὸν βασιλέα" ἔρνωντας εἴδησιν 

ὁ μουφτῆς τὸ ἁ χγέφερε τῷ βασιλεῖ, καὶ ἔστειλεν εὐθὺς καὶ φέ- 

ρωντάς τον τὸν ἀπεχεφάλισε, καὶ ἔχαμιε βεζιραζέμην τὸν Ραμῆ 

Μεχμὲτ πασᾶν, διὰ παραχινήσεως τοῦ μουφτῆ᾽ πέρνωντας δὲ 

χαὶ αὐτὸς τὴν βοῦλλαν ἐστοχάζετο μὲ τί τρόπον νὰ χαλάσῃ 

τὸν μουφτῆν, τὸν εὐεργέτην του, ὅτι δὲν ἠμποροῦσε νὰ χυόερ- 

νήσῃ, ἔχωντας ἐχεῖνος ὅλην τὴν ἐξουσίαν χαὶ ἀλλάζωντας τοὺς 

βεζίριδες ὡσὰν περχαλαμπέους. 

Κατ ἐχεῖνον τὸν χιαιρὸν ὦντας χἄποιος Κυπροῦιτζ άνος ὃ δίπασα- 

ἐφαντάζετο τὴν αὐθεντείαν τῆς Βλαχίας, ὁ ὁποῖος ἐπρόσπεσεν τν τ 

εἰς τὸν μουφτῆν χαὶ ἔταξε νὰ δίδῃ χατ' ἔτος χίλια πουγγία εἰς πό ιν 

χαὶ τὰ λοιπὰ ἔξοδα τῆς αὐθεντείας - χαὶ ἀναφέρωντάς τὸ Ἐ  ύυ μος 
που Θερε 

βασιλεῖ, ἔστειλεν ὁ βασιλεὺς τὸν μικρὸν ἰμπροχόρην γὰ φέ ξρῃ χαὶ προ- 

τὸν Κωνοταντίνοοδα Βραγχοῦάνον ἀπὸ Βλαχίας: ὁ δὲ Κων- 5 ἥχην 
εἰς τὸ 

σταντίθοδας-ς ἀπὸ τοῦ ΠΕΡ τοῦ ἀσθενήσας ἀπὸ ἕνα ἀνεμοπύ-- χαράτζι. 

ρωμα πολλὰ ἀχαμν ΜΑΝΠΕΙΤΕΣ υὲ τὸ κίνημά του, ὅμως ἔ- 

στειλεν ἐμπροστὰ τὸν Μιχάλην σπαθάρην χαὶ τὸν Θωμᾶν Καν- 
2 ᾽ 

ταχουζηνὸν χαὶ ἔπεσχν εἰς τοῦ μουφτῆ τὴν πόρταν χαὶ εἰς 

---- τοῦ υἱοῦ του τοῦ ναχὶπ ἐφένδη, ἔταξαν χαὶ τοῦ ῬΡαμῆ, κα 
, Ὡ 5 δ΄, ν 

οὕτω τοὺς ἐγύρισαν ὅλους πρὸς βοήθειάν τους, χαὶ ἕως νὰ φῆάσ 
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ὁ Κωνσταντίνθοδας εἰς τὴν Πόλιν τοὺς ηὗρεν ὅλους ἐδικούς του" 
}] ΕΗ » ’ὔ ι " " , » , 

χαὶ ἔτσο! ἐδιορθώθηχε, χαὶ ἔκαμε χαὶ μουκαρέρι, ἐπρύσθεσεν 

ὅμως εἰς τὸ παλαιὸν χαράτζι διχχόσιχ σαράντα π υγγία. 

ἐξορίζεται Τότε ὁ Βασχράμπας ἐπαρχστάθη χαὶ ἐμαζ ἴλευσε τὸν Κων-- 
δ Κων- 

σταντὶν ὃ 
Δούχα σοῦσε χαὶ ὃ Ραμ βεζιρχζέμης, χαὶ ἔγραψε τῷ ᾿Ισούφ πασᾷ 

σταντῖνον Δούχα βόδα ἀπὸ τὴν Μπογδανίαν, τὸν ὁποῖον ἐμι- 

ἡ 

τὶ εἰς σερχσχέρῃ τοῦ Νπαμπ τάδαγι χαὶ ἔστειλεν ἀγάδες χαὶ τὸν ἐσή- 

ΧΟ χωσαν μὲ φύλαξιν αὐτὸν καὶ ὅλους τοὺς ἄρχοντας τῆς Μπογ- 

δανίας-, χαὶ τοὺς ἔφερεν εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν " μετὰ δύο ἡ- 

μέρας ἐξώρισε τὸν Κωνσταντίνοοδα εἰς τὴν Καδάλαν, ἔχωντας 

σχοπὸν νὰ τὸν χαλάσῃ ὅμως ὄντας τὰ πράγματα συγχισμένα, 

μὲ τὸ νὰ ἦτον ζορμπαλίκι εἰς τὴν Πόλιν, κάμνοντες ἀρχὴν 

τῆς ἐπαναστάσεως οἱ τζεμπετζίδες, ἐγλύτωσεν ὁ Κωνσταντίν- 

ῥοδας. 
᾿ » "ἮΝ “ “ " ων. 

ζορμπά- Οἱ ἐπαναστάται τζεμπετζίδες ὥρμησαν πρῶτον χατὰ τοῦ 
δ “ὃ ἐὰ , -ἰ Ὑ 
ὃὲς τε σεϊμένμπ ἀσὴ ζητῶ ὥντάς τον τὸ ὑπαΐραχι τῶν γιανιτζάρων, χχὲ 

-ἰ 

ὀφφίκια ᾿ : ἕο ἀλ[ ΟΝ αὐτῶν. μὴ θέλωντας νὰ τοὺς τὸ δώχῃ τὸν ἐπαραλάδισαν, καὶ εὑρί- 
ζητοῦσι σχοντες τὸ μπαϊρόκι εἰς τὸν χόλφον του τὸ ἐπῆραν, καὶ ἄρ- 

νὰ ἀλλά- γα ᾿ θ ἘΞ 3. Ἀ Ἔς εἴδάνι βῳ 

τὰ πεν τῶν σαν νὰ μαζωχθοῦν εἰς τὸ Ἔτ μεῖδάνι ὅλα 

βασιλέα. δὲ αἴτιον ὁποῦ τρέμει ἦτον αὐτό" ὁ 
Ἁ Ἁ “ΑἌ ᾽ 

εἰς Κωνσταντινούπολιν νὰ καθήσῃ, τὸν δὲ μουφτῆν νὰ τὸν εὐ- 
ϑ᾽ Ε “ Η » ι " ’ 

, γάλῃ χαὶ νὰ τὸν ἐξορίσῃ (λέγουσιν ὅτι εἰς αὐτὴν τὴν γνώμὴν 
ἊΣ ᾽ ε , ΞΡ". αὖ ᾿ ἵ Ρ ἣ ἐπι , " Ἔ »" ν 

ἦτον χαὶ ὁ ἀπο μηδ) χαὶ συμθουλευθέντες περὶ τοῦ πρὰ 
᾽ ,ὔ ΄“ Μ 

χτέου, ηὗ ραν εὔλογον γὰ στείλουν πρέσθεις, χαὶ οὕτως ἔστει- 

Ὁ» ΕΝ 
" , Ἵ " ἐς γδν ᾿ 

λαν ἑξηντατέσσαρας ὀνομάτους, ἀπὸ χάθε τάγμα ἀπὸ δύο ἀν- 

θρώπους, εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν οἱ ζορμπάδες ἔμειναν ὅλοι 
, ᾽ 7 “ 3. ΒΘ Δ ᾿ΉΕΒΕ. δ ἢ 

μαζωμένοι εἰς τὸ Ἔτ μεϊδάνι, προσμένοντες τὴν ἀπόχρισιν 

φθάσαντες οἱ ρηθέντες πρέσθεις ἕως εἰς τὸ Χαυσάν, ἔστειλεν ὁ 
αν “ἢ Φ, ῃ .Ῥ τ ἌΈΞΕσ αν, εἰ ὶ 

βασιλεὺς καὶ τοὺς ἐπῆρεν ὅλους καὶ τοὺς ἐξώρισεν ἐχεῖ εἰς τὰ 
7, . - ἧς ΠΟΤΕ οἱ Ὁ ΑΘ ΎΆΝ δίδων ΤΑ ΩΣ 

περίχωρα" μετὰ τρεῖς ἡμέρας τοὺς ἄφησε δίδωντάς τοὺς χαξ 
5 ε Χ . τπ ᾿ ΞΚΩΣ, μα ον ον ἐν ᾿ 

τὴν ἀπόχρισιν, ὅτι τότε μὲ τὸ νὰ ἦτον ζέσται;, ὥντας ᾿1ού- 
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λιος μὴν, δὲν ἠμπορεῖ γὰ ὑπάγῃ, ὕστερον ὅμως πρὸς τὸ φθινό- 

πωρον ἀφ οὗ δροσισθῇ ὁ χαιρὸς, θέλει ἔλθει καὶ θέλει ἀλλάξει 

χαὶ τὸν μουφτῆν᾽ ταῦτα ἀχούσαντες οἱ ἀποστάται εὐθὺς ἐσφά- 

λισαν ταῖς πόρταις τοῦ κάστρου, ἀφίνοντες ἀνοιχταῖς μόνον τὸ 

Μπαχτζὲ χαπισὶ, τὸ Μπαλοὺχ παζάρι, τοῦ Μπαλατὰ καὶ τοῦ 

Ε᾽ δρενὲ χαπισὶ, καὶ ἀπεφάσισαν νὰ σηκωθοῦν ἀπὸ Πόλεως νὰ 

πηγαίνουν εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν, διὰ νὰ ἀλλάξουν τὸν βασι- 

λέα καὶ νὰ χάμουν τὸν σουλτὰν ᾿Ιμπραχίμην, υἱὸν τοῦ σουλ- 

τὰν ᾿Αχμέτη, νὰ πιάσουν χαὶ τὸν μουφτῆν νὰ τὸν ἐξορίσουν " 

καὶ ἄρχισαν χαὶ ἐσυνάθροιζαν στρατεύματα, φέροντες χαὶ τὸν 

Αἰχμὲτ πασᾶν, γαμόρὸν τοῦ Χουσεῖν πασᾶ ᾿Αμιτζαογλοῦ, ὃ 

ὁποῖος ἦτον μανζίλης, τὸν ἀπεχατέστησαν χαϊμεκάμην τῆς Πό- 

λεὼς (ὦντας πρότερον ὁ ᾿Απδουλλὰ πασᾶς Κιπρουλόγλους καὶ 

γαμώόρὸς τοῦ τότε μουφτῇ, ὅστις βλέπωντας τὴν ἐπανάστασιν 

ἔφυγε καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν βασιλέα) ἔφεραν χαὶ τὸν Φιραρὶχ 

Χασὰν πασᾶν χαὶ τὸν ἔκαμαν τεφτερδάρην᾽" ἔῤαλαν χαὶ Σταμ- 

πὸλ ἐφένδην ἐδικόν τους, ὅτι χαὶ ὁ Σταμπὸλ ἐφένδης εἴχαν 

ἀναχωρήσει, ὥντας χαὶ αὐτὸς συγγενὴς τοῦ μουφτῆ᾽ χαὶ ἔχα-- 

μὰν στρατεύματα, πεζοῦρα μόνον ἕως ἑξῆντα χιλιάδας, χωρι- 

στὰ ἀπὸ τὴν χαόάλαν, χαὶ τὰ ἑτοίμασαν. ὋὉ δὲ βασιλεὺς βλέ- 

πωντας τὴν τόσην ὁρμὴν, ἐπρόσταξε νὰ ἔλθουν ὅ τε ἐλτζῆ Ἴμ- 

πραχὶμ πασᾶς χαὶ ὁ Γιουροὺχ Χασὰν πασᾶς μὲ τὰ στρατεύ- 

ματά τους, οἱ ὁποῖοι ἦσαν εἰς τὸ Μπουζάκι κατὰ τῶν Τατά- 

ρῶν, ἐλάλησε χαὶ τὸν γιενίτζερ ἀγασὴ μὲ τοὺς ἐκεῖ παρευρε- 

θέντας γιανιτζάρους καὶ ἔκαμαν ὅρκον διὰ νὰ ἦναι ὅλοι μὲ τὸν 

βασιλέα κατὰ τῶν ζορμπάδων, καὶ τοὺς ἔδωκε μπαχοσίσι πρὸς 

εἰκοσιπέντε γρόσιχ τὸν καθένα - οἱ ζορμπάδες βλέποντες τὰ 

γινόμενα χαὶ τὴν ἑτοιμασίαν τοῦ βασιλέως, ἐψήφισαν τὸν μὲν 

Αἰχμὲτ πασᾶν, ὁποῦ τὸν εἶχαν χάμῃ καϊμεκάμην, βεζίρην, τὸν 

δὲ Φιραρὶχ Χασὰν πασᾶν ἀπὸ τεφτερδάρην καϊμεχάμην, ἐψήφι- 

σαν χαὶ υὑουφτὴν ἐδιχόν τους, ἔχαμαν χαὶ γενίτζερ ἀγασὴῆ τὸν 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Τ΄. ΕΗ 
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Τζαλὶχ ᾿Αχμέτην καὶ τὸν ἐπῆραν μαζί τους" τότε ὃ Φιραρὶχ 

Χασὰν πασᾶς, ὡς φρόνιμος, τοὺς ἐσυμοούλευσεν, ὅτι ἀφ᾽ οὗ εὖὔ-- 

γουν ἔξω εἰς τὴν Σηλυύρίαν νὰ βάλλῃ ὁ σέχης λόγον καὲ νὰ 

προθάλλῃ εἰς τὸ στράτευμα διὰ νὰ ἀνανυψώσουν εἰς τὸν βα- 

σιλιχὸν θρόνον τὸν σουλτὰν ᾿Αχμέτη, υἱὸν τοῦ σουλτὰν Μεχ- 

μέτη, ἀδελφὸν τοῦ σουλτὰν Μουσταφᾶ, καὶ ὄχι τὸν ρηθέντα 

σουλτὰν Ἴμπ τραχίμιην, ἐπειδὴ χαὶ ὁ γόμος τὸ δίδει, ὦντας με- 

γαλείτερος, χαὶ θέλει χαταπεισθῇ εὐχολώτερον χαὶ ἡ βαδιλιχὴ 

Πόρτα, μὲ τὸ νὰ ἦναι χαὶ οἱ δύο αὐτάδελφοι- φθάνοντες εἰ 

τὴν Σηλυόρίαν, ἀνέθη ὁ σέχης εἰς τὸ κιουπρὶ χαὶ ἔχαμε λόγον 

αἱ εἶπεν, ὅτι ὁ νόμος ἔτσι ἀποφασίζει, πῶς ὁ μεγαλείτερος 
μ᾿. ΝΑ ͵ , δον -“ » Η 

σεϊζαδὲς πρέπει νᾶ. γένῃ διάδοχος. τῆς βασιλείας, καὶ ὄχι! ὃ 

Ν Ο᾽ 

κ ᾽ ἮΝ " , ᾽ . ΄ 

νησαν πρὸς τὴν Αδριανούπολιν, χαὶ φθάνοντες εἰς τὸ Χαᾳυσὰ 

ἐχόνευσαν ἐχεῖ᾽ ἦλθε χαὶ ὁ βεζιραζέμης μετὰ τοῦ γενίτζερ 

ἀγασῆ χαὶ μετὰ τῶν στρατευμάτων καὶ ἐκόνευσαν ἐχεῖ χαὲ 

αὐτοί: χατόπιν ἦλθε χαὶ ὁ βασιλεὺς μὲ τοὺς μέσα τοῦ σαρα- 
ΝΝ “, » ᾿ Α Α κ᾿ 

γίου, δίδωντάς τους ὅλους ἄρματα ἀπὸ τὸν βασιλιχὸν χαζνέ, 

χαὶ ἐχόνευσε καὶ ὁ βασιλεὺς εἰς τὸ Χαυσὰ ἐκεῖ ὁποῦ «ἦτον τὰ 

ἐδικά του στρατεύματα χαὶ οὕτω τὰ στρατεύματα χαὶ τὰ δύο, 
ὯΝ “- , ς Σ ᾽ “ 

τὰ βασιλικὰ δηλαδὴ χαὶ τὰ τῶν ζορμπάδων, ἦτον ἀντίχρυ ἕνα 

σιμὰ ἀπὸ τὸ ἄλλο. ᾿Εσηχώθη ὁ γενίτζερ ἀγασὴ καὶ ἐδιώρισε 
᾿ , , Ξ - ᾿ 

τὰ στρατεύματα χαὶ τὰ τόπια, βάλλωντάς τα- εἰς τάζιν νὰ 
ΗΠ ΄, 5 “ὦ ΄ “-- τ τ ᾽ ι“" 

πολεμήσουν μὲ τοὺς ἐναντίους ἐχεῖ ὁποῦ ἧἡτον ἀραδιασμένα 

εἰς πόλεμον, ἐγύρισαν ὅλα τὰ σ στρατεύματα τοῦ βασιλέως χαὶ 

ὅλοι μὲ μίαν φωνὴν εἶπαν τοὺς ζαμπίτιδές των τί θαροεῖτε “ με "» φ Ἢ νυν ως μ ὃς ρθε 

Ἂς «γ: -ςῶῶσ ᾿ λε Α - - ΄ ἌΝ ΘᾺ ὑραν ἡ : ἐσεῖς! πῶς νὰ πολεμήσωμεν ἡμεῖς υἱὲ τοὺς ἀδελφούς μας χαὶι 
΄ 

υὲ τοὺς ἜΩΣ πε, μας; αὐτὸ δὲν τὸ χάμνομεν ποτέ! χαὶ 
Ψ,-- , 

εὐθὺς ἄρχισαν μεγαλοφώνως τὸ, ἀλά,; ἀλά! καὶ ἐπῆγαν τρε- 
ι » , " Μ τι “δ κ᾿ - 

χοντες χαὶ ἀγχκάλιασαν τοὺς ἄλλους, καὶ ἄρχισαν νὰ φιλοῦνται" 

οὕτως ἡνώθησαν ὅλοι χαὶ ἔγ: 
»" . ΜΗ “»ΣὝ»Ὃ , 

γιναν τὸ ἕνα χατὰ 'τοῦ βασίλεως, 
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ὅστις βλέπων τὰ γινόμενα ἔφυγε καὶ ἐπ τ γεν εἰς τὴν ᾿Αδρια- 
, 

νούπολιν, ὁμοίως χαὶ ὁ Ραμῆ βεζιραζέμης, χαὶ ὃ γενίτζερ ἀγασὴ 

Τότε ὁ Δαμὰτ Χασὰν πασᾶ: χαϊμεχαάμης ἐπῆγεν ἐν ταὐ- 

τῷ ἐχεῖ ὁποῦ τον ὁ σουλτὰν ᾿Αχμέτης χαὶ τὸν ἐπῆρε χαὶ τὸν 

ἐχάθησεν εἰς τὸ τάχτι" ὁ δὲ πρῴην σουλτὰν Μουσταφᾶς ἐπὴγϑε 

χαὶ ἐκάθησεν ἐκεῖ ὁποῦ ἦτον ὁ σουλτὰν ᾿Αχμέτης σφαλισμέ- 

γος εἶτα ἐσηχώθηχαν τὰ στρατεύματα ὅλα χαὶ ἦλθαν εἰς τὴν 

Αὐδριανούπολιν καὶ ἐπροσχύνησαν τὸν νέον βασιλέα - ἔπειτα εὐ- 

γῆχαν ἔξω εἰς τὰ τζαδίρια ὅ τε βαδιλεὺς καὶ τὰ στρατεύματα 

καὶ ἄρχισαν νὰ γυρεύουν τὸ τζουλοῦσι, χαὶ υὲ τὸ νὰ μὴν ἦτον 

βασιλιχὰ ἄσπρα νὰ τοὺς δώσουν ἐπῆραν ἀπὸ μεγάλους ἀνθρώ- 

ποὺς, χαὶ πρχγματευτὰς χαὶ᾿ ἀπογέμισαν τὸ τζουλοῦσι. 

Κατ' ἐχείνους τοὺς χαιροὺς ὦντας ὁ ᾿Αντίοχος βόδας εἰς 

τὴν ᾿Αδριχνούπολιν χαὶ γυρεύωντὰας τὴν αὐθὲντείαν τῆς Μολ- 

βασιλεία 
σουλτὸν 

᾿Αχμέτη. 

αὐθέντης 
Μπογὸ χα 
νίας ὃ 

δαδίας χρυφίως, τὸ ἄχουσαν οἱ ἄρχοντες Μπογδάνοι χαὶ ἐσηχώ- Μιχάλόο- 

θηχαν χαὶ ἐπῆραν τοὺς ριαγιάδες ὁποῦ εἴχᾶν ἔχθει νὰ ἐγχα- 

λέσουν τὸν Κωνσταντίνθοδα, τόσοι παπάδες χαὶ ἄλλοι παράνω 

ἀπὸ τριαχόσιοι ὀνομάτοι, χαὶ ἐπ τγαν ὅλοι ἴσια ἐκεῖ ὁποῦ ἦτον 

τὸ τζαδίοι τοῦ βασιλέως, χαὶ βλέπωντάς τοὺς ὁ βασιλεὺς ἐλά- 

λησε τὸν ἐπίτροπον καὶ τὸν εἶπε: στεῖλε νὰ ἰδῇς αὐτὴ ἡ σύ- 

ναξις τί ἄνθρωποι εἶναι χαὶ τί γυρεύουν"; στέλλωντας καὶ ἐρω- 

τῶντάς τους εἶπαν: εἴμεσθεν Μπογδάνοι, σχλάθοι τοῦ βασιλέως, 

χαὶ μὲ τὸ νὰ εὔγαλαν τὸν αὐθέντην ὁποῦ εἴχομεν, ἤλθομεν 
᾽ 

νήσωμεν χαὶ γὰ προσπέσωμεν εἰς τὸ ἔλεος τῆς βα- « “2. Ὡ 
ἱπῖ Ὁ. 

[ΦῚ Ω͂ Ἑ - ας, 

͵ 5» 
σιλείας νὰ μὰς ἐλεήσῃ αὐθέντην ἀπὸ ἀνάμεσόν μᾶς " ἐπῆγεν ὃ 

᾿"ὮἪ 

ἐπίτροπος εἰς τὸν ᾿βχοιλέχ χαὶ εἶπε τὸ ζήτημά τοὺς, χαὶ ἃΞ 
ι ε ᾿ ΕῚ 7 ἜΡΟΣ ὡ ᾿ « 

ποχριθεὶς ὁ βχσιλεὺς εἶπε πήγαινε λόάλησέ τους" χαὶ ὅποιον 

θέλουν ἀπὸ ἀνάμεσόν τους, φόρεσέ τὸν χυθάδι χαὶ ἀς πηγαίνῃ 

Τοὺς ἐλάλησεν ὁ ἐπίτροπος καὶ τοὺς ἐρώτησε λέγων, ποῖον θεΞ 

λετε ἀπὸ ἀνάμεσόν σὰς νὰ φορέσω καθάδὶ; πιάνοντε: αὐτοὶ τὸν 

δας Ῥα- 

χοθίτζας. 
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Μυνάλθοδα εἶπαν, αὐτὸν θέλομεν! καὶ ἐφώναξε χαὶ ὁ χοινὸς 

λαὸς φίϊ δουμνιατά! χαὶ οὕτω τὸν ἐφόρεσεν ὁ ἐπίτροπος 

χκαθάδι, καὶ ἐγύρισε μὲ τὸ καδάδι καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ᾿Αδρια- 

νούπολιν ὁ δὲ ᾿Αντίοχος βόδας ἐπῆγεν εἰς τὴν Πόλιν ἄπρακτος. 

ἄφανι- Ὃ βασιλεὺς δίδωντας τὸ τζουλοῦσι τῶν γιανιτζάρων χαὶ 
σμὸς ζορ- 
μπάδων τῶν λοιπῶν στρατευμάτων, ἐσηκώθη καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Πόλιν, 

ἔχαμιε τὸν Τζαλίχ ᾿Αχμὲτ γενίτζερ ἀγασὴ μὲ τρία τοὐγια- 

πρὸ τοῦ ὅμως νὰ ἔλθῃ ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν Πόλιν, ἐξεχίνησε 

δύο ἡμέρας προτήτερα τὸν ρηθέντα Τζαλὶχ ᾿Αχμέτην διὰ νὰ 

ἐξετάσῃ περὶ τῶν ζορμπάδων, μήπως καὶ ἔμειναν τίποτες κου- 
, ὶ ἐλθὼ δὲ τ ΠΣ αν νας Η ὦ σούρια, καὶ ἐλθὼν δὲν ηὗρε χανένα " χαὶ οὕτως ἔφθασεν ὁ βα- 

σιλεὺς, τὸν ὁποῖον τὸν ἐπῆγαν πρῶτον εἰς τὸ ᾿Εἶπι χατὰ τὴν 

συνήθειαν χαὶ τὸν ἔζωσαν τὸ σπαθί, χαὶ ἐχεῖθεν τὸν ἐπῆγαν 
Α .] οι ᾿ 

εἰς τὸ βασιλικὸν σαράγι, καὶ οὕτως εἰρήνευσαν τὰ πράγματα" 
Ὕ “ , « . -" 3 ᾿ κ᾿ ᾽ 

ἦσαν δὲ τρεῖς, τέσσαρες, οἱ ὁποῖοι ἀγκαλὰ χαὶ εἶχαν εἰρηνεύσει, 
“ ε Α ΓΝ θῶν! , “ » , 

ὅμως ὁ βασιλεὺς ἠξεύρωντᾶς τους πῶς ἐστάθησαν χεφάλαια τῶν 
, Ψ ᾿ 

ζορμπάδων, χαὶ θέλωντας νὰ τοὺς ἐξολοθρεύσῃ τοὺς ἔχαμε κα-- 

πιτζιμπασίδες καὶ τοὺς ἔστειλε μὲ χαῤθάδια εἰς τοὺς πασάδες 
᾿ : , Η ᾿ - , , ΣΝ 

διὰ νὰ προμιηνύσουν τὸν μουσδὲν τοῦ νέου βασιλέως, δίδωντας 
Ν Φῳ 5 Α 7 , , " ε 

τὸν χαθ᾽ ἕνα ἀπὸ τρία τέσσαρα χασάδια, καὶ ἐγῤηθαι ὁ βασι- 

ὃ- --. Ν τ εὶ Ὡ 
.ὦ --ἰ 

ῶ- λεὺς ἐχεῖνον τὸν πασᾶν εἰς τὸν ὁποῖον ἦτον 
, ᾽ Ἁ ᾽ ᾿ ε Α ᾽ ᾿ ε -- ΝΜ 

καθένας ἀπὸ αὐτοὺς ὑστερώτερον, εὐθὺς ὁποῦ ἔλθῃ νὰ κόψῃ τὸ 

κεφάλι του καὶ νὰ τοῦ στείλῃ τοῦ βασιλέως, χαὶ νὰ πάρῃ καί 
᾿ 

ὅσα ἄσπρχ εἰ ὑρεθοῦν χοντά τοὺς νὰ τὰ στείλῃ εἰς τὸ μιρί" καὶ 

υὲ αὐτὸν ἘἰΑ τρύπον τοὺς ἐσκότωσεν ὅλους. 

δίδει δ ἐξ Τότε ὄντες οἱ ζορμπάδες εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν ἐγύ- 

Αἰπορρή- ρευαν χαὶ ἀπὸ τὸν ἐξ ᾿ 

τῶν μερὶς ποσότητα τος μὰ αὐτὸς πέρνωντας τὴν εἴδησιν ἐχρύθη: χαὶ 
χὰ ἄσπρα, Ὑ Ἢ 

χαὶ ἀνα- ἐθδούλλωσαν τὰ σπίτιά του εἰς τὴν Πόλιν: ἀφ᾽ οὗ δὲ ἦλθεν ὁ 

λαμθάνει 
ὃ δραγου- ε 

, , "Ὁ ,ὔ Ψ ,ὔ ᾿ 

μάνος ὃ μετὰ τοῦ Νιχολάου βόδα τοῦ τότε μεγάλου δραγουμάνου, χαὶ 

Απορρήτων ᾿Αλέξανδρον μίαν μεγάλην 

᾿ ΄ ε τῶν εἶὰ 

βασιλεὺς εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἦλθε καὶ ὁ ἐξ ᾿Απορρήτων 
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ἦσαν χρυμμένοι ἕως ὁποῦ ἔόαλαν μεσίτας : ὕστερον εὐγῆκεν ὁ υἱός τῆ 

Νικόλαος βοεθόδας καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν χεχαγιᾶν τοῦ ἐπιτρό- τὴν τιμήν 

που, χαὶ ὑπεσχέθη νὰ δώσῃ μίαν ποσότητα ἄσπρων, τὰ ὁποῖα ὍΛΗΣ 

ὕστερον χαὶ τὰ ἔδωσε, χαὶ ἔτσι ἐδιωρθώθη, χαὶ τὸν ἐφόρεσαν 

χαδάδι διὰ νὰ ἦναι πάλιν μέγας δραγουμάνος, καὶ ἐξεθδούλ- 

λωσαν χαὶ τὰ ὀσπίτιά των. 

Ὁ Μιχάλόοδας ἐρχόμενος μὲ τοὺς ἄρχοντάς του εἰς τὴν 

Πόλιν, ἔχαμαν ἀγωγὴν νὰ φέρουν τὸν Κωνσταντίνοοδα ἀπὸ τὴν 

Καθάλαν νὰ χριθοῦν μαζί του, λέγοντες πῶς ἔφαγεν ἄσπρα ἀπὸ 

τὴν τζάραν χαὶ τὰ ἐγύρευαν " καὶ ἔστειλαν χαὶ τὸν ἔφεραν χαὲ 

τὸν ᾿ΤΕτμ θα προσπίπτωντας δὲ εἰς τὸν Τζαλὶκ ᾿Αχμὲτ πα- 

σἂν τὸν γενίτζερ ἀγασή, τὸν εὔγαλε καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸ σπίτι 

του, χαὶ ἔμειναν οἱ Μπ πογδάνοι. 

ὋὉ Ἰζαλὶκ ᾿Αχμὲτ πασᾶς ὦντας τότε μέγας χαὶ πολὺς ὃ βασι- 

χαὶ θαρρετὸς εἰς τὸν βασιλέα, ἀναχατώνετο εἰς χάθε ὑπόθεσιν, ΜΟΣΘΕ ΤῸ 

ἔχωντας ἐλπίδα νὰ πάρῃ γλήγορα καὶ τὴν βοῦλλαν χαὶ τόσον ἀπὸ τὰ 

εἶχε χώραν, ὁποῦ μίαν τῶν ἡμερῶν ἐπροσχάλεσε τὸν βασιλέα γεν ττεῦ 

εἰς τὸ ἀγᾶ καπ τισὶ χαὶ τὸν ἐφίλευσε" περνῶντας ὅμως μερι- ᾿ὄποτον 

καῖς ἡμέραις ἐπ τρόσταξεν ὁ βασιλεὺς τὸν βεζιραζέμην νὰ φέρῃ ὕστερον 

τὸν Τζαλὶκ ᾿Αχμὲτ πασᾶν μαζί του εἰς τὸ σαράγι" ὁ δὲ Τζα- πῆγες 

λίχης ἐχαίρετο, θαρρῶντας πῶς θέλει νὰ τὸν δώχῃ τὴν βοῦλ- 

λαν᾽ πηγαίνοντες μέσα, ἐμήνυσε νὰ ἔλθῃ πρῶτον ὁ ᾿Αχμὲτ 

πασᾶς βεζιραζέμης, τὸν ὁποῖον ἐπρόσταξεν ὁ βασιλεὺς νὰ φο- 

ϑέσῃ χαθδάδι τὸν Τζαλὶχ ᾿Αχμὲτ πασᾶν, χάμνωντάς τον Κύ- 

πρους πασασῆ" ἀφ᾽ οὗ ἐφόρεσε τὸ καδάδι, θέλωντας νὰ εὔγῃ 

ἔξω νὰ χαθαλιχεύσῃ, δὲν τὸν ἄφηχαν, μόνον ἔχοντες ἕτοιμον 

τὸ σαντάλι τοῦ ὑποσταντζίμπαση τὸν ἔῤαλαν μέσα καὶ τὸν 

ἐπῆγαν χατὰ τὸ ᾿Αχὶρ χαπισί, καὶ ἐκεῖ εἶχαν χάτεργον ἑἕτοι- 

μασμένον, καὶ βάλλοντές τὸν μέσα χαὶ πηγαίνοντές τὸν ἕως 

εἰς τὰ νησία, τὸν ἔπνιξαν. Ἵ5. 1: αρίς 

Τὸν δὲ Φιραρὶχ Χασὰν πασᾶν, εὐθὺς ὁποῦ ἦλθεν ὁ βα- χε: 



το ΚΑΙΣΆΑΡΙ ΘΙ ΔΑΜΘΟΝΤΕΗ 
ΓΑ 

ἜΕ οὔ- » 3, βοῖ με σιλεὺς εἰς, τὴν Πόλιν, τὸν ἔκαμε πάλιν τεφτερδάρην μὲ τρία 

υπρία τού- τούγια. 

γς ᾿Αφ᾽ οὗ δὲ ἐπέρασεν ὀλίγος καιρὸς εὔγαλεν ἀπὸ τὸ βεζα- 
βεζίρης ὃ λα μὸς ρέτι τὸν ᾿Αχμὲτ πασᾶν χαὶ τὸν ἔστειλε νὰ χαθήσῃ εἰς τὸ 

"“Χαπὰν σπίτι του, ἐπειδὴ ὥντας καλὸς ἄνθρωπος δὲν ἀναχατῴθη εἰς 

πασᾶς. ταῖς τῶν ἄλλων χαχοσύναις, καὶ ἔδωχςε τὴν βοῦλλαν τῷ Δα- 

μὰτ Χασὰν πασᾷ γαμθρῷ του, ὁποῦ ἐδχστοῦσε τὴν ἀδελφήν 

του Χατιτζὲ σουλτάναν. 



ΒΡ. 

ΔΑΠΟΝΤΕ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓῸΣ ΑΝΔΡΩΝ ἘΕΠΙΣΗΜΩΝ. 

(1η00.---.78 

---- θέμα --- 



ΑΙ ΤΊ ᾿- 

ὑπ τηκίμε, σὰ κα ζΟπΟΛΕΝΝ 



Κατάλογος ἱστορικὸς ἀξιόλογ ς τῶν ζαθι ἡ μᾶς 
-» ΩΣ 

χρηματισάντῶν ἐπισήμων Ρωμαίων, π᾿ πιῖ- 

νῶν μεγάλων συμ 

ἀρχόμενος ἀπὸ τοῦ χιλιοστοῦ ἑπταχοσιοστοῦ 

ἔτους, ἕως τοῦ ἐνεστῶτος ὀγδοηχκοστοῦ τε- 

πρτου: χαπταστρωθεὶς παρὰ Κωνοταντίνου 

ο ο υ τοῦ μετονομασθέντος 

3 το ΝΜ Ν Φ ͵ 

Ἀνδρῶν σοφῶν ἄθροισις χαὶ ἐπισήμων, 
Δ τ 29 7 ε ᾿»» , 

οὺς ὃ νῦν ἐόλάστησεν, ὡς ρόδα, χρόνος. 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΈΩΣ. 

Διονύσιος ὃ Σερογλάνης σοφώτατος πατριάρχης Κωνσταν- 
, , ᾽, ,ὔ » ι ᾽ ι ΄, 

τινουπόλεως: τούτου φαίνονται δύο εὐχαὶ εἰς τὴν Παναγίαν, 
« ᾿ ᾿ ε 

ἀνυυμνοῦμεν τὴν δόξαν της, τὰς ἔχω, χαὶ τὸ παρὸν ὑπόμνημα: 

ἐγ “- - 

«Υπόμνησις περὶ τοῦ θαύματος, ὅπερ πεποίηχεν 

Κυρία Δέσποινα Θεοτόχος πρὸς τὸν ἀχρεῖον ἡ 
. - Ἂν “Ὁ , “ ᾿ , 

αὐτῆς δοῦλον Διονύσιον τάχα, χαὶ Πατριάρ- 

χὴν Κωνσταντινουπόλεως. 

᾿Επλήσθη χαρᾶς ὄντως τὸ στόμα ἡμῶν, χαὶ ἡ γλῶσσχ 

ἡμῶν ἀγαλλιάσεως, δι ἧς ἀνχγγέλλειν οὐχ ἂν σιγήσωμεν τὰ 

τοῦ θεοῦ μεγαλεῖα, χαὶ ἀνχχηρύττειν εἰς δόξαν αὐτοῦ τὰ θεῖχ 
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τεράστια - χαὶ χχτὰ τὸν δίχαιον Ἑωῤφίχν χὰ 
, . " 4 

« υστήριον Βχσιλέως γᾶρ φησι χρύπτειν χαλὸν, τὰ ὁὲ ἔργα 
: 

- δ “ ἊΝ ἂν . "ἐ 

τοῦ θεοῦ ἀνακηρύττειν ἔνδοξον »᾽ οὐ χρύπτοντες τὸν βυθὸν τοῦ 
, 5 2 ΛΟ ΡΥ ἩΕΕυν ΣΕΥ ΚΣ ἐλέους, καὶ τὴν βρύσιν τῶν ἀπείρων θαυμάτων τῆς Θεομήτορος, 

“ .ΝΝυ “Ἔ , Ω “» -" » ΠΝ ς:ν 

σὰ φημι ὁι. αὐτῆς ἄενναως, χάριτι τοῦ μονογενοῦς αὐτῆς υἱοῦ, 

- : - “- 7 ι “- “- "αὶ 7 ᾽ , Α 

τοῖς ἐν θερμή τῇ πιοτεὶ χαὶ τῷ τῆς δράμημα: ἐντόνῳ, πρὸς 

- δ ! Ἂν πάν Σ εύγουσι ὀχψιλεύεται μ᾿ Κοὶ - ὃ « Ξ ») Ἐπ « δὲ ς “ ΚΟ ΠῚ Ν Φ ̓  
δὲ 

ω) 1] 
" 

ταριθμοῦν- 

τες τοῖς μυριαρίθμοις νην θχύμασ: καινόν τ', ἀξ πρόσφατον 

τὴν ἕτερον, ὅπερ χατὰ 
, . , » » ᾿ ἊΝ 

ενεστωσοαν ἡυξραν' εξ αὐτῆς ταυτῆς ͵ ϊ " 3 

ἄ, Ξ ξ "ἣν Ν 
τῶν ἀπηλπισμένων ἐλπίδος, παρὰ χδόξως ἡμῖν τεθχυματοὐργηταὶ, 

Σ ᾽ ,ὔ ᾿ , , 

πρὸς τοῖς ἄλλοις θαυμασίοις, οἷς ἐποίησε πρὸς ἐμέ, ἰάσχτο τὴν 
͵ 

᾿ ᾿ Ν ᾽ “- , “" 

Πρὸ γῶρ ἤδη τριῶν ἐνιαυτῶν, πάθει μέ τινι σωματικῷ 

ἁμαρτιῶν μοι ἐγένετο, ὅπερ βὸ ουθωναχοίλης ἦν 

εἶδος, μέχρι τῶν κάτω τὴν ὄγχωσι» ἐπιτεινόμενον, οὗτινος ἀ- 

νιάτου ππμοίνντος χαὶ ΠΡΝΥ͂Ν ΒῸΝ τὴν θλίψιν ὁσημέραι προσ- 

᾿ Α Α "- - ΄ . “Ὁ 

ἐξέτεινα πρὸς τὴν χοινὴν τῶν πιστῶν προστασίαν χαὶ. τῶν 

χαταπονουμένων ἀντίληψιν, ἐκ βάθους ψυχῆς αὐτῆς δεηθεὶς 

ρύσασθαί με τοῦ δεινοῦ ἐχείνου συμπτώματος, υνηδαμόθεν ἑτέ- 

ρωθεν ἀπαλλαγὴν ἔτι τοῦ νοσήματος, ἢ ἐξ αὐτῆς καὶ μόνης 

μξ προσδοχᾷν, καθομολογοῦντα τοῖς λόγοις, καὶ ἐπιθεδαιοῦντα 

τοῖς δάκρυσι. 

Κἀντεῦθεν ἀνυπερθέτως μετὰ τὴν ἱερὰν λειτουργίαν, ἧ- 

μέρας οὔσης χυριωνύμου, δεχάτην τρίτην ἄγοντος τοῦ ᾿Ιουλίου 

υτηνὸς, κατὰ τὸ τρέχον δηλαδὴ τοῦτο χιλιοστὸν ἑξαχοσιοστὸν ἑ- 

Θδομηχοστὸν χαὶ ἔννατον ἔτος, χατέλαθον τὴν ἔξω τῶν τειχίων 

τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεο- 

τόχου, βρύουσαν ἐχεῖθεν τὰς «ἰάσεις Ζωοδόχον Πηγὴν, καὶ οὖ- 

σαν χαὶ ὀνομαζομένην οὑτωσὶ φερωνύμως᾽ ἐν ἥ τὸν ὕμνον 
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,ὔ 

πὴς παραχλήσεως, “σὺν ὁ ἀγαθοῦ ραντίσμασιν εὐλαρῶς ἐξετε- 

οὐβδᾳ εἶτα τῶν σωτηρίων αὐτῆς ναμάτων ἀντλήσαντες, καὶ 

νιψάμενος ἐν μεθέξει με γενέσθαι τῆς ψυχιχῆς χαὶ σωματιχῆς 

ἰζσξως, ἱχέτευον τὴν τοῦ ἐλέους πηγὴν, ὡς ἄλλον πάνυ πολ- 

λοὶ τῆς σφῶν σωτηρίας τεσυχη κότες ἐκ τῆς ἐν πίστει ἀρύσεως 

τῶν σεθασμίων αὐτῆς ρείθρων χαθιστόρηνται. Παραγρῆμιά τ᾽ ἐ- 

χεῖθεν ἀνακάμπτων, ἐν χρήσει ἐγενόμην δι τὸ μαχροδ! 'άστα- 

τὸν ἱππεύσεως, καὶ τοῦ ἵππου ποὸς οὐδεμιᾶς ὁρωμένης αἰτίας, 

ἀλλὰ προνοίας κέντροις, ἀοράτως πληγέντος, εὐθυπορεῖν οὐχ 

ἰσῚ ύομεν᾽" ἀλλὰ ὧδε χάἀχεῖος δι αὐτοῦ τεταγμένοις κινήμασιν 

ἀπροαιρέτως ἐφερόμεθα, καὶ μόλις ἀνεσώθημεν οἴχαδε περιαλγεῖς 

ἅμιχ χαὶ λίαν τἰρφ νοις τούτοις τοιγαροῦν τοῖς ἀκχθέκτοις ὃ 

ἵππος κινήμασι θλίψας, ὡς δοκεῖ, καὶ χενώσας ἀψοφητὶ χαὶ ἡ- 

ρέμα τὴν ὄγχωσιν τοῦ οἰδήματος, ἀντὶ χειρὸς ἀχεστορίδος τινος, 

ὑπὲρ χατάληψιν καὶ αὐτῆς τῆς αἰσθήσεως ὅλους τοὺς ἰχῶρας ἀ- 

πεμάξατο. Καὶ μεθ᾽ ἱκανὸν ἔγωγε γνοὺς ἐμαυτὸν ἄλλον ἀντ᾽ ἄλ- 

λου σχεδὸν, ὡς ἄρδην τῆς ὑγχώσεως ἀφανισθείσης, (ὦ τῶν θαυ- 

μασίων σου Κύριε) ἐξεστηχὼς ἐγενόμην, καὶ αὐθωρὸν ὑγενὴς ἀπο- 

χατχστὰ-, ὄναρ ἔλεγον εἶναχι τὸ παράδοξον ἐχεῖνο τεράστιον. Διὸ 

δοξάζειν τὴν ὑπερένδοξον Δέσποιναν, μεγάλῃ τῇ φωνῇ, σὺν πᾶσι 

τοῖς περὶ ἐμὲ, τοῖ: πρότερον εἰδόσι τὴν ὄγχωσιν χαὶ τὸ πάθος, καὶ 

ἀνυμνεῖν ἐξεγεῖρ ούμεθα, χαὶ εὐχαριστηρίους ᾧδὰς αὐτῇ ἀναπ τεμ.- 

ψάμενοι τῆς περὶ ἡμᾶς αὐτῆς χηδεμονίας, χαὶ ταχείας ἀντιλύή-- 

ψεως, χαὶ ἀπαλλαγῆς τοῦ γαλεποῦ ἀρρωστήματος ἐν αὐτῇ τε 

τὴν σωτηρίαν ἡμῶν χαὶ ἴασιν ἐχείνου τοῦ νοσήματος βεθαίως 
, καὶ ἀνεπισφαλῶς ἀναγράφοντες χηρύττομεν ἀσιγήτως τὴν ταύ- 

τὴς εὐεργεσίαν ἐν θαύματι καὶ πᾶσιν ἐπιθεθαιοῦμεν διὰ τοῦ 

παρόντος ὑπομνήματος, ὅπως ἐν περιστάσει, καὶ θλίψει, χαὲ 

παθῶν παντοίων ἐφόδῳ γεγονὼς ἕκαστος, ταχέως ἐν πίστει προσ- 
ὃ , - , ι “- ΄, ἘΝ Θαι θρ “» ᾿ -" 
ράμῃ τῇ Παυόγνῳ μητρὶ τοῦ Κυρίου καὶ θεοῦ χαὶ Σωτῆρος 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, χαὶ οὐ χκαταισχυνθήσεται. ᾿Αλλὰ δὲ αὐὖ- 
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τῆς τοὺς δεσμοὺς διαρρήξει πάσης χαχώσεως, χαὶ τῶν δεινῶν 
ἁπάντων χάριτι τοῦ Μονογενοῦς αὐτῆς ἀνασωθήσεται, ὡς ἐγώ. 
Περὲ τούτου δὲ χαὶ περὶ ἄλλων πολλῶν θαυμασίων, ὧν ἐποίησε 
χαὶ ποιεῖ χαθ᾽ ἑχάστην εἰς ἐμὲ, ὕμνον, καὶ εὐχαριστίαν μετ᾿ εὐ- 

χῆἧῆς ἀναπέμπω τῇ Κυροίᾳ μου, χαὶ δέξαι ταῦτα ὡς νηπίου 
ψελλίσματα. 

Μεγαλύνων, μεγαλύνω σε, ἴἼΛλχραντε, τὴν τὸ γένος ἡμῶν 

μεγαλύνασαν. Δυσωπῶν, δυσωπῶ σε, Πανύμνητε, τὴν ἀεὶ δυσω- 

ποῦσαν τὸν Κύριον" ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν εὐλο- 
ὧν, προσχυνῷ. χαὶ δοξαάϊζ ξ ὁ ἀγροεῖος ἐγὼ χαὶ ἀνόξιος ὃ γῶν, τ ροσχΏνω, αὶ οέαςφῶ σὲ ο ἄχρειος ξγω Χαι ανσζιος ου- 

λος σου. Ποίαν γὰρ ἱκεσίαν προσάξω σοι, τὴν ἀεὶ ὑπὲρ ἁπάν- 

Ὡς, τῶν ἱχετευούσῃ χριστιανῶν, ὁ ἐναγὴς, χαὶ ἐσπιλωμένος χαὶ ταῖς 

αἰσθήσεσι, χαὶ τοῖς νοήμασι, τῇ καθαρᾷ χαὶ ἀμώμῳ μητρὶ τοῦ 

ἀληθινοῦ φωτός; Ποίας χεῖρας ἐχτείνω πρὸς τὴν βχστάσασαν 
᾿ Α “ - , - Ἵ " 

χερσὶ τὸν τῶν ὅλων Θεόν; ὅμως χατῃσχυμένω προσώπῳ, χαὶ 
᾽ - ’ ͵ »χν Ν Ἔ ᾽ ᾿ . ε 

εἰς γῆν νεύοντι προσπίπτω σοι: "Επιὸς ἐπ᾿ ἐμὲ τὸν ἁμαρτω- 
Δ, ε , Α " ἣΝ , , - ᾽ 

λὸν, ἱχέτευσον τὸν χοινὸν δεσπότην, χαὶ πλάστην τοῦ ἀνθρω- 
΄ " ᾽ - , ε δ, 2, ᾿ ’ὔ “42 πίνου φυράματος. ᾿Εξιλέωσαι ὡς μήτηρ τὸν φ'λοιχτίρμονα Κύ- 

ριον ἔχτεινόν σου τὴν χεῖρα" σχεπασάτω με ἡ δεξιά σου" τὸ 
Ῥνι ᾿ ᾿ ΝΥ ,ὔ Ψ 

λοιπὸν τῆς ζωῆς μου ἀνεπιθούλευτον διατήρησον " φώτισόν μου 
ι “- ι : δ, , : - Ξ , , 

τὸν νοῦν, καὶ τὴν χαρδίαν χαθάρισον- ἵνα ὑμνῷ χαὶ μεγαλύ- 

νω σε, περὶ ὧν ἐποίησας, καὶ χαθ᾽ ἑκάστην ποιεῖς, ἐξαιρέτως εἰς 

ἐμὲ, τῇ θερμῇ προστασίᾳ σου, χαὶ χραταιᾷ βοηθείᾳ σου, νῦν, 
᾿ 9.» - ᾽ 3 

καὶ ἀεὶ, χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν». 

Τούτου φαίνονται χαὶ αἱ παροῦσαι ἐπιστολαὶ εἰς Ρωσσίαν, 
" 

χαὶ αἱ ἀποχριτικαὶ πρὸς αὐτόν. 

Διονύσιος ἐλέῳ θεοῦ, ἀρχιεπίσχοπος Κωνσταντι- 

νουπόλεως, νέας Ῥώμης, καὶ οἶχο 

τριάρχῆς. 

υμενιχὸς Πα- 

΄ - ᾽ , « 

Γοῖς γαληνοτάτοις, χραταιοτάτοις, εὐσεθεστάτοις, καὶ χρι- 
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στιανιχωτάτοις, ἐλέει θεοῦ, μεγάλοις αὐθένταις, χαὶ μεγάλοις 

δουξίν, ᾿Ιωάννῃ ᾿Αλεξιοσίτζῃ, Πέτρῳ ᾿Αλεξιοοίτζῃ, πάσης με- 

γάλης μικρᾶς τε χαὶ λευχὴς Ῥωσσίας αὐτοχράτορσι, πολλῶν τε 

ἄλλων αὐθεντιῶν χαὶ γαιῶν ᾿Ανατολιχῶν τε χαὶ Δυτιχῶν, καὶ 

πάντων τῶν βορείων μερῶν πατριχοῖς χαὶ προπατοριχοῖς κλη- 

ρονόμοις, καὶ κυρίοις, χαὶ ἐξουσιασταῖς, χατὰ πνεῦμα τὸ ἅγιον 

ἀγαπητοῖς, χαὶ περιποθήτοις υἱοῖς τῆς ἡμῶν μετριότητος, χά- 

ρῖν, ἔλεος, εἰρήνην βαθεῖαν, χράτος ἀχαταμάχητον, χαὶ ἀστα- 

σίαστον διαμονὴν ἐπευχόμεθα παρὰ τῆς ζωχρχικῆς, ὁμοουσίου, 

χαὶ τρισυποστάτου θεότητος, σωτηριωδῶς τε χαὶ νικηφόρως συν- 

τηρουμένοις, παρ ἡμῶν δὲ εὐχὴν, εὐλογίαν, καὶ συγχώρησιν. 

“Ὥσπερ τῷ πυρὶ αὐτομάτως ἕπεται τὸ φωτίζειν, χαὶ τῷ 

υὐρῳ τῷ εὐωδεῖν, οὕτω καὶ τοῖς φιλοθέοις ἤθεσί τε χαὶ τρό- 

ποις ἀναγχαίως ἀκολουθεῖν τὸ ὠφέλιμον: τοῦ τῆς οἰκουμένης 

φωστῆρος, Βασιλείου τοῦ οὐρανοφάντορος διαγγέλλοντος πᾶνυ 

χαὶ κηρύττοντος συνῳδά τι τούτῳ, χαὶ τοῦ τῶν Νυσσαίων Γρη- 

γορίου του θεοχήρυχος, τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἀνδρὸς ἔννοιαν, τούς τε 

πόρρω, καὶ τοὺς πέλας ἐπωφελεῖν, χαθάπερ τὰ τῶν ἀρωμάτων 

εὐώδη τῆς ἰδίας εὐπνοίας τούς γε προσπελάζοντας, χαὶ τὸν πα- 

ραχείμενον ἀέρα ἀποπληροῖ, καὶ τὸν φύσει ἀγαθὸν παρεχτιχκὸν 

ἀγαθῶν παντοίων, χαὶ τοῖς λοιποῖς γίνεσθαι. Ἡμῶν δὲ τὴν ἀ- 

ψευδεστάτην ταύτην γνῶσιν διὰ τῆς δεδοχιμασμένης πείρας 

ἀριδήλως πεπληροφορημένων ἐπὶ τὴν χραταιοτάτην ἀχρώρειαν 

τῆς βασιλικῆς μεγαλειότητος τῶν γαληνοτάτων ἡμῶν ἐν Χρι- 

στῷ Βασιλέων, τὴν περαίωσιν τῶν ἀποφθεγμάτων τούτων φι- 

λοθέως ἐπέγνωμεν. Καὶ γὰρ ἡμᾶς τοὺς πρὸς θεὸν θερμοτάτους 

ὑμῶν εὐχέτας βασιλοπρεποῦς καὶ πανσεοάστου γράμματος κα- 

τόχους γενέσθαι κα «ταξιώσαντες, μεγάλην ἡμῖν τὴν χαράν, καὶ 
εἶ ᾿ "» 25 ..ἢ , » , “- -» Χ 

τὸ χαύχημα ἀνεξάλειπτον πάντως προὐξενήσατε, πολλῷ δὲ 

υᾶλλον, ὅτι χαὶ τῇ τῆς ἡμῶν μετριότητος ἱκετηρίῳ προετροπῇ 
͵ 

τε, καὶ δεήσει ἐπικαμφθέντες, τὸν ἐγχειρισάμενον ἡμῖν τὸ βα- 
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συλυκῦν; χα ἀσπὰ ο. 11} 

᾿ ἢ οὖν, πανευθύμου ζωῆς ἄγης᾽ ὅθεν τῶν τοῦ υἱοῦ 

τοῦ θεοῦ, χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν οἴκτων δεόμεθα, ἵνα ἐν πάσῃ 

θεαρέστῳ ἐργασίᾳ τῆς σῆς Μακαριότητος τὰς ὁδοὺς ἐνώπιον αὐ-Ξ 

τοῦ χατορθῇς ἧς. ἕνεχα χαὶ λοιπῶν τῶν πρὸς αὐτὸν εὐποιϊῶν, 

παντὶ τῷ τῶν Χριστιανῶν συστήματι, εἰρηνιχήν τε χαὶ εὐτυχὴ 
ΣΩ͂Ν Ἶ ᾿ , , ε , - -“ 

ζωὴν δωρήσηται. Προσέτι τῇ ὑμετέρᾳ ἁγιότητι πολλῶν ἐτῶν 
“- κ ᾽ Ἄς 9, “- -" 9 » 

χύχλους, ἐν εὐεξία τῆς ψυχῆς, καὶ τοῦ σώματος αὐτῆς, πρὸς 
Ὶ -“» » [δ κα ,ὔ " ͵ , ᾿ 

τὴν τῶν ὀρθοδόξων σύστασιν ἐφιέμεθα, χαὶ θεχρέστως τὸ λο- 
7 

γικὸν τοῦ Χριστοῦ ποίμνιον ποιμαίνουσαν, τῆς οὐρανίου, χαὶ 

ἀϊδίου υετὰ πάντων τῶν ᾿Αγίων μακαριότητος ἐπιτυχεῖν, χαὶ 
, κ᾿ “ ΄ 7 ᾿ ᾿ “ ( , 

γλυχυτάτην τὴν τοῦ Κυρίου φωνὴν ἀκοῦσαι: εἴσελθε εἰς χαρᾶν 
" ΄- " Μη: “- ᾿ “Ὁ 

ἐπουράνιον τοῦ Κυρίου σου. Ἔτι παρακαλοῦμεν τὴν ἐν τῷ ΧριΞ 
' 

δ » 

στῷ ἀδελφικήν σου ἀγάπην, χαὶ εἰς τὸ ἑξῆς δι ἐχφαντιχῶν σου ῖ 
γραμμάτων, ἀριν; τῆς ὑμῶν διαγωγῆς ἐπισχέπτειν, μὴ ἀμνήμων 

ἔστω. ᾿Επειδήπε ερ ἡμεῖς ἀεὶ τῆς ἀφ᾽ ὑμῶν ἐπισχέψεώς τὶ χαὶ 

πληροφορίας, ἄτοι πῶ; οἱ τῆς χαθ ὑμᾶς ἱερᾶς συνόδου πρόχρι- 

τοι τὴν διαγωγὴν ποιοῦσιν, ὁμοίως μοναχοί τε χαὶ λαϊκοὶ ἐν 

τίνι χαταστάσει διάγουσιν, εἰδέναι βουλόμεθχ. Ἡμεῖς μὲν θείᾳ 
. λ “- 

χάριτι χατὰ τὸ παρὸν ἐν τῇ ζωῇ ἐσμὲν, ἕως οὗ ἔλθῃ, ὅ ἀπό- 

χειται" χαὶ χατὰ τὴν σὴν πρὸς ἡμᾶς περὶ τοῦ πανιερωτάτου 

μητροπολίτου Γαόριὴλ τοῦ Χαλκηδόνος παραίνεσιν, ἵνα πρὸς 

τοὺς γαληνοτάτους ἡμῶν αὐτοχράτορας ὑπὲρ αὐτοῦ προστασίαν 

ποιήσωμεν ὅτι αὐτὸς διὰ τὴν τῶν Χριστιανῶν συναγωγὴν, τῇ 

αὐτοῦ προθυμίᾳ ἐπὶ δανεισμῷ ὑπόχρεως γενόμενος πρὸς οἰἶχο- 

δομὴν καὶ ἀνάχτισιν τοῦ θείου ναοῦ τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγα- 

λομάρτυρος, χαὶ πανευφήμου Εὐφημίας, τοῦ ἐν Χαλχηδόνι ὄν- 

(1) Ἕνεχεν ἀποχοπὴς φύλλου ἐλλείπει τὸ τέλος τοῦ πατριαρχιχοῦ 
Ὁ , Ἔ ᾽, γῶν 

γράμματος, ὡς χαὶ ἣ ἀρχὴ τῆς ἑπομένης πρὸς αὐτὸν ἀπαντήσεώς τοῦ 

ἐν Μόσχα πατριαρχείου . 
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τὸς προεχώρησεν ὡς χαὶ διὰ γραμμάτων αὐτοῦ γνωστὸν ἡμῖν 
᾿ -" ἐγένετο, πρὸ τοῦ τὸν ἀρχιδιά ἔχονον αὐτοῦ Παρθένιον πρὸς ἡμᾶς 

παραγενέσθαι. Ἡμεῖς χατὰ τὸ ἐν ἡμῖν, τοῖς μεγάλοις, καὶ γα- 
ε -“ 5 ᾽ - , 

ληνοτάτοις ἡμῶν αὐτοχράτορσιν, Ιωάννῃ ᾿άλεξιο οἰτζῃ, Πέτρῳ 

Αἰλεξιοσίτζῃ πρββθδλλοιμὶ χαὶ τὴν βασιλικὴν ταύτην ἐχλαμ- 

προτάτην μεγαλειότητα, περὶ τῆς συμοοηθείας ἐν τῷ χρέε! τὶ 

αὐτοῦ ΠΠανιερότητος παρχίνεσιν ἐποιήσαμεν. Καχεῖνοι γοῦν οἱ 

μεγάλοι αὐτοχράτορες χατανεύσαντες, χατὰ τὴν αὐτῶν προχί- 

ρεσιν ἠλέησαν, οὐ μὴν, ἀλλὰ χαὶ παρὰ τῆς ἡμῶν μετριότητος 

τὴ αὐτοῦ πανιερότητι διὰ τοῦ ἀρχιδιακόνου αὐτῆς πεντήχοντα 

ροὺ ύμπλιχ ἐπ τέμφθησαν. Παρ ὃ χαὶ εἰς σημεῖον τοῦ ἀδελφικοῦ 

ἡμῶν φίλτρου, καὶ δεξί ὠξηφὸς τῇ ὑμετέρα μαχαριότητι δὲ αὐ- 

τοῦ πώ 

᾽Ἔγρά ἄφη ἐν τῇ βασι) οὐρλῶι υξγαάλῃ τῶν πόλεων Μοσχο- 

βίᾳ ἀπὸ κτίσεως κόσμου ζσβ΄. ᾿Απὸ δὲ τῆς ἐνσάρχου οἰκονο-- 

μίας αχὶ, δ΄. μηνὶ μαΐῳ. 

« Οἱ Βασιλεῖς τῷ Οἰχουμενιχῷ Πατριάρχη 

Θείῳ ἐλέει ἡμεῖς οἱ το ον χαὶ χραταιότατοι μεγά- 

λοι Βασιλεῖς χαὶ αὐθένται, καὶ μεγάλοι δουκδῶ χνέζοι, ᾿Ιωζννης 

Αἰ λεξιοοίτζι ςς Πέτρος ᾿Αλεξιο οἰτζης, πάσης υ. μεγάλης, μικρᾶς, χαὶ 

λευκῆς Ῥωσσίας αὐτοχράτορες, Μοσχοθέίας, Κιοθίου, Βλαδημιρίου, 

Νοθογραδίου, Βασιλεῖς Καζανίου, Βασιλεῖς ᾿Αστραχανίου, Βχσι- 

λεῖς Σιθηρίου, αὐθένται Γχοδίας, χαὶ ὑεγάλοι δοῦχες Σμολέν- 

σχαξ, Τουερίας, ᾿Ιουγουρίας, Περμίας, Βιατχίας ἢ Βιάτχης Βουλ- 

γαρίας, καὶ τῶν ἑξῆς αὐθένται, χαὶ ὑξεγάλοι δοῦχες Νούογρα- 

ίχς τῆς χατωτέρω, ἢ μένον ἢ Ῥζενιχοθίας, Ρεζανίας 

Ροστοθίας, ᾿Ιαροσλαθίας, Βελοζερίας, Οὐδορίας, ᾿Οὐδορίχς, Κον- 

τινίας, χαὶ ἜΝ τοῦ βορείου χλίματος μονάρχαι, χαὶ ἡγε- 

μόνες τῆς κατ᾽ ΙΘηρίαν γῆς, τῶν τε Καρταληνῶν, χαὶ Γρουθι- 

νιχῶν ἢ Γρυζηνῶν, βασιλέων χαὶ τῆς Καῤαρδικῆς γῆς, τῶν τε 

Τὸ ζερχασίων, χαὶ ὀρξινῶν ἡγΞυόνων, χαὶ ἄλλων πολλῶν τοπαρ-- 
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χιῶν, καὶ γαιῶν ἀνατολικῶν τε χαὶ δυτιχῶν καὶ ἀρχτικῶν ἢ 

βορείων πατρικοὶ καὶ προπατοριχοὶ ἀράς αὐθένται, καὶ 
» ἕ ζ ν “ἡ ῬΨΆΙΑ λει Ὧς Ὧ “- ἐξουσιχσταί. Ἢ ἡμετέρα βασιλιχὴ μεγαλειότης τῷ παναγιω- 

τάτῳ, καὶ μαχαριοτάτῳ Κυρίῳ Διονυσίῳ, »γῷῳ θεοῦ ἀρχιεπι- 

σχόπῳ Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμ. ἧς, χαὶ Οἶχο υμενιχῷ Πα- 

τριάρχῃ, βαθεῖχν εἰρήνην, ἀσφαλῇ τε διαμονὴν ἐν ᾿Ορθοδοξίᾳ 

τῆς τοῦ Χριστοῦ ᾿Εχκλησίας τῆς ᾿Ανατολικῆς, ὑγείαν τε χαὶ εὺὑ- 
,ὔ “ υ ΚΔ, ΔῊΝ ᾿ , παχοὰ Κυρίο: 59 “ 

μερίαν, ἅμα δὲ χαὶ υνχῦξὴν σωτηρίχν παρὰ Κυρίου τοῦ θεοῦ, 

τοῦ ἐν Τριάδι ἀγ ίᾳ δοξ ξαζομένου χαταξιωθῆναι ἐφιέι ιεθα. Ἔπε εμ- 

ψε πρὸς ἡμᾶς τοὺς μεγάλους αὐθέντας, πρὸς τὴν ἡμετέραν 

μεγαλειότητα, ἀπὸ τῆς μονῆς τῆς ἁγίας μάρτυρος Εὐφημίας, 

τῆς ἐν Χχλχηδόνι οὔσης, ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης Χαλχη- 

δόνος Γαύριὴλ, τὸν ἀρχιδιάκονον αὐτοῦ Παρθένιον, ἱχετεῦσαι ἡμᾶς 
᾿ἐ ΕἸ , ΕῚ ’ὔ - 3 ἂ Γ 4 

τοὺς μεγάλους αὐθέντας ἐλεημοσύνης χάριν" τὰ δὲ ἅγια λεί- 

ψανα, ἅπερ εὐλογίας χάριν, πρὸς ἡμᾶς τοὺς μεγάλους αὐθέντας 

μετὰ τοῦ ἀρχιδιχκόνου ἡ ἦσαν ἀπεσταλμένα, ἥρπασαν παρ᾽ αὐτοῦ 

ἐν τῇ ὁδῷ. ἐπιπεσόντες λῃστρικῶς οἱ ἀσεθεῖς χλέπται. Μετὰ 

μᾶς τοὺς μεγάλους αὐθέντας πρὸς τὴν ἡμετέραν 7 0γ- Ξ αὔτα πρὸς ἡμᾶς 

ει χηοα μεγαλειότ τὰ ἀνοῦη ἡ σὴ Παναγιότης περὶ αὐτοῦ 

ολίτου Χαλχηδόνος τοῦ π γιερωτάτου, δηλοποιοῦσα 

ἡμῖν τὴν τ Ὁ τῆς μονῆς τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρ-- 

τυρος Εὐφημίας, ΐπ ερί τε τῶν συμθεθηχότων αὐτῷ λυπηρῶν, χαὶ 

ζημιῶν ἐν τῇ ἀναχαινίσει ταύτης καὶ ἵν ὅπως ἡμεῖς οἱ μεγά- 

λοι αὐθένται, ἡ ἡμετέρα βασιλικὴ μεγαλειότης, τὸν προγῤαφέντα 

τοῦ πανιερωτάτου πῶ αν τ» Χαλχηδόνος ἀρχιδιάκονον, χαὲ 
« ΄ ᾿Ὶ ἕ 

τὴν λοιπὴν αὐτοῦ συνοδίαν, πρὸς τὸν ἡμέτερον βασιλικὸν θρόνον 

προσεγγίσαι, καὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς πεμφθεῖσαν αὐτῆς ἐπιστολὴν 

δέξασθαι ὡρίσαμεν, καὶ ἀχούσαντες περὶ τῆς συμθάσης αὐτῆς 

ἐν ὁδῷ ἁρπαγῆς ἐλυπήθημεν" τῆς δὲ ἡμετέρας βασιλικῆς με- 
ε 

γαλειότητος ἔλεος, ἱκεσίας ἕνεχεν τῆς αὐτῆς ἱεραρχίας, ἐπέμ.- 
’ 

φθη πρὸς αὐτὸν τὸν πανιερώτατον μητροπολίτην Χαλχηδόνος 
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μετὰ τοῦ ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ σαμούρια, τιμῆς ἑκατὸν πεντή- 

χοντὰα ρουμπ τλίων, πρὸς τούτοις χαὶ πεντήχοντα χρυσᾶ φλωρία. 

Εἴτι δὲ χαὶ ἡμέτερον χρυσόθουλλον, τῆς ἡμετέρας δηλαδὴ βασι- 

λικῆς μεγαλειότητος ἐδόθη αὐτοῖς καινόν, δι οὗ καὶ εἰς τὸ 

ἑξῆς ἐλεύσονται εἰς τὸ βασίλειον ἡμῶν ἐλεημοσύνης χάριν" τὸν 

δὲ προρρηθέντα ἀοχιδιάκονον ἐλεήσαντες τῷ τῆς ἡμετέρας βασι- 

λικῆς μεγαλειότητος ἐλέει, πέμψαι πρὸς ἡμᾶς μετὰ τοῦ πα- 

ρόντος τῆς ἡμετέρας βασιλιχῆς μεγαλειότητος γράμματος ἀπε- 

φήναμεν. Πρὸς τούτοις παραδίδομιεν ὑμᾶς τῷ θεῷ, εἰς συντή- 

ρησιν" ἡμᾶς δὲ ἐγχειρίζομεν ταῖς ἁγίαις αὐτῆς εὐχαῖς, καὶ τ 
τῶ 

εὐλογίᾳ. 

Γέγραπται ἐν τὴ αὐλὴ τῆς βασιλείας ἡμῶν ἐν τὴ βασι- 

λευούσῃ μεγαλοπόλει Μοσγοσί ίᾳ, ἔτει ἀπὸ χτίσεως κόσμου ὥρα, 

ἐν υὑηνὶ ᾿Ιουλίῳ τῆς Οασιλείας ἡ 
“Ὁ ΝΜ , ᾽ὔ 

μῶν ετει δεχάτῳ τρίτῳ. » 

Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ Πατριάρχου. Διονυσίου, ὅστις 

ἀπέθανεν εἰς Βουχουρέστιον " αἰωνία ἡ μνήμη του! 

Εἶτα Καλλίνιχος ὁ σοφώτατος. 

Εἶτα Νεόφυτος. 

Εἶτα Γαύριήλ. 

Εἶτα ᾿Αθανάσιος ἀπὸ ᾿Αδριανουπόλεως. Οὗτος μετὰ τὴν 

τοῦ Οἰχουμενιχοῦ θρόνου παραίτησιν, ἀπῆλθεν εἰς Γιάσιον ἐπὶ 

τῆς αὐθεντίας τοῦ περιβοήτου Βασιλείου τοῦ ᾿Αλθανίτου, ὅστις 

εἴχοσι χρόνους αὐθεντεύσας, ἔκτισε πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ τὰ δύο 

περίφημα μοναστήρια, τῆς Παναγίας τοῦ Γχόλια τὸ Βατοπαι- 

δινόν, εἰς τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ θαυματουργὴ εἰκὼν τῆς Παναγίας, 
ι τ Ἷ Ἅ -"-Ὃ «ε ἘΜ Ε΄ ΠΝ Ν » Ξ » Α δι 

χαὶ τὸ τῶν ἁγίων τριῶν ᾿Ἱερχρχῶν, τὸ ἀφιερωμένον εἰς τὸ χου- 
ΟΣ τ 7 5 Α ε τῷ ΕΥ̓ “ ε 

νὸν τοῦ ἁγίου Ὄρους, εἰς τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ λείψανον τῆς ἁγίας 

Παρασχευῆς τῆς νέας, ὁποῦ αὐτὸς ἔδτειλεν εἰς τὴν Πόλιν -καὶ .-] 

τὸ ἔφερεν. ᾽Επ τλήρωσε δὲ χαὶ ὅλον τὸ χρέος τοῦ ἁγίου Τάφου, 

δίδωντας ἑδδουῆντα χιλιάδας φλωρία- ἔργα χαὶ καλὰ, καὶ με- 

γάλα, καὶ βασιλικὰ, ὄχι αὐθεντικά - αἰωνία ἡ υὑνήμη του! Ὁ δὲ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Τ΄. 6 
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Αἰθανάσιος εἰς Γιάσιον ὥὦντας, χαὶ χατοιχῶντας εἰς τὸ ἐχεῖ ἔξω 

τοῦ, Γιασίου μοναστήριον Παγῶν. λεγόμενον, νῦν δὲ χρημνι- 

σμένον καὶ μὴ φαινόμενον, μετόχιον τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ ἼΟρει 

βασιλιχοῦ μοναστηρίου Ξιηροποτάμου, εἰς τὸ ὁποῖον ἔθραλε τὴν 

ὑετάνοιάν του, ἀφιέρωσε καὶ τὴν βιόλιοθήχην του. ᾽Εχεῖ οὖν εἰς 

τὸ Παγῶν: ἡσυχάζωντας, ἐσύνθεσεν ὕμνους, καὶ προσεφώνησεν 

αὐτοὺς Βασιλείῳ τῷ ἡγεμόν':, ὧν ἡ ἐπιγραφή᾽ 

«᾿Αθανασίου Πατριάρχου Ὕμνος πρὸς τὴν ἀειπάρθενον καὶ 

Θεοτόχον Μαρίαν, ὧν ἡ ἀχροστιχίς: ᾿Αθανάσιος ἐλέῳ θεοῦ, ὃ 

πρῴην Οἰχουμενικὸς Πατριάρχης τῷ εὐσεθεστάτῳ, καὶ θεοφρου- 

ρήτῳ Ἡγεμόνι Μολδαθίας, 

Κυρίῳ Ἰωάννῃ βασιλείῳ. 

᾿Αρχαγγέλων, ᾿Αγγέλων τὰ τάγματα, 

νοερῶν στρατιῶν τὰ συστήματα, 
,. ’ὔ ᾽ , 

τὰ φρικτά σου, Παρθένε, θαυμάςια 

μεγαλύναι οὐδόλως ἰσχύουσι, 

σὺ γὰρ εἶ αὐτῶν δόξα καὶ χαύχημα- 
ΡΥ (ἢ τ ΗΣ ΝΡ», 

πῶς ἐγὼ οὖν τολμήσων δοξάσω σξ; 

ἀπορῶ, τρέμων ὅλος ἐξίσταμαι, 

ἀλλὰ θάρρυνον σύ με, καὶ πρόσδεξαι- 

σοὶ γὰρ χτλ. 

Σ στοτι χάρι δ θα δα δ ἐα οὐ ΔΎ ΨΡΗΘΡΗΝ 

οοὺν τὸν οἰκονόμον, καὶ ἄλλους τοῦ ἱερατικοῦ χαταλόγου καὶ λαΐ- 

χούς, νοταρίους, καὶ παρατυχόντας, ἕως τριάντα " τούτους ὅλους 

τοὺς ὑπῆγαν εἰς τὸ Πασᾶ-Καπισὶ εἰς τοῦ Μουζούραγα τὴν φυλα- 

χήν" ἐκεῖθεν ἀπέλυσαν τοὺς ἀρχιερεῖς, ἐχτὸς τοῦ Εὐρίπου, καί 

() ᾿Ελλείπε: ἕν φύλλον, ἐν ᾧ περιείχετο πρὸς τοῖς ἄλλοις χαὶ τὸ 
“- -,ι"» - - , ᾿- { Νὴ ΄ 

προοίυιον τῆς περὶ τοῦ διωγμοῦ τοῦ πατριάρχου Μελετίου διηγήσεως. 
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τινας ἄλλους, τὸν δὲ Πατριάρχην, πρωτοσύγγελλον, ἀρχιδιάκονον, 

οἰχονόμον, καὶ ἄλλους ὑπὲρ τοὺς εἴκοσι, τοὺς ἔστειλαν εἰς τὸν 

Μποσταντζή-μπαση εἰς τὸν Φοῦρνον : τῇ δὲ μεγάλῃ τετράδῃ, 

ἢ πέμπτῃ, ἀφοῦ ἐσχέντζευσαν τὸν πρωτοσύγγελλον, τὸν οἶχο- 

νόμον καὶ ἄλλους νύχτα, παρόντος τοῦ βασιλέως, ὥντας νὰ βάλ- 

λουν εἰς σχεντζὶ χαὶ τὸν Πατριάρχην, ἐπρόφθασεν, ἦλθε δρο- 

μαῖος μέσα ἀπὸ τὸ βασιλικὸ σαράγι ὁ μπὰς-χαραχουλάχης, 

λέγωντας, γιανχίνι μέσα εἰς τὸ σαράγι! Καὶ εὐθὺς 

ἐσηκώθη τεταραγμένος ὁ βασιλεύς, εἰπών, ἀθὥῶοι οἱ ἄνθρω- 

ποι τοῦτοι, χαὶ νὰ μὴ σκεντζευθῇ πλέον κανείς, 

ἕως δευτέρας μου προσταγῆς. Τῇ δὲ ἐπαύριον ἐπρό- 

σταξε καὶ ἀπέλυσαν πάντας" ἀπέθαναν δὲ τρεῖς τέσσαρες ἀπὸ 

τὰς βασάνους, ἐν οἷς ἦν καὶ ὁ Εὐρίπου, τὸν ὁποῖον ἐδασάνι- 

σαν ἐξαιρέτως, λέγοντες νὰ ἦναι αὐτὸς ὁ ἴδιος Στέφανος, μὲ 

τὸ νὰ τὸν ὡμοίαζε. Καὶ τὸν μὲν Πατριάρχην ἐξώρισεν εἰς Μι- 

τυλήνην, τὸν δὲ ἀπὸ Θεσσαλονίκης Θεοδόσιον ἔχαμε Πατριάρ-- 

χὴν. Ταῦτα δὲ πάντα ἔγιναν δί αὐτὸν τὸν εἰς τὸ Μαυροθδοῦνι 

φημιζόμενον τότε Στέφανον, τὸν πρῶτα ὑπήχοον, χαὶ ὕστερα 

πολεμάρχον ἐναντίον τῆς βασιλείας, διὰ παραχινήσεως τῆς Ῥωσ- 

σίας, μὲ τὸ νὰ εὐγῆχε φήμη, ἂν καὶ ψευδής, ὅτι εὐγῆχεν ἀπὸ 

τὸ Μαῦρον Ὄρος, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Πόλιν τεπτίλι, καὶ δι:- 

λήθη, μὲ ἀρζουχάλι πάλιν Χριστιανῶν, ὁ Πατριάρχης, πῶς τὸν 

ὑπεδέχθη, καὶ τὸν ἐφύλαξε, καὶ πῶς γράφει εἰς τοὺς Μοσχό- 

θους, καὶ τὰ ἑξῆς τὸ δὲ Μαῦρον Ὅρος αὐτὸ εἶναι εἰς τοῦ ᾿1- 

πεχίου τὴν ἐπαρχίαν, ὑψηλόν, δύσόατον, ὡς τὰ βουνὰ τῆς Μά- 

γῆς εἰς τὸν Μωρέα, καὶ τῶν Σφακιῶν. εἰς τὴν Κρήτην. 

Θεοδόσιος Κρὴς ἀπὸ Θεσσαλονίκης, ὁ ρηθείς, χαὶ ἔτι ζῇ 

τυφλός. 

Σωφρόνιος Πτολεμαεύς, ἀπὸ Πτολεμαΐδος Ἱεροσολύμων, 
Ἔν ον 

γιχὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων Κωνσταντινουπόλεως. ᾿Επίσημος δύ ἀρε- 

τὴν, καὶ μάθησιν, μάλιστα εἰς τὰ ᾿Αραθικά, χαὶ διὰ τὸς διδα- 
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χά:, ὅπου ἔκανε καὶ τούρκιχα, καὶ ᾿ρωμαῖχα τοῦτος μόνος εἰς 

τοὺς χαιρούς μας ἀπέθανεν εἰς τὸν θρόνον - αἰωνίχ ἡ μνήμη τοῦ! 

Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς πατριχρχείας του, πατριαρχεύσαντος ἔτη ἕξ, 

ἔγινεν ἡ δυστυχισμένη ἀγάπη τῶν Μοσχόδων, καὶ τῶν Τουρ- 

χῶν' ὁ πολέμος ἄρχισεν ἐν ἔτει χιλιοστῷ ἑπταχοσιοστῷ ἑξηχο- 

στῷ ἐννάτῳ, ἐχράτησε χρόνους ἕξ, καὶ πάντοτε νιχηταὶ οἱ Μό- 

σχοῦοι, χαὶ ἦλθεν εἰς τὸ ἀμὴν γὰ παρθῇ ἡ Πόλις, χαὶ ἤθελς 

παρθῆῇ, ἂν ἐζοῦσε χαὶ ἐδασίλευεν ὁ μέγας Πέτρος. Διὰ τοῦτο 

ὠνόμασα δυστυχισμένην τὴν ἀγάπην, ὡς ἀνωφέλευτον, ἥτις ἔ- 

γινεν ἐν ἔτει. χιλιοστῷ ἑπταχοσιοστῷ ἑόδδομηχοστῷ πέμπτῳ 

Τουλίου 1. 

Γαύριὴλ Σμυρναῖος, ἀπὸ παλαιῶν Πατρῶν, ὁ νῦν ἐλέῳ 

θεοῦ Κωνσταντινουπόλεως ὁ θεὸς νὰ τὸν στερεώνῃ. 

, ᾿ » ὮΝ 

Πατριάρχαι ᾿Αλεξανὸρείας. 

Γεράσιμος Κρητικὸς, σοφώτατος καὶ ἁγιώτατος Πατριάρ- 
- 

ἧς ᾿Αλεξανδρείχς: τούτου φαίνονται τρεῖς τόμοι μεγάλοι συγ- χῆς τ λ τϑς εις φ βεσυ οσμον γ 
᾿Υ Ι , 

γρόμματα, διδαχαί, χαὶ ἄλλα, καὶ πρὸς τὸν διαληφθέντα βα- 

σιλέα Πέτρον ἐπιστολή, καὶ πρὸς τὴν βασίλισσαν Νατταλίαν 
" , , " ᾿ Α " , δι ᾿ ᾽, 

τὴν μητέρα του, τὰς ἔχω, καὶ διὰ τὸ πλάτος δὲν τὰς γράφω, 

ἡ περίληψις αὐτῶν εἶναι: ἐλεημοσύνη, καὶ ἀνακαίνισις τῶν βα- 

σιλιχῶν χρυσοθούλλων- φαίνεται πρὸς τούτοις χαὶ πρὸς τὴν 

Παναγίαν τοῦ Κύχου (ὅταν ὑπῆγεν εἰς Κύπρον χαὶ τὴν ἐπρο- 

σχύνησε) ἐγκώμιον, (τὸ ἔχω), καὶ μαρτυρία, ὅτι ἡ ἐν τῇ ἱερᾷ 

μονῇ τοῦ Κύχου θχυμχτουργὴ εἰκὼν τῆς Παναγίας, εἶναι μία 

τῶν τριῶν τῶν ἱστορηθεισῶν παρὰ τοῦ ἁγίου ᾿Αποστόλου καὶ 

Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, ὡς εἶναι καὶ ἐχείνη ὅπου εἶναι εἰς τὸ 

Μέγα Σπήλαιον: τοῦτο τὸ βεδαιώνει καὶ τὸ συνοδιχὸν τὸ σιγ- 

γὥλιον, ὅπου ἔγινε παρὰ τοῦ Πατριάρχου Διονυσίου τοῦ Σε- 
3, ἣΝ » 

ῥογλάνη, τὸ ἔχω, καὶ διὰ τὸ πλάτος δὲν γράφω οὔτε αὐτὸ, 
ἊΨ) 5 ’ Ἁ . " ΕΥ 4, ᾿ 

οὔτε τὸ ἐγχώμιον, τὸ ὁποῖον εἶναι βαθὺ καὶ δυσχολονόητον " 
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ἀντὶς αὐτῶν δὲ γράφω μίαν ἀπὸ τὰς δύο ἐπιστολάς, ὁποῦ πρὸς 

τὸν αὐθέντην βασαράοαν ἔγραψεν ἀπὸ Πόλεως, καὶ ἀναφέρει 

καὶ ἐπαινεῖ τὸν Πατριάρχην Διονύσιον, χαὶ παραχαλεῖ τὸν αὐ- 

θέντην, νὰ τυπώσῃ τὸ ρητορικὸν βιολίον, ὅπου ἐσύνθεσε. 

« Γεράσιμος ἐλέῳ θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης τῆς μεγάλης 
, ᾽ κε ΄, ι Α “-- » ,ὔ 

πόλεως Αλεξανδρείας, καὶ χριτὴς τῆς Οἰχουμένης. 

Τῷ εὐσεδεστάτῳ, ὑψηλοτάτῳ τε χαὶ ἐκλαμπροτάτῳ αὐὖ- 

θέντῃ καὶ ἡγεμόνι πάσης Οὐγγροδλαχίας κυρίῳ κυρίῳ ᾿Ιωάννῃ 

Κωνσταντίνῳ Ἡπασαράμπᾳ, βοεθόδᾳ, υἱῷ κατὰ πνεῦμα ποθει- 

νοτάτῳ τῆς ἡμῶν ὑξετριότητος, χάριν χαὶ ἔλεος παρὰ Θεοῦ, 
ι ψήκωΣς τὼ » ᾿ » , ι ΓΑ Υδς 31. δ᾽ ι 

καὶ παρ ἡμῶν ἀποστολικὴν εὐλογίαν καὶ εὐχήν. ᾿Επειδὴ καὶ 

οὐχὶ μόνον δὲ ἀκοῆς χαὶ φήμης, ἀλλὰ καὶ αὐτοψεὶ νὰ ἐγνω- 

οίσαμεν τὸν ἔνθεον ζῆλον, ὁποῦ ἡ εὐσεθεστάτη σου ᾿Εχλαμπρό- 

τῆς, ὑψηλότατε Ἡγεμών, ἔχει εἰς τὴν ὑπέρφωτον πίστιν τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν ᾿Τησοῦ Χριστοῦ, ὡσὰν ὅπου μὲ πολυειδεῖς τρόπους 

γυρεύεις νὰ τὴν συστήνῃς, καὶ αὐτὴν ποτὲ γὰ μὴ χωρίσης ἀπὸ 

τὰ ἀγαπητά σου σχηνώματα᾽" διὰ τοῦτο ἐσυλλογίσθημιεν, διὰ 

τὸ μέγα καὶ θειοχαρίτωτον ἀξίωμα τῆς Πατριαρχείας, ὁποῦ 

πλουσίῳ ἐλέει ὁ ἐν ἁγίοις δοξολογούμενος θεὸς μᾶς ἐχάρισεν ἡ: ς ἡ ποτυςς Φ. εξ ΞΩα: 
εἰς τὸν ἁγιώτατον, καὶ ἀποστολιχὸν τῆς τῶν ᾿Αλεξανδρέων ἐκχ- 

κλησίας θρόνον, στέφος" τίμιον νὰ συμπλέξωμεν τὸ παρὸν εἰς 
ἘΞ ᾿ ε ,ὕ βχ;; ΄, ᾿ 4 , 

ψυχῶν σωτηρίας ὁδηγίαν βιολίον ρητορικόν, καὶ νὰ στεφανώ- 

σωμεν τὴν μαχαρίαν σου ψυχήν, εἰς τὸ ὁποῖον διὰ κλῆμα ἀμά 

ρᾶντον εὑρήκαμεν τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν Σταυρόν, ἔχοντα 

βότρυν πέπειρον αὐτὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν, καὶ 

διὰ μαργαρίτας καὶ διαυγεῖς λίθους, τὰς ἁγίας πληγὰς εἰς τὴν 

ἀμίαντον καὶ καθαροτάτην αὐτοῦ σάρκα, καὶ διὰ πᾶσαν ἄλλην 

λαμπρότητα, τὰς ἐχχύσεις τῶν παναχράντων αἱμάτων τοῦ ὅλου 

σώματος. Δέξαι λοιπὸν τὸ ἅγιον στέφος τοῦτο, καὶ μὴν ἀμε- 

λήσῃς νὰ παρασταίνεσαι εἰς τὸν ἅπαντα χόσμον τοιοῦτος ὡραϊ- 

σμένος, χαὶ λελαμπρυσμένος. Ἢ δὲ παράστασις μεμιγμένη καὶ 
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μὲ ἄλλο πλῆθος ἀρετῶν, ὁποῦ εἰς ἐδιχήν σου χοσμιότητα φέ- 

θείς, εἶναι χαὶ αὐτὴ ἡ ὁλοπόθητός σου θέλησις εἰς τὴν τυπο- 

γραφίαν τοῦ βιολίου, διὰ νὰ ἐξαπλωθῇ τὸ ὄφελος ἀντάμα μὲ 

τὴν φήμην τοῦ εὐσεδεστάτου σου ὀνόματος εἰς τὸ πλῆθος τῶν 

ὀρθοδόξων᾽ Χριστιανῶν, χαὶ μάλιστα, ὁποῦ συμπροθυμιητὴν ἔχεις 

τὸν παναγιώτατον, καὶ λογιώτατον οἰχουμενιχὸν Πατριάρχην, 

πρῴην Κωνσταντινουπόλεως Κύριον Διονύσιον, τὸν ἐν ἁγίῳ Πνεύ- 

ματι ἀγαπητὸν ἡμῶν ἀδελφὸν χαὶ συλλειτουργόν" χαὶ γὰρ ἡ 

αὐτοῦ Παναγιότης παραχινουμένη ἀπὸ τὴν μεγάλην χαὶ ἄπει-- 

ρὸν ἀγάπην τὴν πρὸς θεὸν, χαὶ πρὸς τὰ ἠγαπημένα του τέ- 

χνα, διὰ τὸ ἐχείνων ψυχωφελὲς ὅλως διόλου τὴν τυπογραφίαν 

ταύτην ἐπισπεύδει νὰ γένῃ" καὶ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ἡμᾶς μὲν 

παρώτρυνεν νὰ τὸ τελειώσωμεν, ἀπὸ δὲ τὸ ἄλλο τὴν ἐκλαμ- 

πρότητά σου τὰ τυπωθῇ μεσιτεύει, τοῦτον τὸν σχοπὸν ἔχων, 

νὰ βάλῃ καὶ τοῦτο τὸ ἀγαθὸν ἔργον εἰς ἐχεῖνο τὸ ταμεῖον, 

ὁποῦ ἐκ νεαρᾶς αὑτοῦ ἡλικίας τὰς θεῖκάς του πράξεις ἐπεσώ- 

ρξυσε, διὸ νὰ χαίρεται εἰς τὰς οὐρανικὰς ἀναπαύσεις μὲ τοιοῦ- 

τον ἀθάνατον πλουτισμόν. Καὶ οἱ δύο λοιπὸν ὡς ἐν Χριστῷ 

πατέρες τῆς ἐχλαμπρότητός σου ἐρασμιώτατοι, μὲ τὰ ἀδιάλυτα 

τῆς εὐχῆς χαὶ εὐλογίας δεσίματα περικυχλώνοντές σε, εἰς τὴν 

ἀγαθοεργίαν ταύτην παραχινοῦμεν, καὶ οὐχὶ μόνον εἰς ταὐτην, 

ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλας, ὁποῦ προχείρως θέλουσι μᾶς ἔλθει" ἐπευ- 

δὴ γνωρίζομεν τὸν ἐκ καρδίας πόθον, ὁποῦ ἔχεις εἰς τὸ νὰ 

τελειώνης ὅλα τὰ θεῖα θελήματα, διὰ τὰ ὁποῖα θέλεις ἀξιωθῆ 

νὰ ἀχούσῃς ἀπὸ τοῦ χρυσαυγοῦς στόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Τησοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ λαμπρᾷ ἐκείνῃ ἡμέρᾳ τό, εὖ δοῦλε ἀγα- 
θέ, καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε χαταστή- 

σω, εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου, ἐχεῖ συναυλιζόμε-- 

νος πᾶσι τοῖς δικαίοις, νὰ δοξάζῃς, καὶ νὰ εὐλογῇς τὸ ὑπερύ- 

ὕνητον ὄνομα τῆς τρισυποστάτου, χαὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος, Πα- 

τρός, υἱοῦ, χαὶ ἁγίου Πνεύματος ἀμήν ». 
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Τοσαῦτα μὲν καὶ περὶ τοῦ Πατριάρχου Γερασίμου, ὅστις 

λέγεται, ὅτι εὐγῆχε χαὶ ἅγιον λείψανον: αἰωνία ἡ μνήμη του. 

Σαμουήλ, σοφὸς καὶ αὐτός, διάδοχος Γερασίμου. 

Κοσμᾶς Πάτμιος ἀπὸ Πισιδείας, διάδοχος, χαὶ ἀπέθανεν 

εἰς τὸν θρόνον. 
» Ν ι 

Ματθαῖος ᾿Αντριώτης ἀπὸ Λιθύης, διάδοχος, χαὶ παραιτηθεὶς  ΕΡ̓ 

ν ἢ ᾿ Ε , » ἈΝ 5 - ΄ 7 Ν « ἣν Μ - 

ἦλθε καὶ ἀπέθανεν εἰς τὸ ἐν τῷ ἁγίῳ Ορει ἱερὸν μοναστήριον τοῦ ' 
Κουτλουμουσίου, ἀνακαινίσας πολὺ μέρος αὐτοῦ. 'Γοῦτος Λιθύης 

ὦν, καὶ εἰς Βουχουρέστιον ἐλθὼν εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ αὐθέντου 

μου Κωνσταντίνοοδα, ἐχρημάτισε διὰ ὑεσιτείας μου πνευματι- 

χός του, χαὶ διὰ μεσιτείας τοῦ πατριάρχης, γενομένης τῆς με-- 

ταθέσεως εἰς τὸ Βουχουρέστιον. ᾿Ελθὼν δὲ εἰς τὴν Πόλιν, ἦλ- 

θαν εἰς τοὺς χιλίους ἑπταχοσίους πενῆντα εἰς αὐτὸν γράμματα 

ἀπὸ τὸν ᾿Ιησοῦν, βασιλέα τῆς Εὐδαίμονος Αἰθιοπίας, τῆς νῦν 

Χαμπεσίας, καὶ ἀπὸ τὴν μητέρα τοὺ Μάρθαν᾽ ἔγραφεν, ὅτι 

ἔχωντας πολέμους μὲ ἕνα βασιλέα γείτονα ἀλλόφυλον, τὸν ἐνί- 

χησε, καὶ ὅτι ἔχει τώρα σχοπὸν καὶ πόθον, νὰ ὑπάγῃ νὰ 

πολεμήση, νὰ πάρῃ τὸν ἅγιον Τάφον " πρὸς τούτοις ἐζητοῦσε 

χαὶ ἐπαραχαλοῦσε, νὰ στείλῃ διδάσκαλον ἄξιον, εἰ δυνατὸν 

Αὐρχιερέα, νὰ τὸν διδάξῃ τὴν ᾿Ορθοδοξίαν τῆς ᾿Ανατολικῆῇς ἐχ- 

χλησίας, καὶ τὰ βιθλία τὰ λεγόμενα Πραχτικὰ τῶν Συνόδων: 

καὶ τὸν ἐστάλθηχαν, ὁμοῦ δὲ χαὶ ἕν Τετραδάγγελο υικρὸ ἀ- 

σημωμένο, καὶ χομπολόγια διχά μου, χεχριμπάρι μπαλγαμὶ με- 

γάλο, χοντρό, χαθαρὸ, τιμῆς φλωρίων δέχα. Μὲ ἐπαρακίνησεν 

ὃ Πατριάρχης γὰ ὑπάγω ἐγώ, χαὶ δὲν ἠθέλησα“ καὶ ἐστάλθη 

ἀντ᾽ ἐμοῦ, Στέφανος ἱερομόναχός τις, τῆς νήσου Σίφνου διδάσχα- 

λος, μαζὶ μὲ χἄποιον Σισίνιον ἰατροφιλόσοφον, καὶ πεντὲξ παι- 

δία - ὅταν δὲ ὑπῆγαν εἰς Χαμπεσίαν, καὶ ἀντάμωσαν τὸν βα- 

σιλέα, χαὶ ἐνεχείρισαν τὰ πατριαρχικὰ γράμματα, καὶ τὰ βι- 

Ολία, χαιρὸς πολὺς δὲν ὀπέρασε, καὶ ἀπέθανεν ὁ βασιλεύς, καὶ 
ν 

ἔγινε διάδοχος ὁ υἱός του, ἀνομοιότατος τοῦ πατρός του᾽ εἴς 
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πασι δέ, πῶς τὸν ἐφαρμάχωσαν οἱ ἄρχοντές του Κόπται, μα- 

ἽΕΥΣΕΣ ταῦτα τὰ κατ' αὐτόν- ἀπέθανε χαὶ ὁ Σισίνιος, ἔμεινε δὲ 

Στέφανος, τὸν ὁποῖον παραλαθὼν ὃ ἕνας ἄρχωντας, τὸν ἔστειλεν 
» 52 «, . ᾿ 

ἔξω εἰς ἕνα χωρίον του, χαὶ ἐχεῖ ἄνοιξε σχολεῖον ὁ Στέφανος. 
ι “᾿ , “ ᾿ ,ὔ 

᾿Ιδοὺ χαὶ ὁ τίτλος τοῦ βασιλέως τῆς Χαμπεσίας: 

Κράτιστε, γαληνότατε, θεόστεπτε, ἀήττητε, «.νιχητὰ χαὶ 

τροπαιοῦχε, ἐλέῳ Θεοῦ αὐθέντα μέγιστε, βασιλεῦ καὶ αὐτο- 
, -" ΕΣ - ἢ ἘΣ « ἰθ τὰξ ᾿ -» , 

χράτορ τῆς ἄνω χαὶ μείζονος Αἰθιοπίας, καὶ τῶν μεγίστων βα- 

σιλειῶν, ἐξουσιῶν τε χαὶ χωρῶν, βασιλεῦ τῆς Γοάνης, Κχφάτ ιῶν, ἐξουσιῶν τε καὶ χωρῶν, βασιλεῦ τῆς Γοάνης, Καφάτης, 

Φευτιγὸρ, ᾿Αγκότης, Βαροῦ, Βαλιγουνάζης, ἤΛδης, Βιγγούνης, 

Γοκάνμης, ὅπου αἱ πηγαὶ τοῦ Νείλου, ἀμαρῆς Βαγοναμέτρου, 
"» γκν “ ὮΝ -“ 

Αἴμθης, Βαγγούτζης, Τιγρεμαών, Σαθοαΐμ, πατρίδος τῆς βασι- 

λίσσης Σαθθᾷ, βαρναγγάσης, καὶ κύριε μέχρι Νουδίας τῆς ἕως 
Η Η , ᾿ Ἔν νΝ}ὔ 

Αἰγύπτου, ἠγαπημένε, χαὶ ἐπιθυμητὰ τοῦ ὀρθοδόξου γένους 
- 

τῶν Ῥωμαίων, τῆς ἁγίας ἀνατολικῆς, ᾿Αποστολικῆς, χαὶ χαθο- 

λιχῆς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ᾿Εχχλησίας, Κύριε Κύριε ᾿Τησοῦ. 

Εἰς τοὺς χιλίους. ἑπταχοσίους σαράντα ἕνα, ᾿Απριλίου εἰ- 
ΡΝ 

χοσιέξ, τῇ δευτ τέρᾳ τοῦ Θωμᾶ, αὐθεντεύωντας ὁ ᾿Ιωάνόοδας εἰς 

Μπογδανίαν, ἀδελφὸς μικρότερος τοῦ προγραφέντος Κωνσταν- 

τίνοοδα, χαὶ ἐγὼ ὦντας μεγάλος γραμματικός, ὑπῆγα νὰ γει- 

τονεύσω τὸν ῥηθέντα μητροπολίτην ΔΛιδύης Ματθαῖον, ὦντας 

καὶ αὐτὸς τότε ἐκεῖ εἰς τὸ Γιάσι, καὶ ἔχωντας χονάκι εἰς τὸ 

ἱερὸν μοναστήριον τῆς ἁγίας παρασχευῆς τὸ Σιναΐτιχο: χαθή- 

ὑένοι δὲ εἰς τὴν τράτ πεζαν καὶ συνομιλοῦντες, ἐρρέθη λόγος 

περὶ τῶν Κοπτῶν᾽ ὅτι δηλαδὴ τὸ βασίλειον αὐτῶν εἶναι: εἰς 

τὴν Εὐδαίμονα Αἰθιοπίαν, τὴν χοινῶς λεγομένην Χαμπεσίαν, 

πλησίον εἰς τοὺς χαταρράχτας τοῦ Νείλου, καὶ τὰς πηγάς, 

βασίλειον εὐρύχωρον, χαὶ πολυάνθρωπον, πλὴν ᾿Αράπιδες ὅλοι 

καὶ μαυροπρόσωποι, χαὶ ὅτι ἀγαποῦν δυνατὰ τοὺς Ρωμαίους, 

χαὶ ἐπιθυμοῦσι τὴν μετὰ τῆς ᾿Ανατολικῆς ᾿Εχχλησίας ἕνωσιν, 

περὶ ἧς πολλάκις ἔγραψαν, χαὶ δὲν διαλείπουσι νὰ γράφουν εἰς 
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τοὺς Πατριάογας ᾿Αλεξανὸδρείας, ὡς γείτονας τότες εἷς τῶν τοαπε- ς τρ ῦϑχᾶς Ἄλξζα ρὲ {Ὁ τς γξ δ, τε εἰς ϑαπ 

ζοκαθημένων, Χῖος ὁ ἀνήρ, εἶπεν, ὅτι εἶναι ἕως σαράντα χρόνοι, 
ε “ - » -ΨΦ τ΄ - Ὁ - , » δ , 

ὁποῦ ὑπῆγεν ἐχεῖ ἕνας Σχοπελίτης, ὃ ὁποῖος τόσον εὐδοκίμησεν 
- ᾿ Α 7, - - ν᾽ Ἵ ᾽ ε 7 

καὶ ἐπροχώρησεν εἰς τὰ βασίλεια, ὁποῦ ἀνέθη εἰς τὸ ὑπέρτατον 

ἀξίωμα τοῦ ἐπιτρόπου, ἤγουν ἔγινε βεζίρης ἑνὸς τοιούτου με- 

γάλου βασιλείου ἕνας νησιώτης, χαὶ ἐκεῖνος Σχοπελίτης, καὶ 
κ᾿ ΟΝ ἢ β σιλεὺς μ αἱ ᾿ 6 , Ἶ διὸ ΓΙ ιν: ΕἾ 

τὸν ἔχαμεν ὁ βασιλεὺς καὶ γαμίῶορόν του, δίδωντας αὐτῷ τὴν 

θυγατέρα του" τοῦτο ἀχούσας ἐγώ, χαὶ Σχοπελίτης καὶ ἐγώ, 

χαὶ χαλοξετάζωντας, ὡς ἀμφιθάλλωντας, τὸ ἐδεθαίωσεν ὁ ἅγιος καλοξςε ς, ὡς ἀμφιοάλλωντας, τὸ ἐδεθαίωσεν ὁ ἅγιος 

Λιδύης λέγωντας, ὅτι ἀληθινὰ τὸ ἤχουσε χαὶ αὐτός, μάλιστα 
ΕΥ ᾿ », ι Χ "» , γι 7, ΕΣ ; 

εἶπε νὰ ἤχουσε χαὶ τὸ ὄνομά του. Ἕτερος δέ τις ᾿Αντώνιος 

Αἰντριώτης, τοῦ Λιδύης συμπατριώτης, συντρώγωντας καὶ αὐ- 

τός, εἶπεν, ὅτι, τί τόπου ἄνθρωπος νὰ ἦτον ἐχεῖνος δὲν ἐν- 

θυμᾷ ον », ἠξεύρει ὅμως διὰ βέσ χχούσας παοὸὼ μᾶται νὰ ἤχουσεν, ἠξεύρει ὅμως διὰ βέοαιον, ἀχούσας παρὰ 
΄-- ο“, Ὁ ΕΥ 7 5 « ΄“- » Ὁ 

πολλῶν, ὅτι Ρωμαῖος ἧτο, χαὶ ναύτης ὥντας ὑπῆγεν ἐχεῖ, καὶ 
» Ἀντ ἢ ΒΘ κὖς,  Δῆν Δ υγων Ὁ ἜΣ ΣΟΙΣ ΡΞ ΄ κοῦ, 

ἔγινε καὶ βεζίρης, καὶ γαμόρὸς τοῦ βασιλέως τῆς Χαμπεσίας. 
Γ΄ ᾿ ΄ , » Α “ ΝΟ. 

Ἰζυπριανὸς Κύπριος, φιλόσοφος, ἀπὸ παπᾶς διάδοχος, χαὶ 

ἀπέθανε ποδαλγὸς εἰς τὴν Πόλιν. 

Γεράσιμος Λέριος, ἀπὸ Μέτρων ἐπισχοπῆς τοῦ Ἡραχλείας, 
" 

ὁ νῦν ἐλέῳ Θεοῦ ᾿Αλεξανδρείας" ὁ Θεὸς νὰ τὸν στερεώνῃ. 

Πατρυαρχαι τΑντο είς. 

Κύριλλος Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας, ἀπέθανεν εἰς τὸν θρόνον. 

Σίλθεστρος Κύπριος, ἐνάρετος, ἐλεήμων, ζωγράφος, διάδο-- 

χος ἀπέθανεν εἰς τὸν θρόνον: αἰωνία ἡ μνήμη του" οὗτος ἦλθε 

διὰ ζητείαν εἰς τὸ Γιάσι, εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ αὐθέντου μου ᾿Ιωάν- 

δοδα- ἐδίδασκεν ἐπὶ ἐκκλησίας, ἐλειτουργοῦσε δὲ καὶ ᾿Αραθικά, 

ὅτι ἤξευρεν - ἐτύπωσε χαὶ λειτουργίαν ᾿Αραδικὴν, καὶ ᾿Ελληνι- 

κὴν ἀντάμα εἰς τὸ Γιάσι, καὶ ᾿Αντιμίνσια. 

Φιλήμων Πολίτης, ἀπὸ Χαλεπίου διάδοχος, ἀπέθανεν εἰς 

τὸν θρόνον. 
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. 

Δανιὴλ Χῖος, ἀπὸ παπᾶς ὁ νῦν ἐλέῳ Θεοῦ ᾿Αντιοχείας " ὁ 

Θεὸς νὰ τὸ στερεώνῃ 

Πατριάρχαι Ἱεροσολύμων. 

Δοσίθεος Μωραΐτης, ἀπὸ Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης Πα- 

τριάρχης ἹἹεροσολύμων, διάδοχος τοῦ σοφωτάτου Νεχταρίου τοῦ 

Κρητιχοῦ, μαθητοῦ εἰς τὰ γραμματιχὰ γενομένου Μελετίου 

ἱερομονάχου τοῦ Μαχρῆ, εἰς δὲ τὰ φιλοσοφιχὰ ΘερνθῃΝ τοῦ 

Κορυδαλλέως τοῦ ἐν ταῖς ᾿Αθήναις: τούτου σώζονται βιθλία 

δύο τυπ τωμένα, τὸ ἕνα ᾿Ελληνιχὸ μεγάλο εἰς τὰς προσχομισθεί- 

σας αὐτῷ παρὰ τῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ. Λατίνων θέσεις, τὸ δὲ ἀλ- 

ΟΣ. Ὁ ἀρχθικὸς Χρονογράφος ὁ χοινός: τοῦ δὲ Δοσιθέου συγ- 

γράμματα φαίνονται πολλότατα ̓  πρῶτον ἡ περὶ τῶν ἐν ἹἽΕερο- 

σολύμοις πατριαρχευσάντων μεγίστη βίολος, καὶ ἔτι τρεῖς τό- 

μοι, ᾿Αγάπης, Χαρᾶς, καὶ Καταλλαγῆς. Εἶχεν ἐνθυμητικὸν χαὶ 

ζῆλον εἰς τὴν ὀρθοδοξίαν ἐξαίρετον ὁ Δοσίθεος " τριάκοντα ὀχτὼ 

χρόνους τὴν πατριαρχείαν ἐχράτησε, χαὶ εἰς τοὺς χιλίους ἑπτα- 

χοσίους τέσσαρας εἰς τὴν Πόλιν ἀπέθανε - αἰωνία ἡ μνήμη του.. 
ε 

Δὲν βαστῶ, βιάζομαι νὰ γράψω καὶ τὴν ὑποχειμένην ἐπιστο- 
, 

λὴν τοῦ Δοσιθέου πρὸς ἕνα ἐπίσημον" ἡ χάρις βιάζει με, καὶ 

ἡ ὑπόθεσις τῆς ἐπιστολῆς, χαὶ ἡ πολλαῖς, καὶ ἁρμοδιώταταις 

ἱστορίαις τῆς" ἐγὼ τόσον ἅλας εἰς ἄλλην ἐπιστολὴν νὰ εὕρω 

δὲν μ' ἔτυχε. 

«Δοσίθεος ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερου- 

σαλὴμ. καὶ πάσης Παλαιστίνης, τῷ τιμιωτάτῳ χαὶ λογιωτάτῳ 

ἄρχοντι σπαθαρίῳ Κυρίῳ Νιχολάῳ, χάριν ἀπὸ θεοῦ πρὸς ἔργα 

σωτηριώδη. 

Τὸν Φαληρέα, φασί, Δημήτριον, μετὰ τὴν ἀπὸ ᾿Αθηνῶν 

εἰς Αἴγυπτον φυγὴν δεξιωθέντα ἱκανῶς παρὰ τοῦ Πτολεμαίου, 
, “Ὁ ᾿ Ξ , Ν , ! ἐΡ᾿ « Η 

πέμψαι τοῖς ᾿Αθηναίοις δωρεάς, μεγαλοψυχίαν ἅμα καὶ φιλα- 
᾿΄ » , » Ἀ ν᾽. » ,ὔὕ ε “- » , “2 

δελφίαν ἐπιδεικνύμενος: αὐτὸς ὃ ἀποδημήσας ἡμῶν, οὐδὲ χάρ- 
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τὴν μιχροὸν πέμψαι ἠνέσχου καίτοι Δημήτριος μὲν παρ ᾿Αθη- 

ναίων, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ πέφευγεν᾽ αὐτὸς δὲ παρ ἡμῶν πολλοῖς 

προτερήμασιν ἐφοδιασθεὶς ἐξεδήμησας, καὶ ἀποδημήσας, τῆς ἡ- 

μετέρας καὶ φιλοστοργίας καὶ φιλίας πεῖραν ἀπείληφας. Εἰ δὲ 

χαὶ ὅτι πατρίδα τὴν θρεψαμένην σε Ρωμαίων γῆν ἀπαρνούμε- 

νος, χαὶ τοὺς γονέας τῇ λήθῃ παρέδωκας, ταῦτα ποιεῖς, οὐκ 

ἀγαθόν σου τὸ ἔργον᾽ Ζήνων γὰρ καὶ Κλεάνθης οἱ στωϊκοί, 

καί τοι ᾿Αθήνῃσι φιλοσοφοῦντες, ἀλλ οὐχ ἠθέλησαν ᾿Αθηναῖοι 

γενέσθαι, ἵνα μὴ δόξωσι τὰς ᾿Αθήνας ἀδικεῖν, χαί τοι γε Διὸς 

καὶ Ἡφαίστου ἐχόμενοι τῶν μὴ ὄντων Θεῶν αὐτὸς δὲ Χρι- 

στιανὸς ὦν, ᾧ ἀθέμιτον τὸ ὁπῳσοῦν ἀδιχεῖν, πῶς τῆς πατρί- 

δος, χαὶ μάλιστα τοιαύτης οὔσης, καταφρονῶν οὐχ αἰσχύνῃ; 

Εἰ δ᾽ ὅτι ἡμεῖς πτωχοί, ὑμεῖς δὲ πλουτεῖτε, ἀρχετὴ ἀπόχρισις 

τὸ κ«᾿Αριστοτέλης ἀριστᾷ, ὅταν δοχὴ Φιλίππῳ, Διογένης δὲ 

ὅταν Διογένει »" μήτε πραγματείας, μήτε ἄρχοντος, μήτε ἡγε- 

μόνος τὴν σὴν δίαιταν περισπῶντος- ἢ ἴσως τοῦτό σοι οὕτως 

ἔδοξεν, ἵνα χατ' ᾿Επίκουρον, λάθῃς βιώσας; ᾿Αλλ ὦ τέκνον, πῶς 

λανθάνειν. δύναιό σου τὸ βιοῦν; ἔγνωσάν σε γὰρ τοσαῦτα βάρ- 

θαρα ἔθνη πρεσθεύοντα, Σχύθας τε χαὶ Βακτρίους παρελάσαντα, 

χαὶ ἐπέκεινα τῶν τοῦ Μαχεδόνος ὁρίων ἀποδεδημηχότα, (ἵνα 

ἡ Λαχεδαίμων μείζονα φρονῇ Μακεδόνων, ὡς τούτων πρόσχαι- 

ρος ἡ ἀρχή, ἐχείνης δὲ ἀθάνατος ἡ ἡγεμονεία), καὶ ὑπὸ Καθόης 

φιλοξενηθέντα, καὶ δὴ ἐν αὐλαῖς εὐσεδείας κατασχηνούμενον. 

Καὶ πῶς ἀδιχῶν τὴν τύχην, ἐπελάθου ἐπικουρείου ἀποφθέγ- 

ματα, λάθε βιώσας; Δεῖ γοῦν σε χαὶ τῇ πατρίδι ἀποδοῦναι 

πρόσφορον τὸ χρέος, χαὶ τῷ πατρὶ ἐμοὶ δηλοῦν συνεχῶς τὰ 

κατὰ σέ, καὶ τὰ περὶ σέ. Εἰ δὲ καὶ Παυσανίας ἐπαινεῖται τὴν 

τῆς Ἑλλάδος συγγραψάμενος περιήγησιν, πόσῳ μᾶλλον ἔσται 

σου εἰς μνημόσυνον ἂν τὴν πρὸς Καθόαν περιήγησιν ἐξηχριόω- 

μένως συγγράψας, πέμψῃς ἡμῖν; πόσα δηλονότι ἔθνη χεῖται 

παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ τίσι διαλέχτοις χρᾶται, καὶ πῶς τῷ θείῳ 
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» 

λατρεύει, καὶ ποσταῖοι ἀπὸ τῆς βασιλευούσης πόλεως εἰς τὸν 

ὠχεανὸν ἀπέρχονται, χαὶ εἰς Σίνας, καὶ τὶ τὰ ἐκείνων τῶν τό- 

πων" ἅτινα, εἰ καὶ ἐν τῷ γεωγραφιχῷ ἄτλαντι χεῖνται, ἀλλὰ 

ρητέον πρὸς τέρψιν καινῶς, καὶ τὰ δοχοῦντα χοινά, δὸς δ᾽ εἰ- 

πεῖν, ὅτι χαὶ πιστότεροι τῶν ὦτων οἱ ὀφθαλμοί: μιμήθητι 

Θουκυδίδην περὶ τὴν Σχαπτὴν λεγομένην ὕλην ἐν Θράχῃ συγ- 

Ὑράψαντα τά γε νῦν αὐτοῦ εὑρισκόμενα, καὶ Ξενοφῶντα, καὶ 

ἄλλους, ἵνα ἡ πατρὶς εὐχομένη μνημονεύῃ σου, καὶ ἡμεῖς δεό- 

υεθα τοῦ ἁγίου Θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑγείας χαὶ σωτηρίας σου, οὗ 

ἡ χάρις χαὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος, καὶ ἡ παρ ἡμῶν εὐχὴ καὶ εὐ- 

λογία, καὶ συγχώρησις, εἴη μετὰ σοῦ. ᾿Απὸ Οὐγγροθλαχίας, τῇ 

δ΄, ἡμῶν ἀποδημίᾳ, αχ πθ΄. Δεχκεμ. ». 

« Τῷ μαχαριωτάτῳ, ἁγιωτάτῳ, καὶ σοφωτάτω δεσπότῃ ἡ- 

μῶν, καὶ Πατριάρχῃ τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλήμ, χαὶ πά-. 

σὴς Παλαιστίνης, Κυρίῳ, Κυρίῳ Δοσιθέῳ, τὴν ὀφειλομένην ἐδα- 

φιῇ χαὶ εὐλασῇ προσχύνησιν, χαὶ πᾶν εἴτι ἀγαθον, χαὶ σω- 

τήριον. 

Ἔν δίχῃ γε, χαὶ οὐκ ἀπειχότως, ὦ θεία καὶ ἱερὰ χεφαλή, 

μέμψιν τινὰ διχαίαν ἡμῖν διὰ τῆς ὑμετέρας ἐπιστολῆς χατ- 

ἐμέμφθης, πολλοῖς μὲν ἐπισωρεύουσα παραδείγμασι, χαὶ μάλι- 

στα τῷ σοφῷ Φαληρεῖ ἐχείνῳ Δημητρίῳ, καὶ τῇ περὶ αὐτὸν 

ἱστορία. συγχρίνουσα τὰ ἡμέτερα. Ἔχει μὲν ἄρα οὕτω καὶ τὰ 

χαθ᾽ ἡμᾶς, ὥστε πολλάκις καὶ μέμψασθαι οὐχ ἔξεστι, διὰ τῶν 

πολλῶν τοῦ καιροῦ περιστάσεων ἕνεχα. Τὸ δέ γε ἀμνημονεῖν 

σου τοῦ φιλόστοργου, χαὶ εὐεργέτου πατρός, καὶ δὴ καὶ αὐ- 

τῆς τῆς ἐνεγχαμένης, τηλικαύτης οὔσης, οὐχ ὅτι γε ἀχάρι- 

στον χαὶ αἰσχύνης ἄξιον, ἀλλὰ᾽ δὴ καὶ τοῦτο χαὶ μονονοὺ ἀ- 

σεθές, χαὶ ἀνόσιον χαὶ παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς χρίνεται. ᾿Αλλὰ τοῦτο 

μὲν οὐχ ὅτι πλουτοῦμεν, καὶ τῇ τῆς ἀστάτου τέχνης εὐρροίᾳ 

συμπεριφερόμενοι, ὑμῶν οὐ μεμνήμεθα - ἀλλ᾽ ὅτι, ἐν οἷς μὲν 

ἡμεῖς δεινοί, οὐχ ὁ νῦν χαιρός, ἐν οἷς δ᾽ ὁ παρὼν καιρός, οὐχ 
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ἡμεῖς δεινοί, καὶ ταῦτα δὲ εἰσὶ τῶν οὐκ ἐφ᾿ ἡμῖν. Τὸ δὲ κα- 

τ ᾿Επίκουρον βιοῦν, καὶ τὸ λάθε βιώσας, φιλοσοφήσας, οὐχ ἔτι 

τούτου ἡμῖν μέλει" πρὸ χρόνων γὰρ ἱχανῶν, ὡς χαὶ αὐτόθι ἤ- 

χουσται, μετὰ τὰς πολλὰς ἐκείνας περιηγήσεις, μόλις ποτὲ νόμῳ 

φύσεως γυναικὶ συνεζεύχθημεν, χαὶ τοῦτό γε οὐχ ἄνευ προ- 
, ἢ μ" ἐς ΝΡ ΑΔ - , ν τ ΔΝ ἣν “" π 

νοίας καὶ χελεύσεως τῶν χρατούντων᾽ περὶ δὲ τῆς τῶν Σίνων 

πρεσθείας, χαὶ τῶν ἐκ τῆς Ρωσσίας μέχρι Σιμπηρίχς, χἀντεῦ- 

θεν μέχρι τῶν ὁρίων τῆς θρυλλουμένης ἐκείνων ἀρῆς, καὶ πό- 

λεως Πεζίνου, ἔνθα τὰ τῶν Σίνων, ἤτοι Χίνων βχοίλεια, ἐχ- 

πεποίηνται βίόλοι τρεῖς σλαθονιστί, ὧν αἱ μὲν δύο, ὡς ἐκ τῆς 

ἐνταῦθα ἀρχῆς, καὶ τῆς πρεσθείας ἐχόμεναι, οὐ πάνυ περίερ- 

γοι, ἀλλὰ δὴ καὶ σύντομοι, ἡ δὲ τῶν Σίνων πλατυτάτη τε 
᾿ ὰ , " ἕ , ι » , ᾿ Ἃ ε Ὰ 

καὶ τοῖς περιέργοις ἔργον χαρίεν τε χαί εὐνουσταάτον ἑλληνι-- 

στὶ δὲ μέχρι τοῦ νῦν οὐδεμία τούτων ἐχδέδοται, τοῦ καιροῦ, 
.] "Ὡς 

ξεστι τὰ χαὶ τῆς ὡρας τοῦτο μὴ συγχωρούσης. Καὶ γὰρ οὐχ ἔ 

μόνοις τοῖς αὐτοχράτορσιν ἐνταῦθα γνωστά, χαὶ διὰ θείας αὐ- 

τῶν προσταγῆς, καὶ δαπάνης κατορθωθέντα, καὶ ἑτέροις ταῦτα 

χοινῶσαι, χαὶ μεταπέμψασθαι" χίνδυνος γὰρ ἐπαχολουθεῖ τοῖς 

ταῦτα χαὶ τολμῶσι, χαὶ πράττουσι. Νῦν δὲ ἐλθὼν ὁ παρὰ τῆς 

ὑμετέρας μαχαριότητος πεμφθεὶς πρὸς τὰ ἐνταῦθα αὐτοχρατο- 

ρικὰ τῶν μεγάλων χαὶ ἀνικήτων αὐτοχρατόρων ἴχνη, πανο- 

σιώτατος χαὶ ἐλλογιμώτατος ἅγιος ἀρχιμανδρίτης τοῦ χαθ᾽ ὑ- 

υᾶὰς ἀποστολιχοῦ, καὶ ἁγιωτάτου πατριαρχικοῦ θρόνου Κὺρ Χρύ- 

σανθος, ὁ καὶ ὑμέτερος πρὸς μητρὸς ἀνεψιός, ἕνα δεηθῇ περὶ 

τῆς τυπώσεως τῶν σταλέντων βιθλίων, τόλμη καὶ φρονήσει 

ἑλληνικῇ, καὶ ἐπιμελείᾳ, καὶ ἐξόδοις οὐκ ὀλίγοις, δι ἐπιταγῆς, 

ὥς φησι, τῆς ὑμετέρας μακαριότητος, ὑετήνεγχε τὸ τῶν Σίνων 

πονηθὲν βιολίον εἰς γλῶσσαν ᾿Ελληνικήν, ὅπερ παρ ἡμῶν μὲν 

ἔλαθε σλαθονιστί, διὰ δὲ τῶν ἐνταῦθα σπουδαιολόγων, χαὶ τῆς 

αὐτοῦ ἤδη τρίτον ἤδη διορθώσεως, μόλις μετηνέχθη εἰς ὅπερ 

καθορᾶται παρ ἐλπίδα τανῦν᾽ παρ᾽ οὗ χαὶ διὰ ζώσης φωνῆς 
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ἱστορηθήσεται, καὶ ὁ πλατυσμός, καὶ τὰ χυριώτερα μέρη ταύ- 

τῆς τῆς σχεδὸν ἀπείρου ἀρχῆς, χαὶ τὰ διαστήματα τοῦ τὲ 

ΩἸἰχεανοῦ, χαὶ τῆς Σιμπηρίας ἐκ τῆς βασιλευούσης, χαὶ τὰ λοιΞ 

πὰ ἀναγχαῖα τοῖς φιλοΐστορσι' φέρει γὰρ ἐν ἑαυτῷ ἅπασαν τὴν 

τῶν Μοσχόόων ἀρχήν, ὡς ὁ μυθευόμενος "Ἄτλας τὸν "Ολυμπον’ 

περὶ δέ γΞ Καθόης, οὐκ ἔστιν ἄλλη βασιλεία ἀναμεταξὺ ἡμῶν 
Α 

καὶ τῶν Σίνων, εἰμὴ τὰ τῶν Σίνων βασίλεια, καὶ ἡ πολυθρύλ- 

λητος ἐχείνων ἀρχή, ἥτις χαὶ παρὰ τῷ Πτολεμαίῳ ἐν τῷ ὀγ- 

δόῳ πίνακι τῆς ᾿Ασίας περιγράφεται συντόμως. Σῖναι γὰρ τοὔ- 

γομα παρ Ἕλλησι τὸ πάλαι ἐν πολλοῖς βιθλίοις κεῖται. Ἔνθεν 

τοι οἱ Λατῖνοι εἰς Κίναν μετέθαλον, οἱ δὲ Σχύθαι, καὶ Ρῶσσοι, 

χαὶ ἄλλαι γλῶσσαι εἰς Κιτάϊν, χαὶ Τζίναν- εὑρίσκονται γὰρ 

καὶ ἐν τῇ τῶν Σίνων μητροπόλει ᾿Αγαρηνοί, χαὶ πολλὰ τού- 

των. μετζίτιχ' ἅτινα δὲ ἐν τοῖς παλαιοῖς γεωγράφοις περὶ τού- 
ΓΝ τ Ἀ δον ᾽ - Η , Ἃ - , 5 ᾽ “Ὁ 

τῶν ἐξέδοντο, δὸς δ᾽ εἰπεῖν καὶ νέοις, κἂν τοῖς πίναξιν αὐτῶν 
, ι Ἑ Ά, ΓῚ ᾿ Δ ι ’ὔ 

καταγράφωνται, καὶ μάλιστα τὰ ἀναμεταξὺ Σιμπηρίας; καὶ Σί- 

νων, λῆρος ἅπαντα ἀνεφάνησαν᾽ οὐδεὶς γὰρ πρὸ ἡμῶν τὰ με- 
κε ΑΙΡ  κ αὶ κ: αν σα κα, . ἐν ες )- Κί εἶδε ἃ ταξὺ ᾿ΟΟίου ποταμοῦ, χαὶ ἕως αὐτῆς τῆς Κίνας, ἢ εἶδε σαφῶς, 

ἢ διέγρχψε καὶ εἴτις τι συνέγραψεν, οὐκ ἀληθῶς, ὡς παρ- ἀν- 

θρώπων χυδαίων μαθητευθεὶς τὰ περὶ αὐτῶν ̓  πολλὰ γὰρ εἰσὶ 

τὰ ἀπὸ Σιμπηρίας καὶ μέχρι τῶν ὁρίων τῶν Σίνων, ποταμοί 

τε δηλαδὴ μέγιστοι, καὶ παμπληθεῖς, καὶ λίμναι μέγισται, καὲ 

μάλιστα ὁ Μπαϊκάλης λεγόμενος λιμήν, ὅστις χαὶ θάλασσα διὰ 

τὸ μέγεθος χέχληται, διήμερος μὲν πλοῦς. ὧν τὸ εὖρος, δωδε- 

καήμερος δὲ τὸ μῆκος, τὸ δὲ βάθος ἀχανὴς, οἷον πέλαγος, ὃν 
ι « » , τὰ , “ ε ᾿ ζω ,͵ 

καὶ δὶς ἐπλεύσαμεν’ ἐξουσιαζόμενα πάντα ὑπὸ τῆς πανευδαί- 

ὕονος ταύτης τῶν Μοσχόθων ἀρχῆς," ὄρη τε ὅτι πλεῖστα- ὑπερ- 

μήκη, νιφόεντα, καὶ τὰ Ριφαῖα ἐχεῖνα, χαὶ ἡ ψαμμώδης θά- 

λασσα, ἥτις χαὶ μέχρις αὐτῆς Ἰνδιχῆς ἐπεχτείνετα: ἔθνη δέ τε 

μυρία, οἷα φύλλα δένδρεσι, καὶ πολύγλωττα, ἤθητε χαὶ εἴδη 

ἡμῖν διαφέροντα, καὶ εἰδώλοις ἀλλοχότοις λατρεύοντα. “᾿Αλλὰ 
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ταῦτα μὲν δὴ τοιαῦτα, χαὶ ὑάλιστα ἴσως πέραν τοῦ δέοντος 

γέγονε" πλὴν ἵνα υὴ χαὶ αὖθις ἀμνήμονες τῶν ὑμετέρων προ- 

σταγμάτων ἐγκαλοίμεθα. Τὰ δὲ πάντα ὁ ορηθεὶς λογιώτατος 

ἀρχιμανδρίτης εἴποι πλατύτατά τε καὶ ἀχριθέστατα. Διαφυ- 

λάττοι ἡ θεία Πρόνοια τὴν ὑμετέραν τρισολοίαν Μαχαριότητα 

εἰς χρόνους πολλούς, ἐχτὸς παντὸς ἐναντίου, σὺν πάσῃ εὐ- 

δαιμονία, ἧς χαὶ αἱ θεοπειθεῖς εὐχαὶ εἴησαν σὺν ἐμοὶ ἐν βίῳ 

παντί. 

᾿Απὸ τῆς βασιλευούσης πόλεως Μόσχθας «χῇ γ΄. μηνὶ 

Τουλίῳ. Τῆς ἡμετέρας θεοπροθλήτου Μαχαριότητος, δοῦλος 

πιστὸς χαὶ υἱὸς χατὰ πνεῦμα, Νιχόλαος Σπαθάρης ». 

Χρύσανθος Μωραΐτης, Νοταρᾶς, σοφώτατος χαὶὲ εἰς τὰ λατι- 

γιχά, διάδοχος χαὶ ἀνεψιὸς Δοσιθέου, ἐπατριάρχευσε χρόνους εἰ-- 

χοσιέξ, χαὶ ἀπέθανεν εἰς τὴν Πόλιν᾽ αἰωνία ἡ μνήμη του. 

Τοῦτος ἐστάθη μαθητὴς εἰς τὰ μαθηματικὰ Καισαρίου τοῦ 

προγραφέντος. ᾿Εσύνθεσε, χαὶ ἐτύπωσε βιθλίον διδαχῶν, καὶ 

γεωγραφιχόν, χαὶ ἄλλα, ἔτι δὲ χαὶ τὸ περὶ Κίνας ἀτύπωτον, 

ἀλλ᾽ ἀξιοτύπωτον (τὸ ἔχω), Κιτάϊα δουλεύουσα τὸ ὠνό- 

βασεν, ἤτοι βιθλίον περιέχον τὸν πόλεμον, ὁποῦ οἱ Τατάροι 

τῆς Μπογδόας ἐσήχωσαν χατὰ τῶν Σίνων, δηλαδὴ Κιταϊτῶν, χαὶ 

ἐκυρίευσαν τὸ βασίλειον αὐτῶν, καὶ ἄλλα διάφορα τοῦτο εἶναι 

τὸ βιθλίον, ὁποῦ ὁ Νιχόλαος Σπαθάρης γράφει. Τούτου σώζον-- 

ται πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ αἱ παροῦσαι αὗται δύο ἐπιστολαί. 

« Μαχαριώτατε χαὶ ἁγιώτατε Δέσποτα, καὶ ἀρχιεράρχα τῆς 

πρεσθυτέρας Ῥώμης, Κύριε κύριε ᾿Ιννοχέντιε τρισκαιδέχατε, τὴν 

ὑμετέραν μεγίστην Μακαριότητα ὑετ᾽ εὐλαθείας, τὴν ὀφειλομέ- 

γὴν ἐν Πνεύματι ἁγίῳ ἀπονέμομεν προσαγόρευσιν. 

Ἤχουσται πρὸ πολλοῦ χαὶ πανταχοῦ ἡ προθίοκοσις τῆς 

ὑμετέρας μεγίστης μαχαριότητος εἰς τὸν ἁγιώτατον ἀποστολι- 

χὸν θρόνον τοῦ πρωτοχορυφαίου τῶν ᾿Αποστόλων, καὶ ὑπερε- 

χάρημιεν πνευματιχῶς, ὄντες εὐέλπιδες, ὅτι. ἐν τῷ καιρῷ τῆς 
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ἱερᾶς ἀρχιερατείας αὐτῆς ὄψεται ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ ἐκκλη- 

σίχ εἰρηναίχν χαὶ εὐτυχῆ χατάστασιν, διὰ τῆς ὑμετέρας ἀπο- 

στολιχῆς ἐξουσίας χαὶ ἀγρύπνου χηδεμονίας, καὶ προστασίας, 

ἣν ὁ ἅγιος Θεὸς διαφυλάττοι εὐδαιμονοῦσαν ἐπὶ τὸν ἁγιώτα- 

τον αὐτῆς θρόνον ἄχρι βαθυτάτου γήρως χαὶ ΡΜ Τὰ 

εἴτι εἴχομεν σκοπὸν νὰ σημειώσωμεν θάρρει πνευματιχῷ τῇ 

ὑμετέρα μεγίστῃ Μαχαοιότητι, θέλει τὰ ἄναφε έρει, ἂν ὁρίσῃ γᾶ 

δώσῃ χαιρὸν ἱκανῆς ἀχροάσεως , ζώσῃ φωνῇ ὁ αἰδεσιμώτατος 

Κύριος Ἰωάννης Φίλιππος τκάληον ὁ χαὶ βαρδιάνος χρημα- 
“ο » “ . , “" 5 ᾿ 

τίσας τῆς ἐνταῦθα ἁγίας Σιών, ὃν τινὰ ἔγνωμεν διαχοιτιχον, 

ἐν καθαρότητι βίου καὶ σεμνοτητι ζωῆς περιπατοῦντα, καὶ 
ὰ Δ ἋΣ , ᾽ - 

τὴν χοινωφελῆ ἀσπαζόμενον εἰρήνην. Παρχκαλοῦμεν λοιπὸν νὰ 
Α ΄ 

εἰσαχουσθῶμιεν, δεόμενοι νὰ ὁρίσ 
, , Γ » 

ἢ, νὰ φυλάττῃ χάθε ἁγία ἐκχ- 
͵ 

" δ᾽ Ἁ ᾽ , ᾿ ᾿ ᾿ “ὦ ᾿ “ ΝΨ 

χλησία τὰ ἀρχαῖα αὐτῆς ἔθη καὶ ὅρια, νὰ ἀναχαιτίσῃ τὴν ἄ- 
ῥ ΝΥ χα νν ; 

τατον χαὶ ὑπερήφανον ὀφρὺν τινῶν, ἐχόντων μὲν μοοφωσιν 

» ,ὔ ᾽ “ » ,ὔ ε ’ 

εὐσεύείχς, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένων, ὡς χωλευοντων 
᾿ " » ἂν ὑπ τα 

ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις, χαι περιπαιζόντων σὐξῶς: ξζισου τήν τε 

Α , » ) τ ᾽ Ν , ΓΞ 

Αἰνατολιχὴν, χαὶ Δυτιχὴν ἁγίχν Εχχλησίαν. Εως πότε ἀνε- 

Ξῇ δ» τὶ ο᾽) : ῳ- «) ο᾽ 
“δ 

Χ Ὺ Ο᾽ ω)».- Ω 1] 
ὶ) 

8 
ΘΟ. 

"» Ἷ 

χξται, Μαχαριώτατε χαὶ ἐπιειχὲσ 
ς - , " ε ε φ ἥδιν 

ἀποστολιχὰς ὑμῶν θρόνος, χιαῖς ἡ ὑπεροχιχὴ αὐτοῦ ἀξία, νὰ 
ε , ΞΔ; ᾽ Ν ἣΝ 

διώχεται ἡ ᾿Ανατολικὴ Εχχλησίὰ ὑπὸ τινῶν διεφθαρμένων χαὶ 

ἀναιδῶν ἀνθρωπαρίων, οἵ τινες ἀγωνίζονται, τῇ δοχήσει μὲν 

τάχα πρὸς οἰκοδομὴν ψυχῶν, τῇ δὲ ἀληθείᾳ διὰ τῶν δὰ 

αὐτῶν εἰς ἀπώλειαν; Μνήσθητι, μέγιστι ἀρχιε ράρχα, τὸ τοῦ 

Κυρίου 1 πρὸς τὸν χοουφαῖον αὐτοῦ εἰπόντος, « καὶ σὺ ἐλ. ἐπι- 

, ΝΟ . » 7 » Η ᾿ 

στρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου »" χαὶ ἐπίρριψον ἐπὶ τὸν 

“- Ν » ε - "» ,ὔ Α Ε' 2 

χαιρὸν τῆς ἱερᾶς σου ἀρχιερατείας τοὺς πνευματιχοὺς σου ὖ- 

» 5.7 » , Α 

φθχλμοὺς χαὶ Ἐἶ τὴν ᾿Ανατολικὴν Ἐχχλησίαν, τὴν ποτὲ μὲν 

. Ν 9 ᾿ ᾿ κ ΤΣ » Β 

ὑπέρλαμπρον, δὲ εὐσεθεστάτην, χαὶ τὸν λόγον τῆς ἀλη- 

θείας θυομαοδα τανῦν ὅμως πικρῶς πιεζομένην χαὶ ταρατ-- 

τομένην ὑπὸ πολλῶν. χαὶ διαφόρων χαλεπῶν, καὶ ἀγρίων χυ- 
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μάτων. Εἰ δὲ μήγε, κἂν πρόσταξον, ἐπικύρωσον, ἵνα ἐῶσι 

ταύτην ἀνεπηρέαστον οἱ ταράττοντες ψευδάδελφοι, χαὶ τοῦτο 

νομίζεται παρ᾽ ἡμῶν μέγιστον καὶ ἐξαίρετον εὐεργέτημα, χαὶ 

ἀπαρχὴ τῆς καλοκἀγαθίας, καὶ φιλανθρώπου εὐγνωμοσύνης αὐ- 

τῆς πρὸς ἡμᾶς" ἀπονέμοντες χαὶ ἡμεῖς πάντοτε καὶ πανταχοῦ 

ἐλευθέρως τὴν χανονικὴν ὀφειλομένην τιμήν, χαὶ ὑπεροχὴν τῶν 

μακαριωτάτων μεγίστων ἱεραρχῶν, τοῦ ἁγιωτάτου αὐτῆς ἀπο- 

στολικοῦ θρόνου, καὶ ἐξαιρέτως νῦν πρὸς τὴν ὑμετέραν μεγίστην 

παναγιότητα φερόμεθα υὲ ἄκραν εὐλάθειχν: πάλιν οὖν ἐχ συ- 

νοχῆς καρδίας, χαίτοι ταὐτολογοῦντες, παρχχαλοῦμεν ἐχ χαρ- 

δίας, δεόμεθα ὁλοψύχως, ὅπως φροντίσῃ ἡ μεγίστη αὐτῆς 

Μαχαριότης περὶ τῆς χοινῆς εἰρήνης τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ 
: 

ε 

ἐκκλησίας καὶ ἰδίως περὶ τῆς ἀταραξίας τῆς Αγίας ἡμῶν Γῆς; 

χαὶ ἡμῶν, ἕνα ἕξῃ ἀξίποτε τὸν ἀρχηγέτην τῆς εἰρήνης συνερ-- 

γοῦντα καὶ συμπράττοντα ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτῆς χαὶ 

χαρίζοιτο τῇ μακαριωτάτῃ, χαὶ σεθασμιωτάτῃ αὐτῆς χορυφὴ 

μαχρότητα ἡμερῶν, μετὰ πάντων τῶν ἀγαθῶν οὐρανίων, χαὶ 

ἐπιγείων ἢ": 

« Ὁ γηραιὸς Πατριάρχης Χρύσανθος, τῷ νεάζοντι, σοφωτάτῳ, 

χαὶ αἰδεσιμωτάτῳ ἀδόᾷ Κυρίῳ Νιχολάῳ Κομνηνῷ Παπαδο- 

πούλῳ χαίρειν χαὶ ὑγειαίνειν. 

Βραχέα φθέγγονται οἱ λυπούμενοι" λυπούμενοι μὲν ἡμεῖ, 

ἐσμέν, ὁ δὲ λυπῶν αὐτός: ἐπείπερ ἀποστερεῖς ἡμᾶς ἤδη ἐν το- 

σούτοις ἔτεσι τῶν ποθεινοτάτων σου γραμμάτων, ὧν οὐδὲν 

ἄλλο ἡμῖν θυμηδέστερον, τῶν ἀπὸ τοῦ Παταθίου ἀγωγίμων. 

Εἰ οὖν βραχέα φθεγγόμεθα διὰ τῆς ἐπιστολῆς, οὐχ ἡμεῖς, ἀλ- 

Δ αἴτιος αὐτὸς ἂν εἴης; σύγγνωθ: δέ, χαὶ διχτέλει ὑγιὴς ἐν 

μαχροθιότητι, περιπόθητε ἀεὶ ἡμῖν, σοφώτατε χαὶ ἀξιάγαστε 

χαθηγητά, χαὶ διδάσχαλε, μετὰ ἐπιτάσεως τοῦ πρὸς ἡμᾶς αὐ- 

τῆς φίλτρου. Εἰ γὰρ ἡ φιλία, ὡς ποιότης οὖσα ψυχῆς, αὔξα- 

σθαι χαὶ ἐπιτείνεσθαι πέφυχε, δίκαιον ἄρα χαὶ θεοφιλὲς τοῖς 

ΜΕΣ. ΡΙΒΛΑΙΟΘ. Γ΄. γι 
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ὡς ἀληθῶς φιλοῦσί τε χαὶ ἀντιφιλουμένοις, ἀεὶ ἐπίτασιν ἐπ᾽ ἐ- 

πιτάσει φίλτρου ἐγγίνεσθαι, καὶ προστίθεσθαι, τῷ θείῳ πειθοξ 

μένοις ἀπρλν φῇ τῶν μὲν ὄπισθεν ἐπιλανθάνεσθαι, τοῖς δὲ 

ἔμπροσθεν ἐπεχτεί ἔσθ ἀποφαινομένῳ.. Ἔρρωσο, θεολογικώτατε, 

μετὰ ὀρθοῦ. φρον βιστας; χαὶ ὀρθοδοξίας ἀείποτε δγομε 

ὅτι “μία καὶ μόνη ἀρχή, χαὶ αἰτίχ ἐν τῇ θείᾳ χα ὶ προσχυνητῇ 
ἮΝ « 

Τριάδι, ἤτοι υἱοῦ, χαὶ Πνεύματος, ὁ ἀναίτιος, καὶ ἄναρχος 

΄ Ν κ ΄ , Ν ᾽ 

Μελέτιος ἀπὸ Καισαρείας, Χρυσάνθου διάδοχος, χαὶ ἀπέ: 

θανεν εἰς τὴν Πόλιν. 

Παρθένιος ὁ χοντόφθαλμος, ᾿Αθηναῖος, φιλόσοφος, καὶ αὐ- 
κ - Α ΄᾽ δ ᾽ , ᾽ 

τὸς ἀπὸ Καισαρείας διάδοχος, χαὶ ἀπέθανεν εἰς τὴν Πόλιν. 

Οὗτος ἦλθεν ἀπὸ τὸ Βουκουρέστι εἰς τὸ Γιάσι διὰ ζητείαν εἰς 
᾿ ε ἋΣ ᾿ ᾿ ι Ξε ᾽ 7, ᾽ , ᾿Ν " 

τὰς ἡμέρας χαὶ αὐτὸς τοῦ αὐθέντου μου Ιωάνόοδα, χαὶ τὸν 

ἐκατέθη δαμιλᾶς, χαὶ ἦλθεν εἰς θάνατον, ἐπιάσθη δὲ ἡ γλῶσ- 

σᾶ του, χαὶ ἐτραύλιζεν ἕως θανάτου" καὶ ἐγύρισε πάλιν εἰς 
᾿ Ξ , Ν ᾽ τὰ “ 

Βουχουρέστι, αὐθεντεύοντος Κωνσταντίνοοδα ἀδελφοῦ τοῦ ᾽Ἴω- 
ὯΝ πῇ ὃ ᾿Σ ΄, Α " 5 ΄ὔ “-- 

ἀνθοὺῦσ οὗτος υἱ ἐτίμησε μὲ τὸ ὀφφίχιον τῆς πρώτης πεντά- 
- “ »» « ΝΜ , 5" , ἥω 

δος τῶν χληριχῶν, μ' ἔκαμιξ δηλαδὴ μέγαν ᾿Εχχλησιάρχην τοῦ 

θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων. ᾿Ιδοὺ χαὶ ἡ μαρτυρία: 

» Παρθένιος ἐλέῳ Θε ατριάρχης τῆς ἁγίας πόλεως “1εΞ ο 
Χμ , 

θουσαλήμ, καὶ πάσης 1[ὰ «(λαιστίνης. Ξ 

Τοὺς πρὸς βοήθειαν ἱερῶν προθυμουμένους ταῖς ἐκ τῶν 

ἱερῶν τιμᾶσθαι εὐεργεσίαις προσήχει" τὸν χοπιῶντα γὰρ γεωρ- 
Χχ Ὺ 

ἿἘΞ: ρ , ε » δὰ Ἢ Ἁ ὃ , 

γὸν τῶν χαρπ τῶν ἀπ τολαμίοάᾶνε ιν, ἢ αποστολιχὴ φωνὴ ιατατο 

τεται. ᾿Ἐπειδὴ τοϊἰγαροῦν χαὶ ὁ λογιώτατος μέγας γραμματυ- 
, 

χὸς τοῦ ὑψηλοτάτου, καὶ θεοσεύεστάτου αὐθέντου καὶ ἡγεμό- 

γος πάσης Μολδούλαχίας Κυρίου κυρίου ᾿Ιωάννου Νιχολάου Βο- 

εὐόδα, ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητοῦ υἱοῦ χαὶ περιποθήτου τῆς 

ἡμῶν Μετριότητος, Κύριος Κωνσταντῖνος Δαπόντες, ἐνθέρμῳ 
ζ᾽ κι ὭΣ: Ἀ-ς ᾿ ’ ᾿ . ἣΝ ᾿ 

ἡ λῳ πρὸς βοηθειαν τοῦ Παναγίου τάφου χατὰ τὸ ὄυνατον 
᾿ 



ΤΣ ΤΟΙ ΟΣ ΚΑΤ ἈΓΑΤΟἿ ΟἿΣ. 99. 

φέρεται, δεῖν ἔγνω ἡ μετριότης ἡμῶν, καὶ κλήρῳ τοῦ χαθ᾽ ἡ- 

μᾶς ἁγιωτάτου, ἀποστολιχοῦ χαὶ πατριαρχικοῦ θρόνου τιμῆ- 

σαι" χαὶ δὴ τῇ χάριτι τοῦ παναγίου χαὶ τελεταρχιχοῦ Πνεύ- 

ματος, προθιοάζεται αὐτὸν καὶ προχειρίζεται μέγαν ἐκκλησι- 

ἄρχην τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς ἁγιωτάτου θρόνου. Διὰ τὸ τὰς διατριθὰς 

δὲ τανῦν ἐν Γιασίῳ ποιεῖσθαι χαὶ μὴ δυνάμενον τῆς ἡμετέρας 

χειροθεσίας τυχεῖν, διὰ τοῦ παρόντος ἰδιοχείρου πιτταχίου πα- 

θέχει αὐτῷ τὸν τοῦ μεγάλου ἐχκχλησιάρχου κλῆρον, ὄντα τῆς 

πρώτης πεντάδος ὑπὸ τὸν μέγαν ρήτορα" ὅθεν καὶ εἰς ἔνδειξιν 

ἐπεδόθη αὐτῷ τὸ παρὸν πατριαρχικὸν γράμμα εἰς ἀσφάλειαν. 

Ἔχ Κωνσταντινουπόλεως᾽ ἐν ἔτει α ψμὸ, κατὰ μῆνα 

Φεθρουάριον ». 

᾿Εφραὶμ ᾿Αθηναῖος, φιλόσοφος, ἀπὸ Βηθλεέμ, χαὶ ἀπέθανεν 

εἰς τὴν Πόλιν. 

Σωφρόνιος ὃ προρρηθείς. 

᾿Αὐράμιος ᾿Αμπατζᾶς, σχλάοος βαπτισθεὶς, ὁ ἐγχρατευτήῆς, 

χαὶ αὐτὸς ἀπὸ Βηθλεέμ. Τοῦτος πρωτοσύγγελλος ὦν, χαὶ τα- 

ξειδεύων χατὰ τὴν Προῦσαν, εἰς δύο ταξείδια ὁποῦ ἔκαμεν 

εἴκοσι χοντὰ χρόνους, ἔφερε, λέγουσιν, εἰς τὸν ἅγιον Τάφον 

πουγγία πενταχόσια, σύναξιν τόσῳ μεγάλην, ὁποῦ οὐδὲ Πα- 

τριάρχαι δὲν ἔχαμαν. ᾿Αὐράμιος λοιπόν, Χρύσανθος, Δοσίθεος, 

Νεχτάριος, Γεράσιμος, ᾿Αθανάσιος, Διονύσιος, εἶναι οἱ ἐπίσημοι 

Πατριάρχαι, χαὶ ἡ χαλλονὴ τῶν εἰς τοὺς καιρούς μας ἱεραρχῶν. 

Προκόπιος Δαγοραῖος ἀπὸ Καισαρείας, ὁ νῦν ἐλέῳ Θεοῦ 

Ἱεροσολύμων: ὁ Θεὸς νὰ τὸν στερεώνῃ: ἀπέθανε δὲ χαὶ αὐτὸς 

εἰς τὴν Πόλιν. 

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ. 

Ὃ Κύπρου Φιλόθεος, Κύπριος, ἐπίσημος διὰ μάθησιν. 

Γαύρὴλ ὁ Χαλκηδόνος ὁ προγραφείς, περὶ οὗ ἔγραψε Διο-- 

νύσιος ὁ Πατριάρχης εἰς Ρωσσίαν, ὡς γέγραπται, ἐπίσημος διὰ 
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Ὁ ε ὔ 

τὴν ἀναχαίνισιν τοῦ ναοῦ. τῆς ἁγίας Εὐφημίας, τὴν εὐχήν τὴς 

γὰ ἔχωμεν. : 

Μελέτιος ᾿Ιωαννίτης, ὁ ἀπὸ "Αρτὴς ᾿Αθηνῶν, ὁ περίφημος 

γεωγράφος, καὶ συγγραφεὺς ᾿Εχχλησιαστικῆς ἱστορίας, χαὶ πολ- 

λῶν λόγων πανηγυριχῶν, χαὶ διδαχτικῶν, καὶ ἀστρονόμος, χαὶ 
᾽ ε ᾿ Α « ’, ᾽ .] κ᾿ ε , »Μ 

ἰατρός. Η ᾿Εχχλησιαστιχὴ ἱστορία, αὐτὰς τὰς ἡμέρχς Ὥχουσα, 
-" 

ὅτι πέρυσι ἐτυπώθη εἰς τρεῖς τόμους εἰς Βιένναν. Τοῦτος ἀ- 

πελθὼν εἰς τὴν Πόλιν διὰ νὰ μετατεθῇ εἰς τὰ ἸΙωάννινα, με- 

τετέθη εἰς τὴν ἄλλην καὶ καλλιτέραν ζωήν. ἀπέθανεν ἔτει 

«Ψιθ΄. αἰωνίχ ἡ μνήμη του. 

᾿λίας Μηνιάτης Κεφαλληναῖος, ὁ Κερνίκης χαὶ Καλαύρύ- 

των, ὁ περιθόητος, ὁ νέος Χρυσόστομος, ὡς τὸν ὑαρτυρεῖ τὸ 

βιθλίον του. Αὐτὸς ἔχει χαὶ ἄλλο βιολίον τυπωμένον εἰς Λεί-- 

ψιαν χατὰ Λατίνων, Πέτρα Σκανδάλου λεγόμενον " αἰωνία 

ἡ μνήμη του. 

Ἱερόθεος Κομνηνός, ἰατροφιλόσοφος, ὁ Δρύστρας. Τοῦτος 

ἐξήγησεν εἰς ἁπλῆν φράσιν τὰ ἀποφθέγματα βασιλέων, στρα- 

τηγῶν, χαὶ φιλοσόφων, καὶ τὰ ἐπροσφώνησε χαὲὶ τὰ ἐπρόσφε- 

ρὲν εἰς τὸν Κωνσταντήόοδα τὸν Μπραγκοθάνον τῷ «χ δ΄. ἔτει. 

Εὔτι ἐσύνθεσε τὸν βίον τοῦ βασιλέως ᾿Ιωάννου τοῦ Κανταχου- 

ζηνοῦ, λασὼν αὐτὸν ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς τόμους τῆς Βυζαν- 

τίδος, καὶ τὸν ἐπρόσφερε τῷ σοφωτάτῳ ἄρχοντι μεγάλῳ στολ- 

νίχῳ Κωνσταντίνῳ τῷ Κανταχουζηνῷ᾽ τὸν ἔχω χαὶ αὐτόν, 

ἄξιον τύπου, ἀξιώτατον μάλιστα τὰ ἀποφθέγματα" ἀμὴ τὶς 

νὰ τὰ τυπώσῃ; καὶ μακάριος ὁποῦ τὰ τυπώσῃ, ὡς χρυσᾶ τῷ 

ὄντι βιόλία, καὶ χρησιμώτατα μάλιστα εἰς αὐθέντας. Τούτου 

σώζεται χαὶ ἡ πρὸς τὸν αὐθέντην Νικόλαον ρόδα ὑποχειμένη 

αὕτη ἐπιστολή. 

« Οὐκ ἐς τοσοῦτον ἀνὴρ μυρεψὸς ἅπαντα μὲν τῶν ἀρωμά- 

τῶν τὰ εὐωδέστερα, καὶ τερπνότερα ἑαυτῷ περιφέρων, μύροις 

δὲ παντοδαποῖς καὶ βαλσάμοις, καὶ αὐτῷ δὴ τῷ περιλαλήτῳ 
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σιλφίῳ, ἐς βάθος καὶ δυσεκνίπτως ἐμοεδαμμένας εἴη ἐσθῆτας 

περιθαλλόμενος, κἂν αὐτὸ τὸ τοῦ Μακεδόνος ᾿Αλεξάνδρου ἀνα- 

λάδηται σῶμα, καὶ τὸν δι οὗ δίεισιν, οἷός τ' ἐστιν ἐμπιμπλᾷν 

εὐωδίας ἀέρα, ὅσον ἀνὴρ σοφός, καὶ παντοίοις ἀρετῶν, τῶν ἔχ 

τε φύσεως, ἔκ τε φιλοπονίας αὐτῷ προσγεέγενημένων κάλλεσι, 

καὶ λόγων ἰδέαις ὡραϊσμένος " ταῖς δι ὧν παρέρχεται, καὶ χώ- 

ραις, καὶ πόλεσι, ταῖς τε ἔγγιστά, καὶ ταῖς πόροω, τῶν παρ αὐ- 

τῷ θαυμασίων χαρίτων, καὶ τῆς ἐνοικούσης σοφίας, καὶ ὦφε- 

λείας διαδιδόναι κοινωνικῶς, τὰς τῶν ἀκροωμένων τοῖς ἡδί- 

στοις τε χαὶ ἀρίστοις τῶν λόγων χατευωδιάζειν οἶδε ψυχάς, 

χαὶ εἰς θαῦμα, καὶ ἔπαινον ἑαυτοῦ διεγείρειν τοὺς ἐντυγχά- 

νοντας " τοιαύτην ἐγὼ τίθεμαι τὴν σὴν θεσπεσίαν, χαὶ πάνοο- 

φον τῷ ὄντι ψυχήν, μεγαλοπάροχε, καὶ σοφώτατε ἡγεμών χαὶ 

τούτου χήρυχες διαπρύσιοι, ὅσοι τῆς τερπνοτάτης εὐωδίας τῶν 

παρ᾽ αὐτοῖς πανσόφων λόγων τε χαὶ γραμμάτων παραπολαύσαντες 

ἔτυχον: οὐ μὴν ἀλλὰ, καὶ ἄλλον αὐτὴν ἂν προσείποιμι τηλαυ- 

γέστατον ἥλιον" τοῦτο γὰρ ἤδη δεύτερον ἐς τὸν μεσημθρινὸν 

τῆς ἡγεμονείας Μολδοδίας, τῆς δυστυχοῦς. μὲν διὰ τὰς τῶν 

Σκυθῶν λεηλασίας, σχηπτοῦ δίκην αὐτῇ προσπεσόντων, χαὶ διὰ 

τὴν στέρησιν τῆς ὑμετέρας ἔμφρονος προστασίας, δί αὐτὴν δὲ 

χαὶ μόνην τὴν παρουσίαν τῆς ὑμετέρας ἐχλαμπρότητος εὐδαί- 

μόνος, χατὰ θείαν. βουλὴν πάντως ὑπεραρθεῖσα ἡ ὑμετέρα Ὑ- 

ψηλότης, τὰς αὐτῆς χηδεμονιχὰς ἀκτῖνας προνοητικῶς ἐπαφίη- 

σιν ἅπασι, πρὸς θάλψιν τῶν πάντῃ κατεψυγμένων τῷ σχυθιχῷ 

χρύει λαῶν τε χαὶ πόλεων. Ἔνθεν τοι καὶ τοὺς μὲν λόγων γλι- 

χομένους πανσόφων, τῇ παρ᾿ ἑαυτῆς γλυχυτάτῃ κατευωδιάζει 

χαὶ θέᾳ, χαὶ ὁμιλίᾳ, τοὺς δὲ συνετίζει βουλαῖς ἔμφροσι, τῶν 

δὲ χαταυγάζει τῇ λαμπροτάτῃ αὐτῆς παρουσίᾳ τὰ πρόσωπα- 

τοὺς δὲ περιθάλπει ταῖς ἐνθέσμοις δίκαις, ὁποῖα χριτὴς ἀδέκα- 

στος ἀπὸ τοῦ θρόνου τοῖς προσερχομένοϊς θεσμοδοτοῦσα, τοὺς 

δὲ χειρὶ δαψιλεῖ, ὅσοι δηλαδὴ κατατρύχονται τῇ πενίᾳ, κατα- 
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πλουτίζουσα. Ἔν οἷς οὐδ᾽ αὐτὸν ἐμὲ τὸν διάπυρον αὐτῆς πρὸς 

τὸ θεῖον εὐχέτην παρέδραμεν ὅλως ἀπαραμύθητον- ἀλλὰ χκαΐ 

τοι τῆς ἡδίστης αὐτῆς θέας ἀπολειφθέντα, χαὶ διὰ τοῦτο ἀλ- 

γοῦντα πάνυ καὶ ὀδυνόμενον, τῇ παρ αὐτῆς πανσόφῳ χαὶὲ 

γλαφυρωτάτῃ τὴν φράσιν ἐπιστολῇ χατευωδίχσε πόρρωθεν, καὲ 
“- 

κατηύγασε, χαὶ τῷ ἐν αὐτῇ κάλλει τῶν λέξεων ηὔφρανέ, καὲ 
, τ δε ὦ ὔ μπρυνέ μου, οἷα δαψιλεστάτῳ τοῖς νοήμασιν ὥνησε, καὶ χατελάι 

“» 3 

φωτὶ τὴν διάνοιαν, καὶ τὴν ὑπὲρ τῆς ἀποτυχίας μου ταύτης 

ἐξηχέσατο λύπην, οὐ μετρίως ἀσχάλλοντος. ᾿Ανθ᾽ ὅτου, καὶ ὡς 

μὴ ποοειδὼς τὴν ταύτης διὰ τῆς ἐμῆς δυστυχοῦς ἐπαρχίας 

διάδασιν συγγνώμης, παρ αὐτῇ τῇ εὐμενεστάτῃ καλοχάἀγαθέᾳ 
“ ΨῈ ἍἋ ’ » ᾿ , “ “ 

τυχεῖν ἀξιος ἂν χριθείην. Αλλως γὰρ πτέρυγας ἂν περιστερᾶς, 

δαυϊτιχῶς εἰπεῖν, παρειλήφειν, καὶ πρὸς ὑπάντησιν, καὶ ἀπό- 

λαυσιν τῆς σῆς πανσόφου ὙΨηλότητος ἐπετάσθην, χαὶ χατε- 

τρυφήχειν τῶν ταύτης χαρίτων, καί τοι μὴ ρεῖθρα λόγων ἐχ- 
͵, , “ ΣΡ ἐς 6 -“ ᾿ νυ, ε ςἶρ , 

χέἕαι βουλόμενος, ὥς με ὑπεροολῇ χρησαμένη σοῦ ἡἣ ὑψηλότης 

ἐξήρει- ποῦ γὰρ παρ ἐμοὶ τούτων; πολλοῦ γε χαὶ δή: ρεύματα 

δὲ χαὶ λιθάδας δαχρύων θερμῶν, ἐν οἷς πλημμυρῶ, ἅτε δεινά, 

χαὶ πέρα δεινῶν πεπονθὼς παρά τε τοῦ θηριωνύμου ᾿Ασλάνη, 

χαὶ τοῦ συνηγόρου, χαὶ ἀντιλήπτορος ἐκείνου, οὗ τοὔνομα, ἕνα 
᾿ , ΕΞ ᾿ Ψ : » ς ᾿ 

υὴ λυπήσω, παρέρχομαι. Καὶ οἶμαι τὴν ἀποτυχίαν χατὰ θείαν 

ἡμῖν γεγονέναι τὴν πρόνοιαν, ἵνα μὴ ψυχὴν ἡγεμονικήν, καὲ 

φίλοις συναλγῆ, ἅτε φύσει φιλοιχτίρμονα πεφυχυῖαν, λυπήσω, 

τὰς ἐμὰς συμφορὰς ἐνώπιον τῆς σῆς μεγαλειότητος ὄμμασι 

δαχρυρρόοις ἀφιλοσόφως ἀποχλαιόμενος. Οὐχ ὀλίγην οὖν παρὰ 

τῆς θαυμαστῆς, χαὶ σοφωτάτης αὐτῆς ἐπιστολῆς χαρπωσάμε- 

νος τὴν ὄνησιν χαὶ παραμυθίαν, μεγάλας αὐτῆς τὰς χάριτας 

οἶδα ἔνθεν τοι χαὶ οὐ διαλείπω καὶ τῆς ὑπερουσίου δεόμενος 

χαὶ θείας δυνάμεως, ἵνα ἐνισχύη αὐτὴν εἰς διοίκησιν εὐάρεστον 

ταυτησὶ τῆς θεοσδότου ἡγεμονίας, καὶ περιφρουρῇ ἀνωτέραν 

παντὸς ἀνιαροῦ, προσεπιδαψιλευομένης αὐτῇ ὑγείαν μακρόθιον,. 
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εἰρήνην τε, χαὶ πᾶσαν ἄλλην εὐδαιμονίαν μέχρι γήρους βαθυ- 

τάτου, καὶ λιπαροῦ. ἀμήν ». 

Διονύσιος Χῖος, ἀπὸ ἀρχιδιάκονος τοῦ πατριαρχείου φρϑὰ 

νουπόλεως " ἔχει καὶ βιόλίον τυπωμένον λόγων διαφόρω 

0)... Νεόφυτος Λέριος ὁ Σμύρνης, ὃ εὐεργετιχός, χαὶ ἀθυλα 

Νεόφυτος Κρητιχός, ἀπὸ Μυρέων, χαὶ διδάσχαλος τῶν 

μπειζαδέδων τοῦ αὐθέντου μου Κωνσταντήνοοδα διὰ μεσιτείας 

αὐτοῦ ἔγινεν Οὐὑὐγγροβλαχίας" ἐπίσημος διὰ υάθησιν. 

Γρηγόριος Βλάχος, συμμαθητής μου, ἀπὸ Μυρέων καὶ αὐ- 

τὸς μετετέθη Οὐγγροθλαχίας, χαὶ ζῇ, ἀοχιερατεύων ὑπὲρ τὰ 

εἴχοσιν ἔτη. 

Καισάριος Βλάχος, ἀπὸ πρωτοσύγγελλος Φιλαρέτου Ζαχυν- 

θίου τοῦ πρὸ τοῦ Γρηγορίου ἀρχιερατεύσαντος, ἔγινεν ἐπίσχο-- 

πος τοῦ ἐν Κραγιόθᾳ τῆς Βλαχίας Ριμνιχίου- ἐτύπωσε χαὲ 

βιθλίον εἰς Βουχουρέστι" ἐτύπωσεν εἰς Βενετίαν χαὶ τὸ βιθλίον 

τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Διαλό γου, ὁποῦ ἐγὼ ἐμεταγλώττισα. 

Εἰ πισημότατος αὐτὸς ἐστάθη ὄχι τόσον διὰ μάθησιν, ὅσον διὰ 

τὴν ἐλεημοσύνην, χαὶ μεγαλοδωρίαν " ζήσας γὰρ εἰς τὸν θρό-- 

νον ὄχι δέχα χρόνους, ἐξώδιασε, λέγουσιν, εἰς τύπους βιολίων, 

χαὶ τυπογραφίαν, καὶ σχολεῖα, χαὶ ἐχκλησίας, καὶ μοναστήρια 

καὶ πτωχούς, ὑπὲρ τὰ ἑκατὸν πεντήχοντα πουγγία " αἰωνία ἡ 

υνήμη του. 

Διονύσιος Σχοπελίτης, Σχοπέλων ἐπίσχοπος ἀπὸ πρωτο- 

σύγγελλος τῆς Λαρίσσης, ἄχολος, ἀόργητος, πρᾷος, ὡς ὀλίγοι. 

Αὐἰρχιεράτευσε χρόνους σαρανταέξ, ὡς ὀλίγοι, καὶ ζήσας ὑπὲρ 

τοὺς ἐννενήχοντα, ὡς ὀλίγοι, ἐτελειώθη. Εἴπασιν, ὅτι ἔλεγε 

πῶς ἀνήμερα τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἐγεννήθη" ἀνήμερα τοῦ 

ἁγίου Δημητρίου παπᾶς ἐχειροτονήθη -- ἀνήμερα τοῦ ἁγίου Δη- 

μιἡτρίου ἀρχιερεύς καὶ ἀνήμερα τοῦ ἁγίου Δημητρίου εἰς τοὺς 

χιλίους ἑπταχοσίους ἑθδομῆντα ἕξ ἀπέθανεν - αἰωνία ἡ υνήμνη του. 

Ἰωσὴφ Τορνόθου, ὀνομαστὸς δὲ ἀρετήν, καὶ προχοπήν᾽ χαὶ 
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χάνωντας παραίτησιν, ὑπῆγεν εἰς τὸ ἅγιον Ὄρος, χαὶ ἡσύ- 

χασε᾿ καὶ ζήσας χρόνους ἱχανούς, ἀπέθανεν ἐν εἰρήνῃ - αἰωνία 

ἡ μνήμη του. Τούτου σώζεται χαὶ αὐτὴ ἡ εὐχὴ μὲ αὐτὴν 

τὴν ἐπιγραφήν. 

"Γωσὴφ Τορνόῤου προσευχὴ χατὰ ᾿Αλφάθδητον ὡ- 

ραία διάστιχος, χαὶ δίστιχος, εἰς δὲ τὸ τέλος 

ἀκροστιχίζει Ἰωσὴφ Τορνόδου (1). 

Τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸν Λήμνου μητροπολίτην Παρ- 

θένιον «ψνγ΄. μαΐου ὩΣ Τροπάρια, Ἦχος β. Οἶκος 

τοῦ ᾿Εφραθᾶ. 

Παρθένιε ἐν Χριστῷ, Παρθένιε ποντίφεξ, χαῖρ᾽ ἐκ περιου- 

σίος, ἐν τῷ ἀναληφθέντι εἰς τοὺς αἰῶνας ἅπαντας. 

Ἦλθέ σου ἀδελφέ, τὸ γάλα ὅσον ἦλθε" χαὶ πάλιν νεοπή- 

χτῳ τυρῷ μίξον καὶ ἄλλο, καὶ χάριτας σοι οἴσομεν. 

Ἔχεις γὰρ τὴν ἰσχύν, χαὶ θέλησιν ἐξίσου καὶ ποίησον 

ἀγάπην, ἵνα Χριστόν σε ἄλλον, μετὰ Χριστὸν χηρύσσωμεν. 

Ἷ 

Ἐξ ἁγίου Ὄρους, ὁ σὸς ὅπως τὸν θέλεις Ἰὼ- 

σὴφ ὁ γέρων. 

Γεννάδιος ἀπὸ τὸ ἐν Χαλχηδόνι χωρίον Πεντατείχιον, 

Παντείχι τώρα λεγόμενον, ἀπὸ παπᾶς, Χαλεπίου μητροπολίτης 

Αἰντιοχείας πρωτόθρονος, χαὶ μετὰ τέσσαρας χρόνους παραιτή- 
᾿ , τ ᾽ " “ » » 7 " ᾿ 

σας τὸν θρόνον, ἦλθεν εἰς τὸ ἅγιον "Ὅρος" ἐπίσημος καὶ διὰ 
Α , τ " ᾽ ᾿ὰ ᾿ δ: ̓ ᾿ δ ᾿γ τὴν μάθησιν (ἦτον γὰρ ἐπιστήμων) καὶ διὰ τὴν διαγωγήν 
᾽ . “ Ἂ 4 λὸ 0 ὦ» , ὃ θώ ἐφ ας ᾿ ᾿ 

εἶχε γὰρ ζῆλον, καὶ ἐπεθυμοῦσε νὰ διορθώνῃ ψυχάς, καὶ νὰ 

εἰρηνεύῃ τοὺς εἰς ἔχθραν εὑρισχομένους " ὅθεν χαλούμενος, καὶ 

μὴ καλούμενος, παντοῦ εἰς τὰ μοναστήρια, καὶ σχήτας, καὶ 

κελλία, ἐπρόφθανεν - ἐξαιρέτως δὲ εἰς τῶν Ἰόήρων, καὶ Χλωρο- 

ποτάμου τὰ μοναστή ρια. 

(1) Παραλείπεται ὡς ἀσήμαντος χαὶ σχοινοτενής. 
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Εξω ἀπὸ τὴν Τρίπολιν τὴν πόλιν τῆς Συρίας 

χάθηται Μοναστήριον μέγα τῆς Παναγίας, 

μέγα, ἀλλὰ καὶ θαυμαστὸ διὰ τὴν δύναμίν τῆς, 

χαὶ Παλαμέντι λέγεται, τιμᾷ τὴν Κοίμιησίν τὴς, 

χαὶ συναθροίζει ἄμετρον λαὸν ᾿ς τὴν ἑορτήν τὴς 

διὰ τὴν παρουσίαν τῆς, καὶ τὴν φανερωσίν τῆς. 

Τὸ Μοναστήριον αὐτὸ πολλὰ δεδοξασμένο 

ἐπλούτησε προνόμιον μόνον χ' ἐξαχουσμένο, 

ὁποῦ εἰς ἄλλον τὴς ναὸν ὑπὶ οὐρανὸν τοιοῦτον 

ἀκόμιη δὲν ἠχούσθηχεν, ὡς τὸν χαιρὸν ἐτοῦτον. 

Αἰνήμερα τὴν ἑορτὴν, ὅταν ὁ ἱερέας 

τὴν λειτουργίαν ἐχτελῇ, ἢ καὶ ᾿Αρχιερέας, 

μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον --- ᾿Αλλὰ χαρίσατέ μου 

ἀκρόασιν παραχαλῶ, χ' ἐδῶ, ἀκροαταί μου, 

χαρίσατέ μου χαὶ τ' ἀφτία, καὶ αὐτήν σας τὴν χαρδίαν 

εἰς τὸν παρόντα λόγον μου, ᾿ς αὐτὴν τὴν ἱστορίαν" 

ὅτι ὁ λόγος μου αὐτὸς ἔχει τῇ ἀληθείᾳ 

θαῦμα, χαράν, κατάνυξιν, ἀντάμα καὶ τὰ τρία" 

μὲ τὸν ἐδιηγήθηχεν αὐτὸς ὁ Χαλεπίου 

ἀρχιερεὺς Γεννάδιος ἐκ στόματος ἰδίου, 

ὦντας παρὼν εἰς τὸν ναὸν μέσα χαὶ λειτουργῶντας, 

καὶ τοῦτο ὀφθαλμοφανῶς τὸ θέαμα ὁρῶντας, 

Αἰχούσατε ἔθνη, καὶ λαός, ἀκούσατε Ῥωμαῖοι, 

Φράγγοι, ᾿Αρμένοι, Λούτεροι, ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι ! 

ἀξίωσαί με νὰ τὸ πῶ, Κυρά μου Παναγία, 

τὸ πρᾶγμα, καθὼς γίνεται ὅλον ἐν ἀληθείᾳ, 

εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ ἡμῶν, εἰς δόξαν τοῦ ναοῦ σου, 

καὶ δόξαν τῶν Ρωμαίων δέ, λαοῦ σου τοῦ πιστοῦ σου, 

καὶ εἰς αἰσχύνην ἐχεινῶν, ὁποῦ χατηγοροῦσι 

τὴν τῶν Ρωμαίων τωρινῶν πίστιν, καὶ ἀθετοῦσι, 

λέγοντες πῶς δὲν γίνονται θαύματα ᾿ς τὸν χαιρόν μας᾿ 
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᾿ Μ , , 7ὔ , » χ , 

πλὴν ἔγιναν, καὶ γίνονται, ναί, μὰ τὸν Κύριόν μας, 

θαύματα, ὁποῦ σὰν αὐτὰ εἰς ἄλλας ἐχχλησίας 

ἄλλων φυλῶν δὲν γίνονται, ὄχι, ἐπ᾿ ἀληθείας. 
ι “ ᾿ ὧν (Ὁ ᾽ , ᾿ “ο 

Καὶ μαρτυρεῖ τὸ θαῦμ. αὐτό, χατ' ἔτος παρρησίᾳ 

γινόμενον, ὡς ἑκατὸν μαρτύρων μαρτυρία. 

Αἰνήμερα τὴν ἑορτήν, ὅταν ἀρχιερέας 

τὴν λειτουργίαν ἐκτελῇ, ἢ χαὶ δ᾽ ἱερέας, 
᾿ Α ᾽ , , ΕΣ "Ὁ 

μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον πάραυτα ἐχτελεῖται 

κάποιος ἦχος ᾿ς τὸν ναὸν ὡσὰν βροντὴ ἐχχεῖται, 

ὡσὰν νὰ δίδῃ εἴδησιν, ὡς ὅταν ἐξεχύθη 

τὸ Πνεῦμα εἰς τοὺς μαθητάς, χαθὼς μᾶς ἰστορήθη. 

Εὐθ0 
5» 8. ὧδ , , 3 " .Θ , 
ὥντας ἀπὸ τὰ πέρυσι ᾿ς αὑτὸ βεοσιωμένος, 

ς 

ς ὁ χόσμος, ὁ λαὸς ὅλος ὁ μαζωμένος, ζ-- 

Ν 

νοεῖ πῶς ὥρχ χαὶ καιρὸς ἦλθεν, ἡ Παναγία 

νὰ εὔγῃ νὰ φανερωθῇ εἰς ὅλους παρρησίᾳ" 

χαὶ πέφτϑι. χάτω προσχυνεῖ, χαὶ χλαίει, καὶ φωνάζει, 

χαὶ μὲ τὰ μάτια τέσσαρα, χαὶ χαίρει, καὶ κοιτάζει. 

Τότε ἡ Παναγία μας, τὸ λέγω »ἡ «ἢ χαρδιά μου 

πηδᾷ, θαρρεῖς καὶ δάχρυα τρέχουν ἀπ᾽ τὴν χαρά μου- 

τότε ἡ Παναγία μας, ὑμνοῦμεν τὥνομά τῆς, 

χηρύττομεν τὴν δόξαν της, καὶ τὰ θαυμασιά τὴς, 

τότε ἡ Παναγία μας, τίς μή σε μαχαρίσει 

Δέσποινα χαὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀγάπην σου ὑμνήσει; 

τότε ἡ Παναγία μας, τότε ἡ Δέσποινά μας 

εὐγαίνει ἀπ’ τὸ ἅγιον βῆμα, βοήθειά μας! 

ὁ παπᾶς πλέον σιωπᾷ, εἶναι εἰς ἀγωνίαν, 

χοαθὼς χαὶ ὅλος ὁ λαὸς διὰ τὴν Παναγίαν. 

Μεσολαθεῖ διχχοπὴ ᾿ς τὴν θείαν λειτουργίαν, 

ἀφήνει τὰ εἰρηνικὰ χαὶ τὴν ἀκολουθίαν - 

χαὶ Κύριε ἐλέησον! ὅλη ἡ ἐκχλησία 

βοᾷ μεγάλη τῇ φωνῇ χαὶ τὰ μιχρὰ παιδία, 
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ὅλοι ἐχεῖ ξεσχούφωτοι, μιχροί τε χαὶ μεγάλοι (εἴ ξεσχούς » μικροί τε χαὲ μεγάλοι, 
᾿" , δὲ - ,ὕ ᾿ , 

χαὶ σχεπασμένο δὲν θωρεῖς κανένα πιὸ χεφάλι. 

Καὶ βασιλεὺς ἂν εὑρεθῇ, δὲν γίνεται ἀλλέως, 

ἀνάγχη νὰ ξεσχουφωθῇ, ὡσὰν καὶ ὃ χυδαῖος. 

Τότε ἡ Παναγία μος, ἂς πολυπλασιάσω 
" “ ᾿ ἐ ", δ 4 ᾿ ν , 

τὸ ἅγιόν τῆς ὄνομα, διὰ νὰ τὸ χορτάσω. 
, ΣῈ "ἢ ν.5΄ τ ἘΞ ΞΕ ΠΟ ΔΟΒΕ ΘΗΝ 

τὸτε Παναγία μᾶς, νὰ γῶμεν τὴν εὐχὴν τῆς, 

εὐγαίνει ἀπ᾿ τὸ ἱερόν, ὡς ἀπ᾿ τὴν χάμαρήν της, 

ἀόρατος, καὶ ὁρατή, πῶς νὰ σᾶς τὸ μιλήσω 
εἶ “ » ι Α - ᾿ ΤΟ 

δὲν ξεύρω πῶς ἀγαπητοὶ, νὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω, 
ἈΝ - -“ ε 

τόσον ἠξεύρω νὰ σᾶς πῶ, νὰ σᾶς ὁμολογήσω, 
7.5. 

ὅτι μεγάλ ἡ πίστις μας νὰ σὰς εὐαγγελίσω. 

Βασίλειον ἐχάσαμεν, βασίλειον, σοφίαν ϑ' ἴ ᾽ ἵ ᾽ 

τὴν Πίστιν ἐτηρήσαμεν, τὴν Πίστιν τὴν ἁγίαν, 
-- ὡς ἕνχ δένδ Αι , δὰ ππν δἢ Α ἠλ - ΡΝ πρὸ 

ς ἐνὸρο σὰν νὰ. πῆς ὁποῦ τὰ φύλα γάνει, 

καὶ τὸν χαρπὸν, τὴν ρίζαν δὲ φυλάττει μὴ πεθάνῃ 
δ, ι ες Α κι [2 κ » 7ὔ 

Αἰόρατος, καὶ ὁρατὴ τὴν ὥραν τὴν ἰδίαν, 

φαίνεται, χαὶ δὲν φαίνεται, 7 πρᾶγμα ὁδί ἀπορίαν, 
4 - » ᾽ ᾿ δ, 

γεμίζει τοῦ ἀνθρώπου δὲ τὸν νοῦν, χαὶ τὴν χαρδίαν 

ἐλπίδ᾽ ἀγάπην, καὶ χαρὰν ἀληθινὴν, γλυκεῖαν. 

Α᾽λλὰ καὶ φόοος ἐν ταὐτῷ, φόδος τῇ ἀληθείᾳ, 
μβ« "»Μ ι , Ἂ ι 7ὔ ε ͵7 

σοῦ ἔρχεται καὶ τρέμει δέ, χαὶ χαίρει ἡ χαρδία. 
᾿ - 

Αἴνθρωπον τέλειον θωρεῖς, τέλεια χαὶ χοιτάζεις, 

εἰς σχῆμα ὅμως γυναικός, ὁποῦ νὰ μὴ διστάζῃς, 
» 93 ᾿ , » 

χαὶ εἰσοδεύ᾽ εἰς τὸν ναόν, ᾽ς τὴν ἐχχλησίαν ὑπαίνει, 

καὶ περπατεῖ, πλὴν δὲν πατεῖ τὴν γῆν, καὶ ὑπαγαίνει" 

χαὶ ὁ ναὸς ὅλος εὐθὺς γεμίζει εὐωδίαν, 

χαὶ ταύτην ἀνεξήγητον, ἄρρητον, οὐρανίαν. 

Περπατεῖ μέσα ᾿ς τὸν ναόν, ἀλλὰ εἰς τὸν ἀέρα, 

καὶ τὴν ἐδλέπει ὁ λαός, διότι εἶναι μέρα, 

τὴν βλέπουν ὅλοι τὴν θωροῦν, πλὴν συνεσχιασμένα, 
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ὁ ἴσκιος, ὁ τύπος τῆς φαίνεται ᾿ς τὸν χαθένα. 

Τὸν τοῖχον, τοῖχον περπατεῖ ἄνω τῶν στασιδίων, 

ὡς πνεῦμα, ὡσὰν ἄγγελος, ὡς ἕνα σῶμα θεῖον. 

Καὶ μοναχὴ δὲν περπατεῖ, ὅτι δὲν τῆς τυχαίνει, 

γιατὶ εἶναι βασίλισσα, μὰ συντροφιασμένη, 

χαὶ διὰ τοῦτο ὁ λαὸς βλέπει θωρεῖ χαὶ δύο 

μαζί τὴς ὁποῦ περπατοῦν καιρῷ ἐν τῷ ἰδίῳ, 

ἀνδρῶν εἰς σχῆμα χαὶ οἱ δύο ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ νέων 

ἀγγέλων τῆς, φῶς φανερόν, δὲν ἔχει λόγον πλέον. 

ὁ μὲν ἀπὸ τὰ δεξιά, ἀριστερὰ δ᾽ ὁ ἄλλος, 

συνεσταλμένοι χαὶ οἱ δύο οἱ ἄγγελοι μεγάλως. 

Καὶ οὕτω περιέρχεται ὅλην τὴν ἐχχλησίαν : 

μὲ τῶν ἀγγέλων τὴν διπλῆν αὐτῶν δορυφορίαν, 

ἀργὰ ὡσὰν βασίλισσα, ἐν ὅσω τὸ Πιστεύω 

γὰ τελειώσω, πλὴν ἀργά, ἀνίσως δὲν λαθεύω. 

Εἰπειτα εἰς τὸ ἅγιον βῆμα ἐμπαίνει πάλιν 

ἡ Παναγία Δέσποινα ἀπ᾽ τὴν μερία τὴν ἄλλην. 

Ἐδῶ γίνεται ἄφαντος, ἀμὴ ἡ εὐωδία 

μένει, ἐν ὅσῳ νὰ γενῇ ἡ θεία λειτουργία. 

᾿Ιερώνυμος Κύπριος, ἐπίσημος διὰ μάθησιν, ἀπὸ Βιζύης Νι- 

χομηδείας ὁ νῦν. 

Δαμασχηνός ᾿Αλθανίτης, ἐπίσημος διὰ μάθησιν, ἀπὸ Με- 

λανίχου Θεσσαλονίκης, καὶ παραιτησάμενος ἦλθεν εἰς τὸ ἅγιον 

Οῇος. 
Γρηγόριος, ἐπίσημος διὰ μάθησιν, ὁ Δυχνιδῶν, χαὶ παραι- 

τησάμενος, ἦλθεν εἰς τὸ ἅγιον Ὀρος᾽ εἶναι ἀπὸ τὴν Μποχοθδί- 

τἴα χωρίον τῶν ᾿Αγράφων, ἄλλος εἶπεν ἀπὸ τὸ Παλῃηοχάτουνο, 

καὶ ζῇ, καὶ εἶναι εἰς τὸ τῶν ᾿Ιδήρων. 

Θεοδώρητος Μωραΐτης, ἀπὸ ἀρχιδιάκονος τοῦ Πατριαρ- 

χείου ἔγινε Λαχεδαιμονίας, καὶ παραιτηθεὶς ἦλθεν. εἰς τὸ Ὄ- 

ρος᾽ ἐπίσημος δι᾿ ἀρετήν, ὅτι τόσον ἐφάνη ταπεινός, ὥστε εὐ- 
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θὺς ὑπετάγη εἰς τὸν γέροντα ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς χαὶ 

ἔχοπτε ζύλα, καὶ ἔφερνε καὶ ἐπήγαινεν εἰς τὸν μῦλον, χαὶ ἔ- 

χαμνε χοντολογῆς πᾶσαν ὑπηρεσίαν μετὰ χαρᾶς, εὑρισχόμενος 

εἰς τὴν νέχν σχήτην τοῦ ἁγίου Παύλου: τόσον δὲ αὐτός, ὅσον 

χαὶ οἱ ἄλλοι ἀρχιερεῖς, οἱ παραιτούμενοι καὶ ἐρχόμενοι διὰ νὰ 

ἡσυχάσουν, γίνονται χαλόγηροι, ἤγουν λαμθάνουσι τὸ μέγα 

σχῆμα τῶν μοναχῶν, χαὶ δὲν λειτουργοῦσι πλέον, ἀλλάζουσι 

δὲ χαὶ τὰ ὀνοματά τους, ὡς αὐτὸς ἀπὸ Θεοδώρητος, Θεοφάνης 

μετωνομάσθηκε- καὶ ζῇ. 

Παρθένιος ᾿Ιωαννίτης, ἐπίσημος διὰ μάθησιν, ὁ παλαιῶν 

Πατρῶν, χαὶ εἰς τὸν καιρὸν τοῦ πολέμου φυγὼν μετὰ πάντων 

τῶν εἰς τὸν Μωρέαν ἀρχιερέων ἕως δέχα, καί τινων πλουσίων 

λαϊκῶν, ὑπῆγεν εἰς Μοσχοδίαν. 

Μαχάριος Νοταρᾶς ὁ Κορίνθου, καὶ Κορίνθιος, ὅστις πα- 

ραιτηθεὶς, ἦλθεν εἰς ἅγιον Ὄρος, υἑτὰ δέ τινας χρόνους ἀπῆλ- 

θεν εἰς Χίον, καὶ λαθὼν ἕν τῶν ἐχεῖσε μονυδρίων, μένε: ἐκεῖ 

ἡσυχάζων ἕως τῆς σήμερον, ἐπίσημος διὰ προχοπὴν ὥὦντας 

χαὶ αὐτός, χαὶ ζηλωτὴς χαλῶν ἔργων: διὸ ἐπαραχίνησε δύο 

πραγματευτὰς, καὶ ἐτύπωσαν δύο ἀξιόλογα μεγάλα βιόλία, 

τὴν Φιλοκαλίαν, καὶ τὸν Εὐεργε τινόν, τὰ ὁποῖα ἀπὸ 

τὸ ἅγιον Ὄρος ἐσήχωσε, ψυχωφελέστατα χαὶ τὰ δύό, μάλιστα 

ἡ Φιλοχαλία, ἡ ὁποία βιθλίον ὄχι, ἀλλὰ βιόλιοθήχη πρέπει 

γὰ λέγεται, ὡς πολλῶν ἁγίων Πατέρων συγγράμματα περιέ- 

χουσα" ὁ Θεὸς νὰ τὸν πολυετῇ. 

Σεραφεὶμ. ὁ ἀπὸ Πισσιδείας, (Πισσιδεία δὲ εἶναι ἡ νῦν λε- 

γομένη ᾿Αττάλεια) ὁ ᾿Αγχύρας, ὁ ζῶν, καὶ παραιτηθείς, ἐπί- 

σημος ἱεροκήρυξ. Τοῦτος ἐτύπωσε Θέχτρον τὸ βασιλὲκόν, 

τὴν τοῦ Μαχαρίου Πατμίου ἱερὰν Σάλπιγγα, Πνευματι- 

χὴν κιθάραν, Χρηστοήθειαν, καὶ ἄλλα βιθλία. Ἔμετα- 

γλώττισε χαὶ τὸ Κυριαχοδρόμιον, Συναξάριχα καὶ ᾿Αμαρτωλῶν 

Σωτηρίαν, χαὶ ἄλλα, τὰ πάντα ὡς δέχα, εἰς γλῶσσαν Τούρχι- 
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κὴν μὲ ρωμαῖχα γράμματα διὰ τοὺς Καραμιανλίδες, ὡς ἔμπει- 

ρος εἰς τὰ Τούρχικα" ἔργον χαλόν, καὶ ὁποῦ ἄλλος τις πρὸ 

αὐτοῦ δὲν τὸ ἔχαμεν- ὁ Θεὸς νὰ τὸν πολυετῇ. 

Κύριλλος Κρητικός, ὃ νῦν Σιναίου ὄρ ους, ἐπίσημος διὰ 

μάθησιν ἱεροκήρυξ. Αὐτὸς ἐπ τγεν εἰς ρόδα χαὶ ἐτύπωσε 

τὸ βιόλίον τοῦ μαχαρίου ᾿Αναστασίου Σιναΐτου, ἐπισκόπου 

Ἀντιοχείας" ὁ Θεὸς νὰ τὸν πολυετῇ. 

Θεόφ!:λος ἸἸωαννίτης, ὁ νῦν Καμπανίας, ἕνας τῶν ἐπισχό- 
Η 

πὼν τοῦ Θεσσαλονίκης, ἐπίσημος διὰ μάθησιν" ἔκαμε χαὶ τοῦ- 
ι 

τος βιθλίον, χαὶ τὸ ὠνόμασε Ταμεῖον ᾿Ορθοδοξίας, καὶ τὸ 

ἐτύπωσεν ἐμιποδίσθη δὲ ἀπὸ τὴν ιεγάλην ᾿Εχχλησίαν νὰ ἀνα- 

γινώσχεται, διά τινα, ὡς φαίνεται, ἐμποδισμένα ἀπὸ τὴν ἐκχ- 

χλησίαν, ὡς ἀπαράδεχτα, χαὶ γραμμένα εἰς τὸ βι 

Διονύσιος Δαπόντες, ᾿Αντριώτης, ὁ ᾿Αδραμερί υ νῦν, εἷς 

τῶν ἐπισχύπων χαὶ αὐτὸς τοῦ Θεσσαλονίκης, χαὶ τοῦτος ἐπί- 

σήμος διὰ μάθησιν. 

Γεράσιμος Λέριος ὁ Ἡραχλείας, ἰσχυρὸς χατὰ τὰ πολιτικὰ 

ἀνάμεσα εἰς τοὺς ἀρχιερεῖς, καὶ δραστήριος" ἀπέθανε γέρων 

ὑπὲρ τὰ ὀγδοήχοντα. 

Γαθδριλάχκης ἀπὸ τὰ Βουρλά, ἀπὸ Σερρῶν Νιχομηδείας, 
ν 

." 

ϑ 

'᾿ - " Τ ᾿. ᾽ 

Μελέτιος Πολίτης, ἀπὸ Προύσης Νικομηδείας, ἰσχυρότατος. 

Τοῦτος ἐξωρίσθη εἰς τὸ Σινᾶ, ἐχεῖθεν ἐγινεν ἰτλάχι, ἧλθεν εἰς 

Χίον, καὶ τώρα πάλιν ἐξωρίσθη. 

Εὐγένιος Κορφιάτης, ὃ εὔγλωττος, χαὶ πολυμαθής, ὁ πρῶ- 

τὸς ἀρχιερατεύσας τῆς ἐν Ρωσσίᾳ Πολτάδας, καὶ νέας Σερθίαῳ 
" 

ὁ ζῶν: τοῦτος ἔχα αμιξ δικήν του Λογικήν, χαὶ ἀπελθὼν εἰς ΛΑει- 
΄ὔ΄ ΔΝ 

Ψψίαν τὴν ἐτύπωσςε, χαὶ ἄλλα. ᾿Εδῶ ἐγνωρίσθη διὰ τὴν προχο-- 
Α " -" “- ,ὕ δ , ᾿ , 

πὴν παρὰ τοῦ ΡῚ τῆς ΤΙρουσίας Φριδερίχου, χαὶ παρά τινὸς 

ἄρχοντος Μοσχοδίτου, ὅστις ἀπελθὼν εἰς Μοσχοῦίαν, ἀνέφερε 

ἰσχυρότατος χαὶ αὐτὸς γέρων, ἀπέθανεν, ἐξορισθεὶς ἅπαξ καὶ 

ΠΝ Ναας ἐσθ ὐπὸ αν 

- 
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τῇ βασιλίσσῃ Αἰχατερίνῃ περὶ αὐτοῦ, ἥτις τὸν ἔφερε χαὶ τὸν 
͵ 

ε«,ὦὉ 
ἔθαλε διδάσχχλον εἰς τὰ ἑλληνικὰ χχὶ λατινιχὰ τοῦ υἱοῦ 

᾿ , , , “-Ὀ»Ἂἣ ᾿ 

τῆς καὶ διαδόχου Παύλου, καὶ συνέτρωγε: τοῦ ἔδωχε καὶ προ- 
, ε , » ὯΝ ε 

γόμιον νὰ μὴν ὑπόχηται εἰς τὴν Σύνοδον: φθονήσασα δὲ ἡ Σύ- 

νοδος χαὶ ἀπατήσασα, ὡς εἴπασι, τὴν βασσίλισσαν, πῶς τάχα 

πρέπει νὰ τιμηθῇ υὲ τὸ τῆς ἀρχιΞξρωσύνης ὄνομα, χαὶ χάνων- 

τάς τὸν ἀρχιερέα, τὸν ἐσήκωσεν ἀπὸ τὰ βασίλεια, καὶ τὸν ἐ- 
’ 5 » , ἣν “(ἢ ε , , 

πέταξεν εἰς Πολτάδαν, διὰ νὰ μὴν ἔχῃ τὸν μὴ ὑποκείμενόν 
ι , “ ) ᾽ . ἘΞ Ἅ γι ᾿ δικῶν » 

τῆς, Χχαι μάλιστα Γραίΐχουλον. Εγω ποτε μαζςι μ' αὑτὸν, ὄντα 

ἱεροδιάχονον χαὶ ἱεροκήρυχα εἰς τὸ Πατριαρχεῖον εἰς τὴν Πό- 

λιν, ἀνταμώθηκα, ὥντας μὲ τὸ μέγα τίμιον ξύλον τοῦ Χλωρο- 
᾿ “πε » δι » » 

ποτάμου χαὶ ζητῶντας ἐλεημοσύνην" καθήμενοι δὲ εἰς ἕνα ἀρ-- 
᾿ν , "» ᾽ . 4 

χοντικὸ εἰς τὸ τραπέζι εἰς τὸ Σταυροὸρομ!, ἔλεγεν αὐτὸς χάϊ 
- 

ἐθεθαίωνε, πῶς εἰς ὅλην τὴν οἰχουμένην ἄνθρωποι δὲν εἴναι 

περισσότεροι ἀπὸ ἑδδομῆντα μιλλιούνια, ἐγὼ δὲ διασάζωντας 
᾿ ε ΄, ῳ ΄ὔ Εν ε “" ’ - ΄ 5» " 

τὴν ἱστορίαν τῆς Κίνας εἶδα ὁποῦ γράφει, ὅτι μόνον εἰς τὸ 

βασίλειον ἐχεῖνο τῆς Κίνας, ὡς πολυάνθρωπον χαὶ εὐρύχωρον, 

εἶναι τόσα υνλλιούνια ἄνθρωποι. 

Θ΄ δὡ- 
. Ἐ7 

[ΦἹ ὡς Ὁ ́ ν ΠῚ ἘΞ Ι Νικηφόρος Θεοτόχης Κορφιάτης, ἐπιστήμων 

γενίου παραιτηθέντος, καὶ τῶρα εἶναι μαζ 

Πολτάθαν. Ἔχαμε καὶ αὐτὸς βιόλίον διδαχῶν, καὶ τὸ ἐτύπωσε. 

Ταῦτα μὲν περὶ ᾿Αρχιερέων, νῦν δὲ περὶ ἱερομονάχων, καὶ 

ἄλλων λέγομεν. 

Γερομόναχοι, ἱερεῖς, ἱεροδιάκονοι, καὶ μοναχοί. 

Ἱερόθεος ἱεοομόναχος διίωραΐτης, ἐπιστήμων, διδάσχαλος 

τῆς ἐν Σχοπέλῳ σχολῆς, χαὶ διδῦ Ἔγονν μου εἰς τὰ γρέμμα- 

τιχά" τὸν ἔφερεν ὁ πατέρος μου ἐπὶ τούτου διὰ λόγου μου 
» ΕΣ ΑΥ̓ Μ “ » ᾿ ᾿, 

ἀπὸ τὸ ἅγιον Ὅρος, ἀπὸ τῶν Ἰβήρων τὴν μονήν, μὲ τὸ μέ- 

ο᾽- εὶ Ω Ι 

ὃ 

σὸν τοῦ πρῴην ΓΑρτης Νεοφύτου: μετὰ δέκα χρόνους ὃ 
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ραιτήσας τὸ σχολεῖον, ὑπέστρεψεν εἰς τῶν ᾿Ἰθήρων. ᾿Εχεῖθεν 

μετὰ χρόνους διὰ ἡσυχίαν ὑπῆγεν εἰς τὰ Τιοῦρα τὸ ἐρημονῆσι 

Γύαρον ὀρθῶς λεγόμενον " ἐδῶ ἀπέθανεν - αἰωνία ἡ μνήμη του! 
ε 

εὐγῆκεν ἅγιον λείψανον, χαὶ θαυματουργεῖ ἡ χόρχ του, ὁποῦ 

εἶναι εἰς τῶν ᾿Ιοήρων, ἐθαυματούργησε δὲ χαὶ ζωντανός. Ἔμε- 

ταγλώττισε, καὶ ἐτύπωσε τὸ βιθλίον τοῦ ἁγίου ᾿Εφραίμ. 

Ὃ δὲ ἴΑρτης Νεόφυτος ἦτον καὶ αὐτὸς ἀπὸ τοὺς ἐπισής 

μους καὶ ἐφημίσθη, ὅτι ὀργανίζει νὰ γίνῃ πατριάρχης" καὶ θέξ 

λωντας χαὶ μὴ θέλωντας, ἔκαμε παραίτησιν, καὶ ἐλθὼν εἰς τὸ 

ἅγιον Ὄρος, ὑπῆγεν εἰς τῶν ᾿Ιθήρων, χαὶ ἐδῶ ἐτελειώθη. Αὐ- 

τὸς ἐτύπωσεν εἰς ξεχωριστὴν φυλλάδα τὴν εἰς τὸ Μηναῖον ἀκο- 

λουθίαν τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νεοφύτου ὡς συνωνόματός του 

αἰωνία ἡ μνήμη του. 

Μελέτιος ἱερομόναχος, ἐπιστήμων, μαθητὴς “Ιεροθέου, ἐνά- 

ρετος δὲ χαὶ αὐτός, καὶ ἀπέθανεν εἰς τῶν ᾿Ιθήρων αἰωνία ἡ 

μνήμη του. 

Μεθόδιος ἱερομόναχος ᾿Ανθραχεύς, ἐπιστήμων, διδάσκαλος 

εἰς Καστορίαν. Τοῦτος μετὰ τοῦ διδασχάλου᾽ μου ἹΙεροθέου, πρὸ 

τοῦ ἐλθεῖν εἰς Σχόπελον, ἀπελθὼν, ἢ μᾶλλον ἀναγχασθεὶς ὑπῆ- 

γεν εἰς τὴν Πόλιν καὶ ἐπὶ τῆς ἱερᾶς συνόδου κριθεὶς χατεχρίθη 

ὡς δεχθεὶς αἵρεσιν νεοφανῇ ἑνὸς Ἰταλοῦ Μολίνου τὸ ὄνομά του; 

φλυαροῦντος χαὶ λέγοντος χοντὰ εἰς τὰ ἄλλα, καὶ ὅτι πάντα 

τὰ ὄντα εἶναι κατὰ φαντασίαν, καὶ βεθαιώσας αὐτὸ ὁ Μεθό- 

διος μὲ συγγράμματά του, τὰ ὁποῖα ἐχαύθησαν εἰς τὸ πάᾶτρι- 

ἀρχεῖον, βάλλωντας αὐτὸς εἰς αὐτὰ τὴν φωτίαν ἀτός του, ὡς 

ἔθος ἐστι τοῖς τοιούτοις, ἔμπροσθεν τοῦ πατριάρχου Ἱερεμίου, 

χαὶ τοῦ πατριάρχου Χρυσάνθου, εἰς τοὺς 1728. ᾿Ἐξεδόθη δὲ 

καὶ γράμμα συνοδικόν, προστάζοντας ἕνα χαίωνται, ὁποῦ ἐὰν 

εὑρεθοῦσι, τὰ συγγράμματα, χαὶ τετράδια, τὰ περιέχοντα τὴν 

νεοφανῆ ταύτην αἵρεσιν. ᾿Εδιορθώθη δέ, καὶ χαύσας, χαὶ πτύ- 

σας, καὶ ἀναθεματίσας αὐτά, ἐζήτησε, καὶ ἔλαθε τὴν συγχώ- 
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κ “Ὁ ν' ἠδ " Α ε ,ὔ ἐς “ ,ὕ 

βήσιν παρὰ τῆς Συνόδου, χαὶ τὴν ἱερωσύνην, ὅτι χαθῃηρέθη. 

Αὐτὸς ἔχει τυπωμένον καὶ βιόδλιαρίδιον, Βοσ χκὸς λο γικῶν 

προθάτων, λεγόμενον. 

Μητροφάνης Γρηγορᾶς, ἱερομόναχος ὁ ἐκ Δωδώνης, ἐπι- 
͵ Υ ε δὲ δώ ᾿ “-“" ΔΕ Ὺ 5) Ξ Α κ ᾽ , 

στήμων: ἡ δὲ Δωδώνη θαρρῶ νὰ ἦναι κατὰ τὸ Αργυρόχα- 

στρον, ἢ χατὰ τὰς Θήδας. Τοῦτος ἔχει ἐπιγράμματα εἰς τὸ 

᾿ περὶ Καθηχόντων βιθδλίον τοῦ Νικολάου βόδα, καὶ ἐπιστολὰς 

πρὸς αὐτόν, χαὶ ἔπαινον νιχοτιανῆς, ἤγουν τοῦ τουτουνίου, 

ἐναντίον τοῦ ψόγου, ὁποῦ ἔχαμεν ὁ Νικόλαος βόδας: τὰ ἔχω 

ἐγὼ αὐτά, καὶ τὰς ἐπιστολάς. Ἔχει ἐπιγράμματα καὶ εἰς τὴν 

ΕὉδομαδαριὰν τυπωθεῖσαν εἰς Βουχουρέστι, καὶ χανόνας, χαὶ 
, » Α « ᾽ὔ ι Ψ, ,ὔ » 

προσόμοια εἰς πολλοὺς ἁγίους, χαὶ διαφόρους στίχους. ἔχκαμιε 
ι ᾿ς « “ ᾽ ΄ , “ Α 

χαὶ Θεοτοχάριον, ὡς τοῦ ἀΑγαπίου, συναθρο ίσας πάντα τὰ θεο- 

τοχία τροπάρια, ὁποῦ εἶναι εἰς τὰ δώδεχα Μηναῖα, Παρακλη- 

τικήν, Τριῴδιον, Πεντηχοστάριον, καὶ ὅσα δὲν ἔφθασαν, τὰ ἐ- 

σύνθεσεν αὐτὸς, καὶ τὸ ἀπογέμισεν. 

Ἰδοὺ καὶ μία του ἐπιστολὴ πρὸς τὸν αὐθέντην Νικόλαον 

βόδαν. 

« Τῷ πανημέρῳ χράτει τῆς σοφωτάτης σου “Ὑψηλότητος 

τὴν δουλικὴν προσχύνησιν. 

ἽΑἌπτομαι τῶν ποδῶν τῆς, ἕνα ἄρῃ ἀπ ἐμοῦ τὴν μεγίστην 

χαὶ ἀπροσδόχητον συχοφαντίαν, ἣν ἔπλασαν ἢ ἐνόμισαν χατ᾿ ἐ- 
-" ε 3 : ,ὔ 3" ΠΣ Θ᾽ ἐξ ᾿ ͵ ἴϑ ε ὅν “ ! 

μοῦ οἱ εἰπόντες (ὦ, φρίξον ἥλιε, καὶ στέναξον ἡ γὴ βοῶσα!) 

προφανέστατον ψεῦδος καὶ ἄπιστον πάσῃ νοητῇ καὶ αἰσθητὴ 
«“ ε ᾽ "Δ ἘΞ ἣν 

φύσει, ὅτι ὁ Νητροφάνης οὐκ ἠθέλησε ποιῆσαι στίχους δυνά- 

μενος, εἰς τὴν περὶ τῶν Καθηκόντων πάνσοφον βίόλον τῆς σῆς 

Υἱψηλότητος: ὦ μιαρωτάτου δευτέρου προδότου στόματος, πῶς 

ἐξέχει τὸν ἰὸν τοῦτον ταῖς ἀκοαῖς τῆς σῆς Ὑ Ψηλότητος ; ᾿Αλ- 

λ ἡμεῖς (δεῖ γὰρ ἀπολογηθῆναι, χαὶ οὕτως κακῶς ἔχοντες τῷ 

σώματι) καὶ αὐτὸ τὸ ζῆν προὐδώχαμεν ἄν, πάντα ποιοῦντες, 

χαὶ πράττοντες, τοῦ μόνον ὀφθῆναι εὐάρεστοι τῇ σῇ Ὑψηλό- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. 8 
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τῆτι. Ἐπεὶ δὲ ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς τὴν μέχρ'! γήρως ἄνοσον 

θ 
μεν, τῇ ἀρρωστίᾳ μὴ παρούσῃ), μετὰ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ζυ- 

ἡμῶν ζωὴν (οὐ γὰρ ἠρρωστήσαμεν ποτέ, οὔτε χλίνης ἐδεήθη- 

ίᾳ 
᾿ ᾿ 

γοστατήσας, ὡς οἶμαι, τὶ γὰρ ἂν ἄλλο εἴη; συνεχώρησεν ἡμῖν 

τὴν ἀρρωστίαν, σωτηρίας ψυχῆς φάρμαχον, καὶ ἦμεν ζῶντες, 

ἐκ τῆς ἀναπνοῆς μόνον γινωσχόμενοι, οὐδὲ γὰρ τὸ φῶς τῶν 

ὀφθαλμῶν ἡμῶν διαχριδὸν εἴχομεν εἰς τὰ ὁρώμενα, ὅτε τὸ 

πρόσταγμα τῆς σοφωτάτης σου ὙΨηλότητος ὡς ἡμᾶς ἣχξ τὸ 

γλυχύ, ἅμα καὶ καταθύμιον" ὅθεν ἐστιχουργήσαμεν οὐδὲν, πῶς 

γάρ; ἠνιάθημεν δή, ὥστε χαὶ ἥδιστα ἀποθανεῖν: ὅτε π 
-ν 
Φ " “ἡ ο « 

προγρήμεθα, ἣ ζῆν, ἐν τοιαύτῃ ἐλεεινῇ καταστάσει ὄντες" ἔ- 

χοντες ὅμως τινας στίχους, οὃς σημεῖον προσχυνήσεως τῇ σῇ 

γ᾽ ψηλότητι προσοίσειν προεποιήσαμεν, τούτους τῷ ἀρχιγραφεῖ 

σου τῆς Ὑψηλότητος, τῷ ἀγαπητῷ ἡμῶν ἐν Χριστῷ τέκνῷ, 

ἀντὶ τῶν ἀπαιτηθέντων ἐνεχειρίσαμεν. Καὶ αὕτη ἡμῶν ἐνώπιον 

Θεοῦ, καὶ τῆς σῆς Ὑψηλότητος ἡ ἀληθεστάτη ἀπολογία, ὡς 

καὶ αὕτη μαρτυρεῖ ἡ εἰσέτι καὶ νῦν ἀπὸ ὀσφύος μέχρ' ποδῶν 

καταχρατοῦσα τοῦ σχρκίου ἡμῶν ἀρρωστία, ἡ χαὶ τῆς πρὸς 

ἡμᾶς εὐνοίας τῆς σῆς ὙΨψηλότητος χατὰ μικρὸν ἀπάγουσα, εἴθε 
᾽ Ζ 

δὲ καὶ τοῦ παρόντος βίου: ἐπειδὴ οὐ μόνον τῶν ἱερῶν ἀμφίων 

ἡμᾶς ἀπεςτέρησεν, ἐγχεχοσμημένους χρυσίῳ σταυροὺς, ἐπιμα- 

νίκιά τε, καὶ ἐπιτραχήλια, καὶ τὰ λοιπὰ, τούτων πωλήσαντες, 

ἃ πόνοις, καὶ ἱδρῶσι πολλοῖς, καὶ ἐν πολλοῖς ἔτεσιν ἐχτησά- 

μεθα, ἀλλὰ χαὶ τῆς τὰ πάντα χρυσῆς, καὶ εὐεργέτιδος ὄψεως 

τῆς σῆς Ὑψηλότητος ἀπομαχρύναι ἀπειλεῖ. Τῷ οὖν συχοφαν- 

τήσαντι, ὅστις ἂν εἴη, συγχωρήσειεν ὃ θεός, ὃς σοῦ τὴν σοφω- 

τάτην ὙΨψηλότητα μέχρ: γήρως βαθυτάτου εἰρηνικὴν, χαὶ ἄνοσον 

ἐν τῇ ἡγεμονίᾳ στηρίξοι, ἀμήν. ὋὉ δοῦλος, καὶ εὐχέτης τῆς 

σοφωτάτης σου Ὑψηλότητος, ζώθαπτος Μητροφάνης ». 
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Οἱ Στίχοι. 

Ὃ Νικόλαος τῶν σοφῶν ἡ λαμπρότης, . 

ὁ τοῦ ᾿Αλεξάνδροιο Μαυροχορδάτου, 

σοφοῦ τὰ πάντα ἐξ ἀπορρήτων γόνος" 

ὃ οὐρανύφρων Ἡγεμὼν Οὑὐγγοθλάχων, 

τέθειχε ναῷ τῷδε ἐκ βάθρων βάσιν. 

τείχεσσι δ᾽ ὑψηλοῖσιν ἶφι τειχίσας, 

χίοσσί τε ξεστοῖσιν ἱδρύσας λίθων, 

ἐφ᾽ ἧς σθένος πέπηγεν ἁψίδων ἅπαν, 

ἐφ᾽ ὧν χαθίξει πᾶς ὁ τῶν τρούλων γύρος᾽ 

τἄνδον σιδηρᾷ ἀσφαλίζεται πύλῃ. 

Κἄπειτα φρουρὸν δυσμάχητον ἐκ πόλου 

ἵστησι, χλήσει Νικόλαον τὸν μέγαν, 

υνήμης ἕκητι εἰς ἀπείρους ἡλίου 

χύχλους, ἑαυτοῦ, καὶ τοκήων, καὶ τέκνων. 

᾿Ιδοὺ γράφομεν καὶ ἄλλους στίχους εἰς ἄλλας δικφόρους 

ὑποθέσεις, ὀλίγους ἐκ τῶν πολλῶν ὧν ἐποίησεν. 

Εἰς ταλανισμὸν τοῦ παρόντος βίου ἀπὸ τῶν 

οὐδὲν εἶναι λογιζομένων. 

Θέρους ἐν ὥρᾳ, οὐ χιῶν, οὐ ψυχρότης 
,, » ΕῚ Ἁ " ι-ϑι ,ὔ 

πτήσσει βροτείαν, ἀλλὰ τὸ πνῖγος, φύσιν, 

πληθύς τε μυιῶν, ψυλλαίων τ' ἀδδηφάγων - 
Ὁ Α ε ᾿ ς δα ον 9 , 

βομοεῖ γὰρ ἡ μὲν, ἡ δὲ πηδᾷ ἐχτόπως, 

τῷ δήγματι ἄμφω εἰσάγουσαι τὴν λύμην 

πᾶσι βροτοῖσιν, ὦ βίου, κακοῦ βίου" 

ἕκητι τούτων, χαὶ ὅσον βροτοχτόνων, 

χώνωπος ταχῆς τε, ἀλγεινῆς ἅμα 

φθειρῶν τ᾿ ἐχουσῶν πάντα σώματ᾽ ἀργίης. 
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Εἰς ἑαυτὸν πενόμενον. 

Τὶς τῷ πολύτλᾳ καὶ ξένῳ δ᾽ ἀνεστίῳ 

δώσει στιχουργῷ εἵνεκα στιχουργίης 

ἔδεσμα, ἣμα μέχρι τέρματος βίου ; 

Ἕτε θ0ν: 

Φῶς ἦσθα Σῶτερ, ἀλλ ἀναδάλλῃ σχότος, 

ὡς χρύφιος᾿" φώτιζε γοῦν με, χαὶ σχέπε, 

τὸν Μητροφάνη Γρηγορᾶν, χαὶ σὸν λάτρην. 

Πρὸς τὸν θεῖον αὐτοῦ Κυζίκου Μητροφάνη 

παραιτησάμενον. 

Θήδης ἑπταπύλοιο χλυτὸν πέδον εἰσέτι κλαίει, 

καὶ μεδέουσ' ἀκτῆς Κύζιχος ᾿Ασιάδος᾿ 

κἄλλιπες ἀμφοτέρῃσιν ἄχος μέγα᾽ 

ἄσπετον εὖχος ἔης, φαίδιμε Μητρόφανες. 

Εἰς τὴν εὐγλωττίαν αὐτοῦ. 

ἾΑθλα λυροκτυπίης πιστεύομεν ἀμφιονείης, 

ἔπλετ᾽ ἐπεὶ χαὶ νῦν εἴχελος ᾿Αμφίονος, 

αἰμιλίην, καὶ ἤθεα, χαὶ νόον, εὐχλεὲς ἔρνον, 

γαίης Καδμηΐδος δῖος ὁ Μητροφάνης. 

Εἰς πρᾳότητα. 

Ρώμη, γένος πλοῦτός τε, χαὶ ὡραιότης, 

εἰς οὐδέν εἰσίν, εἰ ἄπεστι πρᾳότης. 

Εἰς φρόνησιν, καὶ εἰρήνην. 

Φρόνησιν οἶδα, ἂν λύει οὐδὲν πάθος, 

θώμην τε αὖθις, ἧς φρόνησις ἡγέτης. 

Εἰς νέους. 

Παῖ, κτῆσον ὄλόον, τυγχάνων ἤδη νέος, 

γήρᾳ δὲ σῶζε, ὦνπερ οὐ χρήζεις πέως. 

ΝΥΝ δ νυν " ὐὐΗναννν νὰ. μι μννμνμι νυν μι. “,.... .. ». 
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Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Ὃς οὐχ ἀγείρει, κοῦρος ὦν, οἷς γηράσει, 

οὗτος χατ᾽ ἄμμου τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν 

δομεῖ ἀδουλεί, καὶ βιώσει δυσφόρως. 

Εἰς ἔρωτα. 

Ὡς. δυσχάθεχτος, ὦ ἔρος, πόθος πέλεις, 

ἀλλ᾽ ἀμολυωπεῖς, ὅτ᾽ ἐρᾷς δυσειδέων. 

Εἰς ἀηδόνα. 

Δεῦρ᾽ ὦ ἀηδὼν δικὴ ὠδαῖς ξέναις, 

λυπούμενον με ταῖς ἀνάγκαις τοῦ βίου, 

ποίησον ἡσθῆναί τε χαὶ φυγεῖν ὅλως 

κόσμου τὰς ἄρχυς, χαὶ γενέσθαι εἰς ὄρη, 

ὅπου μέριμνα οὐ πάρεστι τοῦ βίου, 
Ε ν ε “ “ κὰν - ρον 

οὐδ᾽ ὁ φθονῶν μοι εἵνεκ᾽ ἄρτου τῷ ξένῳ. 

Εἰς τὴν αὐτήν. 

Ηρος φανέντος, καὶ ρόδων μυριπνόων, 

ἀηδόνων ὑέλισμα σέ μου φρένας. 

εἰς κοχλεᾶνι 

Γέννημα ἕρσης, ἡδὲ ἡλίου. πέλω, 

οἶχον δι᾿ οἰχῶ, ὃν παρέσχε μοι φύσις, 
’ὔ Φν Ἐν ε Α ᾽ὕ 

πτύω δ᾽ ἅπαντας αἱρετιστας σιέλῳ᾽ 

χὰν τῇ, κεφαλῇ. ὀρθόων χέρα. δύο, 

Χριστὸν διφυῆ δηλόω. χριστωνύμοις. 

οὲ δὲ ἅγιοι, εἰς τοὺς ὁποίους ἔχαμε χανοόνας, χαὶ τὰ λοι- 

πά, εἶναι τοῦτοι: 

᾿Ιχννουαρίου τι η΄. εἰς τὸν ὅσιον Ἰάκωθον ἀκολουθία τελεία 

δεδοξολογημένη, μὲ τελετὴν, καὶ καθίσματα, καὶ αἴνους, αἰ- 

τήσει Γεωργίου Μαγιώτα Ἷ 
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᾿Αναπλήρωσις τελείας ἀχολουθίας τοῦ ὁσίου Συμεών, τοῦ 

διὰ Χριστὸν σαλοῦ, αἰτήσει τοῦ αὐτοῦ. 

᾿Αναπλήρωσις τελείας ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος 

Αἰ νθίμου, αἰτήσει τοῦ ᾿Ανθέμου Οὐγγροθλαχίας. 

᾿Αναπλήρωσις τελείας ἀκολουθίας τοῦ ὁσίου ᾿Ανδρέου, τοῦ 

διὰ Χριστὸν σαλοῦ, αἰτήσει τοῦ αὐτοῦ. 

᾿Αναπλήρωσις τελείας ἀχολουθίας τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος 

Ἱεροθέου, ἐπισχόπου ᾿Αθηνῶν, αἰτήσε: “Ἱεροθέου ἱεροδιαχόνου 

τοῦ Οὐγγροδλαχίας. 

᾿Αναπλήρωσις τελείας ἀχολουθίας τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος. 

Κλήμεντος ᾿Αγχύρας μετὰ τοῦ ἁγίου ᾿Αγαθαγγέλου, αἰτήσει 

Κλήμεντος ᾿Αδριανουπόλεως. 

᾿Αναπλήρωσις τελείας ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος 

Α᾽θηνογένους, αἰτήσει τοῦ αὐτοῦ. 

᾿Αναπλήρωσις τελείας ἀχολουθίας τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος 

Ε’λευθερίου, αἰτήσει τοῦ αὐτοῦ. 

Κανὼν παραχλητιχὸς εἰς τὸν ἅγιον Δημήτριον, διὰ τὴν 

ἐλευθερίαν τῆς φυλαχῆς, τῶν δεσμῶν, καὶ τοῦ θανάτου, ὅπου 

ἐπιφανεὶς ὁ ἅγιος ἔδωκεν εἰς αὐτόν, ὄντα εἰς Ζίχναν, χωρίον 
- 7 

τοῦ Δράμας, ἐπὶ τῆς πατριαρχείας Ἰχχώθου τοῦ Χίου, Ὀχτω- 
Ζ ΄ ς ͵ ι , » , ε 

δρίου κε. ἡμέρᾳ πέμπτη, τὴν νύχτα ζημερωμα τῆς ἑορτῆς 

- ε ᾿ νὴ 7 «» ,ὔ Ω “ Ἷ ᾽ τοῦ ἁγίου, εἰς τοὺς χιλίους ἑξακοσίους ὀγδοῆντα ἑπτά, εἰς τὰς 

ἡμέρας τῶν ζορμπάδων, ὁποῦ ἐκατέῤασαν τὸν Σουλτὰν Μαχ- 

μοὺτ, καὶ ἀνέθασαν τὸν Σουλτὰν ᾿Ιμπραήμ.. 

Τοσαῦτα περὶ τοῦ Μητροφάνους, ὅστις ἀπέθανεν εἰς Βου- 

χουρέστι, ζήσας ὑπὲρ τὰ ἑχατὸν ἔτη αἰωνία ἡ μνήμη του. 
΄ ιν τῷ, : -" " 3 ε ’ὔ 
Ὅταν δεχαεπτὰ ἢ δεκαοχτὼ χρονῶν ὥὦντας εἰς ἡλικίαν 

ἐγώ, ὑπῆγα εἰς Βουχουρέστι εἰς τοὺς χιλίους ἑπτακοσίους τριάν-- 

τὰ τὸν Ἰούλιον, αὐθεντεύωντας ὁ Μιχάλθοδας Ραχοθίτζας ὁ 

Μπόγδανος, δέκα μῆνας ὕστερα ἀπὸ τὸ μεγάλο ζορπαλίχι τοῦ 

ζορμπάμπαση Πατρώνα, ὁποῦ χατέδασς τὸν Σουλτὰν ᾿Αχμὲτ». 
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χαὶ ἀνέθασε τὸν Σουλτὰν Μαχμοὺτ, τότε ἐγνώρισα τὸν Μητρο- 

φάνη, τὸν ἐσυναναστράφηχα, χαὶ αὐτὸς ἀτός του μὲ εἶπεν, 

ὅτι ἦτον ἑχατὸν τεσσόρων χρονῶν, χαὶ ἐπέρασε καιρὸς χαὶ 

ἐτελειώθη. 
9 ͵ , αὶ ’ Ὗ » Α Α » 

ἈΑναστάσιος Γόρδιος ἱερομόναχος, ἦτον ἀπὸ τὴν ἔπαρ- 

ίαν τῶν ᾿Αγούόφων, περίφημος, πολυμαθὴς, ἐνόρετος, ἔχει ἐ- χ γπρθλο, ϑοε ν οἐ νθο τι » ἐετςρθκ 
Ἁ ε Ἃ ΕΣ αν ΑΝ ΑΕ νῶν δ τσ δ ΧΑ ΟΣ ΑΣΑ ς κα ι 

πιστολὰς ἕλληνιχας προς τοὺς τότε ὁμοίους του, (τὰς ἔχω) καὶ 
͵7 Α 7 » ͵ ᾿" Μ » “- “ 

βιόλίον κατὰ Λατίνων, ἀτύπωτον, τὸ ἔχω" εἰς τοῦτο γράφει 

ἐναντία τῶν χρησμῶν, χαὶ μὲ τὴν ᾿Αποχάλυψιν τοῦ ἁγίου 
» 

Γωάννου τοῦ θεολόγου χαὶ ἀποστόλου ἀποδείχνει, ὅτι δὲν 

θέλει ἀναστηθὴ πλέον ἡ βασιλεία τῶν Ῥωμαίων, ὡς προείπα- 

σιν οἱ χρησμοί, καὶ οἱ πτωχοὶ Ρωμαῖοι πιστεύοντες χαίρουσι " 

μὲ τὸν ὁποῖον συμφωνῷ χ' ἐγώ, χαὶ λέγω, ἐπειδὴ οἱ χρησμοὶ 

δὲν ἀλήθευσαν εἰς τοὺς χρόνους ὁποῦ γράφουσι πῶς ἦτον νὰ 

ἀναστηθῇ, καὶ δὲν ἀναστήθη, δὲν θέλει πλέον ἀναστηθῇ - ὅτι 

οἱ χρόνοι, ὁποῦ γράφουσιν οἱ χρησμοὶ νὰ ἀναστηθῇ, τον εἰς 

τοὺς τριαχοσίους εἴκοσι μετὰ τὴν ἅλωσιν" εἰς δὲ τοὺς τριαχο- 

σίους εἴχοσι τούτους χρόνους συνέθη χαὶ ἐσύντρεξαν αὐτοὶ οἱ 
Α 

ἐξ χρόνοι τῶν πολέμων, εἰς τοὺς ὁποίους ἐπλησίασαν, ἐπερι- 

κύχλωσαν τὴν Πόλιν, τὴν ἐστένεψαν χαὶ νὰ τὴν πάρουν, δὲν 

τὴν ἐπῆραν. Διὰ τοῦτο δὲν θέλουν δυνηθὴ πλέον οἱ Ρῶσσοι 

νὰ τὴν πάρουν μὲ ὅσους τρόπους καὶ ἂν μεταχειρισθοῦν, καὶ 

ὅσας δυνάμεις χαὶ ἂν χατεθάσουν εἰς τὸ Κρίμι, τὸ ποῖον τώρα 

ὅλον τὸ ἐχυρίευσαν, καὶ τὸν χάνην ἀπέογαλαν, καὶ τὸν ἔστει- ἡ 

λαν, καὶ κάθηται εἰς τὴν ᾿Ασίαν, εἰς τὸ Ταμάνι, τοῦ Κριμιοῦ 

ἀντίκρυτα. Διότι ἐὰν τὸ βεδαιωμένον διὰ χρησμῶν, ὁ θεὸς βια- 
σθεὶς (νὰ μὲ συγχωρήσῃ δὲ ὁ θεός, ὁποῦ τολμῶ, καὶ τὸ λέγω) 

ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας μας, τὸ ἐμπόδισε, παρεχώρησε, χαὶ δὲν ἔγι- 

γεν εἰς τὸν χαιρόν, ὁποῦ ἔπρεπε νὰ γίνῃ, προκρίνας καλλίτερον 

τὸ νὰ ἀργήσουν, νὰ ματαιωθοῦν τῶν τοιούτων χαὶ τοσούτων 

ἀνδρῶν, ἀστρονόμων, καὶ σοφῶν, καὶ ἁγίων του τὰ λόγια, παρὰ 
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νὰ βασιλεύσουν οἱ βασιλείας ὄχι, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς τῇ 
" ΄ χ 

Ω ΄ ὅς Κ᾽ “ Η , «ὁ ἃ , Η ᾽ 
ἀληθεία ἄνᾶζιοι, πῶς εἰναι τρόπος λοῦπον ἀπὸ τ ρα χαὶ εἰς 

ἐν. . ε » “ “ “ὦ ε: “, 
τὸ ἑξῆς τὰ γίνῃ ἡ ἀνάστασις. τῆς Ῥωμαϊκῆς βασιλείας, ὁποῦ 

πλέον βεθαίωσις, χρησμός, χαὶ χρησμολόγου ἄλλου τινὸς δύ αὐ- 

τὴν δὲν ἀπέμεινε; Τούτων οὕτως ἐχόντων λοιπόν, δὲν θέλουν 

βασιλεύσει πλέον εἰς τὴν Πόλιν, οὔτε Ρωμαῖοι, οὔτε Ροῦσσοι, 

ἕως τῆς συντελείας. ᾿ς υᾶς ἐλεήσῃ δ᾽ ὁ πολυέλεος θεός, καὶ 

ἂς μᾶς δώσῃ τὴν βασιλείαν τοῦ τὴν οὐράνιον, χαὶ ἂς λείψῃ 

αὐτὴ ἡ ἐπίγειος. Καὶ εἶναι! τὸ ἴδιον, ὡσὰν νὰ μᾶς ἔλειψε φό- 

λα, χαὶ φλωρὶ μᾶς ἐδόθηχε, καὶ ὡσὰν νὰ μᾶς ἔλειψαν χώματα, 

καὶ μαργαριτάρια μᾶς ἐδόθηχαν. Τὸν Γόρδιον τὸν ἐζήτησεν ὃ 

Νικόλαος βόδας, χαὶ δὲν ὑπῆγεν, ὡς τὸν μέγαν ᾿Αντώνιον ὁ 

μέγας Κωνσταντῖνος, χαὶ δὲν ὑπῆγεν, ὡς τὸν Διογένην ὁ μέ- 

γας ᾿Αλέξανδρος, χαὶ δὲν ὑπῆγεν. Εὖγε τῶν ἀνδρῶν, χαὶ τῶν 

τριῶν; καὶ ὄντως φιλοσόφων! διὰ τοῦτο χαὶ αἰωνία ἡ μνή- 

μὴ τους. ᾿Ιδοὺ χαὶ δύο ἐκ τῶν πολλῶν ἐπιστολῶν τοῦ. 

« Λογίῳ ἀνδρὶ, καὶ πρεσθυτέρῳ θεοσεθεῖ, τῷ ἐκ Νέας Κώμης: 

χυρίῳ ᾿Αντωνίῳ, ὁ ἐξ Ὑπεραινιατῶν ᾿Αναστάσιος Γόρδιος εὖ 

πράττειν. 

Τῆς μὲν πρὸς ἐμέ σου φιλικῆς διαθέσεως εὖγε καὶ ὑπέ- 

ρθευγε, μάλα δικαίως ἂν εἴποιμι, τῇ δὲ χατά τινα παραθολὴν, 

ἢ σύγχρισιν παρειλημιμένῃ σοι τοῦ χώνωπος χρήσει, οὐτ' ἄν 

συναινέσαιμι, οὐτ ἂν ἄλλως ταύτην θαυμάσαιμι. Καὶ μή μοι, 

πρὸς φιλίας αὐτῆς, τοιαύταις καὶ τοσαύταις πρὸς ἀδόλως καὶ 

φιλοῦντας χαὶ φιλουμένους χρῷ ταῖς ὑπερθολαῖς, τὸ γὰρ μη- 

δὲν. ἄγαν, καὶ τὸ πᾶν μέτρον ἄριστον οὐχ ἀγνοεῖς, εὖ οἶδα, 

ὡς. τοῖς τυχοῦσιν εἰρημένα εἰσι τῶν σοφῶν" ἔρρωσο, καὶ ὅροις 

φιλίας τῆς χατὰ φιλοσοφίαν ἐμμένειν μᾶλλον, χαὶ οὐ τῆς κατὰ. 

τοὺς πολλούς, καὶ τῆς ἄλλως ἐχούσης, πρὸ παντὸς αἱροῦ. Πά- 

“- τρηθεν ἀνθεστηριῶνος τρίτῃ φθίνοντος, αψιβ΄. 

«Τῷ αὐτῷ. -- Τοῦ παιδὸς ἡ νόσος ἐκ παχέων φαίνε- 
᾿ 
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σαι, χαὶ φλεγματωδῶν χαὶ γλίσχρων εἶναι χυμῶν, τὴν χεφα- 

λὴν χαταλαθόντων, χἀχεῖθεν ἐν τοῖς χάτω μέρεσι χατερχομέ- 

νων διὸ χαὶ χρόνιός ἐστι τρόπον τινά, χαὶ δυσχατ 

ὑπὸ τῆς διοιχούσης τὸ σῶμα φυσικῆς δυνάμεως εἰ δέ τις πὶ 

θήμασί τισιν ἡλικίᾳ τοιαύτῃ προσφύροις χρήσασθαι βούληται, 

ἑτέροις μὲν ἰσχυροτέροις οὐ δυνατόν, φλεθοτομίᾳ δηλαδὴ καὶ 

καθάρσει, τοῖς ἐπὶ τῶν μεγάλων νοσημάτων χρατίστοις, χλυ- 

στῆρσι δὲ κάτωθεν μαλακωτέροις πρῶτον, εἶτα χαὶ, ἐμετικοῖς 

ἄνωθεν ἠπίοις, ἔξεστι " πρὸς τούτοις ἐρίοις ἔξωθεν πιναροῖς, 

ἐμοραχεῖσιν. ἐλαίῳ. μεῦιν μερί: χαὶ ἤδη χοχλάζοντι- 

ἔτι δὲ χαὶ ἐλαίοις ἑτέροις, ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὖσι θερμοῖς, ἀλειφομέ- 

νου τοῦ πεπονθότος τόπου, ἜΝ τὸ δάφνιον, χαὶ χαιμαιμήλιον, 

εἰ δυνατὸν εὑρεθῆναι, καὶ πυριάμασι μετὰ σπόγγου καινοῦ, 

συνεχῶς ἐμορεχομένου θερμῇ τῇ λεγομένῃ ρακῇ, πιεζομένου τε 

χαὶ ἐπιτιθεμένου. Τούτοις, χατὰ τὴν παροῦσαν ὥραν χαὶ χα- 

τεπείγουσαν χρείαν, χρηστέον. χαὶ τὸ πᾶν τῆς ὑγείας εἴη 

παρὰ τῆς τὰ πάντα νικώσης θείας ἀψοαν Ἔρρωσο χαὶ τοὺς 

φίλους. πάντας ὑπὲρ ἐμοῦ πρόσειπε. ᾿Εκ τοῦ πατρίου δαπέδου, 

βοηδρομιῶνος θ΄. αψις΄.» 

᾿Αθανάσιος ἱερομόναχος Κρητιχός, ἐξηγητὴς τοῦ Ψαλτη- 

θίου" αἰωνία ἡ μνήμη του. 

᾿Αντώνιος Κατήφορος, ἱερομόναχος Ζαχύνθιος, ἔκαμε γραμ- 

ματικὴν, χαὶ μετάφρασιν. ἀπὸ τὸ ᾿Ιταλιχὸν εἰς τὸ Ῥωμαϊκὸν 

εἰς τὴν Παλαιὰν χαὶ νέαν Γραφὴν μὲ εἰχονογοαφίας, χαὶ τὴν 

ἐτύπωσεν αἰωνία ἡ- μνήμη του. 

Βησσαρίων Μαχρῆς ἱερομόναχος ᾿Ιωαννίτης, διδάσχαλος τῆς 

εἰς τὰ ᾿Ιωάννινα σχολῆς, ἔχαμε τὴν τυπωμένην τεχνολογικὴν 

Γραμματικῆν: αἰωνία ἡ μνήμη του. 

Μαχάριος ὃ χουφὸς ὁ Μαριδάκης, ἱερομόναχος Κρητιχός, 

ἀδελφὸς Θεοδοσίου Πατριάρχου τοῦ τυφλοῦ, ἔχαμε, καὶ ἐτύ- 

πὼσς διδαχῶν. βιθλία δύο. Τοῦτος ἐλθὼν εἰς τὸ Βουχουρέστι 
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» .] « , - ᾽ , ,ὔ -ΞΗ ᾽ , 

εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ αὐθέντου Κωνσταντήνδοδα τοῦ αὐθέντου 

μου, καὶ διδάσχων εἰς τὴν αὐθεντιχὴν χούρτην, μὲ εἶπεν ὁ 

αὐθέντης, ἂν ἦμαι ἄξιος, τὴν ὥραν ὁποῦ διδάσχει ἐπ ἄμθόωνος, 

νὰ γράφω τὰ διδοασχόμενα: ὑπεσχέθην ἐγώ, ἂν καὶ δύσχολον τὸ 
Ε ᾿ ἊΨ ᾿ , ε “ δὲ " »οᾳῇ Ε 

ἔργον, καὶ καθήμενος εἰς τόπον, ὁποῦ δὲν μὲ ἔόλεπε, ἔγραφα" 
ἢ τι " ᾿ ᾽ , ε “- “Ὁ »Ψ 

καὶ ἔγραψα, χαὶ ἄρεσα τὸν αὐθέντην, ὁποῦ ταῖς ἔδειχνα, καὶ 

τοῦ ταῖς ἐδιάοαζα, ἂν χαὶ ὅλα τὰ λόγια σωστὰ, ἀνελλιπῶς 

δὲν τὰ ἔγραψα, ὅτι τοῦτο ἀδύνατον χαὶ εἰς τὸν ταχύτατον 

ταχυγράφον μ' ἐστοχάσθηχε δὲ μίαν ἀπὸ ταῖς πολλαῖς φοραῖς 
» ᾿ , ᾽ Ν " ΒΩ ι Α ΕΣ , “ ᾽ " 

ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὸν ἄμθωνα, χαὶ τὴν ἀχολουθίαν τοῦ λόγου ἀφί- 

νωντας, γυρίζει, μὲ κυτάζει καὶ λέγει, κάλλιο νὰ σ᾽ ἔλειπε 
͵ οἾ , χῃ  ὧὰ ,ὔ ἕ ᾿ γραμματικέ, τὸ γράψιμον! ἤθελε συντύχει σχληρά, καὶ μὲ 

ἐπιπλήξει μὲ δίκαιον, ἀμὴ ἐκατάλαδεν, ὅτι ἀδείᾳ αὐθεντιχῇ τοῦ- 

το γίνεται. Τό ᾽χαμε δὲ τοῦτο ὁ αὐθέντης, ὅτι υὲ εἶπε, καὶ τὸν 
ἢ ᾿ » “ " "- "- , ᾽ εἶπα, νὰ ἀντιγράφῃ ταῖς διδαχαῖς, νὰ ταῖς π οσφέρῃ τὸν αὐ- 

θέντην, καὶ δὲν ἠθέλησεν ὁ Μαχάριος. ἼΛλλοτε μὲ εἶπε πάλιν 

ὁ αὐθέντης, καὶ τὸν εἶπα νὰ μὲ μάθῃ ρητορικὴν, χαὶ νὰ τὸν 

δίνῃ τὸν μῆνα δεχαπέντε γρόσια: ἐγὼ δὲ διὰ φιλαδελφίαν, 

παίρνωντας δύο συμμαθητὰς, ὁποῦ εἶχαν τὴν αὐτὴν μὲ λόγου 

μου δύναμιν, καὶ φιλοσοφιχὰ ἐδιαδάζαμεν, ὑπῆγα καὶ τοῦ εἶπα 

τὸν λόγον τοῦ αὐθέντου, πῶς εἶπε διὰ τοὺς τρεῖς, καὶ τὸν μι- 

σθόν- χαὶ ἔστερξε χαὶ μᾶς εἶπε νὰ συνθέσωμεν ἕως ἕνα φύλλον 
ε ι ΕΣ ,ὕ ε , ᾿ . “- ο - 
ἑλληνιστὶ εἴ τι θέλομεν ὁ καθένας μας, καὶ νὰ τοῦ τὰ πᾶμε" 

καὶ τὰ ὑπήγαμεν᾽ καὶ μᾶς εἶπεν, ἀφήσετέ τα πηγαίνετε, καὶ 

αὔριον ἐλᾶτε: μᾶς εἶπε δὲ τὴν αὔριον ὅτι --- εἶπα νὰ σᾶς μάθω 

ρητορικήν, ἀμὴ δὲν σᾶς μαθαίνω. 

Νικόλαος ἱερομόναχος Μαυροειδὴς Κεφαλλονίτης, ἱεροχῆρυξ 

χαὶ αὐτός, καὶ εὐφραδὴς᾿ ἔχαμε καὶ τοῦτος βιόλίον διδαχῶν, 
Ἶ Ν 5» ὔ - Νὰ , , χαὶ τὸ ἐτύπωσεν εἰς τὸ Γιάσι, α ψν ς΄. 

Παρθένιος ἱερομόναχος Μωραΐτης, ἔχαμεν ἐξήγησιν ἁπλῆν 

νόμων χαὶ κανόνων συνοδικῶν, καὶ τὴν ἐτύπωσε. 
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ΕῚ ΓΕ ε ,ὔ ς ΓΑ ταα - Ξ κ ἘΞ “- 5 ον 

Ιωαννίκιος ἱερομόναχος, Κύπριος, προεστὼς τῆς εἰς τὸν 

Γαλατὰ ἐχκχλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐδίδασχε χαὶ αὐτὸς ἐπ᾽ ἐχχλη- 

σία ἡγους᾽ εἶγε καὶ ἀδελφὸν ᾿Αθανάσιον, ἱερομόναγον χαὶ αἱ 5 χρόνους: εΕἰχε τοὺ Φ ἔθ ον προμονοχον δεσυυ σὺ» 
τὸν, χαὶ λογιώτατον, καὶ προεστὸν τῆς εἰς Ταταῦλα ἐχχλησίας 

τοῦ ἁγίου Δημητρίου. 
᾽ ,ὔ ε ,ὔ 7 ,ὔ ι “ 

Αγάπιος ἱερομόναχος, Μεσολογγίτης, λογιώτατος χαι τοῦ- 

τος χαὶ μεγαλόφωνος, καὶ μουσιχολογιώτατος, χαὶ προεστὼς 

τῆς ἐχχλησίας τοῦ ἁγίου Νιχολάου, τοὺς αὐτοὺς χρόνους, καὶ 

ἐδίδασκε χαὶ αὐτός. 

Δωρόθεος, ἱερομόναχος Μιτυληναῖος, Γιαχουμῇ μαθητὴς, 
5» "ἢ , πε Ν ι -ω -- τῆς ῬΨ 53 ὩΣ Ξ , ἐ- 

ἐπιστήμων φιλόσοφος, χαὶ πρῶτος των χαθ᾽ ἡμᾶς λεγομένων φι 

λοσόφων, καὶ διδάσχαλος τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει σχολῆς. 
ε , Ὃ““ ΄“ Θεοδόσιος ἱερομόναχος Σχυλίτζης, Χῖος, καὶ τῆς Χίου δι- 

δά Σ τ ἐγ Ε, 4 νὃ Ν τ πῶς ἐν ἄγ , ᾿ Ν 

ἄσχαλος" οὗτος εἶχε καὶ ἀδελφὸν Στρατῇ τὸ ὄνομά του, ἰατρὸν 

περίφημον τόσον, ὥστε χαὶ εἰς τὴν Πόλιν ἐφέρθηχε, διὰ νὰ 

ἰατρεύσῃ τὸν βασιλέα. 
᾽ " 

Γεράσιμος ἱερομόναγος ἀπὸ Κουζγουντζοῦχι, ὁ λεγόμενος σοι; τος ᾿ 3 - 
- 5 

Αἴχαχος, ἐπιστήμων, μαθητὴς καὶ διάδοχος τῆς ἐν Πάτμῳ 

σχολῆς τοῦ Μαχαρίου, ἀπέθανεν εἰς Κρήτην, καὶ εὐγῆχεν ἅγιον 

λείψανον. αἰωνία ἡ μνήμη του. 

Κοσμᾶς ἱερομόναχος ἀπὸ τὴν Λῆμνον, καὶ τῆς Λήμνου 

διδάσκαλος, χαὶ εἰς τὴν Λῆμνον ἀπὸ τοὺς Τούρχοος εἰς τὸν 

χαιρὸν τῶν πολέμων ἐχόπηχε, τοῦτο ποθῶν ὅτι τοῦτος ζῶν, 

πολλοὶ πολλάχις τὸν ἤχουσαν, ὁποῦ ἔλεγε, « θεέ μου ἀξίωσαί 

με νὰ λάθω μαρτυρικὸν θάνατον! » καὶ τὸν ἔλαθε τὸν αὐτὸν 

καιρὸν ἐχόπη καὶ ὁ ἀρχιερεὺς τῆς Λήμνου, δὲν ἠξεύρω τὸ ὅ- 

νομά του" αἰωνία ἡ μνήμη του. 

Κοσμᾶς ἱερομόναχος Μεσολογγίτης, ἀποστολικὸς κῆρυξ, 

ἀκτήμων, ἀνάργυρος, ἅγιος: ὅτι χαὶ προεῖπε τινά, καὶ ἐθαυ- 

ματούργησε, καὶ πολλὴν ὠφέλειαν ἐπροξένησεν εἰς τὰς χώρας, 

καὶ χωρία χαὶ νησία, ὅπου χοντὰ δύο χρόνους ἐπεριπάτησεν᾽" 
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ἀρχινῶντας ἀπὸ τὸ ἅγιον Ὄρος, ἀπὸ τὸ ἱερὸν μοναστήριον τοῦ 

Χλωροποτάμου, εἰς τὸ ὁποῖον πρῶτον ἀνέδη εὐγαίνωντας ἀπὸ 

τὸ χαΐχι, χαὶ ἦλθεν εἰς τὸ χελλίον μου, χαὶ ἔῤαλε λόγον εἰς 

τὴν ἐκκλησίαν, εἶτα ἐφεξῆς χαὶ εἰς ἄλλα μοναστήρια. ᾿Απε- 
Ἂς , ἕ ΝΣ ᾽ 7ὕὔ Η ΠΑ͂Ν ἊΝ β᾿-ι ΨῊ εὖ , 

χεφαλίσθη δὲ (αἰωνία ἡ μνήμη του), εἰς τὸ χωρίον Μπεράτι 
, 

κατὰ τὸ Πρεμετὶ νύχτα ἀπὸ δύο ἀνθρώπους τοῦ πασᾷ, φθόνῳ 
“- ἐγ ᾿ ᾿ ᾽ 7 ε ΄ “ , 

χαὶ χαχί ίᾳ τῶν Εὐρχίω ν, μὲ τὸ νὰ ἐσήχωσεν ὁ Κοσμᾶς πανήηγυ- 
ι 5 ΞΘ' .Ζ “ ΄, ᾿ Α , , » 

ρια χα! ἀλιφοερίσια, ὁποῦ ἐγίνονταν τὴν Κυριαχὴν, χαὶ τὰ ξ-: 

διώρισε τὸ ΣΖούχτον, χαὶ ἔδωκαν χρήματα τὸν πασᾶν, προσθέ- 

σαντες χαὶ συχοφαντίας διαφόρους, πῶς τάχα παρανινεῖ τοὺς 
" ε “ . , - , 

Ρωμαίους νὰ ἑνωθοῦν μὲ τοὺς Μοσχόθους νὰ χινηθοῦν χχτὰ 
“- γ΄ “- ᾽ ͵ὔ . " -ἷἰ ᾿ ἂν Ὡς ! ΝΜ 

τῶν Τουρχῶν. ἈΑποχεφαλίσαντες ἐ αὐτὸν, τὸν ἔρριψαν εἰς τὸν 
᾿" 

πλησίον 1 ποταμόν" χριστιανοὶ δὲ ὁδγ) γηθέντες ἀπὸ τὸ φῶς, ὁποῦ 

ὡς εἴπασι, χατέόχινεν εἰς τὸ σῶμα, τὸ ἐπήρχσι, χαὶ τὸ ἔθα- 

ψὰν. Δόξαν νὰ ἔχῃ ὁ Θεός, ὁποῦ χαὶ τὴν σήμερον εἰς τοιούς 

τοὺς παναθλίους χαὶ παναχρείους χαιροὺς, εὑρίσχονται τοιοῦτοι 

ἄνθρωπο! εἰς τὸ γένος μᾶς. Δόξα σοι ὁ Θεόε! 

Χρύσανθος ἱερομόναχος, ἀδελφὸς αὐτοῦ τοῦ νεοφανοῦς ἀ- 

γίου, ἐπιστήμων, ζῇ, καὶ χρατεῖ τὸ σχολεῖον τῆς Πάρου. 

Χρύσανθος ἱερομόναχος Μωραΐτης, ὁ νῦν μετὰ τὸν Ἱερό- 

θεον διδάσκαλος Σμύρνης. 

Διονύσιος ἱερομόναχος ἀπὸ τὴν Πορταριὰ χωρίον Δημη- 

τριάδος" ἀπὸ τὸ ἅγιον Ὄρος ἦλθεν εἰς τὸ Πιπέρι τὸ ἐρημονῆσι, 

ὁποῦ ἦτο πρῶτα μία. ἐχκλησία τῆς Παναγίας, χαὶ ἐμόναζεν ὃ 

ἱερομόναχος ἐχεῖνος, ὁ Βάρδα Φόῤος λεγόμενος, καὶ αὐτὸς ἀπὸ 

τὴν ἐπαρχίαν Δημητριάδος" ἔχτισς δὲ ὁ Διονύσιος ἐλθὼν χαὶ 

δευτέραν ἐχχλησίχν τῆς “ωοδόγου Πηγῆς μὲ πεντὲξ χελλία, 

καὶ ἐσύστησε πεντὲξ πατέρων σχήτην. Εδῷῶ ἀπὸ τὴν Πόλιν 

ἀλθα ἐγώ, καὶ ἐφόρεσα τὰ μαῦρα παρ᾽ αὐτοῦ εἰς τοὺς χιλίους 

ἑπτακοσίους πενῆντα ἕνα, ἀνήμερα τοῦ ἁγίου Δημητρίου, καὶ 

ἀπὸ Κωνσταντῖνος μετωνομάσθην Καισάριος, κἀὶ ἄλλαξα μὲν τὰ 



ΙΣΈΟΡΙΚΟΣ  ΚΑΤΑΛΌΟΓῸΟΣ. 128 

φορέματα, χαὶ τὸν τόπον, δὲν ἄλλαξα δὲ τὸν τρόπον᾽ καὶ ἐ- 
, ι ᾿ 5 ᾿ ε 7 ε ,ὔ ε , δ 4.5 

πληρώθη χαὶ εἰς ἐμὲ ἡ παροιμίχ ἡ λέγουσα « ὁ λύχος ἂν χ' ἐ- 
Πρ! ε ΝΟ 

γήρασε, κι ἄλλαξε τὸ μαλλί του, ἡ γνώμη του δὲν ἄλλαξεν 
ε ᾧ ἐδ " » . »“ » Ν Ὁ » » ᾿" 

ὅμως χ' ἡ χεφαλή του». Αὐτὸς ὥντας εἰς τὸ ἅγιον Ορος εἰς τὸ 
ε Ν ͵7 “« ,ὔ » ν » " Δ ) « διὸ ΠΣ 

ἱερον μοναστῆριον τῆς Λαύρας ἐλθὼν ἀπὸ τὴν Πόλιν, ὁποῦ ἦτον 
διὸδάσ; λος εἰς ΝΝΝ πὰς Ἢ Ἡ ΑΝ ἕω: » ὴ ᾽Α ΑΡΑ͂ΣΕ Ἂ 
ἰδάσχαλος εἰς τὸν ἄοχοντα χαπι-χεχαγιᾶ τὸν ᾿Αραπάχη, με- 

τεγλώττισεν εἰς τὸ ἁπλοῦν τὸ βιθλίον Συμεὼν τοῦ νέου θεο- 

λόγου αἰωνία ἡ μνήμη του. 

Ζαχαρίας ἱερομόναχος, ἀπὸ ταῖς Μηλιαῖς, χωρίον Δημη- 

᾿πριάδος καὶ τοῦτο, εἰς τὸ ὁποῖον χαὶ τώρα εὑρίσχεται γέρων 
ΣΙΝ οἱ : 

ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα, ἐπιστήμων καὶ ἐνάρετος. 

᾿Αγαθάγγελος ἱερομόναχος Μωραΐτης, ὁ νῦν ἱεροχῆρυξ εἰς 

τὴν Πόλιν, χαὶ εἰς τὴν ἐπαρχίαν τῆς Χαλχηδόνος- ἔκαμε σχο- 

λεῖα εἰς “μερικὰ χωρία, καὶ πολλὴν ὠφέλειαν εἰς τοὺς χριστια- 
ὔ ς ᾿ ΝΝ ᾿Ὶ Ν ᾿ “- 

γνούς: ὁ Θεὸς νὰ τὸν πολυετῇ. 

᾿Ιωάννης, ὁ καὶ ᾿Ιωάσχφ, ἱερομόναχος Ρόδιος, ἱεροκῆρυξ χαὶ 
ὶ 

ε 
αὐτός: ἐστάθη εἰς τὴν Σχόπελον ὑπὲρ τοὺς δέχα χρόνους διδά- ο 

ὶ 

σχαλος, χαὶ ἀναχωρήσας ἦλθεν εἰς τὸ ἅγιον Ὅρος, ὑπῆγεν εἰς 

πὴν Σαλονίχην, εἰς τὴν Ρόδον, εἰς τὴν Χίον, εἰς τὴν Σμύρνην" 

καὶ ὅπου ἂν ὑπῆγε, καὶ ὑπάγει χηῤύττει τὸν ᾿λόγον τοῦ θεοῦ, 

χαὶ διδάσχει τὴν σήμιερον᾽ ὁ θεὸς νὰ τὸν πολυετῇ᾽ ἔκαμε καὶ 

αὐτὸς, ἤχουσα, ἐξήγησιν εἰς τὸ ἴἌσμα τῶν ᾿Ασμάτων, καὶ τὴν 

ἐτύπωσε. 

᾿Αθανάσιος ἱερομόναχος ἀπὸ τὴν Πάρον, ἐπιστήμων, καὶ 

διδάσκαλος τὴν σήμερον εἰς τὴν Σαλονίχην. 

Κύριλλος ἱερομόναχος ἀπὸ τὰ Φουρνά, χωρίον τῶν ᾿Αγρά- 

φων, ἐπιστήμων, εἶναι εἰς τὸ ἅγιον Ὄρος, χαὶ χάθηται εἰς ταῖς 

Καρυαῖς. 

Ραφχὴλ ἱερομόναχος, ᾿Αρτηνός, Καψοκαλυδίτης, ἐπίσημος 

δι ἀρετὴν καὶ προχοπήν" οὗτος πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐξήγησεν ἀπὸ 

τὸ ἑλληνιχὸν καὶ τὸν βίον τοῦ ὁσίου Λαζάρου τοῦ ἐν τῷ Γα- 
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λησίῳ ὄρει ἀσχήσαντος, διεξοδιχὸν ὄντα χαὶ πολύν, ὡς δύο 
ι Ἁ ᾿Ὶ » ψαλτήρια, καὶ τὸν ἔστειλε νὰ τυπωθῇ, δὲν ἠκούσθη δὲ νὰ ἐτυ- 

ε Ὁ Τ ΄ὔ , γ΄ “ ε - 

᾿πώθη" ἡ μνήμη του εἶναι Νοεμόρίου ζ΄͵ Τοῦτος ὁ ὅσιος Λάζα-- 
ας ε ΄  ΝΑτεμδ ἐ .] "Ὰ πὰς ὃ τς Αἱ “ ᾽ 

ρος, τὴν ἁγίαν εὐχήν του νὰ ἔχωμεν, πρὶν ὑπάγει θαρρῶ εἰς 

τὸ Γαλήσιον ὄρος, ὑπῆγεν εἰς Μιτυλήνην, ὁποῦ ἦτον ἐξόριστος 

Κωνσταντῖνος ὁ Μονομάχος" ἀνταμόνωντάς τον τὸν εὐλαδήθη ὁ 

ἄρχωντας, καὶ τοῦ ὑπεσχέθη, ἂν βασιλεύσῃ νὰ ἀναχτίσῃ καὶ 
4 , ΗΝ 5» “ γχ,ὔ δ τ 7ὔ [τ 

νὰ μεγαλώσῃ τὸ ἐν τῇ Χίῳ μονύδριον τῆς Παναγίας, ὅπερ χαὲ 
"» ,ὕ Η οῚ Ὁ Μ " Μ Α » . 

ἐγένετο" καὶ βασιλεύσας ἔστειλε χαὶ ἔχτισε τὴν ὀνομαστὴν, 

χαὶ ὀνομαζομένην τώρα Νέαν Μονήν, τὴν μεγάλην, καὶ πλου- 
᾿ ᾿ κ Α ͵ ᾿ 8 ΕἾ ’ὔ ’ 

σίαν διὰ τὰ πολλὰ χτήματα, καὶ τοὺς ἕως τριαχοσίους πατε- 

ρας, ὁποῦ ἔχει. 

Παΐσιος ἱερομόναχος Μιτυληναῖος, Καψοχαλυθίτης, ἐπίση- 

μος, καὶ ἄξιος τοῦ χαταλόγου χαὶ αὐτός: πρῶτον μὲν ὅτι 
"᾿ ἘΞ “ δύ , “ ΗΝ Οί τ᾿ » , ΄ 

ἔφτιασε ταῖς δύο στράταις τοῦ Καψοχαλυοίου, τὴν ἀπάνω, ὁ- 

ποῦ πάγει εἰς τὴν Κερασία, χαὶ τὴν κάτω, ὁποῦ πάγει εἰς 
ι , , , ἢ ’ὔ ᾿ , ᾿ 

τὴν Λαύρα, ἔργον μέγα, καὶ πολύ, καὶ δυσχολοχατόρθωτον, ὁ- 

ποῦ ἦτο πρῶτα φόθος, χαὶ τρόμος νὰ ταῖς περιπατήσῃ ἄνθρω- 

πος, μὴ πέσῃ, καὶ χρημνισθῇ, καθὼς ἐγὼ ταῖς εἶδα, καὶ ταῖς 

ἐπεριπάτησα χαὶ ἀγχαλὰ ἐξωδιάσθη ὑπὲρ τὰ χίλια γρόσα, τὰ 
-“ Ν᾿ , τὰ Ξ 

ἔδωχαν ὅμως δύο φίλοι του, χαὶ φίλοι μου, Χρουμουζάχης, χαὶ 

Αὐἰντώνιος, ἀπὸ τὴν Πόλιν, ἀπελθόντες εἰς τὸν ἅγιον Τάφον, καὶ 
ἐμ ύρε ν στον ἔχω: ᾿ - »ν ι ι Σ- ' ᾿ 
ἀπὶ ἐκεῖ ἦλθαν ἐδῶ, καὶ ταῖς εἴδασι, πρὶν νὰ γενοῦσι, καὶ ταῖς 

ἐπεριπάτησαν, καὶ φόδος τοὺς ἐπερίλαθε. Δεύτερον, ὅτι εἰς τὸ 

χελλί του ἔχει ὡς δέχα καλογήρους, ὁποῦ ἄλλος χελλιώτης δὲν 

ἀξιώθηχε: τρίτον, ὅτι εἰς τὴν Σχόπελον ἀπελθών, τοῦ ἐπαρά- 

δωχαν οἱ ἀπόγονοι τῶν χτητόρων τὸ ἱερὸν μοναστήριον τῆς 

ἁγίας Μεταμορφώσεως, ἔρημον, χαὶ μανδρὶ τῶν γιδοπροθάτων, 

τὸ πλησίον εἰς τὸ ἐμὸν χαὶ πατρικόν μου μοναστήριον τῆς 

Παναγίας τῆς Εὐαγγελιστρίας, (μεγάλη ἡ χάρις τὴς), καὶ τὸ ἐ- 

χυδέρνησε, καὶ τὸ ἀνθρώπισε, χαθὼς φαίνεται" τέταρτον, ὅτι 
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Α “- 5 5 δἰ ἃ Α τὰν, ἢ , 

διὰ πατριαογιχου γράμματος ἐπροστάχθη να ΧΟ Μὴ χοινόδιον 

- ε ΄ 

εἰς τὸ Ξενόφου ἱερὸν μοναστήριον τοῦ ἁγίου Γεωργίου, χαθὼς 

προτήτερα ἦτον εἰς ὅλα τὰ μοναστήρια, καὶ τὸ ἔχαμιε, τὸ ἐσύ- 

στῆσε, καὶ εἶναι τώρα ὡς τριάντα πατέρες, καὶ συντρώγουσι 

αὐτό, ὁποῦ πρῶτα οὔτε δέκα δὲν ἦσαν - 

οὗ πᾶν ἀγαθὸν καὶ σωτήριον, νὰ τὸ στε- 

σ 

ὃ 
͵ Α " 39 ε , » ͵ ᾿ ͵ 

ρεῶσῃ, χαὶ νὰ τὸ αὐξήσῃ, ὡς χαλόν, ἐπαινετόν, χαὶ θεάρεστον. 

Ταῦτα μὲν χαὶ περὶ ἱερομονάχων τῶν ἐπισήμων, νῦν δὲ 
ι - ε ,ὔ ᾽ὔ 

περὶ τῶν ἱερέων γραπτέον. 

Φραγχῖσχος ἱερεὺς Σχοῦφος, Κρητικός, ρήτωρ, ὃ χορυφαῖος 

τῶν εἰς τοὺς χαιρούς μᾶς ρητόρων, ἡ ζωντανὴ ρητορική, ἡ ἀλης- 
θ . ΠΝ ππΔ “6 θελξι; , δι Ξ “λῷςσ τσ τὸς Ρ ἔχ -- ἐ ΕΣΞΘΙ 
ιν σειρήν, ἡ θελξικάρδιος γλῶσσα. τοῦτος ἔχαμε, χαὶ ἐτύ-- 

ες βιόλίον Τέχνης ρητορικῆς τὸ ἐξαί ἡ ἀναγινώσχ πωὼσε βιολίον Τέχνης ρητορικῆς τὸ ἐξαίσιον, (ὁ ἀναγινώσκων 
7 ι 5» 3 ΑΝ ΙΝ - ΣΕ ΩΝ λό θ , 

νοείτω), καὶ εἰς τὴν ἀποτομὴν τοῦ Προὸρόμου ογον θαυμά- 

σιον αἰωνία ἡ μνήμη του. 

ῷ- Ἰωάννης Πατούσας, ἱερεὺς ᾿Αθηναῖος - τοῦτος χοντὰ εἰς τ 
"ἮΝ  Φ » Α , , ᾿ 

ἄλλα του, ἐδιάλεξεν ἀπὸ διαφόρους φιλοσόφους, καὶ πατέρας 

τῆς ἐχχλησίας λόγους, καὶ ποιήματα, καὶ ἔκαμε τοὺς τέσσαρας 
΄ πὰ »γν δ 5» ᾿ -“ 7, 

τόμους τῆς ᾿Εγχυχλοπαιδείας, εἰς τοὺς μαθητὰς τῶν σχολείων 

χρησίμους: αἰωνία. ἡ υνήμη του. 
, ε δ Π " » 

᾿ΑΟράμιος ἱερεύς" τούτου φαίνονται διδαχαὶ εἰς τὸν εὐαγ- 

γελισμὸν τέσσαρες, εἰς τὸ πάθος τοῦ Κυρίου. τέσσαρες, εἰς τοὺς 

πρωτοχορυφαίους Πέτρον χαὶ Παῦλον δύο, χαὶ υὑία εἰς τὸ 

« Εὑρήχαμεν Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ιωσὴφ »: ἐξαίοεταις ὅλαις ϊ ν (με . ἢΦ ζα ϊ Ψ - νὰ 1) 

» ΛΎΡΑΝ ΓΥν κ᾿ Γι ᾿ Π 2 

εὐφραδεῖς, καὶ ἀξιοτύπωταις" αἰωνία ἡ μνήμη του! τὰς ἔχαμε δὲ 

εἰς Βουχουρέστι, ἐπὶ τῆς αὐθεντείας τοῦ Μπραγχοθάνου: τὰς 
2 

ἔχω. 

Γεώργιος ἱερεὺς Μαγιώτας: φαίνονται χαὶ τούτου διδαχαῖς 

ἐξαίρεταις" αἰωνία ἡ υὑνήμη του" τὰς ἔκαμιε χαὶ αὐτὸς ἐπὶ τῆς 
» 

αὐθεντείας τοῦ μακαρίτου Μπραγχοδάνου, καὶ μίαν εἰς τὸν 
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ὅσιον ᾿Αλύπιον τὸν Στυλίτην- τὰς ἔχω. Τοῦτος εἶναι ἐχεῖνος, 
ὅπου φαίνεται ἐδῶ εἰς τὸν Μητροφάνη τὸν Γρηγορᾶν. 

᾿Αντώνιος ἱερεύς, ὁ φίλος τοῦ προγραφέντος Γορδίου, ἐχ 

τῆς ἐπαρχίας Φαναρίου χαὶ Νεοχωρίου. 

ΓΤ. Μπαλάνος Ρίζος, ἱερεὺς ἸἸωαννίτης, διδάσχαλος τῆς εἰς 

τὰ ᾿Ιωάννινα σχολῆς τούτου φαίνοντα: τυπωμένοι τρεῖς τόμοι 

τῶν Μαθηματιχῶν. 

Γεώργιος ἱερεὺς Φατζέας, ἀπὸ τὸ Τζυρῆγο, ὁ ὕστερον χαὲ 

Φιλαδελφείας χρηματίσας εἰς Βενετίαν τούτου φαίνονται τέο- 

σαρες τόμοι, Γραμματιχὴ γεωγραφιχὴ λεγόμενοι τυπω- 

μένοι, ὅτι γράφει διὰ τὰ τέσσαρα μέρη τῆς γῆς, τοὺς μετέ- 

φρασεν ἀπὸ τὸ ᾿Ιταλιχὺν εἰς τὸ Ρωμαϊκόν: τοὺς ἔχω. 

Τοσαῦτα, καὶ περὶ τῶν ἱερέων" ἂς γράψωμεν τώρα καὶ 

περὶ τῶν ἱεροδιαχκόνων. 

Μακάριος Πάτμιος, διάχονος ἐνάρετος, Γιαχουμῆ μαθητὴς, 

ἐπιστήμων, περίφημος δι᾿ ἀρετὴν, χαὶ διὰ τὸ σχολεῖον, ὁποῦ 

πρῶτος ἄνοιξεν εἰς τὴν Πάτμον, χαὶ ἀπὸ αὐτὸ πολλοὶ ἄνοιξαν 

τὰ ὀμμάτιά τους, ἐπρόχκοψαν, ἐτιμήθησαν, καὶ ὡς τὴν σήμερον 

σώζεται. Τοῦτος ἐσύνθεσε βιόλίον διδα χῶν, ἱερὰν Σάλπιγγα 

ὀνομάσας, χαὶ ἄλλο ρητοριχόν, χαὶ ἐτυπώθησαν: αἰωνία. ἡ 

μνήμη του. 

᾿Ανανίας διάχονος, διδάσκαλος τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει 

σχολῆς: αὐτὸς ἐσύνθεσε χαὶ ἐτύπωσε γραμματικὴν περὶ μο- 

ρίων, καὶ τὴν ὠνόμασε, Σπλάγχνον Γραμματικχῆς. 

ἤάνθιμος διάκονος, ἐδίδασχεν εἰς τὸ Γιάσι εἰς τὴν αὐθεν- 

τείαν Κωνσταντήνοοδα τοῦ αὐθέντου μου" ἔχω ταῖς διδαχαῖς του. 

Νεόφυτος διάκονος Μωραΐτης προχομμένος᾽ χαὶ τοῦτος 

πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐσύνθεσε καὶ γραμματικὴν ὑπὲρ τὸ μέτρον 

μεγάλην, καὶ τὴν ἐτύπωσεν εἰς Βουχουρέστι, ὁποῦ χαὶ ἀπέ- 

θανεν᾿ ἐξήγησε χαὶ τὸν περὶ παρθενίας λόγον τοῦ ἁγίου Βα- 

σιλείου. 
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Αὐξέντιος διάκονος, ᾿Αντριώτης, ὃ ἐπονομασθεὶς Ὅσιος. 

Τοῦτος ἐχρημάτισεν ὄχι ἐπίσημος, ἀλλ᾽ ἐπισημότατος χαὶ πε- 

ριθόητος εἰς ᾿Ανατολήν, καὶ Δύσιν, ὄχι διὰ μάθησιν, ἦτον γὰρ 

ἀμαθής, ἀλλὰ διὰ τὴν φαινομένην εἰς αὐτὸν ἀρετήν᾽ τὸ τέλος 

ὅμως δὲν ἐστάθη μὲ τὴν ἀρχήν του παρόμοιον, διὸ λέγουσι, 

« μηδένα πρὸ τοῦ τέλους μακάριζε »" ἐπρωτοφάνη δὲ τοιοῦτος 

εἰς τὸ Κατιρλὶ χωρίον Νικομηδείας, πρῶτα δὲ ἦτον εἰς τὸν Γα- 

λατᾶ, εἰς τὴν ἐχκλησίαν τοῦ Χριστοῦ χανδηλάπτης" χαὶ ἔτρε- 

χαν οἱ Χριστιανοὶ εἰς αὐτόν, χαὶ ἐσυνάζοντο εἰς τὸ Κατιρλὶ 

χιλιάδες - ψεύματα δὲν γράφω, ὑπερθολὴν δὲν κάνω, ἀτός μου 

ὀφθαλμοφανῶς τοὺς εἶδα τρεῖς φοραῖς, μίαν ὅταν μὲ τὸν Νι- 

χόλαον Σχορδίλην Παργιανόν, ποτὲ ἀρχιϊατρὸν τοῦ αὐθέντου μου 

ὑπῆγα, ἄλλην, ὅταν μὲ τὸν Ματθαῖον ᾿Αλεξανδρείας, καὶ τρίέ- 

τὴν ὅταν μὲ τὸν Χαλεπίου Τεννάδιον ὑπῆγα, καὶ ἔμεινα σχε- 

δὸν υῆἦνα" οὐ μόνον δὲ ὁ χυδαῖος λαός, ἀμὴ καὶ οἱ ἐπίσημοι, 

ἄρχοντες, καὶ ἀρχόντισσαις, δόμναις, καὶ ἀφεντάδες, διδάσκαλοι, 

ἱερεῖς, ἀρχιερεῖς, ὡς χαὶ Πατριάρχαι, ὁ ρηθεὶς Ματθαῖος καὶ 

Παΐσιος, καὶ Κύριλλος, οἱ ὄντες μανζίλιδες" νομίζω πῶς ἐοσυ- 

νάξοντο τόσοι, ὅσοι εἰς τοὺς παλαιοὺς μεγάλους ὁσίους μας, 

Αἰντωνίους, καὶ Παχωμίους, καὶ τοὺς ὁμοίους " ὅθεν ἐθαύμαζαν 

Φράγγοι, ᾿Αρμένιδες, Ἑοραῖοι, χαὶ Τοῦρχοι, καὶ οἱ ὑεγάλοι τῶν 

Τουρχῶν, καὶ χανεὶς δὲν ἐμπόδιζε, καὶ τοῦτο θαῦμα. Αὐτὸς 

δὲ ἄνωθεν ἀπὸ τὸ σπίτι, φαινόμενος ἀπὸ τὸ παραθύρι, ὅταν 

ἦτον χόσμος χαὶ δὲν τοὺς ἐχωροῦσε τὸ σπῆτι, ἐδίδασχε καὶ 

μερικαῖς φοραῖς διδάσχωντας, ἐφαίνονταν φῶς, χαὶ ζωγραφίαις 

διάφοραις χαὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ τῆς Παναγίας, πράγματα, ὁποῦ 

δὲν ἐφαίνονταν, οὐδὲ ὅταν ἐδίδασκαν Βασίλειος, καὶ Χρυσόστο- 

μος" ἐγὼ δὲν ἔτυχα τότε νὰ τὰς ἰδῶ". καὶ θαύματα ἔλεγον 

ἔκαμεν, οὔτε θαύματα ἔτυχε νὰ ἰδῶ. Μ᾽ ἐτυχε δὲ νὰ ἰδῷ τὸν 

διδάσχαλον Κριτίαν, ὁποῦ ἦλθεν ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν Πατρι- 

ἄρχην, καὶ τὴν σύνοδον, καὶ τὸν εἶπε νὰ παύσῃ νὰ μὴ κη- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. 9 



130 ΚΆΙΣΑΡΥΎΟΥ ΔΑ ΠΟΝΤΈΕ 

ὯΝ » 7, . , -΄ ΄ » 

ρύττῃ διὰ τὸν ἀναδαπτισμόν, ὡς ΘΕ ΣΙ ὅτι ὁ Αὐξέντιος 

διδάσκων ἔλεγεν, ὅτι πρέπει νὰ ξανχαδαπτίζωνται οἱ Φράγγοι, 

χαὶ οἱ ᾿Αρμένιοι, ὅταν προσέλθωσιν εἰς τὴν ἐχχλησίαν μᾶς, οἱ 

μὲν ᾿Αρμένιοι, ὡς μὴ ὀρθῶς βαπτισμένοι, ὅτι λέγουσι, ---- βα-- 

πτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρός, καὶ τοῦ 

υἱοῦ, χαὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἀμήν" χαὶ πάλιν ἐκ δευτέρου 
ὮΝ ᾿ » ᾿ 

τὰ ἴδια λόγια, χαὶ τὸ ἀμήν" χαὶ πάλιν ἐκ τρίτου τὰ ἴδια λό- 

για, καὶ τὸ ἀμήν" τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι δεχτὸν εἰς ἡμᾶς, εἶναι 
᾿ ἣΝ ΄, » Ν . ΄, ε ᾽ " -“ 

ἐμποδισμένον ἀπὸ τοὺς ἁγίους πατέρας, ὡς μὴ ὀρθὸν, ὅτι βα- 

πτίζοντα: εἰς τρεῖς πατέρας, χαὶ εἰς τρεῖς υἱοὺς, χαὶ εἰς τρία 

ἅγια πνεύματα. οἱ δὲ Φράγγο: βαπτίζονται ὀρθὰ, ὡς ἡμεῖς, 

πλὴν τινὲς βαπτίζονται ἐνδεὸ δυμένο: μὲ τὰ ροῦχά τους, χαὶ ραν- 

τίζονται μόνον εἰς τὸ μέτωπον᾽ οἱ τοιοῦτοι λοιπὸν μόνον, ἔλεγε, 
Ἶ α ᾿ ᾿ “ ᾿ "᾿ 7, ᾿ ᾿ ͵ , 

καὶ ἐγὼ τὸ λέγω, νὰ βχαπτίζωνται γυμνοί: καὶ οὐ μόνον Φράγ- 
᾽ Ἵ ὋἍ ὃς ὃ ο΄ ι 

γος, ἀμὴ χαὶ Ρωμαῖος, ἂν ἐδαπτίσθη ἐνδεδυμένος, ἀνάγχη νὰ 

ξαναδαπτισθὴ γυμνός, ἁ ἀλλέως βαπτισμένος, οὐδὲ λέγεται, οὐδὲ 

εἶναι. Ὃ δὲ Αὐξέντιος ἀποχρινόμενος πρὸς τὸν Κριτίαν ἔλεγεν" 

« ὁρισμὸς τοῦ Πατριάρχου, χαὶ τῆς Συνόδου, ἂς ἦναι νὰ παύσω, 
: ι ἢν, 

γὰ μὴν ἐχφωνῷῶ τὸ ξαναδάπτισμα" ἀμὴ ἐγὼ βιαζ ζόμενος, μέσα 

μου πρώτ Ὧν φορὰν τὸ ἐξεφών νησα χαὶ τώρα πάλιν, χαὶ πάν- 
ΑἹ κ᾿ . ἊὩ " Ἀ ὃ ᾽»Ἥ ω Ὑ ᾿ - ὸ 

τοτε βιάζομαι νὰ τὸ ἐχφωνῶ, νὰ τὸ διατάξω- χαὶ ὅταν τ 

᾿μιλῷ, ὡς θεωρῶντας ἔμπροσθέν μου μίαν χεφαλὴν μίαν φαλα- 
᾽ , ὯΝ ᾽ δὼ Ω “-“- “ ᾿ Ἁ 4 

χρὴν (τὸν ᾿Απόστολον Παῦλον ἐννοῶν) ὁποῦ μὲ χινεῖ εἰς τὸ νᾶ 

τὸ ᾿μιλῶ, καὶ δὲν δύναμαι νὰ τὸ σιωπήσω ». Ταῦτα, καὶ ἄλλα 
- , 7 Ω ᾽ -" ψ» ς : 

τοιαῦτα συνέοηχαν εἰ: τὰς ἡμέρας τοῦ Αὐξεντίου, ὃ ὁποῖος 

ἤχμασε καὶ ηὔξησε δύο μόνον χρόνους, εἰς τοὺς χιλίους ἑπτὰ- 

χοσίους πενῆντα, χαὶ πενῆντα ἕνα τέλος δὲ ἐξωρίσθη εἰς τὸ 

ἅγιον Ὄρος, χαὶ ἀπ᾿ ἐχεῖ φεύγωντας, ἦλθε πάλιν εἰς τὸ Κατιρλὲ 
Α Δ ν ΕΣ ’ Α “ ΣΞ ὉὉ»Ἄ ΓΞ , Ν ἊΨ, Ξ ὡ 

χρυφὰ, καὶ μὲ ἀπόφασιν νὰ μὴν ἀχουσθῇ πλέον τὸ ὄνομά του 
᾽ 2 . » μν χαθὼς χαὶ δὲν ἠκούσθη, παρὰ εἰς ἐμένα, καὶ εἰς ἄλλους δύο 

ΓΕ ΚΟ ,ὕ Αἴ Φν ῳδο ἘῸ» Σ Κατιολὶ ΤΥ ο ν ἐτελεί 
τρεῖς ἀναγκαίους χαὶ ἐχεῖ εἰς τὸ Κατιρλὲ νομίζω νὰ ἐτελείω- 
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“σεν᾿ αἰωνία ἡ μνήμη του. Ταῦτα χαὶ ἄλλα περισσότερα περὶ 

αὐτοῦ ὁ θέλων μαθεῖν, ἂς ἀναγνώσῃ τὸ βιθλίον μου Καθρέ- 

πτὴν τῶν γυναιχῶν τὸ λεγόμενον. 

Ἰδοὺ δὲ καὶ οἱ μοναχοί. 

᾿Αγάπιος μοναχὸς ᾿Ιθαχήσιος, ἀποστολικὸς χῆρυξ, ἐνάρε- 

τος, ἀχτήμων, ἀνάργυρος" αἰωνία ἡ μνήμη του. Τοῦτος ἔτυχε 

ποτὲ νὰ εὑρεθῇ εἰς Κωνσταντινούπολιν τὰς ἡμέρας τοῦ ἁγίου 
Ν Ν 

Πάσχα τὸν καιρὸν τῶν βασιλέων, ὁποῦ ἔδιδ αν ἄδειαν, οἱ Ῥω- 

μαῖοι τρεῖς ἡμέρας νὰ φοροῦν ὅ,τι θέλουν, καὶ γὰ χορεύουν εἰς 

τὸ Φανάρι, χαὶ εἰς τοὺς πλησίον ἐχεῖ τόπους παρρησίᾳ, εἰς τὰ 

σοκάχια μέσα, εἰς ταῖς στράταις, καὶ νὰ φωνάζουν καὶ νὰ τρα- 

ῳδοῦν μὲ βγιολιὰ, καὶ μὲ ἄλλα μουσικὰ ὄργανα, καὶ μὲ χα- 

νάταις χρασιά: τοῦτο τὸ ἔφθασα χαὶ ἐγώ, καὶ ὀφθαλμοφανῶς 

τὸ εἶδα χαὶ αὐτὸ χαὶ τὸν ᾿Αγάπιον, ὁποῦ ἦλθεν εἰς τὴν Σκχό- 

πελον, χαὶ εἶχε τὴν φιλίαν τοῦ πατρός μου - ὅταν δὲ τοῦτοι 

οἱ χοροὶ ἐγίνονταν κατὰ μέρος, τάγματα τάγματα, ἤγουν τὰ 

κασὰπ-ὀγλάνια μὲ τὰ κασὰπ-ὀγλάνια, οἱ γουναράδες μὲ τοὺς 

γουναράδες, χαὶ τὰ λοιπὰ τάγματα, ρουφέτια λεγόμενα, πα- 

ρομοίως. Τότε ἔτυχε νὰ εὑρεθῇ εἰς τὸ μετόχιον τοῦ ἁγίου Τά- 

φου ὁ ᾿Αγάπιος" χαὶ ἐξελθόντες εἰς τὴν πόρταν οἱ πατέρες, 

διὰ νὰ ἰδοῦν τοὺς χοροὺς νὰ εὐθυμήσουν, εὐγῆχε καὶ ὁ ᾿Αγά- 

πιος᾽ καὶ βλέπωντας ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος, ὡς ἦτον ὁ ᾿Αγά- 

πιος, μίαν τέτοιαν ἀταξίαν τῶν Χριστιανῶν, καὶ ἀσχημοσύνην 

νὰ γίνεται τέτοιας ἁγίας ἡμέρας, ἐντράπη, ἐλυπήθη, ἐδάχρυ- 

σεν, ἐστέναξε: χαὶ χουνῶντας τὸ χεφάλι, ---- ἂχ Χριστιανοί, ἂχ, 

Ῥωμαῖοι, ἐφώναξεν, ἔτζι ἑορτάζεται ἡ ᾿Ανάστασις τοῦ Κυρίου; 

ἔτζι δοξάζεται ὃ ἐκ νεχρῶν ἀναστὰς Χριστὸς, ὁ ἀληθινὸς Θεὸς 

ἡμῶν! Ταῦτα λέγων αὐτός, κόπτει τὸν λόγον τοὺ εὐθὺς ἕνας 

ἀπὸ τοὺς συμπαρεστῶτας ἐκεῖ πατέρας, χαί, ---- βλέπεις, δάσκαλε, 

λέγει, βλέπεις αὐτούς, ὁποῦ σήμερον χορεύουν, πηδοῦν, φωνά- 
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ζον, πίνουν, καὶ ἀταχτοῦν, ὡς λέγεις, καὶ ἀσχημονοῦν, καὲ 

τοὺς λυπᾶσαι, καὶ χλαίεις; αὔριον ἂν γίνῃ μία βασιλικὴ προσ- 

ταγή, νὰ ἀρνηθοῦν τὸν Χριστόν, πρῶτοι αὐτοὶ πάλιν θέλει 
“Ξ 1 57 ὃ ᾿ κ᾿ Ὺ ι . 4 

τρέξουν νὰ μαρτυρήσουν διὰ τὸν Χριστόν, χαὶ νὰ σφάζωνται 

ὡς τὰ πρόθατα!. Ταῦτα δὲ εἰπὼν ἐκεῖνος ἐχεῖ μόνον, βλέπεις 
2 

τὸν ᾿Αγάπιον, (θαρρεῖς καὶ τὸν βλέπω) καὶ εὐθὺς ἀλλάζει τὸ 

πρύσωπον εἰς τὸ χαρούμενον, εὐθὺς εὐγάζει, τινάζει τὸ ράσο, 
ν 

.Ὶ 

καὶ τρέχει νὰ μπῇ καὶ αὐτὸς εἰς τὸν χορὸν νὰ χορεύσῃ " πιά- 

νοντές τον δὲ εὐθὺς οἱ πατέρες, καὶ χρατῶντες, χαὶ μὴν ἀφί- 

γοντές τον᾽ --α ἀφήσατέ με! ἐφώναζεν ὁ Αγάπιος" ἀφήσατέ με γὰ 

ὑπάγω νὰ χορεύσω καὶ ἐγὼ μὲ τοὺς ΡΝ τους, καὶ μάρτυ- 
Μ 

ρᾳς τοῦ Χριστοῦ! Ὃ Πατριάρχης τὸ μέ γα σάθόχτον ἔστελνεν 

εἰς τὸ Πασᾶ-χαπισὶ εἰς τὸν βεζὶρ-χεχαγιασῆ τὸν πρωτοσύγ-- 

γελλον μὲ δύο χιλιάδες κόχχινα αὐγά, καὶ ΩΝ 1. τὴν ἄ- 

δειαν ταύτην᾽ ὃ χεχαγιάμπεης τὸ ἔλεγε τὶ ν. βεζ ζίρη, ὃ βεζί- 

ἰς τὸ βασιλικὸ 
, ον ὦ ΑΝ ἢ " Ν . ες λ Ἤ ἔδιὸς Δ νὃς 

σαράγι χαὶ κόκκινα αὐγά, χαὶ ὃ βασιλεὺς ἔδιὸς τὴν ἀόειαν. 

ρῆς ἐμηνοῦσε τὸν βασιλέα στέλλωντας τῆν 

Τῇ δὲ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριαχῇ τοῦ Πάσχα, μετὰ τὴν ἀπό- 

λυσιν τῆς θείας καὶ ἀρ τ τ; λειτουργίας, ἀναθαίνωντας 
Ὁ “ ἫΞΞ -“ ᾿. ἃ , διω }: ὁ Πατριάρχης μετὰ πάντων τῶν ἀρχιερέων εἰς τὸ συνοδιχόν, 

χαὶ πίνοντες τόν χαῦδέ, ἀνέῤαιναν καὶ οἱ παρευρεθέντες εἰς τὴν 
Ζ Ὑ 2 ι » - [7 »ἃ ΕΖ “ 

λειτουργίαν χριστιανοί, καὶ ἐφιλοῦσαν ὅλοι τὸ χέρι τοῦ Πατρι- 

ἄρχου, καὶ ὁ Πατριάρχης τοὺς ἔδιδε μὲ τὸ χέρι του ἀπὸ δύο 
᾿ 

αὐγὰ τὸν χαθένα - καὶ χατεθαίνοντες εἰς τὴν αὐλὴν, ἀρχινοῦ- 
Ἂν 

σὰν τὸν χορὸν ἀπὸ τὸ πατριαρχεῖον, χαὶ χορεύοντες ὅσον ἤθε- 
᾿ 

λαν μέσα, εὔγαιναν καὶ ἐχόρευαν χαὶ ἔξω εἰς τὰ σοχάχια, δί- 

χως ὅμως γυναῖκα: εἶτα ἐρχόμενα τὰ τάγματα, ἀνέθαιναν χαὲ 

αὐτοί, καὶ προσχυνοῦντες, καὶ πολυχρονοῦντες τὸν Πατριάρχην, 

καὶ ὁ Πατριάρχης δίδωντάς τους τ αὐγά, τοῦ ἐφιλοῦσαν τὸ 

χέρι" καὶ οὕτω χατεθαίνοντες, εὐθὺς ἀρχινοῦσαν τὸν χορό, χαὲ 

χορεύοντες εὔγαιναν, χαὶ χορεύοντες πήγαιναν: οὕτως ἐγίνετο. 
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πρεῖς ε [ » ᾿ » ὥς ι ΝΕ ἔξλε ΧῪ πλὴθ Ἐ ι 
ρεῖς ἡμέρας, καὶ ἐστέκονταν, καὶ τοὺς ἔολεπ πλῆθος χαὶ 

Τουρχῶν καὶ τῶν ἄλων φυλῶν, ἐρχόμενοι ἀπὸ τὸν Γαλατᾶ, 

χαὶ ἀλλαγόθεν. Καμμίαν φορὰν ἔλεγαν, πῶς ἤργετο τεπτίλι χῦνεν. τ: ας {τὴς αὐ ἐκ ν 
χαὶ ὃ βεζίρης αὐτός, καὶ ὁ βασιλέας. Καὶ ἔτζι μὲ τὴν ἀφὸρ- 

ἣν τῆς ἑορτῆς τῶν Ῥωμαίων, συνεώρταζαν χαὶ τὰ ἔθνη, καὶ 

ἦτον εἰς τὴν Πόλιν μία χοινὴ χαρὰ, ζαὶ πανήγυρις τὰς τρεῖς 

ἐχείνας ἡμέρας. Τώρα δὲ, θέλει εἶναι τριάντα χρόνοι, ὁποῦ 

χοντὰ εἰς τὰ ἄλλα, ἐσηκώθη ἀπὸ τοὺς πτωχοὺς Ρωμαίους καὶ 

αὐτὸ τὸ προνόμιον. Ἤθελα γράψει ἐδῶ καὶ τὴν αἰτίαν, διατὶ 

βάφομεν τ᾽ αὐγὰ, καὶ ἔπρεπε, τὴν ἐζητοῦσεν ἡ ὑπόθεσις αὐτή, 

χαὶ διήγησις τοῦ χοροῦ: ἀμή, ἐπειδὴ τὴν ἔγραψα εἰς ἄλχλᾷ 

θιθλία μου, ἐδῶ δὲν τὴν γράφω. 

᾿Ιάκωοος μοναχός, Πάτμιος, Μακαρίου μαθητής, ἐνάρετος, 

καὶ ἀπελθὼν εἰς τὸν ἅγιον Τάφον, ἔμεινε καὶ ἐδίδασκεν, ὅπου 

χαὶ ἀνεπαύθη" αἰωνία ἡ μνήμη του. 

ἹἹερόθεος μοναχός, ᾿Ιθακήσιος ᾿Ελεγχτιχός, Μακαρίου χαὶ 
Ω 

ἀὐτὸς μαθητής, ὁ συστήσας χαὶ αὐ 

ὃ 
(5 » 
ξήσας τὸ εἰς τὴν Σμύρνην 
,ὕὔ[ 

σχολεῖον, ὁποῦ καὶ ἀπέθανεν: αἰωνία ἡ μνήμη του. 

Κυπριανὸς Κρητιχός, ἱεροδιάχων, μαζὶ ὑὲ τὸν ἀδελφόν του 

Γιάννη, οἱ νῦν διδάσχαλοι τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ Ὄρει σχολείου. 

Χριστόφορος μοναχὸς ᾿Αρτινός" λογιώτατος χαὶ φιλήσυχος 

ὧν ἦλθεν εἰς τὸ ἅγιον ρος, καὶ ἡσυχάζει. 

Βησσαρίων μοναχὸς ἀπὸ χωρίον Ραψάνι ἐπαρχίας “τοῦ 

Πλαταμῶνος, λογιώτατος καὶ αὐτός, καὶ φιλήσυχος, χαὶ ἐλθὼν 

εἰς τὸ ἅγιον Ὅρος ἡσυχάζει, 

᾿Αχάχιος μοναχὸς ἀπὸ χωρίον Γόλιτζα ἐπαρχίας Φανα- 

θίου καὶ Νεοχωρίου, ὁ νεοφανὴς ὅσιος. Τοῦτος ἐλθὼν εἰς τὸ 

ἅγιον Ὅρος, καὶ περιελθὼν σχεδὸν τὰ μοναστήρια ὅλα καὶ ἀ- 

δκητήρια, τέλος ὑπῆγεν εἰς τὴν σχήτην τὴν χεγομένην Καψο- 

χαλύοι, ὁποῦ ἦσαν τότε δύο μόνον ἢ τρία χελλία, τώρα δὲ 

ὑπὲρ τὰ τριάχοντα- καὶ μείνας χρόνους ἱκανούς χαὶ ὀπτασίας 
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ἰδών, εἰς τοὺς χιλίους ἐπταχοσίους τριάντα ἐχοιμήθη αἰωνία 

ἡ μνήμη του. 

Τρεῖς δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ῬΡωμανὸς Καρπενησιώτης, 

καὶ Νικόδημος ἀπὸ τὸ ᾿Αλμπασάνι, καὶ Πχχώμιος Ροῦσσος 

σχλάθος, τοῦτοι οἱ τρεῖς ἐπιθυμήσαντες νὰ μαρτυρήσουν διὰ 

τὸν Χριστόν, καὶ λαθόντες τὴν ἄδειαν ἀπὸ τὸν γέροντά τους, 

ἀνεχώρησαν καὶ ὑπῆγαν εἰς τὸν κόσμον" χαὶ ὁ μὲν Ῥωμανὸς 

ἀπελθὼν εἰς τὴν Πόλιν, ἀπεκεφαλίσθη, ὁ δὲ Νικόδημος ἀπελ- 

θὼν εἰς τὸ ᾿Αλμπασάνι τὴν πατρίδα του, προσταγῇ τοῦ ἐκεῖσε 

Πασᾷ, καὶ αὐτὸς τὴν χεφαλὴν ἀπετμήθη" αἰωνία καὶ μακαρία 

ἡ υνήμη τοὺυς᾽ ἡ ἱστορία τους φαίνεται εἰς πλάτος περιεχομένη, 

εἰς τὸν βίον τοῦ ὁσίου ᾿Αχκακίου, τὸν ὁποῖον ἔχω καὶ αὐτόν; 

καὶ ἄλλων ὁσίων ἀσχητῶν, χαὶ ἄλλων νεοφχνῶν ἁγίων μαρ- 

τύρων, τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὄντων 

ὑπὲρ τοὺς τριάχοντα, εἶναι δὲ ὑπὲρ τοὺς χιλίους καὶ περισσό- 

τεροι, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα ὡς ἄγνωστα εἰς ἐμέ, γνωστὰ 

δὲ παρὰ τῷ Θεῷ τῷ τὰ πάντα γινώσχοντι, δὲν περιέχονται εἰς 

αὐτὸ τὸ βιολίον τῶν νεοφανῶν μαρτύρων, κατὰ διχφόρους χρό- 

νους χαὶ τόπους μαρτυρησάντων, ὁμοίως δὲ χαὶ ἀσχητῶν, ὧν 

ταῖς πρεσθείχις, Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἐλέησον, καὶ σῶσον ἡμᾶς. ᾿Αμήν. 

Φώτιος μοναχὸς ἀπὸ τὰ χατὰ τὸ Νύσσι μέρη εἶναι ὡς 

δέχα χρόνους ὁποῦ ἀπέθανεν εἰς τὸ ἅγιον Ὄρος, γέρων ὀγδοη- 

κοντούτης, καὶ ἐτάφη εἰς τὸ Κουτλουμοῦσι- αἰωνίχ ἡ μνήμη 

του. Τοῦτος ἔζησεν αἴθριος, ἀχτήμων, ἄοιχος, ὡς τοὺς παλαί- 

ούς, χωρὶς κελλί" τὸ κελλί του ἦτον ἕνας πλάτανος, ὁποῦ εἶχε 

χάτω χουφάλχ᾽ ὁ πλάτανος δὲ ἦτο μέσχ εἰς τὸ ρέμχ, ὁποῦ 

πάγει εἰς τῶν ᾿Ιθήρων- χρημνισθέντος δὲ τοῦ πλατάνου, ὕ- 

πῆγε χαὶ ἐκάθισεν ὑποχάτω εἰς ἕνα βράχον ἐχεῖ πλησίον " ἐδῶ. 
ἐν μραδ ες ἐκ ὅς 

ὑπήγαινα πρὸς τοῖς ἄλλοις χαὶ ἐγὼ καὶ τὸν ἔῤλεπα, ἐδούλευε 
᾽ὔ ᾽ ι , 

χουλιάρια μὲ τὸ σχεπάρνι καὶ μόνον, ἀμὴ τὰ χαχοδούλευεν᾽ ἐ- 
ε ἴα χουθαλοῦσε ξυλάρια, καὶ τὰ ὑπήγαινεν εἰς τὰ χελλία, καὶ τὸν. 
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ἔδιδαν ψωμί, χαὶ τὸν ἐχερνοῦσαν - ἂν τὸν ἔδιδαν τινὲς καὶ πα- 

ράδες, καὶ ἦταν πολλοί, τοὺς ἐγύριζε, χαὶ ἐχρχτοῦσε δύο, ἢ 
ΓΙ Ἷ “Ὁ... δἢ ΕΣ , Α." , 4 ,ὔ ε "Ὁ ἕνα μόνον, ἢ ἕνα ἄσπρο, λέγωντας, τόσο χάνουν τὰ ξύλα, ὁποῦ 

ἔφερεν, ἢ τὰ χουλιάρια, ὅπου ἔδιδεν. Ἔχανε τὸν τρελλόν, συν- 

ομιλίαν δὲν ἔχανεν, εἰς ἐχκλησίαν δὲν ἔμπαινεν᾽ ἐπρόλεγε χαὲ 

αὐτός, πλὴν ἄλλα σωστά, ἄλλα δὲ αἰνιγματωδῶς " ὅθεν πριχοῦ 

νὰ ἔλθουν οἱ Μόσχοθοι, ἔλεγε παρόντος μου καὶ ἄλλων πολ- 

λάκις, --ὶ ἔρχονται Φράγγοι, ἔρχονται χουμπάροι, τὶ νὰ γένωμεν, 
͵ὕ . ,ὔ ! ι ἊΝ “- - ι θ ,ὔ ΡΝ ΝΜ - 

τί νὰ χάμωμεν! καὶ ἄλλα τοιαῦτα καὶ θαύματα ἔλεγαν πῶς 

ἔχαμαν τὰ χουλιάριά του εἴς τινας τόπους, ὁποῦ τὰ ἔπερναν, 

καὶ τὰ ὑπήγαιναν οἱ προσχυνηταὶ τοῦ ἁγίου Ὅρους, ὅτι μὲ αὐτὰ 

τινὲς ἔλαθαν τὴν θερχπείαν. Δοξασμένον τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, 

ὁποῦ χαὶ εἰς τοὺς καιρούς μας, ἠξιώθημεν νὰ ἀκούωμεν, καὶ 
4 , ε ᾽ὔ » ΕΣ δ Ἅ ͵ὔ 

νὰ βλέπωμεν ὁσίους ἄνδρας ἀπὸ τὸ γένος μας. 

Τόσοι μοναχοί, ἱεροδιάχονοι, ἱερεῖς, ἱερομόναχοι, ἀρχιερεῖς, 

καὶ πατριάρχαι εἶναι γραμμένοι ἐνταῦθα εἰς αὐτὸν τὸν ἱερὸν 

κατάλογον, τοὺς ὁποίους ἐγὼ χαὶ ἄλλοι δύο τρεῖς ἐνθύμήθη- 

μεν καὶ ἐγράψαμεν. Εἶναι ὅμως ἀναμφιθόλως, εἶναι βέθαια, καὶ 
» ΕΣ ͵ὕ ι -- , » ζ , ε 
ἄλλοι ἐπίσημοι, καὶ τοῦ καταλόγου ἄξιοι, τοὺς ὁ 

μὴν ἠξεύροντες δὲν ἐγράψαμεν. Πρὸς τοῖς ἄλλοις ὃ ᾿ Ρ᾿ 
Ψᾧ 

τ 
υ Πάφου τῆς ἐν Κύπρῳ, Πανάρετος Κύπριος, περὶ ὁ 

κ 

υὲ εἶπαν, 
ΕΣ “- ϑι ’ὔ Ν , Χ Α Α 

ἀφοῦ ἐτελείωσα τὸν χατάλογον εἰναι δὲ χαθὼς με π ταρέδω-- 

καν, ἐπίσημος ὄχι, ἀλλ ἐπισημότατος, εἰς τὰ γράμματα ὄχι, 

ἀλλ᾽ εἰς τὰς ἀρετὰς, εἰς τὰ πράγματα" χαὶ εἶναι οὕτως πανά- 

ρετος, ζωντανὴ ἀρετή - ὁ Θεὸς νὰ τὸν πολυετῇ. Εἶναι λοιπὸν 

Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως εἰκοσιδύο, ᾿Αλεξανδρείας ἕξ, 

Αὐἰντιοχείας τέσσαρες, Ἱεροσολύμων ἑπτά, καὶ μὲ τὸν Νεχτά- 

ριον ὁποῦ δὲν ἀριθμεῖται εἰς τὸν κατάλογον ὀχτώ᾽" ὅλοι οἱ 

Πατριάρχαι σαράντα. Εἶναι ἀρχιερεῖς εἰχοσιοχτώ, μὲ τὸν Πα- 

νάρετον δέ, καὶ μὲ τὸν ΓΑρτης Νεόφυτον, καὶ μὲ τὸν Λήμνου, 

ὁποῦ δὲν συναριθμοῦνται ἰεἰς τὸν κατάλογον τριανταένας " ἱε- 
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ρομόναχοι εἰχοσιεννέα, μὲ τὸν Καισάριον δὲ, καὶ μὲ τὸν Βάρδα 

Φόθδον, ὁποῦ δὲν εἶναι εἰς τὴν ἀράδα τοῦ χαταλόγου, τριανταέ- 

νας. Ἱερεῖς ἑπτά ̓  διάχονοι πέντε᾽ μοναχοὶ δώδεχα" οἱ τοῦ ἱε- 

ροῦ καταλόγου χληριχοὶ ὅλοι εἶναι ἑκατὸν εἰχοσιέξ. ᾿Αλλ ἐπει- 

δὴ μέσα εἰς τὸ διάστημα τοῦτο τῶν ὀγδοήχοντα τεσσάρων 

τούτων ἐτῶν, ἐθασίλευσαν καὶ βασιλεῖς ἐπίσημοι, καὶ ἡμέτεροι, 

ὡς τῆς ἡμετέρας θρησχείας, ἂν χαὶ ἦσαν Μόσχοῦδοι, μ᾽ ἐφάνη 

εὔλογον καὶ ἀκόλουθον νὰ τοὺς γράψω καὶ αὐτούς, νὰ τοὺς 

βάλλω εἰς τὸν χατάλογον, γράφωντας χαὶ ἄλλα τινὰ βασιλικὰ 

πράγματα, χαὶ ὑποθέσεις ἀξίας γραφῆς τε χαὶ ἀχοῆς, ὁποῦ 

ἀπὸ ἄλλον τινὰ δὲν ἐγράφησαν, τὰ ὁποῖα διαδάζωντας ὁ ἄν- 

θρωπος, ἢ γράφωντας, ἢ ἀκούωντας, ὄχι μόνον δὲν τὰ βαρύ- 

νεται, ἀμὴ νομίζω, ὅτι χαὶ ἡδύνεται. ᾿Ιδοὺ λοιπὸν ἀρχινῶ, καὶ 

ἀχούσατε. 

ΒΑΣΙΛΕΙ͂Σ ῬΩΣΣΙΑΣ. 

Ποῶτος πάντων λοιπὸν ἀπὸ τοὺς καιρούς μᾶς ἐδασίλχευς͵ 

ἔλαμπεν εἰς Μοσχοθίαν, ὡς ἄλλος ἥλιος, χαὶ εἰς φῶς σχεδὸν 

εἰπεῖν εὐγενείας, χρηστοηθείας, καὶ βασιλείας, τὸ ἔθνος ἐκεῖνο 

μετέφερε, καὶ ἀπὸ ἀγριέλαιον εἰς καλλιέλαιον μετεχέντρισε Καὶ 

ἐτίμησεν, αὐτὸς ἐστάθη ἐκεῖνος ὁ μέγας Πέτρος, διὰ τοῦτο 

ὠνομάσθη χαὶ μέγας ᾿Αλεξιοδίτζης, υἱὸς ἤγουν ᾿Αλεξίου, περὶ 

οὗ ἀνωτέρω ἐγράψαμεν. οὗτος ὁ μέγας, ζήλῳ πυρούμενος τῆς 

ἐλευθερίας τῶν χριστιανῶν καὶ ὀρθοδόξων Ρωμαίων, χαὶ φίλε 

τρῳ ἀδελφικῷ, ἐκινήθη πανστρατιᾷ κατὰ τῶν Τουρκῶν, σύμ- 

βαχον ἔχων, διὰ τροφὰς καὶ μόνον, τὸν Μπραγχοῦάνον αὐθέντην 

τῆς Βλαχίας. ᾿Ελθὼν δὲ ἕως εἰς τὸν Προῦτον ποταμὸν τῆς 

Μπογδανίας, ἀπαντήθη ἀπὸ τὸν βεζίρη, καὶ πολεμιηθεὶς καὶ 

νιχηθεὶς, χαὶ περικχλεισθεὶς ἀπὸ τοὺς Τούρχους, (ὡς τώρα εἰς 

τοὺς πολέμους αὐτοὺς ὁ βεζίρης ἀπὸ τοὺς Μοσχόθους), ἤθελε 
Α 

πιασθῇ, ἐὰν ἡ μεγάλη δόσις τῶν χρημάτων χαὶ τζεθαερίων 
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τῆς βασιλίσσης ἐχείνης Αἰχάατερίνης δὲν ἐπρόφθανε νὰ τὸν ἐλευ- 

θερώσῃ, καθὼς τὸ βιολίον τῆς περὶ αὐτοῦ ἱστορίας, Βίος Πέ- 

τῤου τοῦ μεγάλου ὀνομαζόμενος, καὶ τυπωθέν, ὁμιλεῖ. 

Ε᾽ γὼ δέ, ἀδελφοί, πρὸς τοῖς ἄλλοις ἔχω καὶ ἕνα βιθλιαρίδιον 

χειρίσιον, ὡς πέντε χόλλαις, ὅπερ ἐγκωμίάζει, χαὶ παρακινεῖ 

τὸν βασιλέα τοῦτον Πέτρον, νὰ σηχωθῇ χατὰ τῶν Τουρχῶν. 

Οεν ὁ Βασιλεὺς ἔχων τὸν πόθον τῆς τῶν Χριστιανῶν ἐλευ- 

θερίας, εὑρὼν παρὰχινητὴν χαὶ τὸν δίχως ὄνομα τοῦτον δι- 

δάσχαλον χαὶ συγγραφέα τοῦ βιολίου τούτου, ὡς νομίζω, ἐση- 

κώθη- πλήν, χρίμιασιν οἷς οἷδε Θεός, οὐ μόνον δὲν εὐωδόθη, 

ἀμὴ, καὶ ὡς εἴπαμεν, ἐκινδύνευσε: ἡ δὲ ἀρχὴ τοῦ βιόλίου 

αὐτὴ ἐστί. 

«Θρίαμθος, ἤτοι λόγος ἐγκωμιαστιχὸς πρὸς τὸν εὐσεθέστα- 

τον, θεόστεπτον, χαὶ χραταιότατον, μέγιστον βασιλέα, καὶ αὐ- 

τοχράτορα τῆς Μοσχοθίας, Κύριον Κύριον Πέτρον ᾿Αλεξιοοίτε 

ζην, διὰ τὴν τῆς ᾿Αζωδίας ἅλωσιν προσέτι δὲ καὶ προτροπὴ 

πρὸς τὸν αὐτόν, καὶ πρὸς πάντας τοὺς ἄρχοντας, καὶ στρατηγοὺς 

αὐτοῦ, ὅπως ἐγείρωσι πόλεμον χατὰ τῶν ᾿Αγαρηνῶν. 

᾿Αγίσως χαὶ ὅλα τὰ ὄντα χαίρωνται, διατὶ φαίνεται ὁ 

ἥλιος εἰς τὴν ᾿Ανατολήν, χαὶ μάλιστα, ὁποῦ χρύπτεται ὄχι 

πολὺν χαιρόν, ἀλλὰ μίαν χαὶ μόνην νύχτα, χαίρωνται, λέγω, 

διατὶ τὰ γόρτα, ἐχεῖ ὁποῦ εἶναι πεσμένα, σηχῶνονται, τὰ πὲς 

τεινὰ τοῦ οὐρανοῦ χελαδοῦσιν, εὐγαίνοντας εἰς ὑπάντησίν του, 

τὰ θηρία ἐξερχονται ἀπὸ τὰς χατοικίας τῶν καὶ χαίρονται 

ἔμπροσθέν τοῦ" πόσην χαρὰν πρέπει νὰ ἔχωμεν ἡμεῖς οἱ ἄν- 

θρωποι, ὁποῦ πρὸ πολλοῦ, λείποντας τὸ βασιλιχόν, τὸ ἱερόν, 

τὸ γαληνὸν πρόσωπον τῆς ὑμετέρας ὑυξεγίστης βασιλείας, σήμε- 

θὸν ἀνέτειλεν εἰς ἡμᾶς, ὡς λαμπρότατος ἥλιος, καὶ μάλιστα 

εἰς τοιοῦτον καιρὸν εὐτυχέστατον, χαὶ εἰς τοιαύτην νίχην κατὰ 
:. ᾽ὔ 

τῆς ᾿Αζωθίας ὑπέρλαμπρον, καὶ θεόπεμπτον; Διὰ τὴν ὁποίαν 
Ν ,ὔ 

νίκην ὃ μέγας τῶν οὐρανῶν θεός, τὴν μὲν μεγίστην ταὐτην 
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βασιλείαν ἐκατέστησεν ἐνδοξοτέραν, παρὰ ἄλλοτε, εἰς τοῦ λό-- 

γου σοὺ δὲ ἔδωχε πᾶσαν εὐλογίαν χαὶ τελειότητα. Θεοχαρίτωτε 

βασιλεῦ, οἱ πλανῆται, ἡ φύσις, χαὶ τύχη, υὲ ἄχρχν συμφωνίαν 

ἀναμεταξύ των σὲ ἐσχημάτισαν ἕνα σῶμα θεοχαρίτωτον, θεο- 

χόσμητον, καὶ θεοσύνθετον! ἡ σελήνη σὲ ἐχάρισε θαυμαστὴν 

σύγχρασιν εἰς τὸν νοῦν᾽ ὁ Ἕρμῆς τὴν συμθουλευτικὴν σοφίαν" 

ἡ ᾿Αφροδίτη ἱλαρὸν πρόσωπον, ἱλαρὰ ὄμματα, τὰ ὁποῖχ πέμ- 

πουσιν, ὡς σπινθῆρας, ἔλεος, χαὶ ἀγαθότητα " ὁ ἥλιος τὴν ἰδιό- 

τητά του, νὰ γεννᾶς δηλαδὴ μεγάλους πρίγγιπας, χαὶ βασι- 

λεῖς, χαὶ νὰ φωτίζῃς ὅλον σου τὸ ὑπήχοον διὰ τῶν προσταγ- 

μάτων. Ὃ λρης σὲ ἐστόλισε μὲ νίκην, ρώμην, καὶ δύναμιν, καὶ 

σοῦ ἑτοίμχσε τρόπαια μεγαλοπρεπέστατα " ὁ Ζεὺς σὲ ἔδωκε 

τὴν ἰδίαν του χκαλοχἀγαθίαν, εἰς τὴν ὁποίαν χαὶ ἡμεῖς τολμή- 

σαντες ἐθαρρήσαμεν νὰ παρρησιασθοῦμεν εἰς τόσον μέγαν αὐ- 

τοχράτορχ᾽ ὁ Κρόνος σὲ ἐχάρισε τὸν τρόπον, διὰ νὰ χερδήσῃς 

πολλὰς βασιλείας. Ἢ φύσις, ὅσην ἐξοχότητα περιχρατεῖ εἰς τὸν 

κόλπον τῆς, ὅσην ὡρχιότητα, ὅσην μεγαλειότητα, τὴν ἐξέχυ- 

σεν εἰς τοῦ λόγου σου. Ἢ τύχη σὲ ἐστόλισε μὲ ὅλην τὴν εὐ- 

τυχίαν, καὶ μὲ ὅλας τὰς ἀρετὰς, ὁποῦ ἔχει. Λοιπὸν. ἐσὺ, ὡσὰν 

ἕνα καὶ ἐξαίρετον θαῦμα τῆς τύχης, τῆς φύσεως, τῶν πλα- 

νητῶν, καὶ τοῦ θεοῦ, ἐχατέθηχες εἰς ταύτην τὴν γήϊνον ζωὴν, 

γεμάτος ἀπὸ ἀρετάς, ἀπὸ δόξαν, ἀπὸ ἐπαίνους. μὲ τὰ ὁποῖα 

αὐτὰ ὅλα ὦντας περιτειχισμένος, μήτε τὸ τοῦ θανάτου δρέ-. 

πανον, μήτε κανένα ἄλλο ἐμπόδιον θέλει δυνηθῆ νὰ ἐμποδίσῃ 

τὰ θαυμαστά σου ἐγχώμια χαὶ ἐπιτηδεύματα, ὁποῦ νὰ μὴ 

περάσουν ἐχ γενεᾶς εἰς γενεάν, ἐξ ἔθνους εἰς ἔθνος, καὶ ἐξ 

ἡλικίας εἰς ἡλικίαν. Τί ὅμως θέλομεν νὰ πολυλογοῦμεν; τί 

κάμνει χρεία, νὰ ἀνάπτωμεν χηρὶ ἐμπρὸς εἰς τὸν ἥλιον; τί 

χάμνει χρεία μὲ τὰ σχοτεινὰ λόγια τὰ ἰδικά μας, νὰ κρύπτω- 

μὲν ὡσὰν μὲ σύγνεφα, τὴν χαθαρωτάτην, καὶ ὑπερτάτην σου 

δόξαν; ᾿Αρχετὸν εἶναι νὰ εἰποῦμεν μόνον, ὅτι ὥντας ὁ μόνος 
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ὀρθοδοξότατος τῶν ὑπὸ τῶν ἥλιον πάντων βασιλέων, γυρεύεις: 

νὰ στηρίζης, καὶ νὰ βεθαιώνῃς τὴν ὀρθοδοξίαν, καὶ διὰ τοῦτο. 

ζεσαι. Αὐτὸ εἶναι τὸ δεύτερον αἴτιον, ὑπερμαχεῖς, καὶ ἀγωνί 

ὁποῦ μᾶς ἐπαραχίνησε νὰ προσφέρωμεν τὸν ταπεινόν μας τοῦ- 

τὸν λόγον πρὸς τὴν ὑμετέραν βασιλικὴν μεγαλειότητα...» 

χαὶ πάγει λέγωντας. Τὸ δὲ τέλος τοῦτο. « Σύ, ὦ βασιλεῦ, . 

διὰ νὰ χατέθδῃς εἰς τὴν γῆν, προσέλαδες παρὰ μὲν τοῦ θεοῦ 

τὴν ψυχήν, ἐκ τῶν Σεραφεὶμ τὴν ἀγάπην, ὑπὸ τῶν Χερουθδεὶμ, 

τὴν ἐπιστήμην, ὑπὸ τῶν δυνάμεων τὴν δύναμιν, ὑπὸ τῶν 

χυριοτήτων τὴν χυριότητα, ἐκ τῶν ἀρχῶν τὴν ἀρχήν, ἐκ τῶν 

θρόνων τὴν βασιλείαν, ἐκ τῶν ἐξουσιῶν τὴν ἐξουσίαν, ἐκ 

τῶν ᾿Αρχαγγέλων τὴν χυθέρνησιν, ἐχ τῶν ἀγγέλων τὴν ὁδή- 

γῆσιν, ἐκ τῶν πλανητῶν ἀστέρων τὴν ἀγαθὴν κλίσιν, ἐκ 

τοῦ Κρόνου τὴν φρόνησιν, ἐχ τοῦ Διὸς τὴν εὐχρχσίαν, ἐκ 

τοῦ ἴΑρεως τὴν ἀνδρίαν, ἐκ τοῦ Ἡλίου τὴν εὐπρέπειαν, ἐκ 

τῆς ᾿Αφροδίτης τὴν διακόσμισιν, ἐκ τοῦ Ἑρμοῦ τὴν εὐφρά- 

δειαν, ἐκ τῆς σελήνης τὴν σωφροσύνην, ἐκ τοῦ ἀέρος τὴν 

φαιδρότητα, ἐκ τοῦ ὕδατος τὴν διαφάνειαν, καὶ ἐκ τῆς γῆς 

τὴν στερεότητα. ἊὮ τελειότατον ἔργον τοῦ θεοῦ! ὦ τελειστα- 

τον δῶρον ἐχ τοῦ θεοῦ χαταπεμφθέν! δῶρον τοῦ παρόντος 

αἰῶνος, ἀλλὰ δῶρον εἰς τοὺς αἰῶνας ἅπαντας ἀθάνατον, καὶ 

ἀτελεύτητον! Θησαυρὲ βασιλεῦ, Πέτρε ᾿Αλεξιοδίτζη, ἐξῆλθες ἐκ 

τοῦ θησαυροῦ τῶν ἀγαθῶν, καὶ χαρισμάτων τοῦ παναγίου πνεύ- 

ματος. Πέτρε, ἡ στερεωτάτη πέτρα τῶν ὀρθοδόξων" Πέτρε ὁ 

τιμιώτατος λίθος τοῦ χόσμου, ὁ στέφανος τοῦ ἀρχτιχοῦ, χαὶ 

ἀνταρχτικοῦ πόλου τῆς ᾿Ανατολῆῇς χαὶ τῆς Δύσεως, ὃ νέος καὶ 

χαθαρώτατος ἔΛλτλας, ὁ στύλος ὁ ἀσάλευτος τῶν σφαιρῶν τῆς 

ἁγίας σου βασιλείας, διὰ τὴν ἀσύγχριτον πρόνοιαν. Ἂ τελειό- 

τῆς χωρὶς ἔγκλημα, διὰ τὴν ὁποίαν ἐκείνη. ἡ γλῶσσα, ὁποῦ 

δὲν λαλεῖ, εἶναι ἀτελής. Ὦ τελειότης, τὴν ὁποίαν οἱ παλαιο- 

τατοι τῶν σοφῶν ἐπεθύμησαν χατὰ πολλὰ νὰ λαλήσουν, χαὶ 
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νὰ θεω .2 ἊΝ Η Α ἈΠ - Ά Σ ᾿ δ :λ , δ , Ὡ ε 
ρσουν, καὶ νὰ προσχυνήσουν᾽ ὦ τελειοτῆς, ὁιὰ τὴν ο- 

ποίαν ὁ παναγιώτατος, χαὶ σοφώτατὸς ἀρχιεπίδχοπος Κωνδτον- 
,. » 

τινουπολεὼς νέας Ῥώμης, καὶ οἰχοὐμενικὸς πατριάρχης Χύριος 

᾿ Καλλίνιχος, ὃ μαχαριώτατος, χαὶ σοφώτατος παπᾶς, χαὶ πατρι- 

ἄρχης τῆς μεγάλης πόλεως ᾿Αλεξανδρείας, χύριος Γεράσιμος, ὃ 

μακαριώτατος, χαὶ λογιώτατος πατριάρχης Θεουπόλεως μεγάλης 
3 ͵ , , ε , Η , 

Αιἰντιοχείας κύριος Κύριλλος, ὁ μαχαριῶτατος, καὶ σοφῶτατος 

πατριάρχης τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλήμ, χαὶ πάσης Παχαϊξ 

στίνης, χύριος Δοσίθεος, ὁ μαχαριώτατος χαὶ ἁγιώτατος πο: 
“ ᾽ , ε ᾽ “- τριάρχης τῆς Μοσχοθδίας, κύριος ᾿Αδρίανός, οἱ ἀπανταχοῦ τῆς 

Γ᾽ ἋἊΡῬ ε , ε- “ » ΘΑ ΕΕΥ ,ὔ 

οἰκουμένης ἱερώτατοι μητροπολῖται, ὀρθόδοξοι ἀρχιέπίσχοτπδι, 

θεοφιλέστατοι ἐπίσχοποι, πανοσιώτατοι ἡγούμενοι, καὶ οἱ πᾶξ 

νευλαδέστατοι ἱερεῖς, προσεύχονται κυρίῳ τῷ θεῷ, διὰ νὰ ὑπὸ- 
Ἃ Α ᾿ Ὁ ε ΠΤ ,ὕ ᾽ ἜΨε , ᾽ 1 ᾿ , τ 

τάττῃ ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν αὐτῆς πάντα ἐχθρον, καὶ πολέμιον. “Ὦ 
[2 ᾿ 7 ΠΣ ᾿ ᾿ " ᾿ , κ 

Μοσχορία μεγαλόπολ'ς, βασιλική, χαὶ εὐδαιμονεστάτη, τώρα 
, ΕΣ ᾽ -»Ἢ ’ “ - -“ ε ᾽ ρνν 

ἐμπρὸς εἰς τοῦ λόγου σου, ἂς παύσῃ ὅλη ἡ οἰχουμένη νὰ ἐπαΐ- 

ρέται εἰς τὰ οἰχεῖά τῆς καλλωπίσματα- ἂς παύσῃ ἡ ᾿Ισπανία 
.} , ᾿ ᾿ » ͵ , ΩΝ , ᾿ ε 

νὰ σεμνύνεται εἰς τὰ ἐδιχά τῆς μέταλλα: ἂς παυσῃ νὰ ὑπδ- 

βηφανεύεται ἡ Δαλματία διὰ τὸ χρυσίον, ὁποῦ ἔχει" ἂς παὐδῃ 

ἡ Βρεττανία νὰ χαλλωπίζεται εἰς τὸ ἀργύριον τῆς ἂς παύσοῦν 

τὰ εὐδαίμονα νησία νὰ ἀλαζονεύωνται εἰς τὰ πετεινά των’ ᾿ἃς 

παύσῃ ἡ Βαθδυλωνία νὰ ὑπερηφανεύηται εἰς τὸ ὡραιότατά τῆς 

πεύχκια " ἃς παύσῃ ἡ Φοινίχη νὰ ὑπερηφανεύεται εἰς τὰς πορ- 

φύραάς τῆς" ἂς παύσῃ ἡ Μαχξεδονία νὰ ἐγχωμιάζεται εἰς τὴν 

στυπτηρίαν τῆς, ἢ Σπάρτη εἰς τὸ ἀλάδαστρον τῆς, ἡ ᾿Ασδυρία 

εἰς τὸ μετάξι τῆς, ἡ Ἰουδαία εἰς τὸ βάλσαμόν της, ἡ Κιλίπεία 

εἰς τὸν΄ χρόχον τῆς, ἡ Φρυγία εἰς τὰ κυπαρίσσια, ἡ ᾿Αθῆναϊς 

εἰς τὸ χηρὶ καὶ “τὸ μέλι ξῆς, ἡ ᾿Ιδουμαία εἰς τοὺς φοίνικας, ἢ 
᾿ 5 ᾽ὔ « 

Αἰθιοπία εἰς τὰ ἀρώματα, ἡ θάλασσα τῆς Γένοδας εἰς τὸ μερ- 
ε 

Πάφος εἰς τὰ ἄνθη, ἡ ᾿Αραδία εἰς τὰ εὐώδη, ἡ Νου- ΕΝ τζάνι, 

ρμᾶρα, ὁ ᾿Ωχεὰνὸς εἰς τὰ μαργαριτάρια, ἡ ἨδΡ- διδία εἰς τὰ μᾶι 
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σία εἰς τὴν νάρδον, ἡ Γαλλία εἰς τὰ μῆλα, τὸ Πορτόγαλλον 
- εἰς τοὺς παπαγάλλους, τὸ Βρουνδίζιον εἰς τοὺς χαθρέπτας, ὴ 

Σαδόδ εἰς τὰ λιθάνια, ἡ Κέρκυρα εἰς τὸ λάδι, ἡ Ζάκυνθος εἰς 

τὰς σταφίδας, ἡ Κρήτη εἰς τὰ πωριχά, ὁ Μωρέας εἰς τὸ πρι- 

γοκόχκι, ἡ Κεφαλληνία εἰς τὰ μοσχάτα " ἂς παύσουν λοιπὸν 

αὐταῖς ὅλαις ἡ ἐπαρχίαις, ὅλα τὰ βασίλεια, χαὶ Ἰ μεγαλύνε- 
Ρ;; ᾿ 

ται μόνον ἡ θεοφρούρητος Μοσχοδία, ἐπειδὴ χαὶ εἶναι στολι- 

σμένη μὲ ὅλαις ταῖς χάριτες χαὶ τὰ προτερήματα τοῦ μϑεγί- 

στου αὐτῆς βασιλέως Πέτρου ᾿Αλεξιοσίτζη, καὶ μάλιστα κατὰ 

τὸν παρόντα καιρὸν, εἰς τὸν ὁποῖον οἱ μὲν γέροντες εἶναι εὐ- 

χαριστημένοι νὰ ἀποθάνωσιν, υὴν ἔχοντες ἄλλρ τι περια σσότε- 

ρὸν νὰ ἐπιθυμήσωσιν, οἱ δὲ νέοι ἀγαποῦν νὰ ζήσωσιν, ὅτ' τώρα 

, » , ι 

ἄνοιξεν ἡ πόρτα τῆς εὐτυχεστέρας καὶ ἐνδοξοτέρας τῶν ἡλι- 

χίας »...... χαὶ τὰ ἑξῆς. 
» ’, 

Τοσαῦτα μὲν περὶ τοῦ ἀειμνήστου Πέτρου τοῦ βασιλέως, 
ὃ 

» ͵7ὔ π Ἂ ΤΊ “-" λῚ ς ᾽ ΄ ͵7ὔ », 

αἰωνία ἡ μνήμη του. Τοῦτος δὲ ὁ ἀνωτέρω θρίχμθος ἔγινε 

χατὰ μίμησιν τοῦ χατωτέρω θριάμδου, ὁποῦ ἔγινε πρὸς ᾿Αλέ- 

ξιον τὸν τοῦ Πέτρου πατέρα, προτροπῇ τῆς χλεινῆς ἀριστο- 

χρατίας τῶν Βενετζάνων τὸν δωδέχατον χρόνον, ὅταν ἐπολε- 
“« ε ἢρ ’ 5 Ν Α ’, 

μεῖτο ἡ Κρήτη ἀπὸ τοὺς Τούρχους. 

« Θρίαμόος κατὰ τῆς τῶν Τουρχῶν βασιλείας, ἤτοι λόγος 

παραθαρρυντικὸς πρὸς τὸν εὐσέθεστατον χαὶ ἀήττητον βασιλέα 

τῆς Μοσχοθίας, κύριον ᾿Αλέξιον Μι χαηλοθίτζην, ἐχδοθεὶς παρὰ 

Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, ἀδοᾷ χαὶ χαθηγουμένου τῆς 

μονῆς τοῦ μεγάλου Γεωργίου Σχαλωτοῦ, προεστῶτος τοῦ μο- 
4 τ' [ ᾽ὕ γ΄ 4] “- 

γαστηρίου Στροοηλέας, κήρυχος τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, καὶ χοι-- 

νοῦ τῆς φιλοσοφίας τε χαὲ θεολογίας ὼς χατὰ ἑλλη- 

νιχὴν χαὶ λατινικὴν διάλεχτον ἐν ταῖς χλειναῖς Βενετίαις. 

Τῷ εὐσεθεστάτῳ, καὶ φιλοχρίστῳ βασιλεῖ, ὑπερασπιστῇ 

τῆς ἁγίας ἀγατολιχῆς ἐκχλησίας, χυρίῳ ἡμετέρῳ Κυρίῳ ᾿Αλε- 
,ὕ 7 -- , - ι 

ξίῳ Μιχαηλοθίτζῃ, μεγάλῳ δεσπότῃ τῆς μεγάλης, μικρᾶς καὶ 
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Λευκῆς Ῥωσσίας, μονάρχῃ τῆς Μοσχοῤίας, Κιοσίας, χαὶ τῶν 

ἑξῆς, ὅλα χαταθύμια, ἐν θεῷ. 

᾿Ισοχράτης ὁ ᾿Αθηναῖος ρήτωρ γέγραφέ ποτε λόγον πρὸς 

τὸν Μαχεδόνα Φίλιππον, παραινούμενος χατὰ τῶν ἐν Περσίᾳ 

μοναρχούντων βαρδάρων στρατεύσαντα, τὴν Ἑλλάδα τῆς δου- 

λείας ἐλευθερῶσαι" ὃν ἀναγνοὺς ὁ ἐξ ἐκείνου ᾿Αλέξανδρος, καὶ 

πρὸς τῶν λόγων ἐρεθισθείς, ἐστράτευσε κατὰ Δαρείου, ὃν χατὰ 

κράτος νικήσας, τοὺς μὲν Ἕλληνας ἀνέδειξεν αὐτοχράτορας, ἑαυ- 

τῷ δὲ ἀθάνατον χλέος χαὶ μέγα τοὔνομα προεξένησεν, ὅθεν 

χαὶ μέγας ἐχλήθη ᾿Αλέξανδρος. Ἔγωγε δὲ τανῦν λόγον οὐ πρὸς 

τὸν Μαχεδόνα Φίλιππον γράφων, ἀλλὰ πρὸς σὲ τὸν ἀήττητον, 

χαὶ εὐσεοῇ βασιλέα, τὸν τοῦ θεοῦ ἄνθρωπον ᾿Αλέξιον ἐπιστέλ- 

λων, οὐ παραινοῦμαι τὴν χατὰ τοῦ τῶν Χριστιανῶν τυράννου 

μάχην, τοῦ τὴν Ἕλλάδα βαρδαρώσαντος, χαὶ τὴν Χριστιχνωσύ- 

γὴν πατάξαντος, ἐπειδὴ ὁ θεὸς οἰκείοις θαύμασι, καὶ προρρή- 

σεσι, τὴν σὴν εὐμένειαν ἐπὶ τό δε παρώτρυνεν" ἀλλὰ λόγοισιν 

ἀχραιφνέσι παραθαρρύνων τὸ βέόαιον τῆς νίκης, τὸ ράδιον τῆς 

τῶν ᾿Αγαρηνῶν χαταλύσεως, χαὶ τὸ χρήσιμον τῆς τῶν Ἑλλη- 

νορωμαίων ἐλευθερίας σαφῶς ἐχτιθέμενος, δι ὧν ἀθάνατον κλέος 

καὶ ὄνομά σοι μέγα δοθήσεται. Δέξαι τοίνυν τὸν πρὸς τὴν σὴν 

εὐσέθειαν λόγον, Βασιλέων ὀρθοδοξότατε, καὶ ἀναγνῶναι ἱλέῳ 

βλέμματι ἀξιῶ μὴ ἀπαξιώσειας. Τῆς σῆς ἀηττήτου βασιλείας 

δοῦλος ταπεινὸς Γεράσιμος μοναχὸς Βλάχος.» 

Τοῦτος ἐσύνθεσε δύο βιδλία, τὸ μὲν λεξικόν, τὸ ὁποῖον 

μεταχειρίζονται εἰς τὰ σχολεῖα, χαὶ τυπωμένον τὸ δὲ, ἐρωτή- 

ματα διάφορα, καὶ σχόλια θεολογικὰ, ἀτύπωτον. Τοῦτος ὕστε- 

ἴρον ἐχρημάτισε χαὶ μητροπολίτης τῆς εἰς Βενετίαν Φιλαδελ- 

'φείας. Τοσαῦτα χαὶ περὶ τοῦ ἀειμνήστου βασιλέως ᾿Αλεξίου, 

αἰωνία ἡ υὑν ἡμὴ του. 

Δεύτερος δὲ βασιλεὺς Μοσχοδίας ἐχρημάτισεν Αννα ᾽Ἰαν- 

"γύρνα, θυγάτηρ ᾿Ιωάννου, ἀδελφοῦ Πέτρου, ἐγγονὴ δὲ ᾿Αλεξίου. 
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Ἐπὶ τῆς βασιλείας αὐτῆς, εἰς τοὺς χιλίους ἑπταχοσίους τρι- 
, , (6 ε Ξ ἄς κνΝ , τ “ "ἴ 
ἄντα πέντε, συνεοη ἡ τετραετὴς μάχη Τουρχῶν, Μοσχόοων τε 

χαὶ Νεμτζῶν- χαὶ οἱ μὲν Νέμτζοι δὲν εὐτύχησαν, οἱ δὲ ΜΝό- 

σχούοι ἐπῆραν τὸ ᾿Αζάχι, καὶ τὴν Μπογδανίαν, αὐθεντεύοντος 

Γρηγόρθοδα τοῦ Γχίκα. ᾿Εστάθη εἰς τὸ Γιάσι ἡμέρας δύο ὃ 
Ἂ "ἢ ὔ ᾿ τῇ »» μ᾿ « Μ 

φέλτ-μαρεσὰλ Μούνιχ, τὸν ἐφίλευσαν οἱ ἄρχοντες μεγαλοπρε- 

πῶς, ἐδιώρισεν εἰς τὸ Γιάσι δόσιμον ὀχτὼ χιλιάδας φλωρία, 

χαὶ τὰ ἐσύναξεν, ἔστειλε καὶ εἰς τὸ Φωξάνι τὸν μπεϊζαδὲ 

Καντεμίρην (δὲν ἐνθυμοῦμαι τὸ ὄνομά του, ὁποῦ ἦτον πρὸ 

χρόνων εἰς Μοσχοδίαν, φυγὼν ἀπὸ Μπογδανίαν) μὲ Κατάνους, 

χαὶ ἐπάτησαν χαὶ τὴν Βλαχίαν, αὐθεντεύοντος Κωνσταντήνοοδα 

ο᾽- τοῦ Μαυροχορδάτου. Γενομένης ὃ ἀγάπης, ἡ μὲν Βλαχία καὶ 

Νπογδανία ἐδόθησαν πάλιν εἰς τοὺς Τούρχους, τὸ δὲ ᾿Αζάκι 

ἐκρημνίσθη. Εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς μάχης ταύτης ἐφάνη εἰς τὸν 

οὐρανὸν χομήτης, ἔφεγγεν ἕως σαράντα νύχτας. Εἰς τὰς ἡμέ- 

ρᾶς τῆς βασιλίσσης ταύτης, εἶχαν τιμὴν οἱ Λούτεροι-χαλοῖνοι, 

ὅθεν ἐπροριθάσθησάν τινες καὶ εἰς μεγάλα ὀφφίχια, ἕνας ἀ- 

π᾿ αὐτοὺς ἦτον καὶ ὁ ρηθεὶς Μῦνικ. 

Τρίτος βασιλεὺς ὁ ᾿Ιωάννης, βρέφος δύο μηνῶν, υἱὸς Με- 

χλεμποὺργ, ἀνεψιὸς Αννης, παρ᾽ αὐτῆς διαταχθεὶς, καὶ προῦι- 

δασθεὶς εἰς τοὺς χιλίους ἑπτακοσίους σαράντα, τὸν ὀχτώύριον, 

τὸν αὐτὸν χρόνον, καὶ μῆνα, ὁποῦ καὶ ἡ Αννα ἀπέθανε. 

Τέταρτος βασιλεὺς ἡ φιλελεήμων καὶ εὐσυμπάθητος ψυχὴ 

Εἰ λισάδετ Πετρόόνα, θυγάτηρ Πέτρου τοῦ μεγάλου. Αὐτὴ ἐόα- 

σίλευσε. χατὰ τὸ χιλιοστὸν. ἑπταχοσιοστὸν τεσσαρακοστὸν πρῶ- 

τὸν ἔτος τὸ σωτήριον, νοεμύθρίου εἰχοστῇ, καὶ Ἀν ᾿Ιωάν- 

νὴς τὸ ὐὰ ὦντας δὲχ τὐλρά να μηνῶν, ὡς ἀτόπως προῦι- 

Θασθείς - τόπος γὰρ ἦτο καὶ ἀράδα μετὰ τὴν 95. ΠἸΞ 

λισάθετ τὰ εὐ υ με τὸ μανιφέστον αὐτῆς, καθὼς τὸ μανι- 

φέστον τοῦ βρέφους, χαὶ τὸ μανιφέστον Αννης, τὰ ἔχω καὶ 

πὰ τρία, τ' ἀφίνω δὲ διὰ συντομίαν, καὶ γράφω τὰ κατωτέρω, 
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ὡς νοστιμώτερα, χαὶ ἀξιόγραπτα, χαὶ δυσεύρετα καὶ χουριόζα 

πράγματα (1). 

᾿Επὶ τῆς βασιλείας τῆς ᾿Ελισόδετ συνέθη πόλεμος ἀνα- 

μέσον Μιαρίας Τερέσας, ρηγίσσης Οὐὑγγαρίας, θυγατρὸς Καρόλου, 

γυναικὸς τοῦ ἰνπεράτορος Φραγχίσχου, χαὶ Φριδερίκου ρηγὸς 

Προυσίας, ὅταν ἀπὸ ἐλέκτωρ τοῦ ἰνπερίου, ἐκηρύχθη ρήγας ὁ 

Φριδερίχος, χαὶ αὐτοδέσποτος βασιλεύς, καθὼς καὶ εἰς ἄλλο μου 

βιθλίον τὸ ἔγραψα. ὅστις τόσον εὐτύχησεν εἰς αὐτὸν τὸν πό- 

λεμον, καὶ τόσον τόπον τοῦ ἰνπερίου ἐχυρίευσεν, ὁποῦ ἂν ἔ- 

λειπεν ἡ ῬΡωσσιχὴ βοήθεια, ἤθελε χυριεύσει καὶ αὐτὸν τὸν ἰν- 

περατοριχὸν θρόνον τὸ Μπέτζι, ὡς ἔλεγαν" τὰ δὲ συχνὰ ἰδιό.-- 

χειρα τῆς Μαρίας πρὸς τὴν ᾿Ελισάθετ, χαὶ παρακαλέματα βα- 

σιλίσσης, καὶ κινήματα γυναιχὸς πρὸς γυναῖκα, ἐκίνησαν τὴν 

τῶν Μοσχόθων βοήθειαν: χαὶ ἀναδεχθέντες οἱ Μόσχούοι τὸν 

χατὰ τοῦ Φριδερίκου πόλεμον, τὸν ἐνίκησαν, τὸν ἐμπόδισαν, 

χαὶ τὸν ἐῤίχσαν νὰ ἀγαπήσῃ μετὰ τοῦ Καίσαρος, ταὐτὸν εἰ-- 

πεῖν μετὰ τοῦ ἰνπεράτορος. 

Τόσον δὲ ἐλεήμων καὶ μεγαλόδωρος ἦτον ἡ ᾿Ελισάθετ, 

ὥστε ὁποῦ ἐφοδήθησαν οἱ ἄρχοντες μὴ πτωχύνῃ τὸ θησαυ- 

ροφυλάχιον, καὶ τῆς ἔλεγαν τὰ περιμαζώξῃ τὸ χέρι της, ἐμπό- 

διζαν καὶ τοὺς πρὸς αὐτὴν προσερχομένους ἐντοπίους, καὶ ξέ.- 

νους χαὶ ζητοῦντας ἐλημοσύνην. Μίαν ἡμέραν, (ἀπὸ τοῦτο χκα- 

ταλαμθάνετε καὶ τὰ ἄλλα της) μίαν ἡμέραν, ἐπίσημον δὲ ἡ- 

μέραν, μετὰ τὴν θείαν λειτουργίαν χαθημένη μετὰ τῶν ἀρχόν- 

των, χαὶ ἀρχιερέων, χαὶ ἀρχιμανδοιτῶν, χαὶ ἡγουμένων, ὡς 

ἔθος, εἰς τὸν χαφέ, ἢ εἰς τὸ τζάϊ, τῆς ἔφεραν ἕνα μεγάλον δί- 
᾿᾽ ᾿ ἢ “ Ύ , , , 

σχον μαλαματένιον μέσα εἰς τὸν ὁποῖον ἤτον δύο χιλιάδες 

ν" τω ἣν 

(Ι) Παραλείπονται αἵ παρεντιθέμενα ι δύο ἀχροάσεις τοῦ πρὸς τὴν 
- τ “᾿ 

Ἐ᾿λισάδετ πρεσδευτοῦ τῆς Περσίας Μουχαμὲτ Χουσεῖν͵ ὡς λίαν σχοι- 

τενεέϊς. 
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φλωρία χαινούρια, ὁποῦ τὰ ἔχαμαν καὶ αὐτὰ καὶ τὸν δίσχον 

ἀπὸ ἕνα νεοφανὲς χαινούριο μέτχλλο, ὁποῦ τότε ἐχείνας τὰς 

ἡμέρας εὑρέθη, καὶ τὰ ἔφεραν διὰ νὰ τὰ ἰδῇ, καὶ νὰ τὰ χαρῇ. 

Η' δὲ ᾿Ελισάόετ πιάνοντας τὸν δίσχον, ἀφοῦ ἐκύταξε καὶ αὐ- 

τὸν χαὶ τὰ φλωρία, χαὶ ὀλίγον τι τὰ ἐμάλαξεν, ἔκραξεν ἕνα 

ἀπὸ τοὺς παραχαθημένους ἡγουμένους, ἀλλὰ νέον, καὶ ὡρχῖον, 

χαὶ τοῦ ἐχάρισε χαὶ τὸν δίσχον χαὶ τὰ φλωρία του" τὸν ὁ- 

ποῖον μετ οὐ πολὺ καὶ ἀρχιερέα τὸν ἔχαμε. 

Ματθαῖος ὁ ᾿Αλεξανδρείας, (ἀκούσατε καὶ ἄλλο παραστα- 

τιχὸν τῆς πλουσίας τῆς δόσεως) ἔστειλε Μελέτιον τὸν ἀρχι- 

μανδρίτην πρὸς αὐτὴν μὲ γράμματα πατριαρχικὰ ὁποῦ τὰ ᾽γραψα 

ἐγὼ μὲ τὸ χέρι μου, εἰς τὴν Πόλιν ὦντας ὁ Πχτριάρχης χ'ὶ ἐγώ, 

παραχαλῶντας νὰ τὸν στείλῃ τριῶν χρυσοθούλλων τῆς Μοσχο- 

δίας ἐτήσιον τριῶν ἐχχλησιῶν, τοῦ πατριαρχείου, τοῦ ἐν ᾿Αλε- 

ξανδρείᾳ ἁγίου Σάδοα, καὶ τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ μεγαλομάρτυρος 

Γεωργίου, τὰ ὁποῖα χαὶ τὰ τρία τὰ ἠλέησεν ὃ ἀείμνηστος 

βασιλεὺς ᾿Αλέξιος Μιχαηλοδίτζης, ὁ πάππος τῆς ᾿Ελισάόετ. Οὐ 

μόνον δὲ αὐτὰ αὐτός, ἀμὴ καὶ ἄλλα ἐλέη εἰς ἄλλα μοναστή- 

ρια τῶν Ῥωμαίων διὰ χρυσοδούλλων ἰδίων του ἐδιώρισεν. Εἶ- 

χαν δὲ περάσει χοντὰ τριάντα χρόνοι, ὁποῦ ἦταν ἀπλήρωτα 

αὐτὰ τὰ ᾿Αλεξανδρινά, χαὶ ἐποσοῦντο τὰ ἐτήσια ἕως εἴχοσι 

πουγγία: ἡ δὲ μαχχ ρίτισσχ ᾿Ἐλισάθετ καὶ αὐτὰ ἐπλήρωσε, 

καὶ τὸν Πατριάρχην χάριν δέκα πουγγία ἀπέστειλε, χαὶ τὸν 

ἀρχιμανδρίτην χίλια γρόσια ἐφιλοδώρησςε. Μὲ αὐτὰ ἠδυνήθη 

νὰ ἀναχαινίσῃ ὁ Πατριάρχης τὸ Κουτλουμοῦσι, ὡς εἴπαμεν, καὶ 

ἄλλα τινὰ χτίρια εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν, καὶ εἰς Αἴγυπτον χάρις 

μϑγάλη, καὶ βασιλοπρεπὴς, ὄχι ὥςπερ ἡ πρὸς τὸν Χαλκηδόνος 

πατρικὴ χάρις ἑχατὸν πενῆντα ρουμπλίων σαμούρια, καὶ πε- 

γῆντα φλωρία, χάρις ὀλίγη χαὶ φειδωλή, χαθὼς ἡ προγραφεῖσα 

ἐπιστολὴ τοῦ πάππου τῆς δηλοποιεῖ. 

Τὸ εἰς τὸ ἅγιον [Ὅρος πλησίον τοῦ Αθωνος ἱερὸν μονα- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΑΙΟΘ. Γ΄. 10 
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στήριον τοῦ ἁγίου Γεωργίου, εἶναι χτίριον τοῦ ἁγίου Παύλου 

υἱοῦ τοῦ εὐσεδεστάτου Μιχαὴλ Ραγκαθὲ βασιλέως Ῥωμαίων, 
"Ὁ 5 “-“ , ΑἋ φ«φ»» ι » , , Α 

τοῦ αὐτοῦ “λέγω, ὁποῦ ἔχτισε χαὶ τὸ Χλωροποτάμου διὰ χειρὸς 

ποῦ εὐσεθεστάτου βασιλέως Ῥωμανοῦ τοῦ γέροντος, ἐχεῖνο δὲ 

τὸ ἔχτισεν ὕστερον διὰ χειρὸς τοῦ τότε χράλη τῶν Βουλγά- 

ρῶν, δὲν ἐνθυμοῦμαι τὸ ὄνομά του, ὅστις εἶχεν εἰς γυναῖκα 

Ἑλένην τὴν θυγατέρα τοῦ Ῥωμανοῦ. χαὶ παρ αὐτοῦ ὁ Παῦ- 

λος, ὡς ἅ ἅγιος, ἀπὸ τὸ ἅγιον Ὄρος προσχληθείς, ὑπῆγεν εἰς 

Βουλγαρίαν, χαὶ τὸν ἐχριστιάνισε χαὶ αὐτὸν, χαὶ τὴν Βουλγα- 
Ζ ι ι «ὦ ῦ Ξ 

ρίαν, καὶ τὰ ἑξῆς" διὰ δὲ τὴν ἀγάπην το ῦ ἁγίου Παύλου, καὶ 

τὴν μεσιτείαν, ἔστειλεν ὁ χράλης χαὶ ἔχτισε τὸ μοναστήριον 

τοῦ ἁγίου Παύλου: Ὃ χράλης πρὸς τοῖς ἄλλοις “ἀφιέρωσς χαὶ 

πεντὲξ χομμάτια τίμια ξύλα, ὁποῦ εἶχαν χαρίσει εἰς αὐτὸν 

καὶ τοὺς πρὸ αὐτοῦ χράληδες, ὅπο ῦ ἐχριστιάνιζαν, οἱ βασιλεῖς 

τῶν Ρωμαίων, διὰ νὰ εἰρηνεύωσι, καὶ νὰ μὴ τοὺς πολεμοῦσι" 
ι ε Α 

τὰ ὁποῖα τὰ ἐκόλλησε, καὶ τὰ ἔθαλε μέσα εἰς ἕνα σταυρόν, 
Ἃ, 

, τὸν ὁποῖον τὸν ἔχουν τώρα οἱ ᾿Αγιοπαυ- ο ὁποῦ ἐχατασχεύασ 

λῖται - τοῦτον δὲ τὸν σταυρὸν λαδὼν ὁ σχευοφύλαξ, ὁ καὶ ἀρ- 

χιμανδρίτης, ἀπῆλθε χάριν ἐλεημοσύνης εἰς Μοσχοδίαν εἰς τὰς 

εὐτυχισμένας ἐκείνας ἡμέρας τῆς ἜἘλισάόετ᾽ ἡ δὲ ᾿Ελισάδετ 
, ᾽ ΄ .» ΄ ι , Ξ - ’ νοι 

χάριν εὐλαδείας ἐξεχκόλλησεν καὶ ἐπῆρεν ἕνα χομμάτι ἀπὶ ἐ- 

χεῖνα τὰ τίμια ξύλα μαχρὺ ὡς ἕνα ἁομὸν τῶν δακτύλων, ὡς 

εἶναι καὶ τὰ ἄλλα, χαὶ δ αὐτὸ ἔχαμε τῶν ἐναπολειφθέντων 

τὴν θήκην πολύτιμον - ἔδωχε δὲ καὶ χρυσόδουλλον ἀξιοθέατον, 
Α , ᾿ ͵ὕ ““΄᾿ “Φῥ ς 7 , ΠῚ " 

γὰ λαμθάνῃ τὸ μοναστήριον τοῦτο τοῦ μένα Παύλου ἀπὸ τὴν 

Μοσχοοίχν χατ᾽ ἔτος ἑχατὸν ρούμπλια, νομίζω. Ὄντας δὲ φι- 

λελεήμων ἡ ᾿Ελισάβετ, ἦτο χαὶ συμπαθητική" ἐκεῖνο γὰρ σύρ- 

νει τοῦτο, ἡ πρϑθαρν δηλαδὴ τὴν συμπάθειαν: ὅθεν εἰς 

τὰς ἡμέρας τῆς (εφάλικχ δὲν ἐχόπηκαν, αἵματα δὲν ἐχύθηχαν, 

οἱ δήμιοι δὲν ἐχρειάσθηκαν: ὡς χαὶ οἱ κλέπται τῆς Ρωσσίας, 

καὶ οἱ φονεῖς χαὶ ἄλλοι ἄξιοι θανάτου δὲν ἐθανατόνονταν, ἀλ- 
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Ἃ ἄλλοι μεν ἐξωρίζονταν, ἄλλοι δὲ εἰς μξταλλικοὺς τόπους, καὶ 

ἄλλοι ἀλλοῦ νὰ δουλεύουν χαταδικάζονταν, χαὶ ἄλλοι εἰς ταῖς 
΄ 

φυλακαῖς ἀπερρίχνονταν. Τοιχύτη χρυσὴ βασίλισσα ἐφάνη εἰς 

τοὺς χαιρούς μὰς ἡ ᾿Ελισάόετ, αἰωνία ἡ ὑνήμη τὴς. 

᾿Αλλ ἐπειδὴ περὶ Μαρίας τῆς Τερέσας ἀνέφερα, καὶ ἐπειδὴ 

τὰς ἐπαρχίας χαὶ τόπους τῆς Μοσχοθίας χαὶ Χαρμπεσίας σᾶς 

ἐφανέρωσχ, πρέπον χαὶ ἀκόλουθον εἶναι νὰ φανερώσω χαὶ τὰς 

ἐπαρχίας τῆς Γερμανίας, διὰ νὰ μάθετε καὶ αὐτάς, πολυμα- 

θεῖς νὰ γενῆτε, χαὶ νὰ μὲ συγχωρῆτε. 

« Δίπλωμα βασιλικὸν διὰ τῆς ἱερᾶς βασιλικῆς μεγαλειό- 

τητος, ὁποῦ χατὰ τὸν καιρὸν τῆς εὐτυχοῦς αὐτῆς στέψεως ἀ- 

πεφασίσθη νὰ δοθῇ εἰς τὰς διοικήσεις, καὶ τάξέις τοῦ βασι- 

Δείου τῆς Οὑὐγγαρίας. 

Ἡμεῖς Μαρία Τερέσα, θείᾳ χάριτι βασίλισσα τῆς Οὐγγα- 

ρίας, καὶ τῆς Μποεμίας, Δαλματίας, Κροῦα τίας, Σχλαθωνίας, 

Ῥουτίας, Σερθίχς, Γαλιτίας, Λιδομερίας, Κουμανίας, Καλγατίας, 

ἀρχιδοὺξ ᾿Αουστρίας, δοὺξ Μπουργουντίας, ΝΜπραπαντίας, τῆς 

ἀνωτέρας χαὶ χατωτέρας Σιλεσίας, Μεδιολάνων, Στηρίας, Κα- 

ρινθίας, Καρνιολείας, Μάντουάς, Πάρμας, Πλακεντίας, Λιαμπούρ-- 

γῆς, Γιλδρίας, Ριτεμπούργης, Μωραθίας, τῆς ἀνωτέρας καὶ χα- 

τωτέρας Λουτατίχς, χόμιης Χαπιμπούργης, Φιλανδρίας, Τερό- 

λης, Φεοετιπούργης, Γορικίας, Γραδιχίας, ᾿Αρτεσίας, Λογγοθαρ- 

δίας, ᾿Αλσαχίας, κόμης Χαμυρίας, Μαρσίας, Σχαδωνίας, Τουλι- 

μένης, Μαχόνης, τῶν ᾿Αλῶν, καὶ τῆς Μελιδίας- ἐξ ὑπανὸδρείας 

δούχισσα Λοταριγγίας, καὶ Νπάρι, μεγάλη δουχέσα ᾿Ελμίνας, 

ὡς τοῦ προρρηθέντος βασιλείου τῆς Οὐγγαρίας, χαὶ τῶν λοι- 

πῶν βασιλειῶν, καὶ τῶν ὑξρῶν τῶν ἡνωμένων αὐταῖς βασίλισσα ..... 

χαὶ πάγει λέγοντας" ἐδόθη εἰς τὸ βασιλικὸν κάστρον τοῦ Μπο- 

ζονίου «ψμια΄. ἰουνίου ιγ΄.». (1) 

(1) Παραλείπεται ἣ παρεντιθεμένη ὃ ιἦγησις περὶ τῆς νίκης τοῦ 

Ἰαχμασχοὺλ-χὰν κατὰ τῶν ᾿Ινδῶν. 
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Πέμπτος βασιλεὺς Ρωσσίας ἐστάθη Πέτρος, ὁ ἔγγονος Πέ- 

τρου. τοῦ μεγάλου, χαὶ ἀνεψιὸς ᾿Ελισάθετ τῆς βασιλίσσης, ὅστις 

ἐγεννήθη ἀπὸ τὴν Ανναν ἀδελφὴν τῆς Ἐλισάθετ, χαὶ θυγα- 

τέρα τοῦ Πέτρου, ἥτις ἀπελθοῦσα εἰς Σφετζίαν ὑπανδρεύθη, 

χαὶ ἐγέννησεν αὐτόν, ὅστις ἔλαθεν εἰς γυναῖκα Αἰχατερίναν, 

ἀνεψιὰν τοῦ ἀνωτέρω ρηθέντος Φριδερίχου βασιλέως Σφετζίας, 

χαὶ υἱοθετήθη παρ᾽ αὐτοῦ, μὲ τὸ γὰ ἦναι αὐτὸς ἄτεκνος, ὅστις 

ἕως τῆς σήμερον ζῇ, χαὶ βασιλεύει γέρος ὑπέργηρος. Τοῦτος 

ὁ Πέτρος μετὰ τὸν θάνατον τῆς θείας αὐτοῦ ᾿λισάθετ, ἐδιω- 

ρίσθη παρ᾽ αὐτῆς διάδοχος τοῦ ἰνπερίου τῆς Μοσχοθίας - ὅθεν 

ἐσηχώθη ἀπὸ τὴν Σφετζίαν μετὰ τῆς γυναιχὸς αὐτοῦ τῆς Σφέ- 

τζας τῆς νεονύμφου, ἦλθε χαὶ ἔλαθε τὴν βασιλείαν" ἐθασίλευσε δὲ 

ὀλίγον, πόσον δὲν ἠξεύρω" μὲ τὸ νὰ ἐφάνη γάρ, ὡς εἴπασιν, 

ἐναντίον τῆς ὀρθοδόξου πίστεως τῶν Μοσχόδων, χαὶ ἐσπούδαζε 
.) , Ἷ 

τὰ ἀνατρέψῃ ὅρους τινὰς τοπιχούς, βασιλικούς, καὶ ὀρθῶς χει- 

μένους, τῆς βασιλείας ἐξέπεσεν, ἐφυλαχώθη, καὶ μέσα εἰς τὴν 

φυλακὴν ἀπὸ τὴν λύπην, ἄλλοι δὲ λέγουν ἀπὸ φαρμάκι ὁποῦ 

τοῦ ἐδόθη, ἀπέθανεν. 

Ἕχτος βασιλεὺς Μοσχοθίας εἶναι ἡ νῦν ἐλέῳ Θεοῦ βασι- 

λεύουσα Αἰκατερίνη ἡ χήρα, ἡ τοῦ Πέτρου γυνή, διχδεχθεῖσα 

τὴν βασιλείαν εὐθὺς μετὰ τὸν ἄωρον θάνατον τοῦ ἀνδρός τῆς, 

εἰς τοὺς γιλίους ἑπταχοσίους ἑξηνταδύο τὸν ᾿Ιούνιον- τὴν δὲ κ} 

ὀρθοδοξίαν διδαχθεῖσα εἰς τὴν Σφετζίαν τὴν πατρίδα της, πρὶν 

νὰ στεφανωθῇ τὸν Πέτρον, μὲ τὸν ὁποῖον ἐγέννησεν υἱὸν Παῦ- 

λον ὀνόματι, ὅστις ζῆ, καὶ βασιλεύει μὲ τὴν μητέρα του" ὃ 

θεὸς νὰ τοὺς πολυχρονῇ, καὶ νὰ τοὺς στερεώνῃ. ᾿Επὶ τῆς βα-- 

σιλείας αὐτῆς ἔγινεν ὁ μετὰ τῶν Τουρχῶν πόλεμος τῶν Μο- 

σχόόων, ὁ ὁποῖος, ἐπειδὴ ἐπὶ τῆς πατριαρχείας Σωφρονίου Κων- 

σταντινουπόλεως ἐγράφη, ἐδῶ σιωπᾶται: ἐδῶ καὶ ὄχι ἐκεῖ ἔ- 

πρεπε νὰ γραφῇ, ἐγράφη δὲ ἐκεῖ ἀτόπως, μὴν ὦντας ὁ τό- 

πος του" διατί; διότι τότε, ὅταν περὲ πατριαρχῶν ἔγραφα, δὲν 
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εἶχα σχοπὸν νὰ γράψω περὶ βασιλέων, ὕστερα μὲ ἦλθεν ὁ βα- 

σιλιχὸς σχοπὸς τοῦτος, διὸ μὲ συμπαθεῖτε οἱ ἀναγινώσχοντες. 

Τοσαῦτα μὲν χαὶ πὲρὶ βασιλέων, νῦν δὲ περὶ αὐθέντων 
. Α -- 

τῶν ἐπισήμων, οὐχὶ πάντων, καιρὸς νὰ εἰποῦμιν, κἀὶ λέγομεν. 

Αὐθέντα: καὶ δραγομ ἄνοι. 

Δούκας, ἐπίσημος διὰ τὸν πατέρα, ὅτι ἦτον υἱὸς τοῦ ἐπι- 

σημοτάτου ε ἐχείνου Βασιλείου Βοεδόδα, πεοὶ οὗ ἐγράψαμεν ἐπὶ 
ἱ 

τῆς πατριαρχείας ᾿Αθανασίου, ἐπίσημος, διότι ἐχ ζ (ρημάτισς τριῶν 
ι 

) αὐθεντειῶν αὐθέντης, Βλαχίας, Μπογδανίας, καὶ ᾿Οχραΐνης, ὡς 

ἄλλος κανείς, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις ἐγράψαμεν" αὐθέντευσε δὲ τέσ- 

σαρες πέντε φοραῖς ἐπίσημος, ὅτι αὐθεντεύωντας αὐτὸς εἰς 

Νπογδανίαν, ἔγινεν εἰς τὸ Γιάσι τυπογραφία, ὁποῦ δὲν ἦτο, καὶ 

ἐτυπώθη παρὰ Δοσιθέου πατῤιάρχου τὸ βιολίον Συμεὼν Θεο- 

σαλονίχης δαπάνῃ αὐθεντικῇ, καὶ τὸ βιδλίον Νεχταοίου τοῦ 

πατριάρχου, ὁποῦ προεγράψαμεν, μέγα τι ὄντας ἡ τυπογραφία" 

χαθὼς εἰς τὴν αὐθεντείχν τοῦ πατρός του ἐν Γιασίῳ συνηθροί- 

σθη σύνοδος χατὰ Καλόίνων, χαὶ ἔγινε τὸ βιολίον, ὁποῦ ὄνο- 

μάζεται ὀρθόδοξος ὁμολογία: μέγα τι καὶ ἡ σύνοδος. 

Ἐ᾿πίσημος πρὸς τούτοις εἶναι τοῦτος χαὶ διὰ τὸ ἐπίσημον ἷε- 

ρὺν μοναστήριον τῶν πρωτοχορυφαίων ἀποστόλων, Τ ζετατζού- 

γιά λεγόμενον, ὁποῦ πλησίον τοῦ Γιασίου ἔχτισε, χαὶ εἰς τὸν 

ἅγιον Τάφον τὸ ἀφιέρωσεν. Ἡ ἁγία εἰκὼν τῆς Παναγίας μου, 

Μοσχόδιχη, ὁποῦ μόνον τὸν λαιμὸν, χωρὶς χειρῶν, χαὶ τὸ 

πρόσωπον ἔχει, ἡ περιηργυρωμένη, ἡ εἰς πολλὰ βιθλίαᾳ μου, 

μάλιστα εἰς τὸν Καθρέπτην γυναικῶν, ἐπαινουμένη, ἡ παρὰ τῶν 
᾿ 

βλεπόντων πάντων θαυμαζομένη, ἡ εἰς τὸ ἐν Σχοπέλῳ πατρι- 

χόν μου εγήνθιδῳ τῆς Παναγίας τῆς Εὐαγγελιστρίας εὑρι- 

σχομένη, ὁποῦ εἶναι χαὶ ἡ εἰχὼν τοῦ ἁγίου Μανδηλίου ἡ πε- 
Α -“ οἰηργυρωμένη, καὶ ἴση κατὰ μῆκος χαὶ πλάτος μὲ τῆς Ιχνα- 
ε - 

γίας, θαυμαστὴ καὶ αὐτή, ὁποῦ τὴν ἐζωγράφισε Σίλθεστρος ὁ 
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Αἰντιοχείας, ὦ ζωγρά ὃς γὙέγρχπται: αὐτὴ λοιπὸν ἡ χείας, ὥντας ζωγράφος, ὡς γέγρχπται: αὐτὴ λοιπὸν ἥ. 

τῆς Παναγίας εἰχὼν, ὁποῦ εἰς τὸ Γιάσι εἰς τὸ ἱερὸν μοναστή-- 

ρίον τοῦ Χρυσοστόμου εὑρέθη, καὶ τὴν ἐζήτησα, χαὶ υ ἐδόθη, 

τοῦ μαχαρίτου τούτου αὐθέντου Δούχα ἦτον. Ὅστις εὑρέθη διά. 
Ψ. ΕῚ ᾿ ᾿ “΄-: ἢ ᾿ , ,ὔ 

τινα χρείαν εἰς τὸ χαδηλίκι τῆς Πούντας, εἰς χωρίον Δομνέστι 

τὰ Χριστούγεννα, χαὶ εἰς τὸ τραπέζι καθήμενος, ἦλθαν Λέχοι, 
. ᾿ Α ; ι “2 7 ᾿Ὶ » “ ᾿ Ν 

μαζὶ δὲ καὶ Μπόγδανοι, καὶ πιάνοντές τον τὸν ἐπῆραν εἰς τὴν 
" ὠ »ἅᾶι ᾽ ε " 

Λεχίαν, ἐχεῖ ἔδωχε τὸ κοινὸν χρέος αἰωνία ἡ μνήμη του ἀν-- 
᾽ » “Ὕ᾽ ᾿ ΕΣ » , Ω , “ς ’ 

τ αὐτοῦ δὲ ἔγινεν αὐθέντης ὁ Δημητράσκος Κανταχουζηνός " 

ἔφερε δὲ τοὺς Λέχους ὁ Στέφανος Πετρετζεϊχοθόδας, καὶ ἐσήκωσε 

τὸν Δούχα Θόδα, διὰ νὰ πάρῃ τὴν αὐθεντείαν-: δὲν τὴν ἐπῆρεν. 

ὅμως αὐτὸς, ἀλλ ὃ Δημητράσχος σταλθεὶς ἀπὸ Κωνσταντινού- 

πολιν. 

ο΄ Κωνσταντῖνος Δουχουλέτζης, υἱὸς τοῦ Δούκα βόδα, αὐ- 
, " Ὑ τ ὃ ΄ ...᾿ ζ . Α , ' 

θέντης καὶ αὐτὸς Μπογδανίας, ἐπίσημος διὰ τὸν πατέρα, καὶ 
) ᾿ ποτα Ἐς ΡΤ ΕΡΞΞΑΙ “ ,  ΑΦ δὲ 

διὰ τὴν ἐξαίρετον προχοπὴν τῶν γρχμμάτων: ἡ δὲ προχοπὴ. 

γνωρίζεται ἀπὸ τὴν σύνθεσιν τῆς πρὸς τὸν ἐξ ἀπορρήτων ᾿Αλέ- 

ξανδρον Μαυροχορδάτον ταύτης ἐπιστολῆς. 
Α “- Α 

«ἴΑφρων ἂν εἴην, εἴγε ὑπὲρ τοῦ μὴ χαθήχοντος χαὶ μὴ 
". -" 

δικαίου ἀντιθολῶν τυχεῖν τῆς σῆς προστασίας χαὶ ἀντιλήψεως, . 

χᾷτα μὴ ἐπιτυχών, οἷα δὴ ἀτυχεῖν δίχαιον τὸν τοιοῦτον, ἐν 

αἰτίᾳ τὴν ἐν ἡμῖν πεποιήμην φιλίαν" εἴθε μήτ᾽ ἔγωγε παρὰ 

τοσοῦτον ἄδιχος εἴην, παρ ὅσον χαὶ τοὺς φίλους συναδιχῆσαι 

παραχαλεῖν " οὐθ᾽ αὕτη ἡ θεία σου, καὶ φιλόσοφος χεφαλὴ συ- 

νάροι ποτὲ τοῖς ἀδίκοις, ἢ γὰρ κὲν δειλός τε, χαὶ οὔτι Δαναὸς. 

χαλεοίμην, καθ᾽ Ὅμηρον φάναι, ἣν οὐχ ἧττον ἐπιστρεφοίμην τῶν 

τῆς σῆς εὐχλεεστάτης χαὶ πανενδόξου ψυχῆς, ἢ τῶν ἐμῶν αὐ- 

τῶν" τί γὰρ ἂν ἕτερον εἴη ἀρετὴ φιλίας, ἢ τὸ εὖ φρονεῖν πρὸς. 

ἀλλήλους τοὺς φίλους; ἔμπης ὅταν ὑπὲρ τοῦ δικαίου καὶ τοῦ 

προσήχοντος ἠξίουν ταύτην τὴν φίλην σου, καὶ θεσπεσίαν τῷ 
Μ , “- » “Ἃ » Ψ » ,ὔ -᾿ 5 “Α , 

ὄντι ψυχήν, πῶς οὐκ ἂν εὔελπις εἴην, αὐτίκα σχεῖν ἐπίχουρὸν. 
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τε χαὶ πρόμαχον; εἰ γὰρ πᾶσι κοινῶς τοῖς δεομένοις ὑπὲρ 

δικαίων ὑπόρχε! πρόφρων ἀντιλήπτωρ καὶ ἑτοιμότατος, πολλῷ 

μᾶλλον φίλῳ τε χαὶ συγγενεῖ, ἐκτόπως ἠδικημένῳ, τὴν πα- 

ὃ ἑαυτῆς αὐτάρκη ἀντίληψιν ἐλπίζεται χαρίζεσθαί μοι, ἄλλως 

τε χαὶ πρὶν ἐν πολλαῖς δυσχερείαις πολλάκις παρὰ τῆς σῆς 

χαλοχἀγαθίχς εὐεργετηθέντι, ἐφ᾽ ᾧ οὔτ᾽ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶο- 
Ὕ « 

σαι, δέκα δὲ στόματα εἶεν, ὡς χατὰ χὸν Ομηρικὸν εἰπεῖν ᾿Α- 

γαμέμνονα, τῶν ἐφικτῶν ἦν ἀξίχς ὁμολογῆσαι τὰς χάριτας - οἷς 

δὲ ἠδίκημαι χαὶ παρ᾽ ὧν χαὶ ὅπως, ἄκουσον πρὸς θεοῦ. Ἔγωγε 

μέν, ὡς οὔτε ποτ ἀθλήσας, οὔτ᾽ αὖ χρυσίον, ἢ ἄργυρον ἐπαγ- 

γειλάμενος, τὴν ἡγεμονίαν ἐχομισάμην τῆς Μολδαόδίας παρὰ τῆς 

τῶν ᾿Οθωμανῶν μεγίστης ἀρχῆς, χαὶ θεὸς αὐτὸς, καὶ ἄνθρωποι 

μάρτυρες - ἴσασι δὲ πάντες, ὅτι χαθάπερ ὁ ἐμὸς πατὴρ Δούκας 

ὃ περιθόητος ἀνθαιρετέος τοῦ Καντεμίρι, οὕτω χἀυτὸς τῶν 

υἱέων ἐχείνου μετ᾽ ἐχεῖνον ἡγεμονεύειν" ὧδί πὼς τοίνυν χριθέν- 

τος, καὶ ψηφισθέντος τοῖς τότε χρατοῦσιν ἡμῶν, ἠξιώθην τοῦ 

πράγματος, χἂν ἠδιχηθῆναι, φαίη τις ἂν, τοὺς ἐχείνου παῖδας, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐξ αὐτοῦ, οὐδὲ δι᾽ αὐτόν, ἀλλὰ παρὰ τῆς ψηφοφόρου 

ἀρχῆς, χαὶ διὰ τὴν εὐδαίμονα. ᾿Εγὼ δὲ ἀδιάδλητος ἅμα καὶ 

ἀνεπίληπτος" οὔτε γὰρ λῃστρικῶς τῷ θρόνῳ ἐκχείνῳ ἐναλλόμε- 

γος, οὔτε ἀναξίως ἀνεδιοάσθην εἰ δὲ μὴ ἦν αἱρετέος δὲ ἐμαυ- 

τὸν ὁ πηλίκος ἐγὼ, ἀλλ᾽ οὖν διὰ τὸν φύσαντά με, ὁμολογηθή- 

σεται πάντως συνίειμι, χαὶ ταύτην σου τὴν ἔξοχον καὶ θείαν 

σου χεφαλὴν συγχατανεύειν τοῖς εἰρημένοις, χαὶ χαίρω εἰδὼς 

ἱλαρῶς τοῖς γραφομένοις προσέχουσαν " τοὺς δὲ ὡς οὐχ οὕτως, 

ἀλλὰ μυρίοις τρόποις, καὶ χρυσίου ὁλχῶν οὐχ ὀλίγων ἁδραῖς 

ταῖς ἐπαγγελίαις ἀδιαλείπτως ἐπιθουλευσαμένους, χαὶ διαφόρους 

συχοφαντίας χαὶ σχαιωρίας κατ᾽ ἐμοῦ τοῦ μηδὲν ἀδιχήσαντος 

συρραψαμένους, (ὡς οὐδὲ ἦν ποτε, ὅτε ἦν, αὐτοὺς ἡρεμεῖν) ὥσ- 

τ ἂν ἁθροτάταις χαρδίαις κρατούντων ἐντετυχηχότας, οὐχ 

ἀποτεῦξαι. τοῦ χαὶ πεῖσα!, καὶ ἀφαιρήσασθαί μὲ τῆς ἡγεμο- 
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νείας, τίς οὐκ ἐπίσταται; τίς οὐ συμμαρτύρεται" χᾷν τοιῷδε, 
τ - ε ΠῚ - Ἷ » δ᾽ π᾿ 

χαὶ τοσῷδε ἱχανῷ οὐκ ἠγάπησαν τῷ πραχθέντι, ἀλλ ἐλεη- 
. Ὡν τὰ 

θέντι παρὰ τοῦ ἐμοὶ ἐλεήμονος βασιλέως οἱ δὲ προσεπιτίθε-- 
» ὃ 

σάν μοι, ἄχρις εἰ δυνατὸν, καὶ θανάτῳ παραδοθῆναι, οἱ ἀλιτήριοι, 
᾽ δ ΣΝ » , . 

χαὶ ἀπηνεῖς τελχῖνες. Καὶ ἦν τέως οὐχ ἀχίνδυνον, εἰ μη θεὸς 
. Π ΄ “ , ᾽7ὔ 

καὶ σαὶ χεῖρες ἀντιλήψαιντο, χαὶ χρήμασι ποιήσαιντο πορίσα- 

σθαί μοι τὴν σωτηρίαν. ᾿Αλλὰ τί ταῦτ᾽ εἰδότι πάντ ἀγορεύω, 
« ἄν τς ͵ὕ " , « ᾽ , » ᾿ Π 

ὅσα παρ᾿ ἐχείνων ἔπαθον χαλεπά, ὅσα εἰργάσαντο ἄδιχα; ᾿Επὶ 

τούτοις ἄρτι πάσης τῆς περιουσίας οἰχτρῶς ἐστέρημαι, ἐπὶ τού- 

τοις οὐκ ἔστι σχολάζειν ἀπὸ τοῦ δεδιέναι τὸν ἔσχατον χίνδυ-- 

γον. ᾿Αλλ᾽ ὦ Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε, κακοὶ χαχῶς ἀπόλοιντο, οἱ 

πάντων τῶν ἐμοὶ χαχῶν ἀρχιτέκτονες ! εἰ δὲ σὸ ς φίλος ὃ οὕ- 
᾽ ᾽ὔ , 

τῶς πάσχων, ὦ σοφώτατε ἀνδρῶν, καὶ θειότατε, τίς ὑπὲρ φίλου 

ἀμύνεσθαι οὐκ ἄττει, οὐ σφύζει, οὐ σφαδάζει τῷ πνεύματι; 

φεῖσαι οὖν, χαὶ χεῖρα ὄρεξον, οὐ γὰρ μόνον σὸς εἰμὶ φίλος, 

ἀλλὰ καὶ συγγενής ἂν δὲ χἀχεῖνοι τὸ φιλεῖν ἀχκίζονται, καὶ 

ὑποποιοῦνται χαρίζεσθαι, οὐ πιστευτέον, παραχαλῶ, οὔτε ἀνθαι- 

ρετέον τὸ ὕπουλον χαὶ ὑποδολιμαῖον ἦθος τοῦ ἁπλοῦ χαὶ γνὴ- 

σίου. Καὶ γὰρ ἐξονυχίσαντες τὸ φιλεῖν, καὶ ἀκριδωσάμενοι τὴν 

ἀρχήν, μᾶλλον ἀρχαῖον εὕροιμεν τὸ καθ᾽ ἡμᾶς, ἅτε δὴ καὶ πα- 

τρῷον χειμήλιον πάνυ χλεινόν, στερρόν τε χαὶ τιμαλφέστατον, 

ἐξ οὗ καὶ τὸ κχειῶσθαι πρὸς ἀλλήλους αὐτήν τε χἀκεῖνόν μοι 

τὸν τῆς μακαρίας μνήμης γενέτην πιστεύεται, ὡς υηδενὸς ὄν- 

τὸς ἑτέρου τοῦ παραθήξαντος ἐπὶ τούτῳ, μὴ ὅτι τοῦ φιλεῖν 

ἀληθῶς - οὐδὲ γάρ, οὐδὲ βρότειον αἷμα χείωσεν ἡμᾶς ἀλλή- 

λους, οὐδ᾽ ἄλλη τις πρόφασις, καὶ πρβσταρς ἀλλὰ τὸ πνεῦμα 

τὸ ἅγιον πρῶτον συνῆψεν ἡμῶν τὰς χαρδίας, εἶτα εἰργάσατο 

τὴν συγγένειαν" ὅπου δὲ τὸ πνεῦμα οἰκειώσεως σύνδεσμος, χαὶ 

ἀγάπης παραίτιον, τί τῆς συγγενείας ἐχείνης ἀνώτερον, τί τῆς 

ἀγάπης ἐχείνης ὑψηλότερον; ἣν δὲ ἴδωμεν, καὶ τὸ χαρίζεσθαι 

οὐ μικρὸν οὐδ᾽ ἀπαράμιλλον ἦν ἀλλήλοις, ἀλλὰ παρὰ μὲν ἐκεί- 
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νῶν τοῦ τῆς ἱακαρίας μνήμης πατρὸς δωρεῶν πρεπούσαις φι- 

λοφροοσύνα!:ς ἐδεξιοῦτο ἡ σὴ πάνσοφος, καὶ φιλέταιρος χεφαλὴ, 

παρὰ δὲ ταύτης ἐπαίνοις χαὶ ἔργοις φίλοις αὖθις ἐχεῖνος ἑχά- 

στοτε ἀντεφιλοφρονεῖτο. Καὶ ἦν ἰδεῖν οὕτως ἀμιειθόμιενον τὸ 

φιλεῖν παραπλήσιον ἑχχτέρωθεν᾽ τοῖς δὲ οὐχ ἄλλως, ἀλλ ἢ ἐν 

ρήμασι μόνοις ψιλοῖς εἴη πάντως μορφούμενον, χροὶ δῆλον, ὃ 

Φερεχύδης φησίν: εἰδέ ποτε παρ᾽ αὐτῶν χαὶ τὸ χαρίζε εσθαι γέ- 

νοιτο, παρὰ πολὺ τῶν ἴσων ἂν ἀπολίποιτο" χἀκεῖνο δ᾽ αὖθις 
Ἷ ,ὔ - ΕΣ » ,ὕ , Γ "ἕ Ὁ“ Ἷ 

δέον γίνεσθαι μᾶλλον, ἤπερ εὐνοίᾳ χρίνεσθαι ἄξιον ὅτου χάριν, 

πῶς ὃν δίχαιον χαταδημαγωγῆσαι τὸ ἑδραῖόν σοὺ τῆς ψυχῆς, 

καὶ ὑμετασχευάσαι τὰ χάλλη τοῦ ταύτης ἡγεμονικοῦ χατὰ 
κ ΡῸ 5» ἐγ τα Ἔ ,ὔ "Ν “- ,ὔ ᾿ 

τὴν ἑαυτῶν πονηρίαν, ἐφ᾽ ᾧ προσέτι δύνασθαι: ἀδιχεῖν φίλον καὶ 

οἰχεῖον, χαὶ σώζεσθαι πονηροὶ χαὶ φύντες, χαὶ τραφέντες, χαὶ 
9 , Χ , 

αὐξηθέντες: ἢ πῶς φίλον ἄνδρα ἐσχάτως χινδυνεύοντα, φιλό- 

δ παοίδοι ψι ὃ ἐν ἔογω τε χαὶ λό" ἡνσνκ σοφος παρίδοι ψυχή, δυναμένη μὲν ἔργῳ τε χαὶ λόγῳ συναντι- 

χωβθάγεδθαι, υὴ αἱρουμένη δέ; Οὐχοῦν δέομαι, πάνυ δέομαι, 

οὐ μόνον τὸ χαχὸν ἥκιστα ξυγχωρεῖν τῇ οἰχείᾳ ἐπεχτείνεσθαι 
. ΄ « ἣ , ἈΝ ἐνεργείᾳ, ἵνα μὴ χρονιζόμιενον 1 πρὸς τὸ δυσαπόσπαστον γενέσθαι 

χαὶ δυσαπάλλαχτον, λυμῆναί τε χαὶ ἄλλους τῶν σῶν οἰχείων 
᾿ ͵7 » Α » Δ -᾿ " - ι “- 

χαὶ φίλων, ἀλλα τὐθὰν διχαιῶσαι, χαὶ συναριστεῦσαι κατὰ τῶν 

χοινῶν πολεμίων οὐχ᾽ ἀρχεῖ, εἴπερ ἄρα δοῦναι δίχην τοὺς πο- 

νηρούς, χαὶ περιαιρεῖσθαι τουτωνὶ τὸ δύνασθαι ἀδιχεῖν, ἀλλὰ 

χρεὼν χαὶ τὸν ἀδιχκηθέντα φίλον τοῦ διχαίου τυχεῖν" ὡς γὰρ 

αὶ δύναται ὅσα βούλοιτο, χαὶ βούλοιτο εὖ πράττειν τοὺς οἱ- 

χείους, χαὶ φίλους μᾶλλον, ἢ τοὺς ἄλλως πῶς ἔ; ς, ἀυφό ς, χαὶ φίλους μᾶλλον, ἢ τοὺς ἄλλως πῶς ἔχοντας, ἀμφό-- 

τερά μοι τῶν πιθανῶν. Οὕτως οὖν χαριζομένη ὕοι, οὐ μόνον 

εἰς ἐγκώμιον, παρὰ πᾶσιν ὑποχείσεται ταύτῃ τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ 
κ᾿ “-“ . Χ “ " δί ι - ᾿ 

πρὸς τοῦτο, παρὰ μὲν θεῷ ἔσεται ὀίχαιος, χαὶ πολλῶν, χαὶ 
» συν .- Ὧ 3. ὁ αὶ - κ᾿ γκς ἘΞ γ 

ἀγαθῶν μισθῶν στεφηφόρος, παρ᾿ ἡμῶν δὲ χομίσεται πάντως 

τὰς χάριτας, οἵχς οὐχ ἂν δύνοιντο, οὐ δὲ βούλοιντο δοῦναι οἱ 

ἀντιχείμενοι. ᾿Ερρωμένως χαὶ εὐδαιμόνως βιῴης, πάντων οι τὸ 
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τιμαλφέστατον χαὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα, χαὶ ὅ, τι ἂν ἕτερον 

πρὸς ταῦτα ἐφεύροι τις ἀγαθόν, καὶ φίλον ἐπιθεῖναι.» 

Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ὁ Δουχαδόδας αὐθεντεύωντας 

τὴν Βλαχίαν, μετετέθη διὰ προσταγῆς τῆς βασιλείας εἰς τὴν 

Μπογδανίαν, ὁ δὲ Σερδάνόοδας, ὥντας μέγας λογοθέτης, ἔγινεν 

αὐθέντης Βλαχίας. Τοῦτος ἐστάθη ἐπίσημος, ὡς Κανταχουζηνός, 

ὅτι χαὶ ἐχατάγετο ἀπὸ τὴν γενεὰν τοῦ βασιλέως ᾿Ιωάννου τοῦ 

Κανταχουζηνοῦ. Πατήρ του ἦτον ὃ μέγας ἐχεῖνος ποστέλνικος 

Κωνσταντῖνος ὁποῦ τὸν ἐθανάτωσεν ὁ πρῶτος Γρηγόρόοδας ὃ 

Γχίκας διὰ τὸν θάνατόν του ἔγινε καὶ φυλλάδα διὰ στίχων, καὶ 

αὐ ϑμ εἰς Βενετίαν - πάππος του δὲ ὁ Γιανάκης, πρῶτος χκα- 

ικεχαγιᾶς τοῦ Μιχάλθοδα τοῦ παλαιοῦ ἐχείνου, καὶ περιφήμου, 

διὰ τὸν ὁποῖον εἶνα: χαὶ φυλλάδα τυπωμένη, χαὶ τοῖς πᾶσι 

γνωστή. Καὶ διὰ τὴν ἀποστασίαν τοῦ Μιχάλοοδα ἐπρόσταξεν 

ὁ βασιλεύς, αὐτὸν μαζί ί, χαὶ τοὺς ἄλλους χαπιχεχαγιάδες μὲ τὰ 

γέλμούμια ἀπὸ τὸ παζάρι νὰ ταὶς περιπατήσουν, καὶ νὰ τοὺς 
. 

ἀποχεφαλίσουν: αὐτὸς δὲ διὰ νὰ μὴν ἀποχεφαλισθῇ, ἐτούρκεψε, 
» ΣΝ Ν ΔΨ Ἀδὰ δ Ε , . 
ἔγινε κιλουτζοὺχ τεφδερδάρης. Αὐτὸς δὲ εἶχε πατέρχ τὸν 

τοελεπὴ Μιχόάλη τὸν Κανταχουζηνόν, τὸν πλουσιώτατον᾽ τοῦτος 

ἐχατοικοῦσεν εἰς τὴν ᾿Αγχίαλον, τὰ δὲ τζιφτιλίχια καὶ ὑποστα- 
’ Μ » ᾿ Α 7 ψ' 9. , 

τικά του ἔφθαναν ἕως εἰς τὸν Δούναόιν, καί τινες ἀγάδες τζι- 
,ὔ ἐδ; , ΝΜ » ι δι ὃ ΙΣ ἥ Δ ΒΕ ΤΣ “ 

ράκια ἐδικά του ἔγιναν χαὶ βεζίρεδες: ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἕνας 

ἀφοῦ ἔφθασε καὶ ἔγινε βεζίρης, ὑπῆγεν ὁ Μιχάλης νὰ τὸν ἀν- 
9 ν μα » Ν , ᾽ » 

ταμώσῃ νὰ τὸν συγχαρῇ, ἐμθαίνωντας δὲ μέσα εἰς τὸν ὀδᾶ 

(ὁποῦ ἔτυχε νὰ εὑρεθῇ ὁ ἱμάμης τοῦ βασιλέως), τὸν εἶπεν ὃ 

βεζίρης ---- χαλῶς ἦλθες, Μιχὰλ τίελεπῆ, χάνωντας χαὶ σχῆμα, 

πῶς σαλεύει ἀπὸ τὸν τόπον του. Μετὰ δὲ τὴν ἀντάμωσιν, 

ἀφοῦ εὐγῆκεν ἔξω ὁ Μιχάλης, εἶπεν ὁ ἰμάμης εἰς τὸν βεζίρη: 

δὲν ἀρμόζει, ἐφένδημ, εἰς τὴν ὑψηλότητά σου, ὦντας ἐπίτροπος 

τοῦ βασιλέως, νὰ εἴπῃς ἕνα χχάθουρα τίελεπῆ. Τοῦτος ὁ λό- 

γος ἐκαχοφάνη τὸν ἐπίτροπον᾽ τίποτες ὅμως δὲν ἀποχρίθηχκεν. 
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ὦντας δὲ παρὼν ὁ χασνεδάρης τοῦ βεζίρη, εὐγῆχεν εὐθὺς χαὶ 

εἶπεν τὸν Μιχάλη τὰ λόγια τοῦ ἰμάμη, καὶ ὅτι ἐθχρυφάνη-- 

χαν τὸν βεζίρη: εἶπε δὲ ὁ Μιχάλης --ο ὕπαγε χαὶ. εἰπὲ τὸν. βε- 

ζίρη, ἂν ἦναι ὁρισμός του, νὰ χάμω ἐγὼ αὐτὸν τὸν ἰμάμη,: νὰ 

υὑὲ εἰπῇ καὶ αὐτὸς ἐμπροστά του τίελεπῆ ὁ βεζίρης τὸ ἔχαμε 

χάζι, χαὶ --ν μαχὰρ νὰ τὸν χάμηῃ, τοῦ εἶπεν. Εὐθὺς ὁ Μιχάλης 

λοιπὸν ἐπῆγεν εἰς τὸ σπῆτι τοῦ ἰμόάμη, ηὗρε τὸν χεχαγιᾶ, 

χαὶ λέγει του, -- δός μοι χατάστιχο, πόσο βούτυρο ὁ ἐφέντης 

τὸν χρόνον ἐξοδιάζει εἰς τὸ μουτπάκι του,. πόσα ξύλα, πόσο. 

μέλι, πόσο χηρί, καὶ πόσο χριθάρι εἰς τὸ ἀχοῦρί του, "διὰ νὰ 

τοῦ τὰ προσφέρω ὅλα αὐτὰ ἀπὸ λόγου μου καὶ εἰπὲ τὸν ἐ- 
, “ " ν ΕΥ̓ ε η » -᾿ ε τον ᾿ τὰ » ᾿ 

φένδη, ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Μιχάλης ἐκεῖνος, ὁποῦ μὲ εἶδεν εἰς τὸν 

βεζιραζέμη ἔδωκεν ὁ ; ἃς τὲ ἄστιχο, χαὶ τὸ βράδυ ραζέμη ἔδωχεν ὁ χεχαγιᾶς τὸ κατάστιχο, χαὶ ράδυ, 

ὅταν ἦλθεν ὁ ἐφέντης, τοῦ εἶπε τὴν ὑπόθεσιν - ὁ δὲ Μιχάλης 

τὴν δευτέραν ἡμέραν ἔστειλε χαράδι υὲ τὰ εἰρημένα πράγμα- 

τα, εἶτα ὑπῆγε καὶ αὐτὸς εἰς τὸν ἰμάμη" ὁ δὲ ἰμάμης τὸν 

ἐπροσηχώθη, καὶ τὸν λέγει, « καλῶς ἦλθες Μιχὰλ τζελεπῇ »" 

χαὶ εἰς τὸ λαχιρδὲ ἀπάνω πολλαῖς φοραῖς ἐπολυπλασίαζε τὰ 

τζελεπῆ, λέγωντας του χαὶ ἄλλα ἐγχώμια. Εὐγαίνωντας δὲ 

ἀπὶ ἐδῶ ὁ Μιχάλης, ὑπάγει εὐθὺς εἰς τὸ Πασαχαπί, εὑρίσκει 

τὸν χασνεδάρη, χαὶ τοῦ λέγει, ὅταν ὁ ἰμάμης ἔλθῃ εἰς τὸν 

βεζίρη γὰ μὲ στείλῃς λόγον. Μίαν ἡμέραν λοιπὸν ἐλθὼν πάλιν 

ὁ ἰμάμης, ἐμηνύθη ὁ Μιχάλης, καὶ ἦλθε. ᾿Εμθαίνωντας δὲ εἰς 

τὸν βεζίρη, καθὼς τὸν εἶδεν ὁ ἰμά ἱν νὰ τὸν εἰπῇ ὁ βε- Οἢ, ὡς τὸν εἶδεν ὁ ἰμάμης, πρὶν νὰ ῇ . 

ζίρης λόγον, ἄρχισε μεγαλοφώνης νὰ τοῦ λέγῃ -- καλῶς ἦλθες 

Μιχὰλ τζελεπὴ καλῶς ἦλθες Μιχάλ τζελεπῆ ! δύο χαὶ τρεῖς 
μὰ ἘΣ ΑΛῚΑΡ δὲ ι Α Ν » ΄, ᾽ Ν ΕΝ ὔ 

φοραῖς" ἄρχεσε δὲ καὶ νὰ τὸν ἐπαινέσῃ εἰς τὸν βεζίρη, λέγων»- 

τας πῶς εἶναι ἄξιος, χαὶ πῶς τέτοιοι ἄνθρωποι εἶναι χρειαζό- 

μενοι εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ ἄλλα τοιαῦτα' ὁ δὲ βεζίρης ἐχα- 

μογελοῦσεν. ᾿Αφοῦ δὲ εὐγῆχεν ἔξω ὃ ἰμαμής, λέγει ὁ βεζίρης 

τὸν Μιχάλη, τί τὸν ἔχαμες, καὶ εἶπε τζελεπῆ, καὶ τόσα ἐγ- 



156 ἘΟΑΣΑΡΤΟΥ ΔΑΤΓΟΘΝ ΤῊ 
« Ἂ 

χώμια; χαὶ τοῦ ἐδιηγήθη τὴν ὑπόθεσιν" τότε ὁ βεζίρχζέμιης τοῦ 

λέγει, « γιὰ σεῖτάν σιν, γιὰ σεϊτὰν ὀγλούσουν! » ἀπὸ τότε ἐπε- 

χράτησεν ὁ λόγος, χαὶ λέγονται οἱ Κανταχουζηνοὶ Σεϊΐταν 

ὄγλο ὕδες. Τοῦτον τὸν Μιχάλη, ὄντα τοιοῦτον περιθοητον χαὶ 

ὑπέρπλουτον ἄνθρωπον, τὸν ἐδιάδαλαν εἰς τὸν βασιλέα φθόνῳ 

κινούμενοι, πῶς φαντάζεται νὰ γίνῃ βασιλεύς, καὶ ἔστειλεν ὁ 
 "υἐὐ " 

βασιλεὺς καπιτζήμπαση, χαὶ ἐπῆρε τὸ χεφάλι του, χαὶ ὅλην τὴν 

περιουσίαν του, χαὶ ὅσα δὲν ἠμπόρεσαν τότε νὰ τὰ πάρουν εἰς 

' Χ 
“ Α » ᾿ ᾽ 

Πόλιν διὰ τὸ πολὺ πλῆθος, τὰ ἐπούλησαν εἰς Αδριανούπολιν εἰς 
Σ ᾿ ᾿ 

τὸ παζάρι - ὄγτας δὲ παρὰ πολλὰ πράγματα ἐπουλήθηχαν τόσον 
“ 

φτηνά, ὁποῦ ἀπόμεινε παροιμία καὶ λέγεται, ὅταν ἀγοράδῃ 

τινὰς πρᾶγμα φτηνό, « ἄνθρωπε, αὐτὸ ἀπὸ τὸ μεζάτι τοῦ 

Σεϊτὰν ὀγλοῦ τὸ ἀγόρασες »; Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ Μιχάλη 

τοῦ Κανταχουζηνοῦ αἰωνίχ ἡ υνήμη του. 

Ἡγεμονεύοντος τοῦ Σερδάνθοδα εἰς Βλαχίχν, καὶ αὐθεν- 

τεύοντος τοῦ Δούχα Θόδα εἰς Μπογδανίαν, συνέθη εἰς τὴν Πόλιν 

τοῦτο τὸ ἱερὸν συμθεθηχὸς καὶ ἀξιοδιήγητον, χαὶ ἀχούσατε. 

Εἰς τὸ χαλέμι τοῦ ρεὶζ ἐφέντη ἦτον ἕνας Τοῦρχος τὸ ὄνομά 

του Μεχμὲτ ἐφέντης Πατμπουροὺν, ἄνθρωπος γραμματισμένος, 

χαὶ σεμνῆς πολιτείας" τοῦτος εἶχε παλλαχίδα ῬΡοῦσσαν σχλά- 
"» ΕΣ - 

αν, ἡ ὁποῖχ ἐχρατοῦσε τὴν πίστιν τῆς, χαὶ ὑπήγαινεν εἰς τὴν 
» ,ὕ κ᾿ νῶν Ὁ , " "ἮΝ 7ὔ “" Ω “ 
ἐχχλησίαν μὲ τοῦ ἀφεντὸς τὴς τὴν ἄδειαν. Μίαν τῶν ἡμερῶν 

τὴν ἐρώτησεν ὁ ἐφέντης, τί εἶναι τὸ αἴτιον, χαὶ μερικαῖς ἡ- 

μέραις εὐωδιάζει τὸ στόμα σου; αὐτὴ δὲ προφχσιζομένη ἔλεγε, 
᾿ Π ε 

δὲν ἐξεύρει: ἀμὴ βιάζωντάς τὴν, τὸν εἶπεν ἐχείνη: ἡμεῖς οἱ 

χριστιανοὶ συνήθειαν ἔχομεν, ὅταν ὑπάγωμεν εἰς τὴν ἐχχλη- 

σίαν, χαὶ εἶναι νὰ εὔγωμεν, τότε μᾶς δίδει ὁ παπᾶς ἀπὸ χομ.- 

μάτι ἁγιασμένο ψωμί, καὶ τὸ τρώγομεν, χαὶ διὰ τοῦτο εὐω- 

διάζει τὸ στόμα μου’ ὁ δὲ ἐφέντης, ὡς γραμματισμένος, ἐθαύ- 

ὕασε, χαὶ εἰς ἀπορίαν ἔπεσε“ χαὶ θέλωντας νὰ ἰδὴ τὴν τάξιν 

τῆς ἀχολουθίας τῆς ἐχκλησίας μας, εἶπεν ἕνα ράφτην ἐδικόν 
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του, χαὶ τὸν ἐφόρεσε ροῦχα ὡσὰν τὰ δικά του, τὰ ἐφόρεσεν, 
“Ψ Ὡς (λι Ἀπ ΥΨις. ζὶ ᾽ χ Ἄεδες » ᾿ 
ἔγινε τεπτίλι, καὶ ὑπῆγαν μαζὶ εἰς τὸ Πατριαρχεῖον εἰς τὴν 
» 5 τῷ ; Ν᾿ ,ὕ ΄ , 

ἐχχλησίαν ἀνήμερχ τὴν χυριαχὴν τῆς Ορθοδοξίας. Καὶ βλέ- 
΄ 

πει, ὁποῦ ἐλειτουργοῦσεν ὁ οἰκουμενιχὸς Πατριάρχης, χαὶ ὁ 

Ἱεροσολύμων μὲ τοὺς ἀρχιερεῖς, καὶ μὲ τόσην παράταξιν χατὰ 

τὴν συνήθειχν διὰ τὸ τῆς ἡμέρας αἰδέσιμον" ὅταν δὲ εὐγῆ- 
Ἂν ᾿ ᾿ μέ ε ᾿ΠΘῪΣ ἘΠῚ Ξ Ξ ι Ἐς 

χαν μὲ τὰ Ἅγια, τὸν ἐφάνηχαν οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ ἵερε 

δὲν ἐπατοῦσαν χάτω τὴν γῆν, ἀλλ ἐπεριπατοῦσαν ἀπάνω ἀπὸ 
᾿ - , -“ δα ΣΝ 5» -- , 

τὴν γῆν μίαν πιθαμήν. Τοῦτο ἰδὼν αὐτὸς ὀφθαλμοφανῶς, τό- 

σον ἐχατανύχθη, χαὶ ἦλθεν εἰς ἄχραν εὐλάδειαν, ὁποῦ εὐγαί- 
» οΥ̓ εἶ 

γωντας ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκχλησίαν, ἄρχισεν εὐθὺς νὰ χηρύττῃ τὴν 
“Ὁ - " , ΝΥ 

πίστιν τῶν χριστιανῶν παρρησίᾳ πρὸς τοὺς ἐφέντιδες χαὶ χια- 
ι ’ὔ “-- ᾿ Μ Α οὗ “ - ε -- ᾿Ὶ 5 

τίπιδες- χαὶ τοῦτο δὲν ἔλειπε νὰ τὸ κάνῃ, ἕως ὁποῦ τὸ ἄ- 
᾿ ἕ εἴς: ἈΝ ὃ " 5 ᾿ τὰτεν ἧ εζί ΡΥ . ὃ Δ -, χουσεν ὁ ρεῖς ἐφένδης, χαὶ αὐτὸς ὁ βεζίρης, καὶ φέρωντάς τον 
“, , ,Ὶ Ε “ὋΦ 

ἐμπρός του, καὶ λέγωντάς τοῦ νὰ παύσῃ, ἐκεῖνος πάλιν ν ἔλεγς 
“ 5» Ν,; ΡΞ ς 

τὰ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως τῶν Ρωμαίων ὅθεν τὸν ἔστειλεν 

εἰς τὸ Ατ-μειτάνι, χαὶ ἐχεῖ τὸν ἐλιθοδόλησαν. 

᾿Αλλ ἐπὶ τὸ προχείμιενον ἂς γυρίσωμεν" ὃ Σερδάνθοδας 

ἐστάθη ἔνδοξος, καὶ ἐπίσημος, διὰ τὸ βασιλιχὸν αἷμα, ἀπὸ τὸ 

ὁποῖον ἐχατάγετο, ἐστάθη ἐπίσημος καὶ διὰ τὸ ἐπίσημον ἱε- 

ρὸν μοναστήρ! ον τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόχου, Κο τροτ τζ ἀν: 

λεγόμενον, ὁποῦ ἔχτισε πλησίον τοῦ Βουχουρεστίου, χαὶ τὸ ἀ- 

φιέρωσεν εἰς τὰ εἴκοσι μοναστήρια τοῦ ἁγίου Ὄρους, καθὼς 

διαλαμθάνει τὸ χὐθεντικόν του χρυσόθουλλον, τὸ ὁποῖον τὸ ἔχω, 

καὶ διὰ τὴν συντομίαν τὸ ἀφίνω καὶ αὐτό, ὡς χαὶ ἄλλα, ὡ- 

ραιότατον δὲ μοναστήριον χαὶ πλούσιον, εἰσόδημα ἔχει ἕως 

δεχαπέντε πουγγία. Εἰς τοῦτο, εἶναι δέχα χρόνοι, ὁποῦ ἡγου- 

μεύει Ἰγνάτιος ἱερομόναχος Χλωροποταμινὸς Σχοπελίτης, καὶ 

στέλνει εἰς τὸ ἅγιον Ὄρος πέντε πουγγία χατ᾽ ἔτος ἐτήσιον 

δόσιμον. ᾿Επίσημος πρὸς τούτοις ὁ αὐθέντης Σε ἐερθάνθοδας ἠ ἦτον 

χαὶ διὰ τὸ ἡγεμονικὸν χαὶ σοθαρὸν αὐτοῦ ἦθος: δὲν ἐστάθη 
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, ᾿, ι ’ Ε) Υ͂ ᾿ 

φοθεροπρόσωπος, ὑεγαλοόχορμος, καὶ μεγαλόφωνος αὐθέντης τό- 
- » ώ 8 ὅθε » , θ - ῃ ᾽ κ γ; 

σον, ὅσον αὐτός- ὅθεν ἠχούσθη ἕως καὶ εἰς τὸν βεζίρη, ἴσως 

χαὶ εἰς τὸν “βχσιλέα - καὶ ὄντας χρεία βασιλικὴ ἀγᾶς νὰ σταλθῇ 

εἰς Βλαχίαν, ἐδιωρίσθηκεν ἕνας, τοῦ εἶπαν δὲ διὰ τὸν αὐθέν- 

τὴν, πῶς εἶναι τοιοῦτος, χαὶ τοσοῦτον φοδερός" θαυμάζομαι, 

εἶπεν αὐτός, ὁποῦ μὲ τὸ λέτε τάχα νὰ μὲ ἐξιππάσετε" Τοῦρ- 

χος ἐγώ, χαὶ ἀγᾶς, καὶ ἀπεσταλμένος μὲ βασιλικὴν ὑπόθεσιν, 

χαὶ νὰ φοθηθῶ ἕνα γχλάθουρα, καὶ αὐθέντης ἂν ἦναι; ἐγὼ 

μάλιστα νὰ τὸν κάμω νὰ φοδηθῇ ἐχεῖνος ἀπὸ λόγου μου! ἐ- 
κίνησε λοιπόν, χαὶ ὑπήγαινεν οἱ δὲ ἄρχοντες χαπιχεχαγιάδες 

προλαθδόντες ἐγραψαν εἰς τὸν αὐθέντην, χαὶ ἐφχνέρωσαν τὰ 

[Ὁ] κατ᾽ αὐτόν. ὅθεν ὁ αὐθέντης ἔστειλεν ἄρχοντα εἰς Γχύργχιοδο 

ἐκεῖ, ὁποῦ ἦτο νὰ ἔλθῃ, περνῶντας τὸν Δούναθιν, εἰς προῦπάν- 

τησίν του: τὸν ἐπρόσταξε δὲ νὰ μὴν τὸν φέρη ἴσα εἰς Βου- 

χουρέστι, ὁποῦ εἶναι μία ἡμέρα, ἀμὴ νὰ τὸν ὑπάγῃ ἀπὸ ἄλ- 

λαις στράταις νὰ τὸν ἀργοπορήσῃ ἑθδομόδα- χαὶ οὕτως ἔγινεν. 

Αἰφοῦ δὲ ἦλθεν ὁ ἀγᾶς εἰς Βουχουρέστι, καὶ ἀντάμωσε τὸν 

αὐθέντην, καὶ ἐνεχείρισε τὸ μεχτοὺπ τοῦ βεζίρη, καὶ τὸ ἐδιά-- 

ῥασεν ὃ διρὰ,-ἐφέντης, τότε σηχώνεται ὁ αὐθέντης ἀπὸ τὸν 

τόπον του, πάρχυτα γονατίζει, κακίζει, θυμώνει, καὶ ἀπὸ τὸν 

θυμόν του χοχχινίζει, χαὶ μὲ φωνὴν μεγάλην καὶ τρανήν, λέ- 

γει πρὸς τὸν ἀγᾶ ---- βασιλικὴ χρεία καὶ βιαστική, καὶ γράμμα 

τοῦ βεζιραζέμη τοῦ αὐθέντου μας, καὶ εὐθὺς ὁποῦ πέρασες 

τὸν Δούναθιν, ἀντὶ νὰ ἔλθῃς τὸ γληγορώτερον, σὺ ἔχαμες τό- 

σας ἡμέρας, περιπατῶντας ἀργὰ βαρειὰ διὰ τὸ χουζοῦρί σου; 

ἔτζι δουλεύουν τὴν βασιλείαν; ἔτζι δουλεύουν οἱ πιστοὶ δοῦ- 

λοι, χαὶ φρύνιμοι; Ταῦτα, καὶ ἄλλα τοιαῦτα εἰπὼν μὲ θυμὸν 

πλαστόν, ἀλλὰ φούερόν, καὶ φοδερώτερος ἀπὸ τὸ συνειθισμένον 

“γενόμενος διὰ τὸν θυμὸν, προστάζει τὸν διοὰν-ἐφέντη ---α τώρα, 

τούτην τὴν ὥρα, τὸν λέγει, γράψαι τὸν αὐθέντην μᾶς τὸν βε- 

ζίρη, χαὶ φανέρωσαι τὴν ἄργητα τῆς ἐντιμότητός του, διὰ νὰ 
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υὴν ἀποδώσῃ ὁ αὐθέντης μας τὴν ἄργητα τῆς τελειώσεως τῆς 

βασιλικῆς προσταγῆς εἰς ἡμᾶς, χαὶ νὰ σταλθῇ μὲ υετζίλι το 

γράμμα μας! Ταῦτα ἰδὼν χαὶ ἀκούσας ὁ μεγάλαυχος ἐκεῖνος 

ἀγᾶς χαὶ ἄφούθος, σᾶς ἀφίνω, ἀχροαταί, γὰ στοχασθῆτε, χαὶ νὰ 

εἰπῆτε, πόσον ἐφοδήθηχε, τὶ λογῆς ἐκαταστάθηχε, γάτα βρε- 

μένη, ὡς λέγει ὁ λόγος, ἔγινεν, ἔχασε καὶ φωνὴν καὶ ὄψιν, ἐν-- 

τράπη, ἐφοσήθη, ἐτρόμαξε. Καί, ἀμάν, λέγει πρὸς τὸν αὐθέν-- 

τὴν, ἀμὰν, μπέη, νὰ μὴ γίνῃ τοῦτο τὸ χαχὸ εἰς ἐμέ, νὰ μὴ 

γραφθῇ τὸ γραμμαὶ ταῦτα, χαὶ ἄλλα λέγωντας ὃ ἀγᾶς, χαὶ 

παραχαλῶντας τὸν αὐθέντην, ὁ αὐθέντης ἐγέλασε, χαὶ τὰ 

ἑξῆς. Αὐθεντεύσας δὲ ἔτη δέκα, ἀπέθανε, καὶ ἐτάφη ἐν τῷ 

μοναστηρίῳ αὐτοῦ: αἰωνίχ ἡ μνήμη του. 

Κωνσταντῖνος Μπασαράμπας, Μπραγχοθόνος, Κανταχου- 

ζηνός, αὐθέντης Βλαχίας ἐξαίρετος. Μπασαράμπας ἐλέγετο μὲ 

τὸ νὰ ἐχατέθαχινεν ἀπὸ τὸ γένος τοῦ περιφήμου ἐχείνου πα- 

λαιοῦ αὐθέντου Σερμπάνοοδα Μπασαράμπα, ἀπὸ τὸν ὁποῖον 

ἐκατέθχινε χαὶ ἡ ἀνωτέρω Σερμπάνθοδας ὁ θεῖός του, χαὲ 

Μπασαράμπας, χ' ἐχεῖνος ἐλέγετο" Μπραγκχοθάνος δὲ ἀπὸ τὸ 

Μπραγχοθένι, χωρίον εἰς τὸ ὁποῖον ἦσαν τῶν Μπραγκοσάνων 

τὰ σπήτια  Κανταχουζηνὸς δὲ ἐκ υητρός, ἀδελφῆς τοῦ Σερ- 

μπάνθοδα τοῦ θείου του. Τοῦτος ἐχρημ ἅτισεν ὄχι ἐπίσημος, 

ἀλλ᾽ ἐπισημότατος, περιθόητος, χαὶ ἐξάχουστος, χαὶ διὰ τὴν 

πολυχρόνιον αὐθεντείαν, ὅτι οὐθέντευσεν εἰκοσιπέντε χρόνους 

καὶ μῆνας ἕξ, καὶ διὰ τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου χαὶ διὰ τὰς 

πολλὰς ἐχχλησίας, χαὶ μοναστήρια, ὁποῦ μέσα καὶ ἔξω τοῦ 

Βουχουρεστίου ἔκτισεν ̓  ἐξαιρέτως δὲ τὸ ἱερὸν μοναστήριον τοῦ 

ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, κατὰ μεσῆς τοῦ Βουχουρε- 

στίου, ἀφιερωμένον εἰς τὸν ἅγιον Τάφον, χαὶ χάθισμοα τῶν 

Πατριαρχῶν, ὅταν ὑπάγουν εἰς Βουχουρέστιον. Τοῦτος εἶναι 

ἐκεῖνος, περὶ οὗ ἐδῶ εἰς πολλὰ μέρη τοῦ χαταλόγου ἔγραψα" 
ε ͵ 

τοῦτος εἶναι ὁ αὐθέντης ἐχεῖνος, εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ ὁποίου ἡ 
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ὕ Βλαχία ἦτον ὡς τὸ ᾧδι ἀπὸ ἀνθρώπους ὙΈΡΕΝ ἦσαν γὰρ ἐ- 
, ᾽ΝδΝ ΄ ᾿ . 

πταχόσιαις χιλιάδες ἀνδρόγυνα, καὶ τῷ ὥρα μόλις ἑόδομῆντα" 

τοῦτος εἶναι ὃ Βλάχμπεης ἐχεῖνος, ὃ ὁποῖος ὠνομάσθη χαὶ 

πρίγγιψ τοῦ ᾿Ινπερίου τῆς ΓῈρ Ἔ 
, Ἁ ᾿ ’ 

ανίας, διὰ δανειαχὰ χρήματα, 
Ἂ , ΟΝ Ξ- 

ὁποῦ εἰς χαιρὸν γρείας τῶν ἰνπερχατόρων ἐδάνεισε᾽ τοῦτος εἶ- 
Δ. ἷ μ 

ναι ὃ ἡγεμὼν ἐχεῖνος, ὁ ὁποῖος εἰς τὴν ἐν Βενετία τζέκαν τοῦ 

ἁγίου Μάοχου ἔθαλε τόσην με" ΩΝ ποσότητα ἀσπρῶν, ὁποῦ 
ἱ 

Ν ΓΦ Ἷ ἕως θὲς ἔπ ἐν εἰξρύή δὼ γὦ τῇ οἱ ἔγγονοι του ξεως προχ ξἔπερναν, ὃὲν εἰζεῦρω ἂν χαὶ ἕως 
Ὁ 

Α 

τῆς σήμερον, διάφορον μόνον ἡβῆνς πρὸς τρίχ τὰ ἑχατὸν, ἐ- 

ξῆντα πουγγία νομίζω. Αὐτὴ δὲ ἡ τόσο πολλὴ ποσότης, δὲν 

ἐσυνάχθη ἀπὸ τὸ ὑπήχοον, ἀπὸ τοὺς κατοίχους τῆς Τζάρας, 

ἀπὸ χαράτζια δηλαδή, καὶ ἄλλα δοσίματα, καθὼς τώρα συν- 

ἀζουν οἱ τωρινοὶ αὐθένται, ἀλλὰ ἦτον ὅλη σύναξις τῶν εἰσο- 

δημάτων τῶν πραγμάτων του, μελισσώνων, προθάτων, βοϊδίων, 

ἵππων, χοίρων, ἀμπελίων, χωρχφίων, χαί τινων εἰσοδημάτων 

τῆς αὐθεντιχῆς του χαμάρας, ὄχι τῆς βιστιαρίας" ἀπὸ τὰ ὁποῖα 

αὐτὰ ὅλα ἐσυνάζοντο τὸν χάθ᾽ ἕχαστον χρόνον, μεγάλη ποσό- 

τῆς, καὶ οἱ χρόνοι ἐχεῖνοι ἐχείνου τοῦ χαιροῦ ἦταν χρόνοι εὐ- 

τυχέστατοι, ὄχ: ὡς οἱ τωρινοί, σιδηροί, δυστυχέστατοι. Δὲν ἔτρω- 

γαν καὶ οἱ Τοῦρχοι τότε, ὅσα τρώγουν τώρα, ἢ κ νὰ εἰπῶ 

τὴν ἀλήθειαν, δὲν τοὺς ἐτάγιζαν οἱ τότε τόσα, ὅσα τοὺς τα- 

γίζομεν ἡμεῖς τώρα. Τοιοῦτος εἶνα! ἐξεῖαι; ὃ ὁποῖος τὸν θρό- 

γον τῆς Βλαχίας τὸν ἀνέθασεν ὑπ ἐρ τὸν θρόνον τῆς Μπογδα- 

νίας, μὲ δόσιν χρημάτων εἰς τὴν βασιλείαν, χαὶ μὲ μέσον τοῦ 

τότε δραγομάνου ᾿Αλεξάνδρου ἀξονουχο ὅτι πρότερον ἡ 

Μπογδανία ἦτο τιμιωτέρα ἀπὸ τὴν Βλαχίαν. ᾿Επὶ τῆς αὐθεν- 

τείας τοῦ μαχαρίτου τούτου αὐθέντου, δύο συγγενεῖς του χαὶ 

ἄρχοντες, μεγάλοι ἄνθοωπο: ἐχρημάτισαν, ὁ μέγας στόλνιχος 

Κωνσταντῖνος Καντυχουζηνὸς ὦ ἐπιστήμων, χαὶ θεῖός του, ἀδελ- 

ΣΡ, ν “τὸ , ΡῈ ἊΝ Ἂς ᾿ . ) Ξ , κ᾿ Ὰ Σ Ε 

φὸος τοῦ Σεροανοοὸα, περὶ οὗ ἀνώτερον εἰς τοὺς ᾿Αρ οχ!ερεῖς εἐ- 

γραψα, χαὶ ὃ μέγας σπαθάρης Μιχάλης, ὅστις ἔχτισε τὸ εἰς 
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τὸ Βουχουρέστιον ἱερὸν χαὶ ἐπίσημον μοναστήριον τῶν ἁγίων 

τριῶν Ἱερχρχῶν, μὲ τὸ ὑψηλὸν ἐχεῖνο χαὶ θχυμαστὸν χαμπα- 

γαρίον, τὸ χαλούμιενον Κόλτζα, καὶ τὸ ἐδιώρισε νοσοχομεῖον 

χοινόν, καὶ ἄμισθον. Τέλος πάντων αὐτὸς ἐσυμφώνησε μὲ τὸν 

βασιλέα Πέτρον ἐναντίον τῶν Τουρχῶν, ὡς προέγραψα, χαὶ 

γνωσθείς, καὶ εἰς τὴν Πόλιν φερθείς, ἀπεχεφαλίσθη εἰς τὸ κατὰ 

τὸν αἰγιαλὸν κηόσχι τὸ βασιλικόν, μετὰ τῶν τεσσάρων αὐτοῦ 

υἱῶν, (αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν) ὁρῶντος τοῦ βασιλέως. Συνειθί- 

ζουσι δὲ οἱ Τοῦρχοι, χαὶ ὅταν ἦναι νὰ χόψουν χριστιανόν, τὸν 

λέγουν, νὰ τουρκέψῃ, διὰ νὰ γλυτώσῃ τὴν ζωήν, τὸν τάζουν 

χαὶ ταματα" τοῦτο τὸ ἔχαμαν χαὶ ἐδῶ τώρα εἰς τοὺς μπεῖ- 

ζαδέδες, χαὶ μὲ σπουδὴν μεγάλην τὸ ἔκαμαν, ὡς εἰς νέους 

χαὶ αὐθεντόπουλα: ὁ δὲ πατὴρ αὐτῶν παρὼν καὶ τὸ γινόμε- 

γον ὁρῶν, χαὶ φοθούμενος καὶ τρέμων, μὴ φοθηθῇ κανεὶς ἐξ 

αὐτῶν τὸν θάνατον καὶ τουρχέψει, τοὺς ἐπαρχκαλοῦσε θερμῶς, 

τοὺς ἔλεγε, τοὺς ἐφώναζε, νὰ φυλαχθοῦν, νὰ μὴ γϑλασθοῦν, 

χαὶ προδώσουν τὴν ἁγίαν τους πίστιν, καὶ διὰ πρόσχαιρον ζωὴν 

καὶ τιμήν, χάσουν τὴν αἰώνιον ζωήν, καὶ δόξαν, χαὶ τιμὴν 

ἀνεχλάλητον, ἧς χαὶ ἐπέτυχον οἱ μαχάριοι " ἣς γένοιτο χαὶ 

ἡμᾶς πάντας ἐπιτυχεῖν. Δὲν ἠμπόρεσα νὰ βασταχθῶ νὰ μὴ 

γράψω τὸν πανηγυρικὸν τοῦτον λόγον, διὰ δύο τινά, πρῶτον 

“μὲν ὡς μπεγζαδὲ λόγος, καὶ λόγος ρητοριχός, χαὶ ὑπεγζα- 

δέδων λόγοι καὶ σοφοὶ εἶνα! ὀλιγοστοί, μᾶλλον οὐδείς, ἢ μό- 

νος αὐτὸς εἷς, ὅτι ἐγὼ ἄλλον δὲν εἶδα: δεύτερον δέ, ὡς πρὸς 

τὸν ἅγιον Στέφανον (τὴν ἁγίαν εὐχήν του νὰ ἔχωμιν, ὁποῦ καὶ 

ἐγὼ τὸν τιμῷ, χαὶ τὸν ἀγαπῶ, χαὶ ὅλοι οἱ χριστιανοί, καὶ 

ἐξαιρέτως αὐτὸς ὁ Χριστός, διὰ τοῦ ὁποίου τὴν ἀγάπην καὶ 

τὴν τιμὴν ἐμαρτύρησε" καὶ ἀγχαλὰ ἐτυπώθη ἐν Βουχουρεστίῳ 

εἰς τοὺς χιλίους ἑπτακοσίους ἕνα, ὀλίγοι δὲ τὸν ἔχουσι. Ἔνγινε 

δὲ ὁ λόγος, χαὶ ἐτυπώθη, ζῶντος τοῦ αὐθέντου πατρός του. 

« Λόγος πανηγυριχὸς εἰς τὸν πρωτομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΑΙΟΘ. Γ΄. 11 
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Στέφανον, συντεθεὶς παρὰ Στεφάνου υἱοῦ τοῦ γαληνοτάτου καὲ 

φιλοχρίστου ἡγεμόνος πάσης Οὑγγροθλαχίας, Κυρίου Κυρίου 

Τ᾽ ωάννου Κωνσταντίνου Μπασαράμπα... » (1) 

Βασιλεύοντος τοῦ σουλτὰν Σουλεϊμάνη, καὶ βεζιρεύοντος 

τοῦ Κιοπρουλῆ Μουσταφᾶ πασᾶ, εὐγῆχε τὸ τριῶν λογιῶν χα- 

ράτζι εἰς τοὺς Χριστιανοὺς, ἐλᾶς, ἐφσὰτ χαὶ ἐτνᾶς" ὁ ἐλᾶς 

γροσίων ἐννέα, τὸ ἐφσὰτ τεσσάρων. ἥμισυ, καὶ ὁ ἐτνᾶς δύο 

γρόσια χαὶ ροῦπι" πρῶτα ἦτον ὃ γιοθᾶς, εἰς τὸν ὑπανδρευμέ- 

νον τέσσαρα. ἥμισυ γρόσια, χαὶ εἰς τὸν ἀνύπανδρον τρία ἥμισυ" 

τότε οἱ χαλόγηροι καὶ οἱ παπάδες χαράτζι δὲν ἔδιναν, οὔτε 
ς Ν " τ , 5 ᾿ ε ε 

οἱ γεμιτζίδες, μὲ τὸ νὰ ἦναι ζαερετζίδες- αὐτὸς ὅμως ὁ βε- 
ζί δ "ρ ᾿ δέ ῃ ΕΣ. , ῃ ε " 
ίρης ἔοαλε νὰ δώσουν χαὶ οἱ καλόγηροι, χαὶ οἱ παπάδες, καὲ 

οἱ γεμιτζίδες- οἱ Ἑδραῖοι πρῶ ἴ ὃ γαράτζι τοὺς ἕ γεμιτζίδες " οἱ ραῖοι πρῶτα εἶχαν τὸ χαράτζι τους ξεχω- 

ριστό, τώρχ τοὺς ἔθχλαν χαὶ αὐτοὺς μαζὶ νὰ δίδουν, χαθὼς 

χαὶ οἱ Χριστιανοί. Αὐτὸς ἐν εὐχολίᾳ. ἔδινεν ἄδειαν, καὶ ἐκτέ- 

ζοντο ἐχχλησίαις - ὅθεν εἰς τὸν καιρόν του πολλαῖς ἐχτίσθηχαν, 

καὶ ἀνεχτίσθηκαν. 

Νικόλαος Μαυροχορδάτος, ἀπὸ δραγομάνος τῆς βασιλείας 

αὐθέντης Νπογδανίας δύο φοραῖς, τὴν πρώτην χρόνους τέσσα-- 
Α , ε ᾽ , δὲ ΄ὔ -“ δ , 

ρας, τὴν δευτέραν ἕνα, αὐθέντης δὲ Βλαχίας ἕνδεχα χρόνους, 

χαί τι πρός: ὀνομαστὸς διὰ τὸν πατέρα, ὅτι ἦτον ὁ ὀνομαστὸς 

ἐχεῖνος ᾿Αλέξανδρος ὁ ἐξ ἀπορρήτων, ὀνομαστὸς δὲ χαὶ διὰ τὸ 
 π ὔ 

ὀνομαστὸν ἱερὸν μοναστήριον τῆς ἁγίας Τριάδος, τὸ χαλούμε- 

νον Βαχαρέστι, ὅπου πλησίον τοῦ Βουχουρεστίου ἔχτισε, χαὲ 

εἰς τὸν ἅγιον Τάφον ἀφιέρωσεν᾽ ὀνομαστὸς δὲ χαὶ διὰ φιλο-. 

σοφίαν, ὡς ἄλλος τῶν αὐθέντων οὐδείς, καὶ διὰ τὸ περὶ Κα- 

θηχόντων βιόλίον, (τὸ ἔχω), ὁποῦ ἐσύνθεσεν ἑλληνικὰ χαὶ λα- 

τιγικὰ καὶ ἐτύπωσε χαὶ τὰ δύο. Αὐτὸς πρὸς. τοῖς, ἄλλοις ἔχει 

χαὶ ἕτερον σύγγραμμα ὀλίγον, ἕως τρεῖς χκόλλαις, οὗ ἡ ἐπιγραφή" 

() Παραλείπεται. 
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« Διάλογος περὶ ζωῆς καὶ θανάτου: τὰ τούτου πρόσωπα, ἄν- 

᾿θρῶποι φιλόῦλοι καὶ φιλόχοσμοι, θάνατος, διχασταί, ψυχαὶ σο- 

φῶν ἀνδρῶν...» 

Αὐτὸς ἔχει χαὶ ψόγον γνιχοτιανῆς, ἤγουν τουτουνίου, 

οὗ ἡ ἀρχή" « Οὐαὶ φασὶ τοῖς λέγουσι τὸ γλυχὺ πιχρόν, χαὶ 

τὸ πιχρὸν γλυχύ. ᾿Αλλ οὐ μόνον τὸ λέγειν γλυχὺ τὸ πιχρὸν 

οὐ τὰς τυχούσας ἐπιχοσμίζε: τῶν εὐθυνῶν, ἀλλὰ δὴ χαὶ τὸ 

παρεᾷν τὸ πιχρὸν τοῦ γλυχέος, χατεξανίστασθαι χαὶ τοὺς τού- 
- » ᾽ ΄« ΄ "ἢ 

τοῦ -πρόστάτας ἐπιχροτεῖν, οὐ μιχρᾶς κέκριται παρανομίας καὶ 

ἀδικίας »" καὶ τὰ ἑξῆς παράνω ἀπὸ μίαν κόλλαν. ἼἜχαμιε δὲ 

τὸν ψόγον αὐτὸν ἐναντίον τοῦ ἐπαίνου, ὁποῦ ἔχομε ΜητροφάΞ: 
ε “ὦ ς ᾿ ᾿ Κ ᾿ ΘΝ, ἐδὼ ΠΕΡῚ ἜΥΞ 

νης ὁ Γρηγορᾶς ὁ προγρχφεὶς, περὶ οὗ χαὶ ἐχεῖ, ὡς φαίνεται, 

ἔγραψα. ᾿Ιδοὺ χαὶ ἡ πρὸς τὸν Μητροφάνην τοῦ Νιχολάου ρόδα 
ΠῚ θ᾽ τ Α ἣν. “- ᾿" ,ὔ 

ἐπιστολή. « Τῶν μὴ συνιέντων τὸ γνῶθι σαυτὸν, χαθιστορήχασι 
δ . , “Υὦ - Δ ἘΞ Ε πάλαι τινὰ συγγράψαντα βίολον πολύφυλλον, παρατυχεῖν φι- 

λοσόφῳ, ὅπως ἀναγνοὺς ὅπῃ γνοίη τι οἷον εἰπεῖν παρὰ χορδὴν 

εἰρημένον κηρῷ σημειώσει" μετελθὼν ἀμέλει τὴν βιόλον ὁ φι- 

λόδοφος, καὶ οὐδαμοῦ ταύτης ὀρθὸν λόγον εὑρὼν, ἅπασαν τῷ 

χηρῷ χαταυιλύζει, χαὶ τῷ χαχῶς ταύτην συνθέντ' τε καὶ πο- 

νήσαντι οὑτωσὶ ἀποδίδωσι. Ἔδει μὴν οὖν, ἔδει καὶ ἡμᾶς τὸ 

σὸν τουτὶ εἰχαῖον λογύδριον μέλανος καὶ ἀσθόλης ἐμπλήσαντας 
» 

χαὶ ἀναχρεμψχαμένους ἐς αὐτό, οὕτως ἀπορρίψαι σοι τῷ τέχτονι 

τῶν χαχῶν. ᾿Εχεῖνο ζητῶ πρὸς ἐμαυτὸν, κατὰ τὸν παρὰ τῷ 
3 

"Σαμοσατεῖ Λυχίνον, πῶς ἂρ ἐς λαθύρινθον τοιοῦτον ἐμπέπτω- 

χας, χαὶ νόσον υξγίστην ἐνόσησας; Πόθεν τοσαῦτα καχὰ συνε- 
) ι » ε , - ν᾽ λέξω καὶ ἐν ὁπόσῳ χρόνῳ, χαὶ ὅπου χαταχλείσας εἶχες το- 

σοῦτον ἐσμὸν ἀτόπων καὶ διαστρόφων ὀνομάτων, ὧν τὰ μὲν 
» εἶν » ΕῚ - 

αὐτὸς ἐποίησας, τὰ δὲ χατωρυγμένα ποθὲν ἀνψασπῶν, καὶ το- 

σοῦτον βόρθορον συνερανίσας χατήντλησας τῶν ἀχουόντων, ἢ 

μᾶλλον τῆς σῆς χεφαλῆς, διαστρέφων τὴν γλῶτταν, καὶ ἡμᾶς 
Α “-“ ΄“ὡ » - « - 

τοὺς νῦν προσομιλοῦντας καταλιπών, πρὸ χιλίων ἐτῶν ἡμῖν 
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΄ὔ 4 , ᾽ὔ , ἱ , « , 

διαλέγῃ; χαὶ συσχευασάμενος ρήματα παμπάλαιά τε χαὶ ὑπὸ 
; ᾽ ᾿ ΕΣ “ ε “ « τὰ ΓΝ 

χρόνου Ὁ μά οΝ ), ἐχπαταγεῖς ἡμῶν τὰ ὦτα, οἰόμενος μέγα 

τι εἶναι τὸ ἕενίζειν περὶ τὰς λέξεις, καὶ τὸ καθεστηχὸς νό- 

μισμα τῆς φωνῆς παρακόπτειν; πόθεν ὃ ὦ εὐήθης, μεμάθηκας 

ἐν ταῖς περὶ τῶν καθόλου δείξεσι τὸν δεῖνα καὶ τὸν δεῖνα 

μάρτυρας παρεισάγειν, τί δέ σοι διὰ τοῦ Φραντζέσχου βεθού- 
“Ἃ , ὯΝ ΄Ν - ἐα . " ΡΞ , ᾿ 

ληται; ἢ τάχα μηδεμίαν ἔχων ἀπόδειζιν ὑγιᾶ, ἐπὶ τοῖς ἐχείνου. 

λόγοις, ὡς ἐς χρυσφήγετον καταπέφευγας; ᾿ΕἸ ὼ δὲ ἐν τῷ 

ψόγῳ τῆς νιχοτιανῆς, οὐ διὰ Φραντζέσχων χαὶ Γραμπουζέων 

τοὺς ἐμοὺς ἀποδέδ ξιχα λόγους, οὃς συρρο 
, - - 

ἃς ἔφης ἐπισπᾶσθάι 

σιέλων, τὰς τῇ σῇ μᾶλλον προσαρμοσούτας ὑπήνῃ, ἀλλὰ διὰ 
ΓΙ 

ἱ 

στερεμνίων καὶ φυσιχῶν ἀποὸδείξζεων " οὐκ ἐπιγέγραφα δὲ τοὐ- 

μὸν ὄνομα, οὔμενουν αἰσχυνόμενος, πῶς γάρ, ὅπου γε χαὲ ἐνα- 

ε 

Βασιλείῳ, μὴ ἔλεγχε λέγοντι τοὺς κακοὺς φανερῶς δήπουθεν 
ἢ » ὮΝ Ψ ,ὔ ,ὔ » 

καὶ ἀναΐδην, ἕνα μὴ σε μισήσωσιν. Ἀρ. 
“Σ 

ἣΝ ο᾽) Γυ] [5] Φ ο τ δΝε -ὦ ο) -ὦ “Ὁθ᾽ δὲ ε - τε ον - ὃὲ ν 
» ΕΗ » , . 5 ᾧ ὦ πὰς ἢ , Π " Π 

ἢ ἔτι ἐλεεῖν ἀνάγχη τὸν κάλαμον: ἀλλὰ χατά γε τὴν ἐμὴν, 

ὡς ἱστὸς ἀράχνης, ὡς ὕφχομα Πηνελύπης, τὰ σὰ διχλέλυνται 

ληρήματα" ὅθεν χαὶ τέλος τῇ ἐπιστολῇ ἐπιτίθημι- εἴθε δὲ 

τῶν ἐλέγχων ἀπόναιο ». 

Αὐτὸς εἶναι ἐχεῖνος ὁ αὐθέντης, πρὸς ὃν ἔγραψεν ὁ Μη- 
-" ᾿ ᾿ ᾿ ε τὸς ἌΣ τῷ , ἢ 

τροφάνης (Γρηγορᾶς) τὴν ἐπιστολὴν, ὁποῦ ἐχεῖ φαίνεται, χκαὲ 

τοὺς στίχους, οἱ ὁποῖοι ἐγράφησαν ἄνωθεν τῆς πύλης τοῦ ναοῦ 
ὅς, ε , γ᾿ ὍΣ ε ᾿ “ Τ , Η “-" ῇ Γ 

τῆς ἁγίας Τριάδος: ὁ δὲ ἅγιος Νικόλαος, ὁποῦ γράφουν οἵ 

στίχοι, εἶναι παρακκλῆσι εἰς τὸ αὐτὸ μοναστήριον τῆς ἁγίας 

Τριάδος. Αὐτὸς εἶναι ἐκεῖνος, πρὸς ὃν ἔγοχψε χαὶ ὁ Δρύστρας 

Γερόθεος τὴν ἐπιστολήν: τούτου υἱοὶ χαὶ διάδοχοι ἐστάθη- 

χαν, ὁ Κωνσταντάνόοδας, καὶ ᾿Ιωάνδοδας οἱ Μαυροχορδάται, 

καὶ αὐθένται μου: ὁ μὲν Κωνστχντήνθοδας αὐθέντευσεν εἰς 
7 

Βλαχίαν καὶ Μπ τογδανίαν δέχα φοραῖς, ἔκτισε δὲ χαὶ τὸ εἰς 
΄ Βουχουρέστι: ἱερὸν μοναστήριον τοῦ ἁγίου Σπ τυρίδωνος, ἀφιερώ- 
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» Ν » Ν “Ὁ » 7, , Α Α ᾿ ᾿ 

σας αὐτὸ εἰς τὸν τῆς ᾿Αντιοχείας θρόνον, διὰ τὴν πρὸς τὸν 

Σίλόεστρον ᾿Αντιοχείας . εὐλάδειαν, χαὶ ἀγάπην, ὁ ὁποῖος ἀπὸ 
ε τιν ᾽ Η ᾽ ΙΝ " 7, 

τὸ Γιάσι ὑπῆγεν εἰς Βουχουρέστι " ὁ δὲ ᾿Ιωάνοοδας αὐθέντευσε 

μίαν φορὰν μόνον εἰς Μπογδανίαν ὑπὲρ τοὺς τρεῖς χρόνους" 
Ἁ Ἐπ Ἀ Χ πτ τ ᾧ ““ “5 “75 ΡΣ Ξ ΓᾺ ᾽ ΄ “δ ΠΣ δῷ εἰς τοῦτον ἐγὼ ἐστάθηκα γραμματικὸς μεγάλος, καὶ καμινά- 

ρης, καὶ τὰ ἑξῆς, τὰ ὁποῖα εἰς τὸ βιόλίον μου. Κῆπος Χαρίτων 

εἰς πλάτος φαίνονται ἱστορούμενα. Αὐτὸς ἀπέθανε μανζίλης 

εἰς τὴν Πόλιν εἰς τὸ εἰς Μέγα Ῥέμα παράγι του, τῇ δευτέρᾳ τοῦ 

πάσχα, καθήμενος εἰς τὸ θρονὶ μὲ τὸ τζιμποῦχι εἰς τὸ στόμα 

τοῦ" τούτου ὁ υἱὸς ᾿Αλέξανδρος εἶναι τώρο δραγομάνος τῆς βα- 

σιλείας" ὁ δὲ ἀδελφός τοῦ Κωνσταντήνδοδας ἀπέθανεν εἰ: τὸ 
Χ 5» 7ὕ 

Γιάσι εἰς τὸν θρόνον του, ὅταν τὸ ἐκυρίευσαν οἱ Μόσχοθοι τὸν 
5 , 

Ηκᾷ Ἃ ὕ “ ἱ ΗΝ ᾿ Ἵ ἜΡΩΣ - πρῶτον χρόνον τῆς μάχης, χαὶ ἐταφὴ εἰς τὴν μητρόπολιν υὲ 

νὰν τὸ γεχροχράθόχτον εἰς τοὺς ὦὥμους τῶν" αἰωνία ἡ μιν. 

του. Τούτου ὁ υἱὸς ᾿Αλέξανδρος αὐθεντεύει τὴν σήμερον εἰς 

τὴν Μπογδανίαν. ᾿Απέθανε δὲ χαὶ ὁ Νιχόλαος βόδας, καὶ ἐ- 
ε 

τάφη ἐν τῷ μοναστηρίῳ αὐτοῦ αἰωνία ἡ ὑνήμ.η του. 
᾿ ᾿Αλέξανδρος ὁ Μαυροχορδάτος, ὁ πατὴρ τοῦ Νικολάου βόδα, 

ὁ σοφώτατος χαὶ ὀνομαστότατος, χαὶ ἐξαίρετος τῶν Ῥωμαίων, 

ὁ μέγας δρχγομάνος χαὶ ἐξ ἀπορρήτων ὀνομασθεὶς, ὡσὰν ἐμέ- 

τεχε χαὶ ἤξευρε χαὶ αὐτὸς τὰ τῆς βασιλείας ἀπόχρυφα, τὸ 
᾿ ε - ΕΣ ι 

τζιράκι, χαὶ ὃ διάδοχος τοῦ μαχαρίτου ἐχείνου καὶ περιφήμου 

Παναγιωτάχη μεγάλου δρχγομάνου, ὅστις ἦτο Πολίτης, ἀπὸ 

ἀσήμους γονεῖς, ἐχρημάτισε δὲ ἐπισημότατος: ὁ πατέρας του 

ἦτο γούναρης᾽ μικρὸ παιδὶ τὸ ἐπῆρεν ὁ Μελέτιος Συρίγου, ὁ 

θεολόγος χαὶ σοφώτατος ἄνθρωπος, τὸ ἔῤόχλε καὶ ἐσπούδαξεν 

ἑλληνιχὰ, λατινικὰ, περσικὰ, ἀραδικὰ, χαὶ τὸν ἔκαμε δραγο- 

μάνον τοῦ ἐλτζῇ τῶν Νεμτζῶν, μὲ καιρὸν ἔγινε καὶ δραγο- 

μάνος τῆς βασιλείας τῶν ὀθωμανῶν' τοῦτος ἀνεχαίνισε μέρος 

πολὺ τοῦ βασιλικοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου τῆς Πανλγίας εἰς τὸ 
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νησὶ τῆς Χάλχης, εἶναι χαὶ ζωγραφισμένος εἰς τὸ τραπεζαρίον" 

τοῦτος, δὲν ξεύρω διατὶ ἀνάγκην ἔδωκεν εἰς τοὺς ᾿Αρμενίους 

τὸ εἰς τὴν ᾿Ιερουσαλὴμ. ἐπίσημον ἱερὸν μοναστήριον τοῦ ἁγίου 

Γαχώθου τοῦ ᾿Αδελφοθέου τοῦτος ἐπὶ τοῦ βχσιλιχοῦ διθανίου 

ἐφιλονείκησε περὲ πίστεως μὲ ἕναν ἐφέντην, καὶ τὸν ἐθαύμα- 

σαν χαὶ οἱ Τοῦρχοι- ἡ φιλονεικία αὕτη εἶναι γεγραμμένη, καὶ 

γνωστὴ εἰς πολλούς, λανθασμένη δὲ χαὶ διεφθαρμένη ἀπὸ τοὺς 

ἀντιγρχφεῖς, οἵτινες ἀντιγράφουσι βιολίχ, χαὶ χαλὰ κάνουσι, 

δὲν τὰ διχόάζουσι δὲ ὕστερα νὰ διορθώνουν τὰ λάθη, ὅτι ἀ- 

νάγκη νὰ λαθάσωσι, καὶ χακὰ χάνουσι- καὶ οὕτω διεφθάρησαν 

πάμπολλα βιόλα, καὶ διαφθείρονται κάθ᾽ ἑκάστην ἀπὸ τοιούτους 

ἀμελεῖς, ἢ χαὶ ἀμαθεῖς ἀντιγραφεῖς" ὁ Θεὸς νὰ τοὺς χρίνῃ, ὅτι 

πολὺ χακχὸ χάνουσι. Μετὰ δὲ τὸν θάνατον τοῦ Παναγιωτάχη, 

ἔγινεν αὐτὸς ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὁ πολυμαθέστατος εἰς τὰ ἑλληνικὰ 

ὄχι μοναχὰ, ἀμὴ καὶ λατινικὰ, καὶ ἀρχθιχὰ, χαὶ περσικὰ ἐν- 

τελέστατος, πρὸς τούτοις χαὶ ἰχτρὸς ἐξαίρετος. Ἦ τος υἱὸς Νι- 

χολάου τοῦ Μιχυροχορδάτου εὐγενοῦς χαὶ πρώτου τῆς Χίου, 

μητρὸς δὲ τῆς δόμνας Ροξάνδρας τῆς σοφωτάτης. Αὐτὴ ἐστάθη 

μαθήτρια τοῦ σοφωτάτου, καὶ μεγάλου λογοθέτου τῆς μεγά- 

λης ἐχχλησίας ᾿Ιωάννου Καρυοφύλλη, χαὶ τόσον εἰς τὰ μαθή- 
" 

ματα ἐπροχώρησε, χαὶ ἔγινεν ὀγομαστὴ, ὁποῦ πολλοὶ ἀπὸ. τὴν 

Εὐρώπην χρήσιμοι ἄνθρωποι εἰς τὴν Πόλιν ἐρχόμενοι, ἤρχοντο, 

ἐσυνωμιλοῦσαν μαζί τῆς, καὶ τὴν ἐθαύμαζαν. Ἦτον θυγάτηρ 

ἐκείνου τοῦ περιφήμου ἄρχοντος Σχαρλάτου. Πρῶτον ἄνδρα 

εἶχε τὸν ᾿Αλέξανδρον αὐθέντην Βλαχίας, υἱὸν τοῦ Ῥάδουλ βόδα. 

τοῦ μεγάλου αὐθέντου Μπογδανίας. ὋὉ ᾿Αλέξανδρος ἐμαθε τὰ 

γραμματιχὰ εἰς τὴν Πόλιν εἰς τὸν ρηθέντα Καρυοφύλλην,. ἔπειτα 

ὑπῆγεν εἰς Πάδούαν, καὶ ἀρχίσας νὰ σπουδάξῃ τὰ φιλοσοφιχκὰ, 

χαὶ διαφερόμενος μὲ τοὺς σχολαρίους, συνέθη φόνος, χαὶ μὲ 

τὴν αἰτίαν τοῦ φόνου ἔφυγε, καὶ ὑπῆγεν εἰς Ρώμην" ἐδῶ. 
᾿ ᾽ 

ἐτελείωσε τὴν φιλοσοφίαν, χαὶ τὴν ἰατρικήν ὅθεν ἔχαμε βι-- 
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ὁλίον περὶ τῆς κινήσεως τοῦ αἵματος, τόσον σοφὸν χαὶ ἀναγ- 
- 
- χαῖον, ὁποῦ ἐτυπώθη πεντὲξ φοραῖς, χὶὶ πᾶλιν εἶναι δυσεύρε- 

Ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς Κωνσταντινούπολιν, καὶ ἔγινε μέγας 

ρήτωρ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας, ὕστερα δὲ χαὶ μεγάλος λογο- 

θέτης" ἐστάθη χαὶ διδάσχαλος εἰς τὸ σχολεῖον, καὶ εὔγαλε μα- 

θητὰς ἐξαιρέτους, τὸν Σεδαστὸν, ὁποῦ ἐστάθη διδάσχαλος εἰς 

Βουχουρέστι, χαὶ τὸν Σπαντωνῆ, ὁποῦ ἐστάθη διδάσκαλος εἰς 
᾿ , » ᾿ ᾿ , -- 

τὴν Πόλιν. Εκαμε τὴν περὶ συντάξεως γραμματικὴν, ἐξηγησε 

τὸ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς βιθλίον τοῦ ᾿Αριστοτέλους, καὶ 
ΓΣ «᾿ ὯΝ ᾿ 

τὴν ἐξήγησιν ταὐτην τώρα δπ α υξαδε εἰς ὅλα τὰ ἑλληνιχὰ 

᾿Ιουὸσχτχ ἅ» ὃ- ῶν Ξ 
Ἔ δες 

ἣν [ΟἹ ̓Ξ ο « (ολεῖχ - ἐσύνθεσε χαὶ τὸ βιδλίον τ 

ὃ δὲ υἱός του Νιχόλαος βόδας τὸ ἐτύπωσεν εἰς Βουχουρέστι 

τοὺς χιλίους ἑπταχοσίους δεχαέξ. [ω] --» ΓῚ - 

Κατ ἐχεῖνον τὸν χαιρὸν ἐστράτευσαν οἱ Τοῦρχοι, ὑπῆγαν 

εἰς Βιέναν, καὶ Μπέτζι λεγομένην, καὶ τὴν ἔπερναν, ἂν ὃ ρήγας 

Λεχίας ᾿Ιωάννης Σομπέτζχης, προσχαλεσμένος ἀπὸ τὸν βασιλέα 

Νεμτζῶν, δὲν ἐπρόφθανε βοηθός: μετὰ τὴν βοήθειαν τοῦ ὁ- 

ποίου, μετὰ Θεόν, οὐ μόνον τὸ Μπέτζι ἐγλύτωσεν, ἀμὴ χαὶ 

χατὰ χράτος ἐνικήθηχαν οἱ Τοῦοχοι. Τότε ὃ βασιλεὺς αὐτῶν 

σουλτὰν Μεχμέτης, ὥντας εἰς ᾿Αδριανούπολιν, ἐντραπεὶς καὶ 

θυμωθεὶς, τὸν βεζίρην ἔχοψε, τὸν ρεἴζ ἐφέντην ἐχρέμασε, τὸν 

δὲ ᾿Αλέξανδρον ἐφυλάχωσε μαζὶ χαὶ τὴν γυναῖχά του Σουλτά- 

νὰν, θυγατέρα ᾿Ιωαννάκη Χρυσοσχουλαίου, χαὶ τὴν μητέρα τοὺ 

Ρωξάνδραν, ὡς τάχὰ αὐτὸς τὸν ἐπαραχίνησε καὶ ἔχαμε τὸν 

πόλεμον χαὶ ἔχαμιε δρχγομᾶνον Τοῦρχον τὸν Σεφὲρ ἀγᾶ᾽ ὁ 

δὲ ᾿Αλέ ξανδρος φοξηθεὶς μὴ χάσῃ τὴν ζωήν του, ὡς οἱ οηθέν- 

πες, ἔταξε τριχκόσια πουγγία νὰ τὸν ἀφήσουν, ἐξ ὧν δίδων- 

τὰς μίαν ποσότητα ἐκεῖ εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν, χαὶ μὴ δυνη- 
Ψ » " , 

θεὶς νὰ τὰ ἀποπληρῶσ σῃ, τὸν ἔφεραν εἷς τὴν Πόλιν, καὶ πάλιν 
τ . ΄ὔ τὸν ἐφυλάχωσαν μέσα εἰς τὸ Ζιντὰν-χαπί: δίδωντας δὲ χαὶ 

“Ν᾽ » ΝΟ » ᾿ » ᾿ 9᾽ δ. 

ἐδῶ ἄλλην ποσότητα, χαὶ μὴ δυνηθεὶς οὐδὲ μ᾽ αὐτὰ νὰ τ' ἀπο- 
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, ᾽ γεμίσῃ τὰ τριαχόσια, ἐπῆραν ὅλο του τὸ τίποτες εἰς τὸ μιρέ: 

χαὶ μετὰ ὃξ μῆνας ἀπέθανεν εἰς τὴν φυλακὴν ἡ μητέρα του. 

χαὶ μετὰ ἐξ ἄλλους μῆνας ἐλευθέρωσαν χαὶ αὐτόν, χαὶ τὴν 

γυναῖκά του τώρα ἐδῷ μέσα εἰς τὴν φυλαχὴν ἐγεννήθη ὁ 

Νικόλαος βόδας. Μετὰ δὲ δύο μῆνας τὸν ἀπεχατέστησαν πά- 

λιν εἰς τὴν δραγομανίαν, τὸν ἐχάρισαν τὰ χρεωστούμενα, καὶ 

ὅλο τὸ τίποτές του, ὁποῦ εἰς τὸ μιρὶ ἐπάρθηχεν. Ἢ ἐλευθε- 

θία του λέγουσιν, ὅτι ἔγινε θεόθεν, διὰ ἕνα ὄνειρο, ὁποῦ εἶδεν 

ὃ βασιλεύς: τὸ ἤκουσα, ὅταν ἤμουν χαὲὶ ἐγὼ μέσα εἰς αὐτὴν 

τὴν φυλακὴν φυλαχωμένος διὰ πενῆντα πέντε πουγγίχ, χρέος 

τοῦ ᾿Ιωάνδοδα τοῦ αὐθέντου μου, ὁποῦ ἀδίκως μὲ ψευδομαρτυ- 

βίας ἐχθροί μου τινὲς, ὁ Θεὸς νὰ τοὺς συγχωρήσῃ, μὲ τὸ ἐ- 

φόρτωσαν " τὸ ὄνειρον φαίνεται εἰς τὸ φυλακῆς ἐγχκώμιο ν, 

ὁποῦ ἔκαμα, καὶ εἶναι εἰς τὸ βιόλίον μου τὸ καλούμενον Πα- 

τεριχὸν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου, ὁποῦ 

πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐτυπώθη καὶ αὐτό εἴθε δὲ χαὶ τὰ ἐναπο- 

λειφθέντα- ἔχωντας δὲ ὁ ἐξ ἀπορρήτων πολλὰ ἔξοδα τοῦ σε- 
᾿ ᾽ ν Α Ν , “ 

φερίου, καὶ μὴν ὄντας ἀρκετὸ τὸ διωρισμένο παρὰ τῆς βασι- 

Α᾽ δριχανούπολις χηρεύσασα: καὶ ἔχαμεν ᾿Αδριχνουπόλεως τὸν 
’ 

ἀπὸ Καστορίας σοφώτατον Γεράσιμον, ὅστις ἔγινεν ὕστερον 

καὶ ᾿Αλεξανδρείας, ὡς γέγραπται: καὶ αὐτὸς μὲν ἐπιτελοῦσε 
ἘΠ 9 ε Ὁ» 2 ἣ ΜΝ 

τὰ τῆς ἀρχιεροσύνης, ὁ δὲ ἐξ ἀπορρήτων ἔπερνε τὸ εἰσόδημα. ᾿ 

Κατὰ τοὺς χρόνους ἐχείνους ἔγινε μεγαλώτατος σεισμὸς, καὶ 
Α , ι 

μάλιστα εἰς τὴν Σμύρνην, καὶ ἐκρημνίσθηχαν πολλὰ σπήτια, 
» 7, » - , 

χαὶ πολλοὺς ἐπλόχωσαν- τότε ὦντας εἰς τὴν Σμύρνην καὶ 

Παρθένιος ὃ ᾿Αλεξανδρείας ἐπλαχώθη ἀπὸ τὸ σπῆτι καὶ ἀπέ- 

θανεν, ὁμοίως χαὶ ὁ ᾿Ιγνάτιος μητροπολίτης Σμύρνης " ἔγινε δὲ 

Αἰλεξανδρείας ὁ ρηθεὶς Γεράσιμος. 
᾿ 

᾿Εχείνους τοὺς καιροὺς συνέθη χαὶ ἐκεῖνο τὸ μεγάλο ζορ- 

μπαλίκι εἰς ᾿Αδριανούπολιν, καὶ ἐχατέθασαν ἀπὸ τὸν θρόνον 
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᾿ , Π ᾿ , ῃ "» ͵ . ι 

τὸν ρηθέντα σουλτὰν Μεγμέτην, χαὶ ἀνέοασαν τὸν σουλτὰν 

Σουλεῖυ ἀνην" ξχοντες δὲ οἱ Τοῦ ὕρχοι συχνοὺς πολέμους υὲ τοὺ 

Γερμανοὺς, καὶ πάντοτε δυστυχεῖς, ἐσυμθουλεύθησον νὰ πεν 
» ,ὔ ᾿ "» 

λοὺυν εἰς Γερμανίαν ποέσθεις νὰ ζητήσουν εἰρήνην: χαὶ ἐδια- 
᾿ Ἐ ᾿ 

λέχθησαν δύο, ζουλανθῖρ ἐφένδης χαὶ ὁ ᾿Αλέ ξανδρος, χαὶ ὑ- 

πῆγαν, καὶ ὕστερον ἀπὸ τέσσαρας γρόνους ἐγύρισαν. Δὲν ἐπέ- 

ρασαᾶν δὲ χρόνοι πολλοὶ, καὶ ἔχοντες πάλιν οἱ Τοῦρχοι πολέ- 
ι Χ 

μοὺς μὲ τοὺς Νέμτζους, μὲ τοὺς Μοσχύώθους, χαὶ υὲ τοὺς Λέ- 
͵ κ ι ᾿ ᾿ 

χους, χαὶ πάλιν δυστυχισμένους, μὲ τὸ νὰ ἧτον ἀρχιστράτη- 
Η͂ τς Β Β ΩἿ 

γος. ἐκεῖνος ὁ πρίγκιψ Εὐγένιος, ὃ στις ἐνίκησε τὰ στρατε ς-- ἝἜ ῷ τὶ Ὁ 

τῶν Τούρχων τόσον, ὥττε ὁποῦ ἠφανίσθησαν, ἐχάθηχεν ὁ βε- 

ζίρης, καὶ ὅλοι οἱ μετ᾽ αὐτοῦ πασάδες καὶ τὰ ἀσχέρια ὁποῦ 

εἶχον περάσει τὸν ποταμόν, μὲ γεφύρι, καὶ ἦλθαν ἐπάνω εἰς 

τὸν τόπον τῶν Νεμτζῶν ὁ δὲ βασιλεὺς δὲν ἐπέρασεν, ἔμει- 

νεν εἰς τὴν τένταν μετὰ ταῦ Μπουγιουχλὴῆ Μουσταφᾶ πασᾶ, 

μετὰ τοῦ μουφτῆ, χαὶ τῶν χαζιασχέριδων ἀπὸ τὸ ἐδῶθεν μέ. 

ρος, καὶ ἐπρόσταξε χαὶ ἐχάλασαν τὸ γεφύρι, διὰ νὰ μὴ γυ- 

ρίσουν ὀπίσω ᾿ ἀσκέρια, ἀλλὰ θέλοντες καὶ μὴ θέλοντες νὰ 

σταθοῦν εἰς τὸν πόλεμον, διὰ τοῦτο ὅλοι ἐχάθηκαν: καὶ ὁ 

βασιλεὺς βλέπωντας τὸν τόσον ἀφανισμόν, χαὶ ἀφίνωντας καὶ 

χαζνέ, χαὶ τζαντήρια, χαὶ ὅλα, ἔφυγε χαὶ ἦλθεν εἰς Μπελι- 

γράδι, καὶ ἀπεκεῖ εἰς ᾿Αδριανούπολιν. Ἔχοντες λοιπὸν οἱ Τοῦρ- 

χοι τοὺς πολέμους αὐτοὺς καὶ χαλασροὺς, ἐσυμθουλεύθηχαν 

περὶ τῶν πραχτέων, καὶ ἀπεφάσισαν νὰ στείλουν πάλιν ἐλ- 

τζῆδες- χαὶ οὕτως ἐστάλθηχαν ἀπὸ μέρους τῶν Τουρχῶν, ὁ 

ρεῖζ ἐφέντης Ραμ Μεχμέτης, καὶ ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὅστις τότε 

ἐτιμήθη. παρὰ τῆς βατιλείας μὲ τίτλον αὐθέντου, τὸ νὰ λέ- 
τ 

» ι " , , ι ᾿᾿ ὅὉ ι γεται δηλαδὴ ἐκλαμπρότατος μπέης, καὶ ἐξ ἀπορρήτων καὶ 

οἱ δύο ἰσότιμοι, καὶ αὐτοδύναμοι πρξσθεις - ὁμοίως ἐττάλθηχκαν 

χαὶ τῶν ἄλλων βασιλειῶν οἱ πρέσθεις ὅλο ἀπὸ δύο, καὶ αὐ- 

τοδύναμοι πληρεξούσιοι. Καὶ ἔγινεν ἡ συνέλευσις αὐτῶν εἰς τὴν 
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Καρλοδίτζαν, καὶ γενομένης πολλῆς λογοτριθῆς, ἔλαδε τέλος 
ὶ 

ε ἡ ἀναμέσον ᾿Οθωμανῶν, Γερμανῶν, Λέχων χαὶ Μοσχόθων ἀ- 

γάπη, δίδοντες ὀπίσω εἰς τοὺς Λέχους οἱ Τοῦρκοι τὴν Καμε- 

νίτζαν, καὶ ἀντιλαδόντες τὰ πέντε χαδηλίκια τῆς Μπογδα- 

νίας, Σουτζάδαν, Τζερνεοῦτζι, Χιρλέο., Χοτίνι, καὶ Σορόχαν, ὅ- 

ποῦ εἶχαν πάρει οἱ Λέχοι. Μετὰ τούτους εἰρήνευσαν καὶ μὲ 

τοὺς Βενετζάνους, δίδοντες οἱ Βενετζάνοι ὀπίσω τὸν Ἔπαχτον 
ς 

καὶ ἄλλους παραθαλασσίους τόπους, καὶ χρατήσαντες τὸν ΜὼΞ 

0). δὲ ὧς τὴ ἣν ὦ οὐνὰ ρὸν αἱ χαὶ τὴν Πρεδεζαν. ᾿Επιστρέψαντες θ 
ς » Ν ἦγε ᾧ 

δὲ οἱ ἐλτζίδες, ρεῖ ἐφέντης καὶ Αλέξανδρος, χαὶ πλησιάσαν- 

σ 
΄ 

τες τρεῖς ὥρας σιμὰ εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν, ὁποῦ ἦτον ὁ βα- 

σιλεὺς, εὐγῆχεν ὁ τεφτερδὰρ ἐφέντης εἰς συνάντησιν αὐτῶν" 
, 

πλησιάσαντες ἔτι ᾿'μιᾶς ὥρας διάστημα, εὐγῆχε καὶ ὁ χεχᾶ- 

γιάμπεης, καὶ τοὺς ὑπεδέχθη, χαὶ ἐλθόντες εἰς τὰ τζαντήρια, 

τοὺς ἐφίλευσεν " ὕστερα ὅλοι ἀντάμα μὲ ἀλάγι, καὶ μὲ τὰ γράμ- 

ματα τῆς ἀγάπης βαστῶντές τα εἰς τὰς χεῖρας, ὑπῆγαν “εἰς 
᾿ ͵ 

τὸν ἐπίτροπον καὶ τοὺς ἐφόρεσε σαμουρόγουναις, χαὶ πέρνων- 

τάς τους ὑπῆγεν εἰς τὸν βασιλέα, καὶ τοὺς ἐφόρεσε χαὶ ὁ βᾶ- 
, 

σιλεὺς σαμουρόγουνας, καὶ οὕτως ἦλθαν εἰς τὰ χονάχια τους. 

Α᾽ πὸ τότε λοιπὸν οἱ μεγιστᾶνες δὲν τὸν ἔλεγαν πλέον τερτζι- 

μάνον, ἀλλ ἐλτζήπεην, ὅστις μετὰ ταῦτα ἔκαμε παραίτησιν 

τοῦ ὀφφικίου τῆς μεγάλης δραγομανίας εἰς τὸν Νικόλαον βό- 

δαν. Εἶχε δὲ υἱὸν καὶ ἄλλον, ὀνόματι ᾿Ιωάννην, εὐμορφώτατον, 

ὅστις διεδέχθη τὴν δραγομανίαν, ἀφοῦ ἔγινεν ὁ ἀδελφός τοῦ 

Νικόλαος αὐθέντης Μπ ἀξ ρων χαὶ μετὰ τὸν θάνατόν του ἔ- 

γίνε καὶ Βλάχμπεης, καὶ μετὰ δύο χρύνους ἀπέθανε χαὶ αὐτὸς 

εἰς τὸν θρόνον του εἰς Βουχουρέστι: αἰωνία ἡ μνήμη του. 

Τοσαῦτα χαὶ περὶ τοῦ ἐξ ἀπορρήτων ᾿Αλεξάνδρου - αἰω- 

νία ἡ μνήμη του. Τοῦτος χοντὰ εἰς τὰς ἄλλας ἀρετάς, ὁποῦ 

εἶχεν, εἶχε χαὶ αὐτήν, τὸ νὰ μὴ μένῃ ποτὲ ἀργός, ἐνθυμού- 
7 

ὕξνος τό, χρόνου φείδου" διὸ ἔχανε χρεία, μὴν ὄντας σὺ- 
ν 
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νομιλία, ἢ νὰ ἀναγινώσχῃ, ἢ νὰ γράφῃ, ἢ τὸ θαυμασιώτερον, 

ἕνας τοιοῦτος ἄρχοντας νὰ προσεύχεται τόσον, ὥστε ὁποῦ χαὶ 

εἰς τὸ χαΐκχι, καὶ εἰς τὸ ἄλογο χαθχλάρης ἐμελετοῦσε ψαλμοὺς 

καὶ εὐχάς: ἀκούσατε, ἡγεμόνες, χαὶ σύνετε, μάθετε αὐθένται 

καὶ ἄρχοντες, καὶ ζηλώσατε! Ἤθελα, καὶ ἔπρεπε, νὰ γράψω 

ἐδῶ καί τινὰς εὐχάς, ὁποῦ αὐτὸς ἐσύνθεσε, καὶ ἐσυνείθιζε χά- 

θ᾽ ἡμέραν καὶ τὰς ἔλεγε, καὶ διὰ νὰ μὴ φανῷ ὀχληρὸς μὲ τὴν 

πολυλογίχν, τὰς ἄφηκα χαὶ αὐτάς, ὡς χαὶ ἄλλα. 

Ὕστερα δὲ ἀπ αὐτὸν ἕως τῆς σήμερον ἐδραγομάνευσαν 

ἕως εἴκοσιν, ἀμιὴ ὡς τοῦτον οὐδείς: καὶ ὕστερον ἀπὸ τὸν Νι- 

χόλαον αὐθέντευσαν εἰς Μπογδανίαν, ἕως εἴχοσι, καὶ ἄλλοι τό- 

σοί εἰς Βλαχίαν, ἀλλὰ ὡς τοῦτον, καὶ ὡς τὸν Κωνσταντῖνον, 

καὶ τὸν Σερμπάνον, κανείς" διὰ τοὺς κατωτέρω δύο ἀκόμη 

γράφω, χαὶ ὄχι ἄλλον. 

᾿Αλέξανδρος ψηλάντης, υἱὸς τοῦ ἄγα Γιαννάκη, υἱοῦ 

χατμάνου Κωνσταντίνου, ἀπὸ καπιχεχαγιᾶς ἔγινεν αὐθέντης 

Βλαχίας, εὐθὺς᾽ μετὰ τὴν ἀγάπην. Τοῦτος ἐστόθη ἐπίσημος 

διὰ τὴν πολυχρόνιον αὐθεντείαν, ὅτι αὐθέντευσεν ὑπὲρ τοὺς 

ὀκτὼ χρόνους, ὡς ἄλλος οὐδεὶς τώρα. εἰς αὐτοὺς τοὺς χαιρούς, 

ἐπίσημος διὰ τὴν χαλοσύνην χαὶ ἐλεημοσύνην, χαὶ ἄλλα χαλὰ 

ὅποῦ εἰς τὴν Βλαχίαν ἔκαμε, καὶ διδασκάλους ἐδιώρισεν εἰς 

τὰ σχολεῖα μὲ μεγάλους μισθούς, καὶ τροφὰς πτωχῶν μαθὴ- 

τῶν ἐτησίους ὑπὲρ τὰ εἴχοσι πουγγία " ἐπίσημος διὰ τὸ μο- 

ναστήριον, ὁποῦ πλησίον τοῦ Βουχουρεστίου ἔχτισε, καὶ εἰς τὸ 

ἐν τῷ ἁγίῳ Ὄρει ἱερὸν μοναστήριον τοῦ Γρηγορίου τὸ ἀφιέ- 

ρώσεν᾽ ἐπίσημος καὶ διὰ τὴν νέαν αὐθεντικὴν χούρτην, ὁποῦ 

ἐκ θεμελίων ἔξω τοῦ Βουχουρεστίου ἔχτισεν, ὅτι ἡ πρώτη ἡ 

παλαιὰ εἶναι κατὰ μεσῆς᾽ ἡ δὲ προτητερινὴ ἡ ἐξ ἀρχῆς, ἧἦ- 

τον εἰς τὸ Τιργόθιστον, τρεῖς ἡμέρας μαχρὰν τοῦ Βουχουρε- 

στίου, καὶ διὰ τὸ μάχρος ἀπὸ τὸ Βουκουρέστι, χαὶ τὸν Δού- 

ναύιν, τὴν ἄφηκεν ὁ Σερθάνθοδας, νομίζω, ἢ ὁ ἀδελφός του 
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Κωντταντήνοοδας, χαὶ ἐλθόντες εἰς Βουχουρέστι ἔχτισαν τὴν 

χούρτην, τὸ πολάτιον, ἤγουν τὰ αὐθεντικὰ ὀσπήτια. Τέλος 

ἐμαζιλεύθη, ἐξωρίσθη, ἀνεκχλήθη, ἦλθεν εἰς τὴν Πόλιν, καὶ χά- 

θηται τῶρα εἰς τὸ εἰς τὸν Κουρούτζεσμιε ὀσπήτιόν του, ὁποῦ 

τὸ λέγουν πενταχοσίων πουγγίων καὶ περισσότερον, ὅτι ἐσή- 
᾿ Νι 

χωσε πολὺν πλοῦτον ἀπὸ τὴν. Βλαχίαν, ὡς οὐδεὶς ἕτερος τώρα 

εἰς αὐτοὺς τοὺς χαιροὺς. 

Γρηγόριος Τκίκας, υἱὸς τοῦ ἀποχεφαλισθέντος ᾿Αλεξάνδρου 
7 

Γχίκοα, ἀπὸ δραγομάνος χαὶ αὐτὸς ἔγινε Βλάχμπεης, χαὶ τὸν 

πρῶτον χρύνον τῆς μάχης ἐσχλχοώθη ἀπὸ τοὺς Ρούσσους, ἐση- 

χώθη ἀπὸ τὴν Βλαχίαν, καὶ ἐστάλθη εἰς Πετρούπολιν εὐθὺς 

δὲ ὁποῦ ἐτελείωσεν ἡ ἀγάπη, ἐστάλθη ἀπὸ τὴν ἜΡΑΘΨΕΝΝ 

αὐθέντης εἰς Μπογδονίαν. Καὶ ἐστέρχθη μὲν χαὶ ἐδεοχιῴθη χαὶ 

παρὰ τῆς θϑασιλείας τῶν ᾿Οθωμανῶν, πλὴν σὰν μὲ στανιὸ, κά- α 

νωντας, ὡς λέγε: ὁ λόγος, τὰ πιχρὰ γλυχά" ὅτε μετὰ δύο 
, . , Ε χΖ ἃ ᾿ “« Ἀ , 

χρόνους ἐστάλθη καπιτζίμπασης, καὶ ἐπῆρε τὸ χεφάλι του" 
Ν ᾿ , ΕῚ 

μα, διὰ νὰ μὴ σκαν- χαὶ ἀγχαλὰ μὲ αἰτίαν ἄλλην χαὶ ἔγχλη 
ς 

δαλισθῇ ἡ βασιλεία τῶν Ρωσσῶν, ἡ ἀληθινὴ ὅμως αἰτία ἦτο 

υὲ τὸ νὰ ἦτον ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὴν Ρωσσίαν, καὶ φρονεῖ τὰ 

τῶν Ῥώσσων, καὶ τὸν ἔχουν οἱ Ῥῶσσοι χατάσχοπον. ᾿Αλλ ἐ- 

πειδὴ ἀνεφέραμεν περὶ τοῦ πατρός του, ἀχόλουθον εἶναι νὰ 

γράψωμεν καὶ περὶ αὐτοῦ" καὶ λοιπὸν λέγομεν. 

᾿Αλέξανδρος ὁ ρηθεὶς ἦτον ἐκ μὲν τοῦ πατρὸς Ῥχίκας; 

ἤγουν ᾿Αρθανίτης- τῶν δὲ Γχίγχιδων τὸ γένος τοῦτο ἐπίση- 

μον, ἣ παλαιὸν καὶ αὐθεντικόν- ἐκ δὲ μητρὸς Μαυροκορδά- 

τος, υἱὸς Ῥωξάνδρας, “θυγατρὸς τοῦ ἐξ ἀπορρήτων" εἶχε δὲ ἀ- 

δελφὸν ΕΝ μέγαν δραγομάνον: ἀφοῦ δὲ ἐχεῖνος αὐ- 

θέντευσεν, ἔλαθεν αὐτὸς τὴν δραγομανίαν. Κατὰ δὲ τὸ χιλιο- 

στὸν ἑπταχοσιοστὸν τεσσαραχοστὸν πρῶτον ἔτος, εἰκοστῇ ἕχτῃ 

Γανουαρίου, πρώτῃ ὥρᾳ τῆς νυχτός, ἔστειλεν ὁ ἐπίτροπος χαὶ 
" » Ν " ; ν » βω δ» “Ὁ ι .] " 

ἔφερεν αὐτὸν, χα! εὐθὺς ἀφοῦ ἐμθῆχε, χωρὶς νὰ τὸν σογλεν- 
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ὕ, Α » , σεν 9 ᾿ ἜΝ, πς. γ 4 ᾿ 9 ι 

τερντίσῃ, τὸν ἐσήχωσεν εἰς τὸ χάψι τοῦ Μουζούραγα εἰς τὸ 

τουμπροῦχι" τῇ τρίτῃ δὲ ΘΕ ὑπῆγεν ὃ μπα-:χαπιχουλοὺχ 

Αἰ πδήαγας υἱὲ καμία εἰκοσαριὰ τ τζοχαντάριδες εἰς τὸ εἰ: τὸ Φα- 

γάρι ὀσπήτιόν του, καὶ χτυπῶντας χαὶ χλοτζῶνται τὴν πόρταν, 
"» Ἔ » 7, "» » ᾿Νδ 

τὴν ἄνοιξεν, ἐμόῆχκεν, ἀνέθηκεν, ἐδούλλωσε τοὺς ὀδόδες, καὶ 

τὸ λιμάνι, καὶ ἔπεσε, καὶ ἐκοιμήθη: τὸ δὲ ταχὺ ἦλθαν ἄν- 

0  δεφτερδάρη, χαὶ ὁ μεγάλ σιλιχὸς ἰμπρογόρης ρῶποι τοῦ δεφτερδάρη, χαὶ ὁ μεγάλος βασιλικὸς ἰμπροχόρης, 
᾿ 5 ᾽"» [ ᾿ » , ἢ , ι νο , 

χαὶ ἀνοίξχντες ὅλους τοὺς ὀδάδες χαὶ σεντούχια χαὶ δολάπια, 

ἔγραψαν τὰ πράγματα ὅλα: χαὶ τὴν αὐτὴν νύχτα ὑπῆγεν ὁ 

ἰμπροχόρης χαὶ εἰς τὸ χωρίον Κουρού-τζεσμὲ, καὶ ἐθδούλλωσε 

χαὶ “τὰ ἐκεῖ ὀσπήτιά του, καὶ ἔγινε μεγάλη ἐξέτασις διὰ τὶ 
᾽ὔ ͵ , " ΔΙ, » , 

τίποτές του" χαὶ τὸ πλέον πολύτιμον τὸ ἔδαλαν εἰς μαγούνα, 

χὰ τὸ ἔφεραν εἰς τὸ μπάμπι-χουμαγιούν, ἤγουν τὸ βασιλικὸ 
ἐπε τὶ χ πλέ ἐχλεχτά ᾿, ΣΑΘ ρρ ὰν εἶ λο Ε 

σαραγ" χαι τὰ πλξὸν ϑιχλεχτζτα, Ὥγουν τοροσέριχα, μα ᾿αματὶ- 

χὰ χαὶ ἀσημιχκὰ τὰ ἐπῆραν ἴσα εἰς τὸν βασιλέα ὁ δὲ βασι- 

λεὺς ἄλλα μὲν ἐκράτησε, ἄλλα δὲ ἔστειλε μέσα εἰς τὸ ἐντε- 

ροὺν χασνεσί. Καὶ ὁ βὰς ἄθλιος γπεηδμἑανο ἐκείτετο εἰς τὴν 
ἮΝ » Ν ε . 

φυλαχὴν μὲ δύο ἀλυσίδα δ τὰ ποδάρια ὁ δὲ χεχαγιάμπεης 
"“ ν , , δ, ι 

ἔστελνε τὸν χιχτίπην του ἀχολούθως τὰς τρεῖς ἡυέρας, δύο χαὶ 
“Ὁ “, Ἀ' ε ἈΝ τε 

τρεῖς φοραῖς τὴν ἡμέραν, καὶ τὸν ἐρωτοῦσε διὰ τὸ τίποτές 

του ἐχεῖνος δὲν ἔλεγεν ἄλλο, παρὰ πῶς, ὅ,τι καὶ ἂν ἔχῃ, μέσα 
5 - ἣν ᾿ ἥν ἃ γῆν αν εἰς τὸ σπῆτι του εἶναι, καὶ οἱ ἄνθρωποί του τὸ ξεύρουν. Τῇ 

δὲ ΤΟΣ. Ξ ΄, » ι “Ὁ . ,ὔ ᾿ 3 
ξ:. πρῶτὴῇ Φε ρουχροίου ἄνοιζᾶν ολὰ τοῦ τὰ χύρτιχ, τὰ ξο!ιαᾶ- 

ὃ 

όασαν, καὶ εὑρέθηχαν ὁμολογίαι τριακοσίων Ἔν τὶ πουγ- 

γίων, ἄσπρα μετρητὰ ΠΤ τὰ εἴχοσι, καὶ μὲ τὴν ὕλην τῶν 
, ὗ Ὰ ΕῚ » , κ » , ἊΝ 

ὀσπητίων, χαὶ μ' αὐτὰ τὰ ὀσπήτια πὲρ τὰ ἑπταχύσια. Τὴν 
» ΙΝ ε “-“ 5» ᾿ ᾿ 

ἰδίαν ὥραν ὁποῦ ἐσήκωσαν τὸν δραγομάνον, ἐξώρισαν καὶ τὸν ὙΥ 0)» 

.4.-} 
[Ο [ΠῚ 0)». Θ ω.»-. « « “-- « ΟἽ τὰν 

΄Ν' Ω ) 

ς τὴν Κανστάνπολιν τὴν πατρίδα του" αἱ δὲ 

αἰτίαι τῆς τοιαύτης χαταδίκης διάφοροι ἐλέγοντο, χαὶ πρὸς 

τοῖς ἄλλοις, ὅτι ἐπιάσθηχε γράμμα, ὁποῦ ὁ δρχγομάνος ἔγρα- 
- 

ς: τοὺς Γερμανοὺς πῶς τὰ δῶρα, ὁποῦ ἔστειλαν εἰς τὸν 
-ς- 

[ - Ο᾽ ΡΤῊς 
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ρεῖς ἐφένδην, εἰς ἄλλα πρύσωσα τὰ ἔδωκεν. Αλλοι λέγουν πῶς: 

εἶναι διὰ τὰ σύνορα τῆς Βόσνας, ἐπειδὴ εἰς τὰ τρατάτα δὲν 

περιέχονται καθαρὰ τί λογῆς νὰ ξεχωρ!σθοῦν, ἀλλὰ μὲ λέξεις 

ἐχθίδοχας, τὰς ὁποίας οἱ Γερμανοὶ τὰς μεταχειρίζονται τώρα 

χαθὼς θέλουν, χαθὼς τοὺς συμφέρει" καὶ ἄλλοι πῶς εἶναι διὰ. 

τὴν ὑπόθεσιν τοῦ Βελιγραδίου, τὸ ὁποῖον οἱ Γερμανοὶ εὐθὺς: 

τότε εἰς τὰς ἀρχάς, ὁποῦ ἐνικήθησαν, ἦτον διὰ νὰ τὸ δώσουν, 

ὃ δὲ ρεῖς ἐφέντης μετὰ τοῦ δραγομάνου τὸ ἀνέοαχλε, λέγων- 
-“ , , ἤ « ν᾿ Ψ' ς ᾿ 7. 

τας, πῶς πρέπει νὰ προσμείνουν, ἕως νὰ ἔλθῃ ὁ ἐλτζῆς τῆς 

Φράντζας, καὶ ἔτζι ἔχοντες χαιρὸν οἱ Γερμανοὶ τὸ ἐχρήμνισαν, 
᾿ κ᾿ ᾿»ῃ"᾿ἣ΄ ͵ ἘΝῚ ΄ χαὶ τὸ ἔδωκαν χρημνισμένον. Τῇ δεχάτη Φεθῤρουσρίου μηνυ- 

θεὶς ὁ ἐπίφροπος. ἀπὸ τὸν βασιλέα, ὑπῆγε καὶ ἔκαμε μίαν ὥ- 

ρᾶν, γυρίζωντας εὐθὺς ἐπρόσταξε καὶ ἐμόῆκαν εἰς τὸ χάψι ὃ 

μουζούραγα ς, ὃ σοὐμπασης, χαὶ ὃ χασάσπασης, χαὶ εὔγαλαν τὸν 
ταλαίπ δ : , -“ (πὸ δύ ᾽ " κ᾿ » ᾿ ὶ 

ίπωρον δραγομάνον, βαστῶντές τον δύο ἀπὸ τὸ ζωνάρι, καὶ 

τὸν ὑπῆγαν ἐμπρὸς εἰς τὸ ἀλάϊ κιόσκι εἰς τὸ Δεμὶρ χαπί, ὁποῦ 

ἐχάθετο ὁ βασιλεύς: ἐφώναξε δὲ ὁ ἀρροίζιχος" « Πατισαχίμ,- 

πεντίνου δεδλετὲ, σαδακάτιλε χιζμὲτ ἱττίμ, ἀδαλὲτ 

ἐγλέ! » ὅμως συγλεντίρμεσδὸν τὸν ἀπεχεφάλισαν. Τῇ ἐνδε- 
δ Ὁ ᾿ ͵ δ Ὁ ᾿ » , Η ΄ ΄ 

κάτῃ διὰ προσταγῆς τοῦ ἐπιτρόπου ἐπροδιθάσθη εἰς τὸ ὀφφίχτόν « 
Ἁ “ ᾿ 7 “ “᾿ γ΄ “ ͵ 

του τὸ. τῆς μεγάλης λογοθεσίας τῆς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης 

ἐκχλησίας ὁ μέγας σχευοφύλαξ ἰχτρὸς Μιχαλάκης Μαμορᾶς" ὃ 

δὲ μέγας χαρτοφύλαξ, καὶ μέγας σπαθάρης Μιχαλάχης Ρωσσέ- 

τος εἰς τὸ τοῦ μεγάλου σκευοφύλαχος, καὶ μέγας χαρτοφύλαξ 

ἔγωνς ὁ μέγας σουτζλιάρης ᾿Αλέξανδρος Σοῦτζος: τῇ δὲ εἰκο5 

στῇ ὁ ἐπίτροπος ἐφόρεσε χαδδάδι διὰ δραγομάνον τὸν Γιαν- 
, - νάχην Μπόγδανον, τὸν ἐπρόσταξε δὲ νὰ μὴν ἀνχχατώνετα: εἰς 

᾿ ,ὔ 

τὸ ὀμούρ, ὡς ὁ ἄλλος, παρὰ μόνον εἰς τὸ τοῦ δραγομανλικίου. 

Τοῦτος ἦτον ἀπὸ τὴν Τζάραν, ὡσὰν νὰ πῇ: ἀπὸ τὰ χω- 

ρία. τῆς Μπογδανίας, τὸ ἐπινόμι Καλμούχης, ποταπὸς τὸ γέ- 

νος, ἀρχὴ δὲ τοῦ γένους του χαὶ τιμή. ᾿Απελθὼν δὲ εἰς τὴν 
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Πόλιν, ἔγινε γραμματικὸς ᾿Αλεξάνδρου τοῦ ἀποχεφαλισθέντος, 

εἶτα καὶ χαπικεχαγιᾶς τοῦ αὐθέντου τῆς Βλαχίας Γρηγόρθοδα 

τοὺ Γχίχα, ἀδελφοῦ τοῦ ἀποχεφαλισθέντος, χαὶ ἀπὸ χαπιχεχ ο- 

γιᾶς δραγομάνος, καὶ ἀπὸ δραγομάνος μετὰ καιρὸν αὐθέντης 

ΜΝπογδανίας τῆς πατρίδος του, χαὶ ἀπὸ Καλμούχης ὑξετωνο- 

μάσθη δι εὐφημίαν Καλλιμάχης. Τότε εὑρέθηχα χ' ἐγὼ εἰς 

Μπογδανίαν ἐλθὼν ἀπὸ Βλαχίαν, μὲ τὸ μέγα χαὶ πηχιαῖον 

ξύλον τοῦ τιμίου Σταυροῦ, (προσχυνοῦμεν τὴν δύναμιν του) 

ἐλεημοσύνην ζητῶν. διὰ τὸ ἱερὸν μοναστήριον τοῦ Χλωροποτά- 

μου, χαὶ λαμθάνων πλουσίως. Τότε συνέθη καὶ ἡ ἀπὸ τῆς 

βασιλείας ἀποστασία ἑνὸς σουλτάνου ἀδελφοῦ τοῦ Ταταρχάνη, 

μὲ τὸ νὰ ἐζητοῦσε νὰ εὐγάλῃ τὸν ἀδελφόν, νὰ γίνῃ αὐτὸς 

Ταταρχάνης" ἡ δὲ βασιλεία διατὶ δὲν τὸν ἤθελε, ξέχασα τὴν 

αἰτίαν: χαὶ πατήσας τὴν Μπογδανίαν, ὡς γειτονεύουσα τῆς 

Ταταρίας ἡ Μπογδανία, τὴν ἐλεηλάτησε, καὶ ἐσχλάδωσε πολ- 

λούς, χαὶ ἦλθεν ἕως εἰς τὸν ποταμὸν Προῦτον, πλησίον τοῦ 

Γιασίου τέσσαρας ὥρας ἐκίνησε γὰ ἔλθῃ καὶ εἰς τὸ Γιάς, νὰ 

ἁρπάξῃ, νὰ ρημάξῃ, νὰ σκλαδώσγ, χαθὼς καὶ τὴν Τζάραν. Ἡ 

δὲ δύναμις τοῦ τιμίου Σταυροῦ, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν τοῦ ἐν αὐτῷ 

σταυρωθέντος μεγάλου θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν ᾿Τησοῦ Χριστοῦ, 

{προσκυνοῦμεν τὸ ὄνομά του), φῶς φανερὰ τοὺς ἐμπόδισε, Σε- 

πτεμορίου δεχάτῃ τετάρτῃ, ἀνήμερα τῆς ὑψώσεως τοῦ Σταυ- 
ροῦ" τότε γὰρ εἶχαν χινήσει, καὶ εὐθὺς τὴν αὐτὴν ὥραν εἶχαν 

γυρίσει, μὲ τὸ νὰ μὴν εἶχαν συμφωνήσει. Καθὼς ποτὲ τὸν 

Χοσρόην βασιλέα Περσῶν, χαὶ ἄλλους ἡ δύναμις τοῦ ἁγίου 

μανδηλίου ἐμπόδισεν, ὁποῦ ἐπολεμοῦσαν τὴν "Ἔδεσσαν, εἰς ἣν 

ἦτο τὸ ἅγιον μανδήλιον (μεγάλη ἡ χάρις του). Τοῦτο δὲ τὸ 

θαυμαστὸν ἐμπόδιον, φυγόντες τινὲς Μπόγδανοι ἀπὸ τὸ τάρυ.- 

πουρο τῶν Τατάρων, ὁποῦ ἦσαν σχλαθωμένοι, χαὶ ἐλθόντες εἰς 
" ΕῚ -“ τὸ Γιὰς, τὸ ἐδιηγοῦντο εἰς τοὺς ἄρχοντας καὶ εἰς ὅλους, καὶ 

» , Ν “ “ .« - » ὅλοι ἐδώχαμεν δόξαν τῷ τῶν ὅλων θεῷ, ἀπηλπισμένοι ὄντες, 
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χαὶ τὰ τῶν ἀπηλπισμένων παθόντες, θρήνους, χαὶ χλαυθμοὺς 
᾿ ᾽ , ᾿ ε » , Ψ » ; »: ,ὔ ΕΥ 

χαὶι ὀδυρμούς" χαὶ ὁ αὐθέντης μὴν ὥντας εἰς τὸ Γιάς, ἦτον 

ἀχόμιη εἰς τὴν Πόλιν, προσμένωντας νὰ χαταπέσῃ ἡ ἀποστασία, 
ΓῚ 

χαὶ εἶτα νὰ ἔλθῃ. Ἢ ἱστορία αὕτη φαίνεται εἰς πλάτος μὲ 

ὅλα τὰ, περιστατιχά τῆς εἰς τὸ βιολίον μου Κῆπος Χαρίτων 

λεγόμενον. Τοῦτος ὁ ἡγεμὼν ἦτο πραότατος, ἄλλος Διονύσιος 

Σκοπέλων (2), καὶ μετὰ τρεῖς χρόνους μανζιλευθείς, χαὶ ἐλθὼν εἰς 
,« ᾿ , « , - ε δΝΝνὕ, , 

τὴν Πόλιν, χαὶ ζῴσας ὡς λέγουν, ἕως ἔχατον ὀέχα χρόνους, 

ἀπέθανεν εἰς τὸ εἰς τὸν Κουροῦ-τζεσμὲ ὀσπήτιόν του ἐν εἰρήνῃ. 
" τ νη ᾿ 

Γρηγόριος, τούτου υἱός, αὐθεντεύσας εἰς Μπογδανίαν᾽ μετὰ 

τρεῖς ἢ τέσσαρας χρόνους (ζω, ἐφέρθη εἰς τὴν Πό) ἱ ρεῖς ἢ τέσσαρας χρόνους, νομίζω, ἐφέρθη εἰς τὴν Πόλιν, χαὶ 

ἀπεκχεφαλίσθη, μαζ ἱ χχὶ ὁ Νιχολάχης Σοῦτζος μπὰς χαπιχεχα- 
» 

γιᾶς τοῦ καὶ μέγας δρχγομιάνος, τῷ πρώτῳ ἔτει τοῦ πολέμου, 
[7 ἣ, » Ν 7 » - , ΄ “ Ὸ - 

ὅταν τὰ εἰς Μπογδανίαν ἀπελθόντα ἽΝ τῶν ἘΟΩΜΝΝ 

ἐνικήθηκαν ἀπὸ τοὺς Μοσχόῤδους, χαὶ ἐδιώχθηχαν, διὰ νὰ σχε- 
“ φᾷ , -“-Ἢ ἣΝἐΝ -" 3 . » -“- “- 

πασθὴ ἡ ἐντροπὴ τοῦ διωγμοῦ μὲ τὸν φόνον αὐτῶν τῶν ἀθώ- 
; ες ᾿ -ἰὧᾳ ἡ , ΡΝ ἣ Ὄ δι Ὁ} ἢ 

ων, τάχα πῶς δὲν ἐχυδέρνησαν χαλῶς τὰ τῆς Μπογλανίας, καὶ 

διὰ τὴν χακὴν κυδέρνησιν αὑτῶν δὲν ἐπρύχοψαν οἱ ἠδέ  ς 

χαὶ ἔγινε τὸ ἴδιον, ὁποῦ ὁ λόγος λέγει, ἔφταιξεν ἄδαρο ξγ" ξ ν»Ὅπ 2 ΟΥ ς εγϑ3:, ξεῷῴτ ζε ΘΤῪ θ ς, 

» ὃ ; , 

Χ ἔόειραν τὸ σαμιᾶριυ 

Μ " ἢ » 

Ἄρχοντες, Πραγματευταὶ χαὶ Διὸοχαλοῖ. 

Κωνσταντῖνος Ἄρχκος Σοῦτ ζος, Πολίτης, περιφανής, ἐπί--: 
4 

σήρμος, διὰ τὴν ἀρχοντίαν χαὶ τὴν προχοπήν, ὅτι ἦτον εἰς τὰ 

ἑλληνικὰ, λατινιχὰ, καὶ ἀρχθικὰ ἄριστος, ὡς ὀλίγοι" ὅθεν ἔκα- 
᾿ » ᾿ :. , ᾿ »κ1 , 

ὑξ χαὶ λεξιχὸν ἑλληνοτουρχικόν " εἶχξ χαὶ βιόλιοθήχην. ᾿Εστάθη 
᾿ κῷ - τ ζιρνον Ν νὸΟὸ ι 

πᾶς χαπιχεχαγ'"ᾶς Κωνσταντήνθοοδα, χαὶ καπιγιολόάσης μου, καὲ 
ν ν ᾿ τον, τ ς Ἀν Σ ᾿ τ Ἢ ἸΨΑ, τς ΣΧ ῸΣΣ πατὴρ πέντε υἱῶν" ἀπὶ αὐτοὺς ὁ ἕνας, ὁ ρηθεὶς μέγας χαρτο- 

φύλαξ χαὶ μέγας σουτζλιάρης ᾿Αλέξανδρος, ἐχρεμάσθη παρὰ τοῦ 

βεζίρη εἰς τὴν πόρτα τοῦ εἰς τὸ Φανάρ: ὀσπητίου του, δια- 
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δληθείς, ὅτι ἔχει σχλάθαν Τούρχα καὶ τὴν χοιμᾶται- ἢ, τὴν 

π ἀλήθειαν εἰπεῖν, ὅτι ὠργάνιζε διὰ νὰ αὐθεντεύσῃ πάλιν ὁ Κων- 

σταντήνθοδας, μανζίλης ὦντας, χαὶ διὰ γὰ μὴ τὸ κατορθώσῃ, 

διεόλήθη ὁ ἄλλος ὁ Νιχολάχης μέγας δραγομάνος ἀπεχεφα- 

λίσθη, ὡς γέγραπται" ὁ δὲ Μιχαλάκης ὃ μικρότερος αὐθεντεύει 

τώρα εἰς τὴν Βλαχίαν. 

᾿Ιχακωθάχης, Πολίτης Σταυροδρομίτης, περιφανὴς χαὶ αὐ- 

τὸς χατὰ τὴν προχοπὴν 'καὶ τὴν ἀρχοντίαν, Ρίζου πραγματευ- 

τοῦ υἱός, χαπιγιολδάσης ὕου χαὶ αὐτός. ᾿Ελθὼν δὲ ἐὶς τὸν 

Κωνσταντήνοοδα, χαὶ εὐδοχιμήσας, ἔφθασε μέγας σπαθάρης, καὶ 

πενθερὸς δύο αὐθέντων, τοῦ ἀποχεφαλισθέντος Γρηγορίου Γχίκα 

χαὶ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου Γκίκα τοῦ ἐξαδέλφου του: τοῦτος ὁ Ἰ1α- 

χωθάχης τόσον ἐστάθη ἐπίσημος, ὥστε εἰς τὸν πρῶτον χρόνον 

τῆς μάχης ἐδιωρίσθη παρὰ τῆς βασιλείας ἐλτζῆς υαζὶ μὲ ἕνα 

τοῦ δεδλετίου νὰ ὑπάγουν εἰς τὸ ὁρδὶὲ τῶν Μοσχόδων διὰ τὴν 

ἀγάπην, ἀγχαλὰ καὶ νὰ μὴν ἔγινε τότε. "Τοῦτος ἔχει εἰς τὸ 

Σταυροδρόμι, χαὶ εἰς τὸν Μπουγιοὺχ-δερὲ σπήτια ἑκατὸν πουγ- 

γίων, καὶ περισσότερον, καὶ βιθλιοθήκην. Ἐτύπωσε καὶ αὐτὸς 

ἕνα τῶν βιολίων μου, πέριέχον ἄλλα τινά, καὶ τρεῖς λόγους 

πανηγυριχοὺς, ἕνα πρὸς ᾿Ιωσὴφ τὸν μνήστορα, χαὶ Ἰάχωθον τὸν 

ἀδελφύθεον, καὶ υἱόν του, δεύτερον πρὸς τὸν ἅγιον Νιχόλαον, 

καὶ τρίτον πρὸς τὸν ἅγιον Γεώργιον, (τὴν εὐχήν τους νὰ ἔχω- 

μεν). Ἢ δὲ βιολιοθήχη αὐτοῦ; καὶ τοῦ Σούτζου, χαὶ ἄλλων 

ἀρχόντων καὶ ἀρχιερέων, ἔγιναν ἀπὸ τὴν. μίαν βιδλιοθήχην 

Α᾽λεξάνδρου τοῦ ἐξ ἀπορρήτων, Νιχολάου βόδα, χαὶ Κωνσταν- 

τήνοοδα, ἥτις ἐπουλήθη, ζῶντος τοῦ Κωνσταντήνθοδα, διὰ νὰ 

πληρωθῇ τὸ χρέος του, χαθὼς ἐπουλήθη καὶ τὸ εἰς τὸ Φανάρι 

ὀσπήτιόν του" αὐτὴ δὲ ἡ βιόλιοθήχη ἦτον μεγάλη, εἶχε χι- 

λιάδας βιδλίχ, ὡς τριῶν τοιούτων μεγιστάνων. βιολιοθήχη. 

Γεώργιος Πολίτης, υἱὸς Σταυράχη ἰατροῦ ἐπισήμου, ἐπι- 

σημότερος δὲ αὐτός, ἢ διὰ νὰ εἴπω ἀληθέστερον, ἐπισημότατος 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. 1. 
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πάντων τῶν τότε μεγιστάνων Ρωμαίων, χαὶ ἐνδοξότερος, ὅτι 

ἐχρημάτισε μεγάλος σπαθάρης, καὶ πρῶτος καπιχεχαγιᾶς καὶ 

ἄλλου αὐθέντου, καὶ τοῦ Στεφάνθοδα Ρακχκοθίτζα, ἢ μᾶλλον 

εἰπεῖν, αὐθέντης τοῦ χὐθέντου Στεφάνοοδα, εἰς τοῦ ὁποίου τὰς 

ἡμέρας ὑπερυψώθη, ὑπερεπλούτησεν, ὡς πρὸ χρόνων εἰς τοὺς 

χρόνους μας ὃ Γιαχούπης ᾿Αρμένης ὃ ἀποχεφαλισθεὶς, καὶ ἔγινε 

περίφημος τόσον, ὥστε ἡ φήμη του ἔφθασε χαὶ εἰς τὸν’ βασι- 

λέα. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου, ὅσο μεγάλη καὶ ἂν 

ἦναι, ὡς ὄναρ παρέρχεται, καὶ ὡς ἄνθος μαραίνεται, πολλῷ μᾶλ- 

λον Ρωμαίου, καὶ σκλάόου Τουρχῶν, χαὶ τοῦτος λοιπὸν παρὰ 

ς βασιλείας καταδιχασθεὶς, ἐχρεμάσθη ἐμπρὸς εἰς τὴν πόρτα 

τοῦ εἰς τὸ Μέγα Ῥέμα νεοχτίστου σπιτίου του, χαὶ ἔγινε; τὸ 

τίποτές του ὅλο ἀφεντικό, τὸ ὁποῖον τὸ εἶπαν ἄλλοι μὲν ὑπὲρ 

τὰ χίλια, ἄλλοι δὲ χιλιάδας πουγγία. Καὶ παρῆλθον, καὶ ἰδοὺ οὐκ 

ἦν, χα πὴ τῆσα κ᾿ ἐγώ, ὡς ὁ Δαδίδ, τὸν τόπον αὐτοῦ, καὶ οὐχ; εὖ- 

ρέθη ὁ τόπος αὐτοῦ. Ἕως τίνος λοιπόν, ὦ υἱοὲ τῶν ἀνθρώπων, 
᾽ 

ἕως πότε ἐστὲ βαρυχάρδιοι; ἕνα τί ἀγαπᾶτε ματαιότητα, καὶ 

ζητῆτε ψεῦδος; ἰδοὺ, νὰ, ἀπ᾿ αὐτὸν, καὶ ἄλλους πολλούς, ὡσὰν 

αὐτοὺς, καὶ σεῖς γνωρίσατε τὸ τέλος τῆς ματαιότητος καὶ τὸ 

χέρδος τοῦ ματαίου χαὶ ψευδοῦς τούτου χύόσμου! Μίαν ἡμέ- 

ραν. μὲ τὴν γυναῖκά του μαζὶ χαὶ μὲ τοῦτον συντρώγοντας 

ἐγὼ, ὄντας εἰς τὴν Πόλιν, ἔχωντας τὸ τίμιον ξύλον, χαὲ ἔ- 

χωντας τὸ σπῆτί του απῆτί μου,. κονάκι μου, ὅθεν ἔχωντας 

καὶ τὴν φιλίαν ἐξαίρετον, καθὼς καὶ πάντων τῶν βαναβπης 

τῶν τέσσαρας χρ ὄνους, ὁποῦ εἰς τὴν Πόλιν διέτριψα, εἶχα τὴν 

φιλίαν Κα τὰ: σπήτιά τους. χονάχια"" χαὶ μεγαλορρημονῶντας 

ὃ μακαρίτης, λέγωντας, πῶς. διὰ τὴν δικαιοσύνην του χαὲ τὴν 

σωφροσύνην του εὐτυχεῖ, χαὶ πολλάκις χαὶ ἀπὸ Βλάχους,. καὲ 

ἀπὸ Μπόγδανους χατατρεχθεὶς, ὁ θεὸς τὸν ἐγλύτωσε; καὶ ἄλλα 

τοιαῦτα, χαὶ ἄλλους τινὰς χαταχρίνωντας, τὸν εἶπα ἐγὼ ---- δὲν 

εἶναι, ἄρχον ἀδελφὲ, ὅλα τὰ γλυτώματα' ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ 

ΓῪΨ ὙΨΘΟΝ 
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τὴν ἀρετήν μας, ἀμὴ μερικαῖς φοραῖς εἶναι χαὶ διὰ διόρθω- 
ἊΝ -ὦ μὴ εἶ Α ,ὔ , σ“γ- . 

σίν μας, μερικαῖς δὲ χαὶ διὰ χακόν μας χειρότερον! Ἕνα χαι- 

ρὸν (τὸν εἶπα χαὶ τὴν ἱστορίαν αὐτὴν), ἕνας κλέπτης χοι- 

μώ μενος ὑποκάτω εἰς ἕνα τειχόκαστρο παλαιό, ἐφάνη ἄγ- 

γξλος, καὶ τοῦ εἶπε, σήχω, παρχμέρισαι, ὅτι εἶναι νὰ πέσῃ 

ὃ. σοῖχοε-" ἐξύπνησεν ὃ κλέπτης, ἐσηχώθη, ἐπαρχμέρισεν, ἔπε- 
ε Ν 

σὲν ὁ τοῖχος" ὅθεν ἐχάρη, καὶ εὐχαρίστησε τὸν Θεὸν, ὁποῦ τὸν 
ε 

ἐγλύτωσεν, χαὶ τὴν ἄλλην ἡμέραν ὑπάγει εἰς τὴν ἐχχλησίαν, 
τ , , μον 

καὶ προσφέρει λαμπάδα, λι 

ν ; ,Ὶ ,ὔ ε “-- ΘΟ 9 , ε ᾿ 

πρόσφερες τάχα διὰ εὐχαριστίαν, ὁποῦ σ᾽ ἐγλύτωσεν ὁ Θεὸς 
᾿ ε Ἅ , ι 5» , “- , ὺ Α - 

ἀπὸ τὸν θάνατον, καὶ ἐθάρρεψες, πῶς ἀρέσει τὸν Θεὸν ἡ πο- 

ὰ ! ἀμὴ οἱ ἐγλύτωσε, διὰ νὰ λά- 

ὲ 

ρᾶσαν ἡμέραις, χαὶ πιάνουν τὸν χλέπτην, χαὶ τὸν χρεμνοῦν. 

Τώρα, χαὶ ἡ εὐγενείχ σου (καὶ νὰ μὲ συμπαβήσης, ὅτι μὲ θάρ- 

ρος χαὶ πόνον ὁμιλῶ) μὴ νομίζῃς ὅλα ἐκεῖνα τὰ γλυτώματα 

διὰ τὴν χαλοσύνην σου, χαὶ τὰ πέρνεις ὅλχ διὰ χαλόν σου, 

ἀμὴ συλλογίσου καὶ τὰ ἐναντία, χαὶ πρύσεχε! Τὺν εἶπα; καὶ 

ἄλλην φορὰν ἄλλα, καὶ. ὅτι ν᾿ ἀφήσῃ τὴν Πόλιν, γὰ ὑπ τἀ Ὑ ἢ εἰς 

Ἱερουσαλήμ, ἕνα μὲν διὰ νὰ προσχυνήσῃ τὸν ἅγιον Τάφον, ὡς 

ἄλλοι πολλοὶ, δεύτερον, διὰ νὰ δώσῃ ἐλεημοσύνην πολλὴν, ὡς 

πολὺ πλούσιος, γὰ χυδερνηθοῦν οἱ ἐχεῖσε, χαὶ τρίτον, διὰ γὰ 

λησμονηθῇ τὸ ὄνομά του, μὴ βλέποντες. τὸ πρόσωπόν του με- 

ριχκὸν χαιρόν, ὁποῦ χαὶ Τοῦρχοι, χαὶ ἱΕὐραῖοι, χαὶ ᾿Αρμένιδες, 

χαὶ Φράγγοι, καὶ Ρωμαῖοι τὸν Σταυράχογλου. καθ᾽ ἡμέραν. τὸν 

εἴχασιν εἰς τὸ στόμα τους, ὡς καὶ ρημάδα τὸν εὔγαλαν μετὰ 

τὸν θάνατόν του διὰ στίχων, καὶ τὴν ἐτύπωσαν εἰς Βενετίαν. 

Αὐτὸς δὲ ζῶντας ἔστειλε, καὶ ἐτύπωσεν εἰς. Λείψιαν . εἰς δύο 

τόμους τὸ θεολογικὸν βιδλίον Ἰωσὴφ τοῦ Βρυεννίου, διὰ μεσι- 
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τείας τοῦ Πτολεμαΐδος, ὕστερον δὲ Κωνσταντινουπόλεως Σω- 

φρονίου. ᾿Ιωσὴφ δὲ ὁ Βρυέννιος ἐζοῦσεν, ὅταν ἡ βασιλεία τῶν 

Ῥωμαίων ἐψυχομαχοῦσεν, ἐπὶ τῆς βασιλείας, θαρρῶ, ᾿Ιωάννου 

τοῦ Πχλαιολόγου. Ὃ μαχαρίτης Σταυράκογλους ἦτο μεταδο- 

τικὸς, καὶ μεγαλόδωρος " ὑπὲρ τὰς δέχα χιλιάδας γρόσια ἔστειλε, 

καὶ ἀνεκτίσθη ἕνας ὁλόκληρος τοῖχος τοῦ εἰς τὸ ἅγιον ρος 

ἱεροῦ μοναστηρίου τῶν ᾿Ιδήρων μὲ τὰ χελλία, καὶ ἕνα παραχ- 

κλῆσι τοῦ ἁγίου Γεωργίου ̓ ἔδωχε χ᾽ ἐμένα πρὸς τοῖς ἄλλοις 

πενταχόσια γρόσια, χαὶ ἀγόρασα τὸ μάλαμα τὸ ὁποῖον ἐστό- 

λισα τὸ τίμιον ξύλον, τὸ ὁποῖον μὲ τὸ μάλαμα τοῦτο, μὲ τὰ 

διαμάντια, καὶ τὰ σμαράγδιά του, μὶ ἐκόστισεν ὑπὲρ τὰ πέντε 

πουγγίχ" ἔτι μ' ἔδωχεν ἑχατὸν πεντήχοντα γρόσια, χαὶ ἀγό- 

ρασα νίαν χανδήλαν ἀσημένιαν μίαν καὶ ἥμιση ὀχᾷᾶ. Μ΄ ἔδωχε 

χαὶ ὁ σπαθάρης ἸἸχχωθάχης ἄλλα τόσα, χαὶ ἀγόρασα ἄλλην 

μίαν παρομοίαν᾽ ἔφερα χαὶ ἀπὸ τὴν Μπογδανίαν μίαν δύο ὁ- 

χάδες, χαὶ ἀπὸ τὴν Βλαχίαν μίαν δύο ἥμιση ὀκάδες, καὶ εἷ- 

ναί ταῖς τώρα καὶ ἡ τέσσαρες χανδήλχαις εἰς τὸ Χλωροποτάμου 

ἕνα ἀξιοθέχτον θέαμα. Ἔτι, ὅταν ἐγίνετο εἰς τὴν Πόλιν ὃ 

βασιλιχὸς δοναμᾶς διὰ τὴν γένναν τοῦ βχσιλόπαιδος μίαν ἑόδο-- 

μάδα, κ'ὶ ἐχκλείσθηκαν τὰ χτίρια, καὶ ἀνοίχθηχαν ἡ φυλακαῖς, 

χαὶ ἔλειψε τὸ ἀλισδερίσι, καὶ ἐφεγγοδολοῦσαν ἡ νύχτες διὰ 

τὰ πολυάριθμα φῶτα, καὶ ἐγελοῦσαν ἡ ἡμέρας διὰ τὰ μυριά- 

ριθμα παίγνια χαὶ ταῖς χαραῖς, ἐστολίσθηχαν τὰ τζαρσία, χαὶ 

ἐστολίσθηχαν τὰ σπίτια μικρῶν τε καὶ μεγάλων, Τουρχῶν τε, 

χαὶ τῶν ἄλλων, καὶ συνερίζοντο ποῖος τὸν ἄλλον νὰ περάσῃ 

εἰς τὸν σπολισμὸν τοῦ σπητίου του, εἰς πολυκάνδηλα, καθρέπ- 

πταις, ὡρολόγια χρεμαστὰ, στρωσίδιχ, χαὶ ἄλλα διάφορα, χαὶ 

σπάνια, καὶ ὅλο πολύτιμα πράγματα, τότε δὴ τότε, ὅταν 

ταῦτα ἐγίνοντο ἐγὼ ἐχείτουμουν ἀσθενὴς εἰς τὸ Ἐγρίχαπι, 

ἦλθεν ὁ προεστὼς ., ἐκκλησίας τῆς Παναγίας τῆς θαυμα- 

τουργοῦ νὰ μὲ ἰδῇ, καὶ συνομιλοῦντες μὲ εἶπαν διὰ τὴν ἁγίαν 
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τράπεζαν ὅτι δὲν ἔχει σκέπασμα ἄξιον καθὼς πρέπει" καὶ εὐ- 

θὺς γράφω πρὸς αὐτὸν----ἄρχοντα, λέγωντας, τὸ ἱερὸν εὐαγγέλιον 

ὁρίζει ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι, καὶ τὰ Θεοῦ 

τῷ Θεῷ, καὶ στεῖλαι στόλισαι χαὶ τὴν ἁγίαν τράπεζαν τῆς 

ἐχκλησίας τῆς Παναγίας, καὶ θέλεις χάμει χαλλίτερα. Δὲν 

ἄργησεν ὁ ἀρροίζικος, ἔκαμε, καθὼς ὁ λόγος λέγει, τὸ γοργὸ 

χαὶ χάριν ἔχει, καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν στέλνει μὲ τὸν γραμ.- 

ματιχόν τοῦ Σταθάκη τὸν Ζαγοριανὸν ἕνα χουμάσι χρυσὸ ὃε- 

χαπέντε γρόσια τὴν πήχην, χαὶ μὲ μηνᾷ ὅσο θέλω νὰ χωρίσω, 

γὰ χρατήσω, καὶ ἐχώρισα δέκα πήχεις" δὲν ἔφθασε τοῦτο, καὶ 

τόσο πολὺ, ἀμὴ ἔστειλε τὴν ἄλλην ἡμέραν χαὶ μίαν λαμπάδα 

ὀχάδες δέκα" τοιοῦτος μεγαλόφρων χαὶ μεγαλόδωρος ἦτον ὁ 

ἄρχοντας αὐτὸς, (ὁ Θεὸς νὰ τὸν συγχωρήσγ), χαὶ πολλὴν ἐλεη- 

μοσύνην ἐχεῖ εἰς τὸ Μέγα Ρέμα ἔδιδε, καὶ πολλῶν χωριανῶν 

πτωχῶν ἐπλήρονε τὰ χαράτζια. Ἔτι ἦλθαν εἰς τοῦ λόγου μου 

ὁ Κυπριανὸς Ζαγοριανὸς, καὶ Μαχάριος ὁ Ψαριανὸς, οἱ ὁποῖοι ἔ- 

χτιζαν μονύδρια, ὁ μὲν Μακάριος εἰς τὰ Σχάντζουρα, ὁ δὲ Κυ- 

πριανὸς εἰ: τὸ Γυμνοπελαγίσι, χαὶ Κυρὰ Παναγιὰ λεγόμενον, 

νησιὰ χαὶ τὰ δύο μιχρὰ ἀχκατοίχητα, πλησίον τῆς Σχοπέλου, 

χαὲὶ ἦλθαν ἐπὶ ταὐτοῦ χάριν ἐλεημοσύνης, καὶ βοηθείας, διὰ νὰ 

τὰ ἀποτελειώσωσιν. Ἔτυχε δὲ τότε νὰ κτίζῃ τὸ εἰς τὸ Μέγα 

Ῥέμα ὀσπίτιον, καὶ τοὺς ἔστειλα πρὸς αὐτὸν μὲ ἕνα μου γραμ- 

ματίδιον -ὀ ἄρχοντα, λέγωντας, ἡ εὐγενεία σου κχκτίζεις σπή- 

τια διὰ λόγου σου, χτίζουσι καὶ αὐτοὶ ὀσπίτια διὰ τὸν Θεόν" 

πῶς καὶ πόσα λοιπὸν πρέπει, καὶ χρεωστεῖς νὰ τοὺς δώσῃς, 

διὰ νὰ τὰ τελειώσωσιν, ἡ σύνεσις γινώσχει τῆς εὐγενείας σου" 

᾿χαὶ τοὺς ἔδωχε ἑχατὸν γρόσια, τὸν καθ᾽ ἕνα πεντήχοντα. 

Κωνσταντῖνος Ξυπόλητος ἀπὸ τὸν Σωτῆρα χωρίον τῆς 

Ζαγορᾶς, ἐπίσημος χαὶ αὐτὸς, ὅτι ἐχρημάτισε μεγάλος γραμ- 

ματιχὸς καὶ ἀγαπητὸς τοῦ Νιχολάου βόδα, τοῦ δὲ υἱοῦ του 

Κωνσταντήνόοδα χαὶ ἄγας, καὶ κόμισος, καὶ σύμθουλος μυ- 
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στιχός. Τοῦτος εἶναι ἐχεῖνος, περὶ οὗ, ἀνωτέρω ὡς φαίνεται, 

γράφει ὃ Μητροφάνης Γρηγορᾶς, χαὶ τὸν ὀνομάζει ἀρχιγραφέχ; 

Τοῦτος μὲ ἐπρωτόθσχλεν εἰς τὴν χὐθεντιχὴν ὐλελν εἰς τοὺς 

χιλίους ἑπταχοσίους τριαντάπέντε, καὶ (ἱ ἐπρόσφερε διὰ δεύτες 

ρο᾽ γῤαμμιατικὸν ᾿εἰς τὸν Ἑωυνοβα  δοδ : εὑρών με εἰς τὸ 

Βδυχουρέστι σπουδάζοντα. ᾿Απέθανε δὲ ἀπελθὼν εἰς τὸν τός 

πὸν του" ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἀνα παύσῃ. ᾿Ιδοὺ καὶ τὸ ἐν εἴδει ἐπὶ- 

στολῆς ἐμὸν λογύδριον πρὸς αὐτὸν, ὅταν ἐχίνησε διὰ τὴν πὰ- 

τρίδα του, κατὰ τὸ χιλιοστὸν ἑπταχοσιοσὸν τριαχοσιοστὸν ἕό- 

δόμον ἔτος τὸ σωτήριον. 

« Κωνσταντῖνος ᾿Αλεξάνδρῳ τῷ ἐλλογίμῳ ἐν Κυρίῳ χαίρειν. 

Οὐχ ἄξιον, ὦ ᾿Αλέξανδρος, χαὶ τὴν τοῦ φίλου ἡμῶν πρὸ- 

πομπὴν παραδοῦναι τῇ λήθῃ ἐλθούσὴῃς δὲ τῆς προθεσμίας, 

καθ᾽ ἣν ἔμελλεν ὁ ἥρως τῆς Οὐγγροόλαχΐας ἀπάραι, (ἦν δὲ 

αὕτη τῶν τῆς ἑόδομάδος ἡμερῶν ἡ τετάρτη, ἑδδόμη ἐπὶ δὲ- 

κἄδι τοῦ τρέχοντος ἀνθεστηριῶνος) καὶ ἀπελθεῖν εἰς τὴν πᾶ- 

τρίδα, χαὶ τῆς ἡμέρας ἄῤτι διαγελώσης, οὐχ ὀλίγον προθχλοῦ- 

σὴς τὸν φόθον, ἑώρων πανταχόθεν τοὺς ἀνθρώπους, ἐπὶ τῷ τὸν 

ἥῤω ἀσπάσασθαι, ὡς ἐπί τι πάνδημον συρρέοντας θέχτρον, πο- 

λὺν τὸν ἱδρῶτα ἐκ τῶν μετώπων σταλάζοντας, πνευστιῶντάς τε 

καὶ ἐρυθρχινομένους τὰ πρόσωπα, ἵνα μὴ χαὐτῆς τῆς ἐσχάτης 

ἐξιξηρίου προσηγορίας αὐτοῦ, ὡσπερεί τινος ἀπολαύσεως ᾿δαιξ᾿ 

μονίας ἑχυτοὺς ὑστερήσωνται. Παρῆσαν δὲ χορὸς ἀρχιερέων ὀὺ 

τόσον εὐάριθμος, ἱερέων ὅτι πολλότατοι, εὐγενῶν “ἀρχόντων. 

χορεία, χρησίμων πραγματευτῶν σμῆνος ἀξιοθέχτον - ἐῶ λέγειν 

αμ ἐπ᾿ ἐλέῳ δεδβαικηξοτας, οἵους τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Κυρίου, 

τὰς χήρας τῶν γυναιϊχῶν, τὰ ὀρφανὰ τῶν παιδίων, τοὺς χὄλο-᾿ 

θοὺς τῶν ἐμ χαὶ (δότω οἵτινες ὁμοθυμαδὸν. ἅ- 

πᾶντες ἐθρήνουν τὴν συμφορὰν, ἐπόνουν τὸν χωρισμὸν, πατέρα 
ὥρΟν Ἁ 

τὸν ἥρω ᾿χατονόμάζοντες, ἡ εὐεργέτην, ̓ κοινὸν ἀγαθόν" ἔνθα καὶ 

τὸ τοῦ σοφιστοῦ, τς ἄν ποτε ω πέρας εἰληφέναι τὸ λόγιον. 
Ν ᾿ 

πα ὦ. πο οΨὁἔέσυιυιοιο ΝΣ εερςιοὁἔ ἐδ δυο Νννδυννννδδεον. “νυ... 
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πέπεισμαι, χοινὸν ἀγαθὸν εἰπόντος ἐστὶ χρηστὸς εὐτυχῶν ὁ 

δὲ τὰς χεῖρχς ἀνοίγων, πάντας εὐδοχίας ἐνεπίμπλα, κατὰ τὸν 

θεοπάτορα. Ὑπὸ τοιούτων οὖν χαὶ τοσούτων ἀνδρῶν περικυ- 

χλούμενος πάντας ἐδεξιοῦτο, τοὺς πάντας ἠσπάζετο, τοῖς πᾶσι 

τὰ πάντα, χατὰ τὸν οὐρανοθάμονα Παῦλον, γενόμενος, τοῖς ἀρ- 

χιερεῦσι μεθ᾽ ὅσης οἷόν τε εὐλαδείας χαὶ ὑποχλίσεως προσφερό- 

μενος, ταῖς εὐλογίαις αὐτῶν κατεστέφετο, τέχνον ὑπαχοῆς, γό- 

νος εὐλαῤφείας, χαὶ υἱὸς ἀρετῆς εἰχότως ὀνομαζόμενος τοῖς ἄρ- 

χουσιν, ἄρχων χαὶ οὗτος χαὶ ὧν καὶ δεικνύμενος ἀσμένως 

τούτους χαὶ καταλλήλως ἠσπάζετο: οὐχ ἧττον δὲ χαὶ τοὺς 

ἐμπόρους τῷ χαρίεντι αὐτοῦ προσώπῳ ἐπατενίζων, ὅλους ὀφθαλ-- 

μοὺς χαὶ αὐτὰς τὰς ψυχὰς, κατὰ τὴν μαγνῆτιν τὸν σίδηρον, 

πρὸς ἑαυτὸν ἐφελχύετο ὅθεν πάντων ἀλγούντων ἐπὶ τῇ δια- 

ζεύξει καὶ ἀναδοώντων, οὐδὲν ἄλλο, ἢ μόνον ἀλεπάλληχοι 

φωναὶ ἐπηχούοντο --- μεῖνον ἔτι μιχρὸν μεθ᾿ ἡμῶν" ἐγγὺς τὸ 

ἔαρ, ἐγγὺς τὸ Πάσχα, καὶ μετὰ τὴν ἑορτὴν ἀποδήμιησον" μὴ 

ἑάσῃς ἡμᾶς ἀθυμοῦντας, οὐ γὰρ ἕξομεν τὰ ἀπὸ τοῦδε τὸν 

παραμυθήσοντα᾽ οὐκ εὐπορήσομεν τοιούτου προστάτου χαὶ συν- 

γόρου πρὸς τὸν αὐθέντην. Αθλιοι! ἐχπεπτώχαμεν τῶν ἐλπί- 

δων, τῆς εὐζωΐας ἡμῶν, θάνατον μόνον τὴν εὐζωΐχν ἡμῶν τὸν' 

ἀφαιρέσαντα νενομίκαμεν, καὶ ἰδοὺ πρὸ τοῦ θανάτου ταύτην 

οἱ δυστυχεῖς ἐστερήθημεν. Καὶ ὅλως ταῦτα, καὶ ἄλλα πλεῖ- 

στὰ ἐπιθοῶντες, καὶ δυσανασχετοῦντες ἐπὶ τῷ πάθει, οὐκ ἤ- 

θελον τοῦ ἥρωος τὸ σύνολον ἀποστῆναι, ἀλλ᾽ εἷς τὴν δεξιὰν 

χατεφίλει, ἄλλος τὴν λαιὰν ἐνχπέθλιδεν ὁ μὲν τοῦτον ἐνηγ- 

χαλίζετο, ὁ δὲ τὰς χεῖρας τοῖς ὥμοις ἐπετίθει, καὶ ἄλλος τὸ 

χάριεν. αὐτοῦ χατησπάζετο πρόσωπον, εἰσὶν οἵτινες καὶ τῶν 

γονάτων ἐφήπτοντο᾽ καὶ ἄλλοι, μὴν ἔχοντες διὰ τὸ πλῆθος 

μέλος τι τοῦ σώματος ἀποδράξασθαι, τῶν. ἱματίων: ἐπελαμοά-- 

νοντο᾿ καὶ: ἁπλῶς πάντες ἐν ἔργῳ ἦσαν, πάντα. κάλων, χατὰ 

τὴν παροιμίαν, κινοῦντες, τῆς ἐς τὸ πρόσω. ἀπείργοντες. ᾿Εγὼ 
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ἀπερίληπτον, τὼ χεῖῤε τῇ χεφαλῇ προσα- 

ράσσων, καὶ τοῖς ὄνυξι, χατὰ τὰς μυίας ἀποθαλούσας τὰ τέκνα 

τὰ πρόσωπα χαταξαίνων, καὶ ὀδυνηρῶς ὀδυρόμενος, ἰού! ὦτ- 

τοι τοι! ἐπεθόων, καὶ τὸ οἴμοι, οἴμοι ὁ δύστηνος  ἀνεχρχύγα- 

ζον, τὴν αἰσχύνην πόρρω που, ὡσεί τινα ἐπιλεπ πίδα τοῦ προ- 
" Ν -; ΓΑΑΥΝ -; " Ξ 

σώπου ἀποξέσας χαὶ ἀποτιναξάμενος, μηδαμῶς τὸ ἀρρενωπὸν 

τῆς φύσεως ἐπὶ νοῦν βάλλων, καὶ ἐνθυμούμενος: καὶ τὰ δά- 

χρυα τῷ ἐδάφει τῆς γῆς ἐναπέρρεον, τὸν τοῦ ᾿Αλκινόου χῆ- 
ε : ᾽, - Ἷ δκ ΄ 

πον ἱκανὰ ποτίσαι χαὶ ἀποχλύσασθαι" τῷ τοσούτῳ δὲ πλή- 

θει οὐχ ἐξαρχούμενος πρὸς τὰς νεφέλας τὰ ὄμματα ἀνατείνων, 
δᾶς, ».« Υ - ᾿ " -» ͵ 

ράνετέ μοι τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἀνέχραζον κατὰ τὸν μεγαλοφωνό- 

τατον προφήτην, ὕδωρ, οὐχ εὐφροσύνης χαὶ ἀγαλλιάσεως, ἀλ- 

λ᾽ ἀθυμίας τε καὶ πιχρότητος, ἵνα χλαύσω τὴν ἀπαραμύθητον 

συμφορὰν, τὸ ἀπαράμιλλον πάθος, τὴν στέρησιν, λέγω, καὶ τὸν 

χωρισμὸν οὐχὶ τοῦ φίλου, ἀλλὰ τοῦ φιλτάτου, ἀλλὰ τοῦ φι- 

λοστοργοτάτου: πᾷ βῶ; πᾷ στῶ; πᾷ κέλσῳ; χατὰ τὴν Εὐρι- 

πίδου 'Εχάθην, ὁ δείλαιος! πρὸς τίνα τοῦ λοιποῦ καταφύγω ὁ 

ἄθλιος; τίς μου τὰς ξυμόαινούσας ξυμφορὰς, ὡς ἱστὸν ἀράχνης 

εἰσέτι διαλύσας παρχμυθήσεται; τίς μου τὰ πάθη καὶ τὰ βάρη 

ἀναλασὼν, καὶ τὰς ἐμὰς ὡς οἰκείας πληγὰς λογισάμενος, τὸ 

ἀχεσώδυνον εὕροι, χαὶ τοῖς σοφοῖς χαὶ ἡδίστοις τῶν λόγων, 

ὡς παιονίοις φαρμάκοις, χαταμαλάσσοι, καὶ ἐξιῷτο; Τοῦ χρόνου 

δὲ προϊόντος, καὶ τοῦ ἡλίου χατεπειγομένου παρασχευάσαι τοῖς 

ἀνθρώποις τὸ ἄριστον, καὶ ὁ ἥρως συγχατηπείγετο. Ἔνθα μὲν 

ἦν ἰδεῖν, ὦ φιλότης ᾿Αλέξανδρε, οὃς μὲν δαχρυρροοῦντας, οὖς 

δὲ χοπτομένους, ἄλλους δὲ χεχραγότας καὶ ὀλολύζοντας, οἰ- 

χείαν συμφορὰν χαὶ χωρισμὸν γονέως τὴν ἐκείνου οἰομένους 

στέρησιν, καὶ αὐτὸν δ᾽ ἐν μέσῳ ἱστάμενον ὅλον ἔρωτα, καὶ αὐ-᾿ 

τὰς τῷ προσώπῳ ἐπανθούσας τὰς χάριτας προθαλλόμενον, τοὺς 

πάντας εὐπροσηγοροῦντα, χαὶ τὰς ἐξιτηρίους προσφωνοῦντα ̓  

προσρήσεις" οἱ δ᾽ ἅμα πάντες εὐφημοῦντες ἐπηύχοντο, καὶ τὰς" 
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δεξιὰς προτείνοντες, καὶ ἀλλήλους περιπτυσσόμενοι, τὸν ἥρω ἐκ 

χαρδίας ἠσπάζοντο. ὭὩς δ᾽ ἐπέδη τοῦ ἵππου, τὸν ἀναθολέα 

χαὶ τὰ χρυσᾶ χαλινὰ δαχρυρροοῦντος ἐμοῦ χατέχοντος, καὶ 

τὸν τελευταῖον τοῖς παρεστῶσι λαοῖς δαχρυρροήσας καὐτὸς ἀ- 

σπασμὸν προσεφώνησε, τότε δὴ τότε χαὶ τὸ πλῆθος, ὡς υὴ 

χατὰ χαιρὸν ἡ ἀπόλαυσις, τοὺς ἵππους ἐπαναθάντες, τῷ ἥρωϊ 

συνεπόμπευον, σοβοῦντες διὰ τῆς ἀγορᾶς, τὴν ἐχείνου προπομ- 

πὴν οἰχείαν ἕκαστος τιμὴν χαριζόμενος" ὁ δ᾽ ἥρως, ἥλιος ὡς 

ἐνδιαπρέπων τοῖς ἀστράσιν, ὡς ἀκτῖνας τὰς χεῖρας εἶχε, τὸν 

πλοῦτον ὡς φῶς τοῖς προσαιτοῦσι διασχκορπίζων, χαὶ πένησιν. 

Οὕτω τοίνυν τοῦ ἥρωος συμπάντων ἡμῶν ἐφ᾽ ἵππου διαλελη- 

θότος, καὶ τοῦ Βουχουρεστίου τῆς πόλεως προσελθόντες, τῇ 

σεδασμίᾳ μονῇ τῇ ἐπὶ τῆς ζωαρχικῆς Τριάδος Βαχαρέστιον 
Ψ 4 “Ὁ ε Ἔ ε , - , 

καλουμένῃ τῷ ἁγίῳ Τάφῳ ὑποτελούσῃ, ἅπαντες παραγεγόνα- ῃ 

᾽ 

μὲν. ὁ δὲ τοὺς κατ᾽ ἐκείνην οἴακας ἐπιτετραμμένος πανιερώτατος 

μητροπολίτης Βηθλεὲμ ᾿Ανανίας ἀσμένως τοῦτον σὺν τοῖς περὶ 

αὐτὸν χαὶ φιλοφρόνως ὑποδεξάμιενος, τῆς τραπέζης προπαρε- 

σκευασμένης, ἅπαντες ἀνεχλίθημεν, τῶν ἀρχιερέων, τριῶν ὄντων 

ποραχαθημένων, ἀφ᾽ ὧν ἔνεστι θαυμάσαι τὸ ὑπερέχον τοῦ ἀν- 

δρὸς χαὶ πολύτιμον ἀριστήσαντες δὲ, χαὶ τοὺς ἵππους πάλιν 

ἐπαναθάντες, οὐ πρότερον τοῦ ἥρωος διεζεύχθημεν, ἢ ἡμιωρι- 

αίῳ αὖθις διαστήματι προδεθήχειμεν. Ζήλου τοίνυν τὸν ἥρω, 

Αἰλέξανδρε, ἵνα χαὐτὸς ζηλωτὰς ὅτι πλείστους χαὶ ἐπαινέτας 

σαυτοῦ διὰ βίου ἕξει, καὶ μετὰ θάνατον. ἜἜρρωσο ». 

« Περιγραφὴ τινὸς συμοεθηκότος ἐν βουχουρεστίῳ τῷ 

αὐτῷ ἔτει. ᾿ 

«᾿Ἐννάτην ᾿Ιουνίου εἴχομεν, ὁ δὲ ὑψηλότατος ἡμῶν αὐθέν- 

τῆς Κωνσταντήνθοδας τὸ τῶν ἱπποφάγων Ταρτάρων ᾿συναχθὲν 

πλῆθος ὁρῶν καὶ τὸν ἀπὸ τούτου ἐγγινόμενον φόδον τοῖς Βλά- 

χοις προὐφορώμενος, ἐπέταξε τούτους ἐν τῇ χούρτῃ ἅπαντας 

ἀθροισθῆναι: καὶ δὴ συνελθοῦσι πᾶσιν (ἦσαν δὲ ἐξ καὶ τριά- 
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κοντα) τριήμερον ἔτι μεῖναι τῇ πόλει ὡρίσατο, χἄτα τῶν τῆς 

Βλαχίας ὁρίων ἀπᾶραι: ᾿καὶ ταῦτα μὲν τῇ πέμπτῃ τετέλε- 

σται" τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ παρχσχευὴ, περὶ. δείλην ὀψί- 

αν, ὁ ἐν τῷ τοῦ ἁγίου Γεωργίου μοναστηρίῳ ἱερὸς καὶ μέγᾳς 

κώδων πληττόμενος, τοὺς μὲν θάνατόν τινος, τοὺς δὲ πυρ- 

καϊὰν (ἥτις καὶ ἀληθὴς ἦν), λέγειν ἐποίει τὸ σημαινόμενον.. 

Αἰ πρότος δέ τις ἐκεῖσε παρευρεθεὶς, τὴν Τατάροι! φωνὴν (εἴθε. 

μὴ ὥφειλεν), ἀνεθόησε, χαὶ τοιχύτην, οἵχν ὁ ποιητὴς φησὶν στεν- 

τόριον᾽ χαὶ δὴ παραχρῆμα τοῖς ὠσὶ πάντων ἐνηχηθεῖσα, διὰ 

τὴν τῶν Τατάρων αὐτοῖς προενυπάρχουσαν εἴδησιν, ἁπαξάπαν- 

τας συνετάραξε χκαὶ οἱ μὲν ἔφευγον, οἱ δὲ ἐχρύπτοντο, ἄλλοι 

δὲ καθωπλίζοντο, καὶ ἄλλοι ἐρραθδοφόρουν: τὰ μοναστήρια 

χατεχλείοντο, τὰ ξενοδοχεῖχ χατησφαλίζοντο, αἱ τῶν πλουσί- 

ων οἰκίαι περιεστοιχίζοντο φύλαξιν, αἱ τῶν ἐνδεῶν ἐχενοῦντο, 

οἱ ἄνδρες τὰς ρομφαίας ἐπὶ τὸν μηρὸν περιεζωσμένοι, τὰ πυ- 

ροθόλα ὅπλα ἁνὰ χεῖρας κατέχοντες, τὰ τῶν μονοστηρίων χαὲ. 

ξενοδοχείων περιέθεον τείχη, τὰς πύλας χαὶ τοὺς μετεωρω- 

τέρους τῶν τειχῶν τόπους χατειλημμένοι" αἱ γυναῖκες ἀγχα- 

λοφοροῦσαι τὰς οὐσίας, τοῖς μοναστηρίοις κατέφευγον, αἱ δὲ 

τὰς ἁρμαμάξαις εἰσδῦσαι, τοὺς ἵππους ἀνὰ τὰ πεδία ἤλαυνον: 

αἱ οἰχουροῦσαι παρθένοι τὴν αἰδὼ τοῦ προσώπου αὐτῶν ἀπο- 

ξέσασαι, τὰς ἀγυιὰς ὀλολύζουσαι περιήρχοντο. χαὶ ἦν ἰδεῖν, 

τὰς μὲν λειποθυμούσας, τὰς δὲ δαχρυρροούσας, ἄλλας μὲν κα-. 

ταθριπτομένας τὰ πρόσωπα, ἄλλας δὲ τὰς κεφαλὰς προσαρασ- 

σούσας τοῖς τείχεσι, τὸν θάνατον χρείσσω͵ τῆς ταταριχῆς͵ αἰχ-- 

μαλωσίας νομίζουσαι. Καὶ ὅλως οὐδὲν ἄλλο, κατὰ τὸν πολυ- 

μαθέστατον Συνέσιον, τῇ πόλει ἠχούξτο, ἢ ἀνδρῶν οἰμωγαί, 

γυναικῶν ὀλολυγαὶ, παίδων ὀλολυγμοί. Καὶ εἰς, μείζω τὸ πρᾶγμα. 

προὐχώρησεν ἂν, εἰ μὴ ὃ πρωτοσπαθάριος ἀπὸ τῶν πρὸς αὐτὸν. 

προσφυγόντων τὴν αἰτίαν μαθὼν, τὸν ροῦν. τῶν δίχην. πο- 

ταμίων ρευμάτων φευγόντων δυνάμεσιν. ἀνεχαίτισε, καὲ. τὸν. 
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τῆς ψυχῆς αὐτῶν θόρυδον χαταστείλας ὀπισθοδραμεῖν χαὶ χα- 

θηρεμεῖν παρεχάλεσε᾽ τὸν δ᾽ ̓ Απρότον χολάσας τὸν δυστυχῆ, 

ταῖς ὄχναις τοῦ ἅλατος ὃ ἡγεμὼν κατεδίχασεν ». 

ΠῚ Κωνσταντῖνος Βεντούρας ΠΙχριανὸς, δοχγομάνος τοῦ βασι- 

λικοῦ στόλου εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ χαπιτὰν πασᾷ Τζανοὺμ. Χό- 

τζα ἐχρημάτισε, καὶ ἀπεχεφαλίσθη, δὲν ξεύρω τὸ διατί ὁ θεὸς 

νὰ τὸν ἀναπαύσῃ" ἐπίσημος διὰ τὸ δραγομανλίχκι, καὶ τὴν 

ἀξιότητά του. Εἰς αὐτὸν ὃ πατέρας μου, ἔχωντας τὴν φιλίαν 

του, μὶ εὔγχλεν ἀπὸ τὸ σχολεῖον, ὁποῦ ἐτελείωσα τὰ γραμ- 

ὑπ, ν' ἐσήχωσεν ἀπὸ τὴν πατρίδχ μου, καὶ μὲ ἔστειλεν εἰς 

τοὺς χιλίους ἑπταχοσίους τριάντα, παιδὶ ἕως δεχαφτὰ χρονῶν᾽ 

χαὶ αὐτὸς υ ἔστειλεν εἰς τὸν τότε αὐθέντην τῆς Βλαχίας Μι- 

χάλθοδα Ρακοδίτζα, τὸν πατέρα τοῦ ἀνωτέρω Στεφάνου βόδα, 

ὅστις μετ᾽ ὀλίγον μαζιλευθείς, ἔμεινα ἐγὼ εἰς τὸ Βουχουρέστι 

εἰς τὸ μοναστήριον τοῦ ἁγίου Γεωργίου, καὶ ἐσπούδαζα εἰς τὸ 

σχολεῖον, χαὶ τὰ ἑξῆς φαίνονται εἰς τὸν Κῆπον τῶν Χαρίτων. 

Νικόλαος Μαυρογένης, ἀπὸ τὴν Πάρον χαὶ αὐτός, ὃ νῦν 

δραγομάνος τοῦ βασιλιχοῦ στόλου, ἐπίσημος διὰ τὴν πρὸς αὐ- 

τὸν ξεχωριστὴν ἀγάπην τοῦ νῦν χαπιτὰν πασᾶ Χασὰν πασᾶ 

Τζεζάερλη, φιλορρωμιαίου ξεχωριστοῦ χαὶ τούτου ὄντος, χαὶ 

ἰσχυροῦ διὰ τὴν ἀξιότητά του, καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν ἀγάπην 

τοῦ βασιλέως ὅθεν ἡ μεγάλη ἀγάπη τοῦ χαπιτὰν πασᾶ τού- 

του πρὸς τὸν δραγομάνον τοῦτον, ἐμεγάλωσεν αὐτόν, καὶ ἐπλού- 

τισεν, ὅσον οὐδεὶς τῶν πρὸ αὐτοῦ δρχγομιάνων, χαὶ υετ' αὐτὸν 

λογιάζω. Τοῦτον δὲν σφάλλω ἂν τὸν ὀνομάσω διφυῆ, ὡς ὦνο- 

μάζετο ἐχεῖνος ὁ παμπάλαιος χαὶ πολυθρύλλητος Αἰγύπτιος 

Κέκρωψ, ὃ πρῶτος βασιλεὺς χαὶ Ὑο μοῦ τις χαὶ πολιστὴς. τῆς 

Αἰθήνας᾿ ὅτι πρῶτα εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς δραγομανίας χρόνους 

τρεῖς τέσσαρας ἐφάνη σχληρός, χαὶ ἔχαμεν ὄχι ὀλίγα δεινά, 

τώρα δὲ χρόνους πεντὲξ ἔχαμε χαὶ κάνει ὅλο χαλὰ, χαὶ πολ- 

λά: αὐτὴ δὲ ἡ ἀλλοίωσις ἀπὸ τὸ χαχὸν ἐπὶ τὸ χαλόν, εἶναι 
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ἀλλοίωσις τῆς φιλανθρωπίας τοῦ θεοῦ, τοῦ θέλοντος πάντας 
ἕῳ ᾿ ᾽ κ , » ἀν ΡΣ να , ᾿ 

σωθῆναι, χαὶ εἰς τὸν παράδεισον ἐλθεῖν - ὅθεν ἐζωγράφισεν ἐχ- 

χλησίας, ἐκαλλιέργησε μοναστήρια, ἐσύστησε σχολεῖχ εἰς ἕνα 
, Ἃ τ , “ Ἅ]) ᾧ ᾿ ΝΜ "Ὁ 

δύο νησία, ἐχατέθασε νερά, ἔκαμε βρύσεις, καὶ ἄλλα τοιαῦτα" 

ἔστειλε χαὶ εἰς ἐμένα, ὥὦντας εἰς Σχόπελον εἰς τὸ πατρικόν 

μου ἱερὸν μοναστήριον τῆς Παναγίας τῆς Εὐγγελιστρίας, γρύσια 

ἑκατόν" ὁ θεὸς νὰ τὸν πολυετῇ. 
΄ὔὉ γου » ᾿ -" 

Δημήτριος Σχαναθῆς, Χῖος, ἐπίσημος χαὶ αὐτὸς διὰ τὸν 
- , ἘΝ .ὰ κ ε ΚΑ ᾽ , , ᾽ ’ 

ἔρωτα τῆς σουλτάνας, διὰ τὸν ὁποῖον ἐμεγαλύνθη χαὶ αὐτός, 

χαὲὶ͵ ἐπλούτησεν, ὡς οὐδεὶς τῶν πρὸ αὐτοῦ πραγματευτῶν 

Χιωτῶν, χαὶ μετ᾽ αὐτὸν νομίζω- ὅθεν αὐτὸς εἶνχι ὁ νῦν 

πραγματευτὴς τῆς σουλτάνας, χαὶ ὅλων τῶν χατὰ καιροὺς 

βεζιράδων - χκαλοπροαίρετος ὅμως ὄντας, ἔκαμε χαὶ αὐτός, χαὶ 
“2 Α , , ι , , , ; 

χάνει πολλὰ ψυχιχά, πληρόνει χαὶ χάθε χρόνον τριαχόσια γρό- 

σια τὸ ἐτήσιον δόσιμον τῶν εἰς τὸ Καψοχχλύοι τοῦ ἁγίου 
Ὁ" Ἄ “ὦ Ζ ς ΠΑ “ξ ι Ξ Ψ ὃ 4 ᾿Ὶ -- ̓  δί ει 8, 

ρους πατέρων ἔχαμε χαὶ γράμμα, διὰ νὰ τὰ δίνῃ μετὰ τὸν 

θάνατόν του καὶ ὁ υἱός του" ἔλεος πολὺ χαὶ ψυχιχὸ μεγάλο" 
ε κ ᾿ Α - ὁ θεὸς νὰ τὸν πολυετῇ. 

, ΄ “- , ἌΝ “" , 

Πετράχης Καραμανλῆς, σαράφης τοῦ βασιλικοῦ ταρὰπ- 

χανᾶ, ἐπίσημος καὶ αὐτός, ὅτι εἰς ὀλίγους χρόνους ἀπὸ πτωχὸς 
2, , ΓΕ ΔΕῚ ᾿ , ε , τ ᾽ . ὁ . 
ἔγινε πλούσιος, ἀπὸ μιχρὸς μεγάλος - ὑπηρέτης ἦτον εἰς ἐργὰ 

στήριον ἑνὸς σαράφη, χαὶ ἀπ᾿ ἐκεῖ δὲν ξεύρω τὸ διατὶ ἐπρο- 

χώρησε, καὶ ἐμθῆχεν εἰς τὸ ταρὰπ-χανᾶ, ἀπὸ «τὸν ὁποῖον τό- 

σον ἐπλούτησε χαὶ ἐτιμήθη, ὁποῦ ὑπερέθη ὅλους τοὺς σαρά- 

φιδες- ἔχαμε χαὶ σπῆτι εἰς τὰ Θεραπιά, ὁποῦ δὲν τὸ ἔχει 

ἄλλος" ἔχει καὶ εἰς τὸ Μαγουλεῖον, τὸ χαὶ Μουχλιὸ λεγόμε-᾿ 

γον, τὸ σπῆτι τοῦ ρηθέντος Γιαχούπη, ἔχει χαὶ εἰς τὸ Φανάρι. 

Οἱ δὲ τόσος πλοῦτος δὲν εὐγῆχε μόνον ἀπὸ τὸν ταρὰπ-χανᾶ, 

ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Βλαχίαν, ἀπὸ τὸν ῥηθέντα αὐθέντην ᾿Αλέ- 
ε ΡΞ . ΕΣ 

ξανδρον, τὸν ὁποῖον ἐδιαφέντευε, καὶ ὑπερασπίζετο. Ὄντας δὲ 

χαὶ αὐτὸς καλοπροαίρετος, ἔχανε χαὶ χάνει πολλὰ ψυχιχά-" δύο 
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τρίχ μοναστήριχ ἁγιορίτικα, τοῦ ᾿Εσφιγμένου, τοῦ ἁγίου Παύ- 

λου, χαὶ τοῦ Διονυσίου, ὑπερασπίζεται καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ, τὰ 

ἐλάφρωσεν ἀπὸ τὰ μεγάλα χρέη, ὁποῦ ἐχρεωστοῦσαν εἰς τοὺς 

ἐξωτερικοὺς, κύπτωντας τοὺς τόχους, χαὶ πέρνωντας τὰ ὑπο- 

στατιχό, ὁποῦ δυνχστιχῶς ἐχρχτοῦσαν, καὶ ἀποδίδωντας ταῦτα 

εἰς τὰ μοναστήρια. Καὶ κοντὰ εἰς αὐτὰ τὰ χαλά, ὁποῦ ἔχανε, 

πληρώνει χαὶ αὐτὸς κάθε χρόνον ἑπταχόσια γρόσα τὸ ἐτήσιον 

δόσιμον τῶν εἰς τὴν σχήτην τῆς ἁγίας ᾿Αννης πατέρων᾽ ἔκαμε 

καὶ γράμμα, νὰ τὰ δίδη μετὰ τὸν θάνατόν του καὶ ὁ υἱός του’ 

ἔργα μεγάλα καὶ καλά ὁ θεὸς νὰ τὸν πολυχρονῇ. Ὁ Σχανα- 

Οῆς αὐτὸν ἐζήλευσε, καὶ ἔκαμεν ἐκεῖνος τὸ εἰς τὸ Καψοχαλύθι 

ἐκεῖνο ἔλεος. 

Πάνος Μαρούτζι ς, ᾿Ιωαννίτης, ὃ νῦν εἰς Βενετίαν οἰχῶν 

χαὶ πραγματευόμενος " τοῦτος, χαθὼς ἀκούεται, ὑπερέθη πάν- 

τας χαὶ πραγματευτὰς, χαὶ ἄρχοντας Ρωμαίους, οὐ μόνον τοὺς 

ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν Βλαχίᾳ, καὶ Μπογ- 

δανία, καὶ Σεροίχ, καὶ τοὺς εἰς τὰς χομπανίας Βιέννας καὶ 

Μπρασοοοῦ χαὶ ἀλλαχοῦ εὑρισχομένους, τοὺς ὑπερέδη δὲ οὐ 

μόνον εἰς τὸν πλοῦτον, ἀμὴ χαὶ εἰς τὴν τιμήν. Τοῦτος ὑπῆ- 

γεν εἰς Βιένναν, καὶ τὸν ἐδεξιώθη αὐτὸς ὁ ἴδιος χαῖσαρ᾽ τοῦ- 

τὸς ὑπῆγεν εἰς τὸ Παρίσι, καὶ τὸν ἐδεξιώθη αὐτὸς ὁ ἴδιος ρή- 

γᾶς, ὁμοίως καὶ ὁ ρήγας τῆς Ἰνχλιτέρας, καὶ ὁ ρήγας τῆς 
- 

Προυσίας “ ὑπὴγε δὲ χαὶ Πετρούπολιν, ἔλχος χαὶ ἐκεῖ με- εἰς 
γάλην δεξίωσιν, ἐτιμήθη δὲ χαὶ υὲ τὸν χαρακτῆρα τοῦ ἱππέως 

ἐκ τῆς τάξεως τῆς ἁγίας ἤλννης, καὶ ὠνομάσθη Μόσχοθος χα- 

δαλιέρος, χαθὼς ταῦτα πάντα φαίνονται εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ 

τυπωθέντος εἰς Βενετίαν βιόλίου μου, ὀνομαζομένου Χρηστο- 

ἤθεια. Ποὸ αὐτοῦ οἱ Καραγιάννιδες ἦσαν ὀνομαστοὶ πραγμα- 

τευταὶ εἰς Βενετίαν χαὶ αὐτοί, αὐτὸς δὲ πολλῷ τῷ μέτρῳ 

τοὺς ὑπερέφηχε, καὶ τὸ ὄνομα ἐχεινῶν τώρα μόλις ἀκούεται" 

καὶ τὸ παράδοξον, ὅτι τὴν ἀρχὴν αὐτὸς ἀπὶ ἐκείνοις τὴν ἔλαθε, 
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χαὶ μέσα. εἰς τριάντα χρόνους ὡς τόσον ἀνέθηχεν᾽ ὁ θεὸς νὰ 

τὸν πολυετῇ. Ὃ προγραφεὶς ᾿Αγχύρας ὑπῆγε ἐν δὶς εἰς Βενετίαν 

διὰ τύπον βιδλίων, ἐφέτος ἦλθε καὶ εἰς τὴν Σχόπελον, χαὶ 

ἐδίδασχε χάθε Κυριαχὴν τὴν μεγάλην. τεσσαραχοστήν, χαὶ μὲ 

εἶπεν, ὅτι τὸν εἶπαν, πῶς εἰς τὴν βιθλιοθήχην τοῦ ἁγίου Νόάρ- 
΄ὔ 

ί 
Α » “ « ε «ν 

χου, κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα βιολία, εὑρίσχεται χαὶ ἡ ἑρμηνεία τῆς 

παλαιᾶς χαὶ νέας Διαθήχης χειρόγραφος, εἰς ὀγδοῆντα τόμους 

διῃρημένη, χαὶ οἱ ἐχεῖσε ἄρχοντες εἶπαν χαὶ ἐπαραχίνησαν τὸν 
“-“" Α , » , “-“ ᾽ 1 

Πάνον τοῦτον, νὰ τοὺς τυπώσῃ, εἰς δόξαν θεοῦ, εἰς ὠφέλειαν 
“« τς τ ὙῈ “ μὴ ι μ , ᾽ “ Ρ' Ὁ 

τοῦ γένους ἡμῶν, καὶ μνημόσυνόν του" χαὶ ἀχούσας, πῶς χρειᾶ- 

ζονται ἔξοδα πριδιρξαία πουγγία, δὲν τὸν ἐσάσταξεν ἡ χαρδία 

του νὰ τὰ χά ἄμ, χαὶ ἔμειναν, στέχονται ἀργοί, ἀνωφελεῖς, ὡς 
᾿ 

ἀτύπωτοι᾽ φεῦ τῆς ζημίας, ὁποῦ ἐπάθαμεν ὑπὸ τῆς φιλαργυ- 

γυρίας ! ἀνάθεμά σε φιλαργυρία! 

᾿Ιάκωθδος, καὶ Γιαχουμῆς λεγόμενος, Μωραΐτης, φιλόσοφος, 

ἀρυηβοον τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει φιλοσοφιχῆς σχολῆς 

τοῦτος πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐσύνθεσε λόγον ἑλληνικὸν διεξοδι- 

χόν, ἐγχωμιαστιχὸν εἰς τὸν ἐξ ἀπορρήτων ᾿Αλέξανδρον, εἶναί 

τος εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ βιθλίου τοῦ λεγομένου ᾿Ιουδαϊχὰ, καὶ 

ἕτερον λόγον εἰς Κωνσταντῖνον τὸν Μπραγχοδάνον᾽ τοῦτος δὲν 

ἐτυπώθη ἀπέθανε δὲ τυφλός. 

᾿Αντώνιος Σπαντωνῆῇς, Βυζάντιος, ἐπιστήμων, χαὶ αὶ διάδο- 

χος τῆς αὐτῆς σχολῆς" τοῦτος ἐσύνθεσε τὴν Ἑλληνικὴν Χρη- 

στοήθειαν, ἅτις παραδίδεται μάθημα εἰς τὰ σχολεῖα διὰ τὴν 

χαλὴν φράσιν τὴν ὁποίαν ἐγὼ ἐξήγησα, χαὶ ἐτυπώθη, ὡς εἴς 

ρήται. Αὐτὸς εἶναι τοῦ εξ ἀπορρήτων ὁ μαθητὴς, ὁποῦ ἔγραψα. 

Δασχαλάχης (δὲν ξεύρω τὸ ὄνομά του) Πολίτης, διάδοχος 

τῆς αὐτῆς σχολῆς" καὶ ἀπέθανε τρελλός. 

Κριτίας Προυσιανός, φιλόσοφος, εὔγλωττος, ἄριστος εἰς τὰ 

ἑλληνικὰ, λατινικὰ, ἀραδιχὰ, χαὶ μέγας ἐκκλησιάρχης τῆς με- 

γάλης τοῦ Χριστοῦ ἐχχλησίας. ᾿Εξαιρέτως δὲ ἡ ἀπὸ τὸ λατι- 

ΝΥΝ ον ν»υννκων τ μννν. μμμνς. κω... ... 
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γικὸν ἐξήγησις τοῦ βιόλίου τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ ᾿Αρεοπα- 

Ὑίτου ἡ ἀξιέπαινος- ἐμεταγχώττισε καὶ τὴν λογικὴν εἰς τὸ 

ἀραθιχόν, χαὶ τὴν ἐπρόσφερεν εἰς τὸν ϑεζίρην, χαὶ τοῦ ἐδιωρί- 

δθη λουφές. 

Ἰωάννης Τζανῇῆς, Μιτυληναῖος, ἐπιστήμων, μέγας πριμμι- 

χύριος, χαὶ ὕπατος τῶν φιλοσόφων" πῤόνόμιον, τίτλος, ὁ ὁποῖος 

παρὰ τοῦ πατριάρχου δίδεται εἰς τὸν πλέον προχομμένον, ἀρ- 

χῆθεν ἀπὸ τὸν χαϊρὸν τῶν βασιλέων μὰς παραδεδόμένος, καθὼς 

ἐδόθη, καὶ εἴς τὸν Κριτίαν, χαὶ εἰς τὸν Τιαχουμῆ, καὶ ἄλλους 
ι τὰ » “- ι -" - - 3. , “»"» - ᾿ ΞΡ: πρὸ αὐνοῦ. Καὶ τοῦτος δυνέγραψε διάφορα λογύδρια, καὶ στί- 

χοὺς ἑλλχηνιχούς " ἔτι δὲ χαὶ πρὸς τὴν Παναγίαν τὴν Ζωοδόχον 

Πηγὴν εὐχαριστηρίους, ὅταν τὸν ἰάτρευσεν ἀπὸ διάρροιαν χοι-- 
; ᾿ ἢ 

χίας αἵριδτ δ η, ἀπὸ τὴν ὁποίχν ἦλθεν εἰς θάνατον, ἀπελπισθεὶς 

ἄπο τοὺς ἰατρούς, ὧν ἡ ἐπ τιγραφή « Στίχοι ἰχμοικοὶ πρὸς 

τὴν ἀχένωτον Ζωοδόχον Πηγήν (1).» 
ΩΣ γ “Α ᾽ὔ - Ἃ - ᾽ 

Σεδαστὸς Τραπεςούντιος, φιλόσοφος, διδάσχαλος τῆς ἐν 
- τ 

Βουχουρεστίῳ αὐθεντιχῆς σχολῆς ἐπὶ τῆς αὐθεντείας τοῦ με- 

γάλου Μίπραγχοθάνου, ὅστις τὸν ἀγαποῦσε δυνατὰ διὰ τ 

ποχλὴν' αὐτοῦ μάθησιν, χαὶ τὸν ἐπροχάθιζε πρὸ πάντων τῶν 

ἀρχόντων, τιμὴν ὁποῦ ἄχλος αὐθέντης εἰς ἄλλον διδόσχαλον 

δὲν τὴν ἔδωχεν; οὔτε τὴν δίδει, Αὐτὸς ἐσύνθεσε, χαὶ ἐτύπω- 

σὲν εἰς Βουχουρέστι δύο βιολίχ, τὸ Ἑορτολόγιον, καὶ τὴν Δο- 

γματικὴν διδασκαλίαν αὐτὸς ἐξήγησεν εἰς τὸ ἁπλοῦν τὸν 

“οῦ Συνεσίου λύγον᾽ πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Αρχκάδιον; χαὶ τὰ τοῦ 

Αἰ γαπίου" χεφάλαιχ᾽ πρὸς τὸν βχδίλεα Ιουστινὶανὸν, καὶ τοὺς 

τοῦ Ιδοχράτους πρὸς Δημύόνίχον᾽ καὶ Νιχοχλέχ βασιλεῖς Κύπρου 

λόγους, καὶ τοὺς ἐπροσφῶνὴησε χαὶ τοὺς εχ τῷ Μπραγ- 

δ: ἕ - 

. ἃ! 
ἴΞι ἫΝ τὶ ὃ χοθάνῳ, σ συγγράμματα ἀξιολογώτατα, χαὶ ἀζιοτ 

τοῦ προγραφέντος Δρύστβος ᾿Ιεῤῥοθέοῦ, τὰ ὅποια τὰ ἔχω καὶ 

(1) Ἤαῤαλείπονται. 
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αὐτά, ἀλλά τίς νὰ τὰ τυπώσῃ; χαὶ μακάριος ὅστις τὰ τυπώ- 

σει! χρυσὴ δουλειὰ θέλει κάμει ἐπ᾽ ἀληθείας, ὡς χρυτᾶ τῷ ὄντι 

βιθχία, καὶ τοῦ χρυσοῦ τιμιώτερα χαὶ χρησιμώτερα, μάλιστα 

εἰς αὐθέντας. Αὐτὸς ἔχαμε καὶ εἰς τὴν γέννησιν τοῦ Χριστοῦ 

λόγον ἐξαίρετον, (τὸν ἔχω καὶ αὐτὸν) καὶ ἄλλα αὐτὸς ἄξια 

λόγου τοιαῦτα ἐσύνθεσεν. Αὐτὸς εἶναι ὁ τοῦ ἐξ ἀπορρήτων 

μαθητής, ὁποῦ ἔγραψα. ὁ θεὸς νὰ τὸν ἀναπαύσῃ. 

Μάρχος Κύπριος, διάδοχος τῆς αὐτῆς σχολῆς, ἀπέθανε δὲ 

ἀπὸ φάγουσαν (ὁ Θεὸς νὰ τὸν' ἐλεήσῃ), καὶ ἡ αἰτίχ αὐτή" ὃ 

διαληφθεὶς Γεράσιμος ᾿Αλεξανδρείας ὑπῆγεν εἰς Βουχουρέστι εἰς 

τὸν αὐθέντην Μπραγχοθάνον, καὶ τὸν ἐπαρχχάλεσε νὰ τυπώσῃ 

τρεῖς τόμους μεγάλους, ὡς τοῦ Χρυσοστόμου, συγγράμματά του, 

λόγους πονηγυριχούς, διδαχάς, χαὶ ἄλλα, ὁποῦ ἐπὶ τούτου εἶχε 

φέρει, τοὺς ὁποίους καὶ ἐγὼ τοὺς εἶδα χαὶ τοὺς ἐδιάόχσα, ἔ ἔχων- 

τάς τοὺς ὁ διαληφθεὶς Ματθαῖος ᾿Αλεξανδρείας εἰς τὴν Πόλιν" 

ὃ αὐθέντης τοὺς ἔδωκεν εἰς τὸν Μάρκον ὡς διδάσκαλον νὰ τοὺς 

θεωρήσῃ, ὃ Σεθαστὸς ὄντας ἀποθαμένος, ὡς φαίνεται“ ὁ δὲ 

Μόρχος θεωρήσας τούτους χαὶ ἀναγνούς, εἶπε τῷ ἩΡΙΒ νὰ 

μὴ τυπωθοῦν, ὡς ἐσφαλμένοι εἰς μέρη τινά, καὶ ἐγγ ίζοντες τὸ 

δόγμα τῆς ἐχχλησίας μας᾽ μαθὼν δὲ τοῦτο ὁ πατριάρχης, εὖ- 

γαλε, λέγουν, τὸ καμηλαῦχί του, καὶ εἶπε ---- Κύριε, εἰ μὲν 

καὶ εἶπεν ὁ Μάρχος ἀλήθειαν, συγχωρημένος εἴη" εἰὸς μή, φά- 

γουσα νὰ φάγῃ τὸ στύμα του! 

Γεώργιος Χρυσόγονος, Τραπεζούντιος ἐλ νος, Σεξαστοῦ, 

διάδοχος Μάρχου, χαὶ διδάσχαλός μου εἰς τὰ φιλοσοφιχά. Αὐ- 

τὸς ἐσύνθεσε διάφορα λογύδρια πανηγυρικὰ εἰς τοῦ Χριστοῦ 

τὴν γέννησιν χαὶ ἀνάστασιν, τὰ ὁποῖα ἐχεῖ εἰς τὸν αὐθέντην 

συνειθίζουν χατ' ἔτος χαὶ τὰ λέγουν οἱ μαθηταί. ᾿Εσύνθεσε 

χανόνας χαὶ τροπάρια εἴς τινας. τῶν ἁγίων, χαὶ ἀχολουθίας 

τελείας εἰς τὸν ἅγιον Χαράλαμπον, διὰ τὴν ἁγίαν κάραν, τὴν 

ὁποίαν οἱ αὐθένται στέλλουσι, χαὶ τὴν φέρουσιν εἰς τὴν πα- 
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νούχλαν: ἐτυπώθη δὲ χαὶ εἰς τὰ μηναῖχ, ὁποῦ Γεώργιος ὃ 

τυπογράφος ἐτύπωσεν᾽ οὐ μόνον δὲ αὐτή, ἀλλὰ χαὶ ἡ εἰς τὸν 

ἅγιον ᾿Αχέἔλλειον, ἀλλουνοῦ ποίημα: ἐπὶ τῆς πατριαρχείας τοῦ 

ρηθέντος Ἰωαννικίου Καρατζᾶ, ἄνευ εἰδήσεως καὶ ἀδείας αὐτοῦ, 

μὲ τὸ νὰ μὴν ἦναι εἰς τὰ παλαιὰ μιηναῖα" ὅθεν ὡς νεοφανῆὴ ἐμπο-- 

δίσθηχαν νὰ μὴ πουληθοῦν, χαὶ διαδοθοῦν εἰς τὰς ἐκκλησίας, 

καὶ μόλις μὲ δόσιν ἀσπρῶν ἔλαθεν ὁ νεωτεριστὴς τυπογράφος 

ἄδειαν, καὶ τὰ ἐπούλησε. Καὶ οὕτως ἐπολιτεύθηχαν ἡ δύο 

αὐταῖς πανηγυρικαὶς ἀχολουθίαις, μὴν ὄντας πρότερον. Αὐτὸς 

ἐσύνθεσε χαὶ τὸν παρόντα ἰαμοικὸν Κανόνα εἰς τὸν αὐθέντην 

Νικόλαον, οὗ τινος ἡ ἀχροστιχὶς διὰ στίχων ἡρωελεγείων (1). 

Ἔχει καὶ ἄλλους εἰς αὐτοὺς τοὺς δύο ἡγεμόνας στίχους, καὶ 

τοὺς ἄφηχα διὰ βραχυλογίαν " ἔχει χαὶ παρχινετιχὰ τετράστι- 

χα, τ' ἄφηκα χαὶ αὐτά, δὲν τὰ ἔγραψα, καὶ γράφω τὰς ἐπι- 

στολὰς, ὁποῦ ὁ μαχαρίτης ζῶντας ᾿ς ἐμένα ἔγραψε, καθὸ γρα- 

φῆς. ἀξίας διὰ τὴν σύνταξιν χαὶ τὰς ὑποθέσεις. 

Α,. » Γεώργιος κυρίῳ Κωνσταντίνῳ τῷ δευτέρῳ γραμματιχῷ, 

ἀνδρῶν λογίῳ, ἐρασμιωτάτῳ, εὖ πράττειν. 

Ἔμελλεν ἄρα καὶ φοιτητὴς οὐχ ἁπλῶς, οὐδὲ τῶν τυχόν- 

των, ἀλλὰ τῶν προὐχόντων, χαὶ μάλιστα ξυνήθων, ἐπελαθέ- 

σθαι χαθηγητοῦ φιλοῦντος οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπερφιλοῦντος, 

ὥς ἔγνωσται ἡλίου φανώτερον, καὶ οὐδὲ ψιλοῦ ὀνόματος ἀξιῶ- 

σαι, καὶ ταῦτα δυστυχήμασι προσπαλαίσαντος, χαὶ νόσῳ λοιμώδει 

καταχρασθέντος, καὶ ὑπερορείου γεγονότος, καὶ διαιτωμένου ἐν 

ὄρεσιν: ἡνίκα οὐ μόνον τὸν προσφοιτήσαντα, καὶ τὰ εἰχότα 

φιληθέντα, ἀλλὰ χαὶ τὸν ἁπλῶς ἐγνωχότα, καὶ θέας μόνης καὶ 

(1) Παραλείπονται οἵ τε παρεμθαλλόμενοι δύο κανόνες, ὡς χαὶ τὰ 
παρεπόμενα ἐγχώμια διὰ στίκων χαρχινικῶν, δμηροχεντριχῶν, λεοντείων 

χαὶ πολιτικῶν, πρὸς τὸν αὐτὸν ἡγεμόνα, “καὶ τὸν Κωνσταντῖνον υἱὸν τοῦ 

Νιχολάου βόδα, καὶ τὰ πρὸς τὸν ἄρχοντα χαμαράσην ᾿Ιωάννην Σχαρ- 

λάτον ποιημάτια, ὡς λίαν μαχρὰ χαὶ οὐδὲν τὸ ἐνδιαφέρον παρέχοντα. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΑΙΟΘ. Γ΄. 13 



194 ἸΑΓ ΕΣ ΑΓ ΟΥΥ ΔΑ ΓΟΙΝ ΤΕ 

ὁμιλίας κεχοινωνηχότα, χατοιχτεῖραι προσῆχε, χαὶ συνάχθεσθαι 

χαὶ μεμνῆσθαι συνεχῶς, ἐπιστεῖλαί τε χαὶ παραμυθήσασθαι; 

᾿Αλλὰ τούτων ἁπάντων τὸ ἀνώμαλον τῆς τύχης, ὡς οἶμαι, 
᾿ » ᾽ 7 Αι ᾿ 

μᾶς μὲν ἐν ἀρχείοις τὰς διατριθὰς ποι- παραίτιον αὕτη γὰρ ὑ! 

εἴσθαι ὁσημέραι, χαὶ ἡγεμόσι λαμπροτάτοις συνεῖναι, ἀνδράσιν 

εὐγενέσιν, ἄρχουσι μΞεγαλοπρεπέσι, λαῷ πολυμιγεῖ τε καὶ πολυ- 

γλώσσῳ, φρουράρχαις τε χαὶ φρουραῖς περιστοιχεῖσθαι, καὶ ὡς 

ἔν τινι πολυάνδρῳ τὸ λυποῦν ὑποχλέπτειν θεάτρῳ παρεσχεύα-- 

. Ἡμᾶς δὲ ἅπαν τοὐναντίον, ἐν ὄρεσι χαὶ ὕλαις περιπολεῖν, 

μετὰ χωρικῶν ἀγρχυλεῖν, χολιοῖς τε χαὶ χορώναις συγχρόζειν, 

ἵπποις τε χαὶ βουσὶ περιστοιχίζεσθαι, καὶ ἐν πολιχνίῳ περιο- 

ρεῖσθαι. ᾿Εν τοιαύτῃ τοίνυν ἀθυμίᾳ, μόνην ἐσχήχαμεν ἂν παρα- 

μυθίαν, τὰς παρὰ τῶν εὔνων ἐπιστολὰς, ὧν γξ χαὶ ἐν στερήσει 

τυγχάνομεν, σὺ αὐτὸς μάρτυς ὁ μᾶλλον πάντων ὀφείλων ἐπι- 

στεῖλαι, χαὶ μὴ ἐπιστείλας τὸ σύνολον. Οὕτω παραμυθοῦνται 

φίλοι τοὺς φίλους; οὕτω μέμνηνται τῶν ἀποδήμων οἱ ἐπίδημοι; 

τῶν ἀνιωμένων οἱ ἐν εὐθυμίαις; Τὸ σαυτοῦ ἐξελληνιζόμενον 

ὄνομα, στερέ χγδρα δηλοῖ χαὶ θερόν: μὴ τοί ὦ ᾽γαθὲ μα, ρέμνιον ἄνδρα δηλοῖ χαὶ σταθερόν" μὴ τοίνυν, ὦ ᾽γαθὲ, 

τὰς πράξεις ἀσυμφώνους τῷ «Ει 5 τ [Ὁ] [0] -- "Ὰ Ἷ ο) «- “Ἂν ὀνόματι, ἀλλά γε 

τοῖς ἀδόλως φιλοῦσιν, ἀδόλως σύνεσο, εὐσταθὴς ἐς φίλους χαὲ 

φιλίαν χαὶ ὧν χαὶ δεικνύμενος, καὶ χαῖρε φιλοτιμῶν θεῖόν τι 

χρῆμα, καὶ σχὸν ἐν ἰσοζυγίᾳ τὸ εἶναι. ΓἜρρωσο, καὶ φίλει τοὺς 

σὲ φιλοῦντας, καὶ μέμνησο τῶν σοῦ μεμνημένων. αΨλή. ὀκτω- 

Θρίου β΄.» 
Ἢ Β.. » Ῥὰ ἔναγχός σοι ἐπισταλέντα μοι γράμματα, τὰ φιλίας 

τ πὰ χαὶ ἀγάπης ἀνυποχρίτου γέμοντα, ἐδεξάμην 

ἀσμένως, καὶ ἀναλεξάμενος διεχύθην τὴν ψυχὴν, ὅτι ὑγιαίνοντά 

σε χατύήγγελλον πρὸς δὲ, ὡς ἐν ἐσόπτρῳ τούτοις διαυγεστάτῳ, 

ἐνορῶν τὸ σὸν πρός με ὑπερέχον. τοῦ ἔρωτος, ἐμαυτὸν εὐδαι- 

μονίσας, ὡς τοιοῦτον σχόντα φοιτητήν τε χαὶ φίλον, τοῦτο μὲν 

διπλόης ἄνευ, χαὶ εἰλικρινῶς ἀγαπῶντα, τοῦτο δὲ αὐτοθουλή- 
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τῶς ὑπείχοντά μοι χαὶ ὑπενδόντα, ὡς χαθηγητῇ φιλοστόργῳ 

ἃ δὲ προεγεγράφειν, χαριεντισμοῦ τε χαὶ ἀστειότητος ἦν, ἀλλ οὐκ 

ἐξεπίτηδες" καὶ γὰρ ἀνέχαθεν ἔρως ὑμῶν σφοδρὸς ἐνέσταχταί 

τε χαὶ ἐνεσχίοοωταί μου τῇ ψυχῆ, χαὶ οἷον τεῖχος ἀδιάρ- 

ρηχτον ὑπ αὐτοῦ ἐν αὐτῇ χοδόμηται, ὥστε οὐδὲ ταῖς ὑξεγί- 
͵ 

-" 

δταις ἑλεπόλεσι χαὶ χριοῖς στερροτάτῳ ἐστομωμένοις σιδήρῳ, 

κατασεισθήσεσθαι, ἐφ ὃ ἄγαλμα σὸν πάνυ καλὸν ὑπερίδρυται, 

ὅλους ἀπαστράπτον ἔρωτάς τε χαὶ χάριτας. Ἴσθι οὖν, ὦ λῷ- 

στε, τὸν σὸν Γεώργιον, καὶ φιλήσαντά σε χαὶ φιλοῦντα, χαὶ 

φιλήσοντα : χαὶ ἣν παιδευτὴν ἐσόμενον διδῷ Θεὸς ἐλευθερίων 

μαθημάτων, ὡς πρότερον (τοῦτο γὰρ ἐμοὶ τῶν εὐχτῶν χαὶ 
ΕΣ ͵ ᾽ Ν ,ὔ ᾿ ,ὔ “ ᾽ ͵ ἐφετωτάτων), ἵν ἴδοιμί σε τὸν χύκλον τῶν ἐγκυκλίων μαθη- 

μάτων ἀπαρτίσαντα, καὶ μή γε τόξον κύχλου, ἤ (ε ἡμικύκλιον 

ἡμιτέλεστον γεγραφότα τῶν παιδευμάτων, ἀλλ ὅλον χύχλον 

ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον καταλήξαντα, τῶν ἐπιπέ- 
ὃ , Ν ᾿ ῃ ι , ΝΜ 
ὧν σχημάτων τὸ χάλλιστόν τὸ χαὶ πολυχωρότατον. ἙΕρρῶσο 

καὶ εὐτύχει, καὶ φίλει, χαὶ ἐπίστελλε, ἕνα τῶν ἴσων ἀξιω- 

θείης ».-. 

Γ.» Τὴν παμφιλτάτην αὐτῆς λογιότητα, χαὶ χωνσταντινι- 

χὴν γρχαμματιχότητα προσαγορεύω, καὶ ἀσπάζομαι ἐν Χριστῷ. 

Ἐπεὶ τὰ τῶν φίλων χοινὰ, φίλοι δ᾽ ἡμεῖς, κοινὰ ἄρα τὰ 

χαθ᾽ ἡμᾶς" ἀνθ᾽ ὧν ἐξυφάναι σε δεῖν ἔγνων τὰ χατ' ἐμὲ, ἵνα 

εἴης χαίρων ὡς ἀλλοτριοφρονῶν (ὅπερ οὐδ᾽ εἰς νοῦν ποτ' ἀνέλα- 

0ον), ἢ ἀχθόμενος, ὡς σ: ῦ τἀμὰ λογιζό ς᾽ οἷσθ ῦ : χθόμενος, ὡς σχυτοῦ τἀμὰ λογιζόμενος" οἰσθα τοῦ 

ἡμετέρου σκήνους τὸ ἀδρανὲς, καὶ πρὸς τὰς νόσους εὐκατάφο- 

βον, χαὶ περὶ τὰ: ἰάσεις δυσανάκλητον, καὶ ὥς γε χαταποτί- 

οἰς καὶ ἑτέροις ἰατρῶν φχαρμάχοις ὑπερείδετό τε χαὶ ἀνε- 
- ἜΧΕΝ ς - ““ δι ν Ὗ ᾿ 2,“ , ΝΑ : λαμθάνετο᾽ νῦν δὲ τὸ μὲν σαρχίον ταὐτὸ περιφέρομεν, διὰ δὲ 

τὸ ὀρεσιτροφεῖσθαι, καὶ πόρρω πῃ ἀποπλανᾶσθαι πόλεως φαρ- 

μαχοπωλείου χαὶ ἀκεστόρων, τῶν ἀλεξινούσων ἐστερήμεθα φαρ- 

“μάχων. ᾿Επειδὴ τοίνυν, τῷ μὲν σχήνει νοσάζεσθαι, ἀσχάλλειν 
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δὲ τῇ ψυχῆ, χαὶ τῶν ἀνιόντων ἀπαλλαγῆναι οὐχ᾽ οἷόν τε, ἄκος 

ἕν μοι διὸ ὑπολέλειπται, ἐὰν τὰς ἐν ὄρει διχτριόὰς χαὶ πρὸς 

τὴν σώζουσαν πόλιν χατιέναι, θείᾳ δὲ τε συνάρσει, καὶ ἰατρῶν 

ἐπιχουρίᾳ τὴν ὑγείαν ἀνακαλέσασθαι. Ἔμπαλιν δέ με χατορ- 

ρωδεῖν, χαὶ ὑποτρέσαι, καὶ τὴν ὁρμὴν ἀναστέλλειν παρασχευ- 

ἀζει τὸ τῆς ἐπχπειλούσης νόσου λοιμῶδες, τὸ δίχην ἐφαπλω- 

θὲν τοῦ τληπαθοῦς Βουχουρεστίου νέφους ἰώδους, χαὶ πᾶσαν 

ἡλικίαν καταφαρμάξαν καὶ ἐχθερίσαν- ἀνθ᾽ ὅτου δεῖν ἔγνωκα 

περὶ τῆς ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπανελεύσεως πυνθάνεσθαι, εἴγε τὸ 

θεῖον χράτος τὸ τῆς νόσου ἤμολυνε χέντρον, χαὶ εἴ μς δυνα- 

τὸν ἀνοιμωχτεὶ ἐπανιέναι. Ἔρρωσο ». 

δῶν Προφητικαί τε χαὶ εὐαγγελιχαὶ διαχελεύοντα! φωναὶ, 

τοῖς δεομένοις ἀμελητὶ τὴν κατὰ δύναμιν ἐπικουρίαν προσάγειν" 

πάντων δὲ μάλιστα τοῖς ἐξ ἑτέρας θρησχείας εἰς τὴν ἡμετέ- 

ρᾶν μετασχευαζομένοις, χαὶ ἐχ τῆς ἀγριελαίου εἰς τὴν χαλλι- 

ἔλαιον μετεγχεντριζομένοις. Γνοὺς τοίνυν σαυτὸν προθυμότα- 

τον ἐχπληρωτὴν τῶν τοιούτων θείων φωνῶν, πέπομφά σοι τήνδε 

τὴν ἀναφορᾶν, ἐγχειρίζειν τῷ ἡγεμόνι, καὶ ἐχτελεῖν τὸ ζητού- 

μενον. Ἔξεστι δέ σοι ρᾳδίως τοῦτο κατεργάσασθαι, χοινολογου- 

μένῳ μετὰ τοῦ ὅλως πνέοντος ἔλεος χαὶ εὐποιΐχν ἡγεμόνος" 

ὅπερ διαπραξάμενος, χαριέστατος ἔσῃ Θεῷ τε τῷ ἐλεήμονι, 

χἀμοὶ τῷ ἀξιοῦντι, χαὶ Ιαχώδῳ τῷ λίαν χρήζοντι τῆς σῆς 

βοηθείας. Ἔρρωσο ». 

Ἑ. « Τῷ παμφιλτάτῳ μοι τῶν φοιτητῶν χαὶ φίλων, κυρίῳ 

Κωνσοσταντίνῳ ὑγείαν τε χαὶ σωτηρίαν, καὶ τὴν τῶν ποθουμένων 

ἐπίτευξιν.᾿ Οστρέων ἐφίεμαι τῶν ἀπὸ τῆς βασιλευούσης, ὧν τυχεῖν 

ἐμοὶ δυσχερές, διὰ τὸ ἄποθεν οἰκεῖν τῶν ἀρχείων, ἐν οἷς ταῦτα 

συγχομίζονται" ὅθεν αὐτός, ὡς ἐν ἀρχείοις οἰκῶν, χαὶ φίλος 

ὦν, καὶ φίλους πλουτῶν, μάλιστα τοὺς ταῦτα χομίσαντας 

πέρμψεις, οἶδα λαθών, παρ᾽ ὧν οἶδας" ἔρρωσο φίλτατε. » 

ΣΤ κα Ὁ μὲν πατριάρχης ᾿Ισαάχ, ὦ φίλων ἄριστε, πρῶτον 
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εἱστιάθη, ἔπειτα τὴν εὐλογίαν τῷ ἑστιάσαντι παρέσχετο" ἐγὼ 

δὲ χαὶ πλεῖον τοῦ ᾿Ισαὰκ ποιήσω, ὡς τῆς νέας χάριτος τελῶν, 

ἐχεῖνος δὲ τῆς ἀρχαίας. Καὶ πρὶν φαγεῖν, καὶ πρὸ τοῦ τῶν 

ὀστρέων ἀπογεύσασθαι, παρέχω σοι τὴν εὐλογίαν δαψιλεστάτην- 

οὗ γὰρ δρόσον οὐράνιον, καὶ ποιότητα γήϊνον κατεγγυῶμαί σοι 

ἀλλὰ δεύμαι ᾿Ολυμπίου ἄνακτος, ἵνα σχοίης ἀμετάπτωτον τὴν 

ὑγείαν, προθιθασμὸν ἐπὶ τὰ τελεώτερα τῆς τε μαθήσεως, τῆς 

τὲ ἀξίας, χαὶ τῆς ἐν θεῷ προχοπῆς χαὶ αὐξήσεως, εὔθυμός τε 

διατελοίης, καὶ εὐεργετιχός, καὶ περιφανής, καὶ καταθυμίοις ἐν 

ἅπασιν ἐπιτυχής. Ἔρρωσο, φίλτατε, καὶ αὖθις καιροῦ δραξά- 

μενος τοιούτου, μέμνησο τοῦ σοῦ Γεωργίου. » 

Ζ. «᾿Απὸ τὸ μεγάλωμα τοῦ χάρτου ἐχατάλαθα τὸ πῶς 

γραμματικὸς αὐθεντιχὸς ἐστὶν ὁ πέμψας τὰ δῶρα ἀπίδια, διὰ 

τὰ ὁποῖχ εὐχαριστῶ πολλά, ὅτι χαὶ τ᾽ ἀπίδια πολλά. Διπλοῦν 

τὸ δῶρον, τὸ μὲν ἥδιστον, τὸ δὲ ξηρὸν χαὶ στερέμνιον" ὧν τὸ 

μὲν ἡδύ, τῆς ἀδόλου φιλίχς καὶ ἀκραιφνοῦς διαθέσεως καὶ εἰ- 

λιχρινεστάτης ἀγάπης ἐστὶ τεχμήριον, τὸ δὲ στερεὸν, τὸ τῆς 

φιλίας στερέμνιον χαὶ μόνιμον χαὶ εὐπαγὲς ὑποδηλοῖ, καὶ οἷον 

ἄχράδαντον καὶ ἀπερίτρεπτον τὸ δὲ πόρρωθεν, καὶ ἀπὸ Στε- 

φανουπόλεως (1) τελεῖν τὰ δῶρα, σημεῖον ὑπάρχει σοι τῆς πρὸ 

πολλῶν ἐτῶν ἡμῶν φιλίας, καὶ διαρχεσούσης ἐπὶ μήχιστον. Ζῆθι 

ἐς μαχραίωνας, τριπόθητε- τὸν σοὶ ὁμωνυμοῦντα, ἐμοὶ δὲ ἄχρᾳ 

φιλίᾳ οἰχειωμένον ἄρχοντα ἄγαν κύριον Κωνσταντῖνον (2) προ- 

σχυνῶ.» 

Η. « Τὴν (σὴν) λογιότητα, ἄρχον γραμματικὲ κύριε Κων- 

σταντῖνε Δαπόντε, ὁλοψύχως ἀσπάζομαι, καὶ πατρικῶς περι- 

πτύσσομαι. Χθὲς λαθὼν παρὰ τοῦ παιδὸς τὸ ραδάσιόν τῆς, εἰ καὶ 

ἐτρώθην τὴν χαρδίαν, ἀλλ᾿ ἐνασχολούμενος μετὰ τοῦ ἄρχοντος 

(1) Στεφανούπολις τὸ νῦν Μπρασοῦό. 

(3) Τὸν προγραφέντα Ξυπόλυτον Ζαγοριανὸν λέγει 
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ἰατροῦ σινιὸρ Δεπάστε, δὲν εἶχα εὐχαιρίαν νὰ ἀποχριθῶ, χα 

ἃς ἔχω συγγνώμην" νῦν δὲ συλλυπούμενος αὐτῇ πατριχῶς διὰ 

τὴν ἀνίαρον ἀγγελίαν τῆς εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀποδημίας τοῦ 

μακαρίτου αὐταδέλφου τῆς καὶ ἱεροδιαχκόνου Φιλοθέου εἰς Κων- 

σταντινούπολιν γενομένης, τοῦτο συντόμως λέγω, ὅτι χἀγὼ 

συναλγῶ καὶ οἰκτείρω τὸ πάθος, χαὶ ταλανίζω ἀδελφὸν τοι-. 

οὔτον φίλτατον ἀδελφὸν ἀποθεθληχότα, χαὶ μηχέτι τοῦτον 

ὀψόμενον. ᾿Αλλὰ τί τούτων ὄφελος; τί δὲ καὶ τὸν ἀπελθόντα 

τοῖς θρήνοις ὀνήσαιμεν; τοιγαροῦν ὡς νουνεχὴς χαὶ πεπαιδευ- 

μένος, ἀνάλαθε σεαυτόν, καὶ ἐπὲ τῷ τοιούτῳ φιλοσόφησον πά- 

θει θνητοὶ γὰρ πάντες ἐσμὲν, καὶ ἐπίκηροι, καὶ ὁδὸν τὴν αὐ- 

τὴν πορευσόμεθα ξύμπαντες, εἰ καὶ ὁ μὲν τάχιον, ὁ δὲ βρά- 

διον. ᾿Εχεῖνος οὐκέτι ἀναστρέψει εἰς ἡμᾶς, ἀλλ ἡμεῖς πρὸς αὐ-- 

τὸν ἀπελευσόμεθα ὁμολόγει τοίνυν τῷ χρείττονι χάριτας, ὅτι 

τὸν σχυτοῦ ἀδελφὸν ἐκ τῶν τοῦ βίου τούτου ἀνωμαλιῶν καὶ. 

κλυδώνων ἀνήρπασε, καὶ ἐν τῇ οὐρανίῳ μαχαριότητι προσελά- 

ὄετο. Ἔρρωσο τοίνυν τὸ ἀπὸ τοῦδε ἀλύπως, καὶ φιλοσόφῳ 

φρενὶ σαυτὸν παραμύθησον. » 

Ἰδοὺ δὲ καὶ τὸ ἐμὸν πρὸς αὐτὸν εὐτελὲς χαὶ ἀτελὲς πο- 

νημάτιον, ἀφοῦ ἔξω ἀπὸ τὴν Τζάραν, ὁποῦ ἦτο φευγάτος διὰ 

τὴν πανούχλαν, ἦλθεν εἰς Βουχουρέστιον, καὶ μετ' ὀλίγον ἀπὸ. 

φιάγγον ἀπέθανεν - ὁ θεὸς νὰ τὸν ἀναπαύσῃ. 
« Ἔμελλεν ἄρα, πανιερώτατε καὶ θεοπρόθδλητε μητροπο- 

λῖτα, εὐγενέστατοι ἄρχοντες, χρήσιμοι πραγματευταὶ, περίλυ-- 

ποι συμμαθηταί, χαὶ ἅπας ὁ τοῦ χυρίου λαὸς περιούσιος, ἔμελ- 

λε λέγω ἡμῖν, καὶ τοῦτο τῆς τληπαθοῦς Βλαχίας τὸ ἀπο- 

λειφθὲν χάλλος ἰδεῖν ἀμαυρούμενον, τῆς ἐκταχείσης ἀρούρας τὸν. 

πολύχουν στάχυν ἐκθεριζόμενον, τὸ ἀγλαόχαρπον δένδρον τοῦ, 

κατανεμηθέντος λειμῶνος ἀπορριζούμενον, ἐχρυῆσαν τὸ ἄνθος, 

χαὶ τῆς χυψέλης τὴν σοφὴν ἀποπτύσασαν μέλισσαν, χαὶ τῷ 

ἐπουρανίῳ προσφοιτήσασαν μελισσῶνι, μελισσουργήσασαν ἐπὲ 
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γῆς τῶν μελισταγῶν ἐπιστημῶν τὴν ὑπὲρ μέλι χαὶ χηρίον δι- 

δασχαλίαν καὶ ἔχδοσιν. Βαδαὶ τοῦ κακοῦ, φεῦ τῆς συμφορᾶς, 

οἴμοι τῶν δεινῶν! ὑπέστημεν γάρ, ὦ ἱερὸν πέδον, ὀρθόδοξος 
“- » ᾿Ὶ ’ὔ ε ͵ὕ .Ὶ ι ,ὔ -- .Ὃ γῇ, ὀνομαστὴ Βλαχία, ὑπέστης δεινὰ, καὶ πέρα δεινῶν κακοῖς 

ὕ Ι Κ : Ν “ -“ , ᾿ , προσωμίλησας! Κατανιχαὶ ἔφοδοι τοῦ σοῦ προσώπου τὸ χάλ- 

λ)ος ἀνήλωσαν, τῶν ἐχ τῆς Αγαρ τὰ ὅπλα τὸ στῆθος χατέρ-- 

ϑαξαν, τοὺς μαστοὺς ἡ Ταταρίκὴ λύσσα ἀπέθλιψε, τὴν νηδὺν 

ὃ πιχρὸς λοιμὸς συγχατέστε!λεν, ἡ πανώλης τὰς χεῖρας ἀπέ- 
ε ,ὔ , «Δ ,ὔ Ω ’, ᾽ 

ταμεν, ἡ φλογίνη ρομφαία (πυρκαϊα) τὴν χομὴν ἐχείρατο. Αλ- 

γεινὰ ταῦτα πάντως, χαὶ δύσποιστα, χαὶ ἱκανὰ ἐχπλῆξαι ἀ- 

χοήν τε χαὶ ὄὅρχσιν! ἀλλ οὔπω τὴν χαρδίαν ἐτέτρωσο, χαὶ οὔπω 

τὰς ὄψεις πεπήρωσαι.... 

Τοῦτον τὸν ἄνθρωπον, ὡς χαλὸν ἄνθρωπον χαὶ διδάσκα- 

λον, χαὶ ἀστεῖον, τὸν ἀγαποῦσαν πάντες οἱ ἄρχοντες, πρὸ πάν- 

τῶν δὲ ὁ πάντων ἐξαίρετος Δουδέσχουλος, περὶ οὗ ἔπρεπε νὰ 

γράψω εἰς τὴν σειρὰν τῶν ἀρχόντων, καὶ ἀλησμόνησα - ἰδοὺ δὲ 

τὸν γράφω ἐδῶ. 
τ » 

Κωνσταντῖνος Δουδέσχουλος - οὗτος εἰς τοὺς χχτὰ χαιρὸν 

αὐθέντας τῆς Βλαχίος ἐστάθη χαὶ σπαθάρης, χαὶ λογοθέτης, 

καὶ βόρνιχος, καὶ μπάνος, ἐτιμήθη μὲ ταῖς μεγαλείτεραις ἀρ- 

χοντίαις, ὡς ἄξιος χαὶ ξεχωριστὸς ἀπὸ ὅλους: ἦτον γὰρ ἄν- 

θοωπος μεγαλοπρεπής, ὡς ἦτο χαὶ υεγαλόσωμος. Μὲ ἔδωκεν, 

ὅταν ἤμουν εἰς Βουχουρέστι μὲ τὸ τίμιον ξύλον, ὡς πεντα- 

χόσια γρόσια - ὑπεσχέθη, ἔῤαλε χαὶ ὑξτάνοιαν εἰς τὸ τίμιον 

ξύλον, νὰ ἔλθῃ μαζί μου εἰς τὸ ἅγιον Ὄρος, τὸν ἐμπόδισε δὲ 

ἕνας ἱερομόναχος, καὶ ἔμεινεν" ἔγινε δὲ καλόγηρος, καὶ μετω- 

νομάσθη Κλήμης, καὶ ἀπέθανεν: ὁ θεὸς νὰ τὸν ἀναπαύσῃ " 

τοιοῦτος ἄρχωντας Βλάχος χαὶ Μπόγδανος δὲν ξαναγεννᾶται! 

᾿Αλέξανδρος Λαρσινός, διδάσχαλος, διάδοχος Γεωργίου, μα-- 

θητὴς δὲ χαὶ αὐτὸς τοῦ ρηθέντος Μαχαρίου τοῦ Πατμίου. 

Δημήτριος Μωραΐτης Νοταρᾶς, ἀνεψιὸς Χρυσάνθου τοῦ 
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πατριάρχου, ἰατροφιλόσοφος, ἀμφοτεροδέξιος, ἤγουν ἐπιστήμων 

εἰς τὰ ἑλληνιχὰ χαὶ λατινιχὰ, ἀπέθανεν εἰς τὸ Βουχουρέστι " 

ὃ θεὸς νὰ τὸν ἀναπαύσῃ. Τοῦτος κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα, μετέ- 

φρᾶσεν ἀπὸ τὸ λατινιχὸν εἰς τὴν γλῶσσάν μας, καὶ Γεωγρα- 

φίαν (τὴν ἔχω), ἧς ἐπιγραφή « Σύντομος μερισμὸς τῆς ὑδρο- 

γείου σφαίρας.» ἔχει δὲ εἰς τὴν ἀρχὴν τοὺς στίχους τούτους. 

Γεωγραφία σύντομος φωνῆς ἐχ λατινίδος 

εἰς τὴν Ἑλλάδα τὴν ἁπλῆν χαλῶ: μεταφρασθεῖσα 

παρὰ σοφοῦ ἀχέστορος, τοὔνομα Δημητρίου, 

τὸ γένος ὄντος Νοταρᾶ τοῦ Πελοποννησίου, 

ἧς ἡ ἐπιδιόρθωσις καὶ χρίσις ἡ τελεία 

ἐγένετο νοῦ λεπτῷ τοῦ μαχαριωτάτου 

ἁγιωτάτου τε πατρός, ὁμοῦ χαὶ σοφωτάτου 

ἱεράρχου προσχυνητοῦ τῶν Ἱεροσολύμων, 

δεσπότου, καὶ ποιμάντορος κυρίου κὺρ Χρυσάνθου, 

τοῦ ἐπωνύμου πάντως γε ἄνθους χρυσαυγεστάτου, 

παρ οὗ χαὶ ἀφιέρωται χυρίῳ Γρηγοράσχῳ (1) 

Γχίκᾳ τῷ πάνυ, καὶ κλεινῷ, καὶ πανευγενεστάτῳ 

τῆς χραταιᾶς τῷ ἑρμηνεῖ μεγάλῳ βασιλείας ’ 

ὃν ὁ τῶν πάντων χύριος θεὸς διατηροίη 

ἔνδοξον χαὶ περίόλεπτον, λίαν τετιμημένον 

εἰς ἔτη μαθουσάλια, πανευτυχῇ τε ἅμα, 

μετ᾽ ἀγαθῶν τε τῶν λοιπῶν καὶ τῶν καταθυμίων, 

μετὰ τῶν οὐρανίων τε ὁμοῦ καὶ ἐπιγείων. 

Αὐτὴ ἡ Γεωγραφία εἶναι ὡς τέσσαρες κόλλαις, ἀξιόλογος 

δὲ χαὶ ἀξιοτύπωτος. Ἔχει καὶ μίαν πλαστὴν ἐπιστολήν, τὴν 

ὁποίαν δὲν ἡμπορῶ παρὰ νὰ τὴν γράψω χαὶ αὐτήν, ὡς ἀξίαν 

γραφῆς καὶ εἶναι αὐτή. «᾿᾽Επιστολὴ πρὸς φιλόσοφον, ἐν ἣ πε- 

ριγράφεται οἰκία ἐρημιχὴ (2). » 

(1) Τὸν ἀδελφὸν τοῦ ἀποχεφαλισθέντος ᾿Αλεξάνδρου λέγει. 

(8) Παραλείπεται ὡς ἀτελὴς καὶ πάντη ἀσήμαντος. (Σ. Ε) 
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ΜΡ ΟΣ ΡΟ Τ ΟἿΝ-: 

Ἔτος μὲν τὸ σωτήριον διηνύετο χιλιοστὸν ἑπταχοσιοστὸν 

πεντηχοστόν, τὰ δὲ τῆς ἐχκλησίας ἤρξατο χαταθαρύνεσθαι παν- 

τοδαπαῖς εἰσφοραῖς χρημάτων χαὲὶὲ ἀναλώμασιν (Α) οὐ μὴν ἀλλὰ 

διηνοχλεῖτο χαὶ ταῖς τῶν αἱρετικῶν μηχαν αἷς, χαὶ χρυφίως 

διεπολεμεῖτο, καὶ δολίως διεταράττετο. Τοῦ δὲ ἀπὸ Νικομηδείας 

χυρίου Κυρίλλου τοῦ Ἐ΄ τὸν οἰχουμενικὸν θρόνον διϊθύνοντος, 

χαί τινων λατίνων τῇ ὀρθοδόξῳ τοῦ Χριστοῦ ἐχχλησίᾳ προσελ- 

θεῖν αἰτησαμένων, τέως μὲν τοῖς ἐν τῷ Γαλατᾷ ἱερεῦσιν ἀπορίας 

ἐδόχει χαὶ συζητήσεως ἄξιον, εἰ ἄρα μύρῳ χρίεσθαι τοὺς λατί- 

νους προσιόντας τῇ ἀμωμήτῳ τοῦ Χριστοῦ ἐχχλησίᾳ, ἢ βα- 

πτίζειν αὐτούς, ὡς ὅλως τὸ βάπτισμα τοῦ Κυρίου ἀθετήσαν- 

τας καὶ τὰ παρὰ τῶν ἰδίων ἱερέων ἐφευρήματα προελομένους. 

Ταύτης γοῦν τῆς συζητήσεως καὶ ἀπορίας ἐνηνεγμένης τῷ 

παναγιωτάτῳ οἰκουμενιχῷ πατριάρχῃ κυρίῳ Κυρίλλῳ, προσεπε- 

ξετασθέντος τοῦ ἔθους τῶν νῦν δυτικῶν, χαὶ τῆς παραχρήσεως 

χαὶ διαφθορᾶς τοῦ διὰ τῶν ᾿Αποστόλων χαὶ τῶν θείων Πατέ- 

θων παραδοθέντος ὑπὸ τοῦ Κυρίου βαπτίσματος φωραθείσης, 

ἐπετράπη τοῖς ἱερεῦσι βαπτίζειν τοὺς προσιόντας τῇ ὀρθοδόξῳ 

ἐχχλησία λατίνους, ὡς ἀθαπτίστους: τοῦτο δὴ χαὶ διαλαλεῖν 

τοῖς τὸν λόγον τοῦ Κυρίου λαλεῖν προελομένοις ἐφεῖτο. 

᾿Εντεῦθεν οὖν χαὶ συζητήσεις τῶν λογίων διεθερμαίνοντο, 

χαὶ διηχριθοῦτο τὸ πρότερον ἔθος τῆς δυτικῆς ἐχκλησίας, χαὶ 

τὸ χαινοτομηθὲν ὕστερον χαὶ παραποιηθὲν χαὶ παραρρεῦσαν εἰς 

ραντίσματα χκατεξηραίνετο χαὶ εἰς τὸ μὴ εἶναι ὅλως βάπτισμα 

διηλέγχετο- καί τινες δὲ καὶ σημειώσεις ἐλέγχων διετυποῦντο 

χαὶ εἰς χοινὴν ἀνάγνωσιν ὑπεστρώννυντο, χαὶ πανταχῇ διελα-- 
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λεῖτο χαὶ διεκηρύττετο ὡς οἱ νῦν λατῖνοι χαὶ δυτιχοὶ εἰσὶν 

ἀδάπτιστοι. 

Τοῦτο γοῦν οὕτω τρανῶς πρῶτον διαχηρυχθὲν (Β) διε- 

θρόησε καὶ ἄχρως ἐλύπησε τούς τε ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς μεγάλης 

ταύτης. πόλεως εὑρισχομένους λατίνους καὶ τοὺς ἐν ταῖς νήσοις 

χαὶ ἁπανταχοῦ τοῦ ὀθωμανιχοῦ χράτους διεσπαρμένους. Καὶ 

δὴ ἤσχαλον διατειχισθέντες τῆς σπουδ αζομένης σφίσι χοινωνίας, 
ν δ 

ἡ ἧς τοὺς ἀφελεστέρους ὑπαγόμενοι χαὶ ἐξαπατῶντες δολίως 

ἐπὶ τὸν βόθρον τῆς κακοδοξίας αὐτῶν κατεδίδαζον, μικρὰ ἅττα 

διαφέρειν τοὺς ἀνατολιχοὺς τῶν δυτιχῶν ὑποχρινόμενοι, ἔθιμὰ 

ταῦτα χαὶ οὐ δόγματα χαλοῦντες, καὶ ταῦτα τοῖς μεταποιεῖν 

βουλομένοις πρόχειρα, χαὶ τοῖς διατηροῦσιν ἥχιστα ἐπιδλαθδῇ, 

ἀδιάφορα ὄντα ταῖς ἐχχλησίαις καὶ ἀνεπίμομφα. Διὸ χαὲ χοι- 

γωνίας γαμικὰς χαὶ ἐναλλὰξ διαμείδοντες, χαὶ τὰς τελετὰς 

τῶν μυστηρίων τῆς ἀνατολιχῆῇς τοῦ Χριστοῦ ἀμωμιήτου ἐχ- 

χλησίας παρεῶντες τῆν ἀρχὴν ἀπαραποιήτους, τὴν ὑποταγὴν 

ὑόνην τῷ πάπᾳ Ῥώμης ἠτοῦντο, χαὶ ὁμολογίαν παρὰ τῶν δε- 

λεασθέντων ἐλάμθανον, ὡς οὔτε εὐλογία, οὔτε σωτηρία ἐπὶ γῆς 

εἰ μὴ ἐν χειρὶ τοῦ πάπα Ρώμης, ὅτι αὐτὸς μόνος ἔχει τὴν ἃ- 

ποστολικὴν ἐξουσίαν τὸ δεσμεῖν καὶ λύειν, ὅτῳ καὶ ὡς βού- 

λεται. Διὰ τοιούτων οὖν χαὶ τηλιχούτων ρᾳδιουργημάτων χα- 

ταγοητεύσαντες πολλοὺς μὲν ἐν νήσοις, πλείστους δὲ χατ᾽ Αἴ- 

υπτον καὶ Συρίαν ἐπὶ τὸν ἴδιον αὐτῶν λάχχον, μάλιστα ἀπὶ 

ἀρχῆς τῆς νῦν ληγούσης ιη΄. ἑκατονταετηρίδος μέχρι μεσούσης, 

κατήνεγχον (Γ]. 

Κατὰ ταύτης δὲ τῆς καχομιηχάνου εἰσθολῆς τῶν ἀκχε- 

ραίων ὀρθοδόξων χριστιανῶν ζῆλον ἔνθεον ἐνδειξάμενοι ὅ,τε μα- 

χαοιώτατος χαὶ ἁγιώτατος πάπας καὶ πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας 

χύριος Ματθαῖος χαὶ ὁ μαχαριώτατος καὶ ἁγιώτατος πατριάρχης 

Αὐἰντιοχείχς κύριος Σίλθεστρος, πολλὰ μὲν διειργάσαντο ἀπο- 
Ἶ 
ι 

-“» 

σοθοῦντες τῆς ἰδίας αὑτῶν ποίμνης τοὺς λυμεῶνας, οὐ μικρὰ 
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δ᾽ ἔπαθον τὴ ἐκείνων ἀντιστάντες χαχομιηχανίᾳ." τέλος ἀλλ οὖν 

ἀμφότεροι διέλυσαν τὴν καχῶς γενομένην κοινωνίαν, ἀποτεμόν- 
᾿ 

τες τὸ σεσηπὸς τοῦ δγο ον τος εἰ χαὶ πολὺ χατεῖδον τὸ ὃιε- 

φθορὸς χαὶ βραχύ τι περιέστη τὸ σωζόμενον. 

᾿Αλλὰ τὰ μὲν τῶν ἁγιωτάτων πατριαρχῶν τοῦ τε χυρίου 

Ματθαίου χαὶ χυρίου Σιλθέστρου λεγόμενα χαὶ πραττόμενα 

Οαίνοντα τοῖς λατίνοις, οὐ τοσοῦτον μέντοι 
᾽ ,ὔ Α ΕΣ 

ἐλύπει μὲν ἀντι 

χατέσεισς τὴν σφῶν μηχανήν" ὃ δὲ τοῦ λατινιχοῦ ραντίσμα-- 

τος ἔλεγχος χαὶ ἡ διαλαλιὰ ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὡς οἱ δυ- 

τιχοὶ εἰσὶν ἀθάπτιστοι, οὐχ ὅπως τὰς μηχανὰς ἐκ βάθρων κα- 
ΟΝ ,ὔ ι ΕΣ γ 

θεῖλέ τε καὶ ἀνέτρεψε καὶ τὰς λῃστρικὰς ἐφόδους ἀνέστειλε, 
’ 

καὶ τῶν ἀφελεστέρων διήνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς, ὡς ἀπὸ ἀδα- 
3 ν 

πτίστων ἀποπηδᾷν χαὶ ἀπὸ πειρατῶν ἀποφεύγειν καὶ ἀπὸ λοι- 
ὔ 

μῶν διατειχίζε σθαι: ἀλλὰ καὶ δέος ἐνεπεποιήχει αὐτοῖς υἢ καὶ 

τῶν ἰδίων λαῶν περιέλῃ τὴν ἀχλὺν, ὑφ᾽ ἧς ἐν τοσούτοις χατὰ 

σκότος ἠλάσχουσι. ᾿ 

Ταύτης οὖν τῆς χαταστηλιτεύσεως τὴν αἰτίαν οἱ ἐν ταῖς 

Συκαῖς καὶ περὶ τὰς Συχὰς ἐνδιατρίοοντες δυτιχοὶ, οἵ τε ἰδιῶται, 

ἀλλὰ δὴ καὶ τῶν βασιλέων τῆς Δύσεως ἁρμοσταὶ (Δ) ἐπὶ τὸν 

παναγιώτατον χαὶ οἰχουμενικχὸν πατριάρχην κύριον Κύριλλον 

τὴν αἰτίαν ἀνέθεντο, χαὶ καθελεῖν τοῦ θρόνου ἐπηρῶντο, εἴπως 

τοὺς διαχηρύττοντας χατασιγάσειεν χρύφα, χαὶ τῶν ἀρχιερέων 

καὶ τῶν εὐγενῶν χαὶ προχρίτων τοῦ ἡμετέρου γένους τισὶ δια- 

μαρτυροῦντες ἀνήχεστον κατὰ παντὸς τοῦ ἡμετέρου γένους, μά- 
Ε , 

λιστα τοῦ ἐν διασπορᾷ ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῶν, τὴν ἀπέχθειαν 

χαὶ τὸ μῖσος ἀφόρητον, χαὶ μυρία ἐπαπειλοῦντες δεινὰ, εἰ μὴ τὸν 

χὺρ Κύριλλον τοῦ θρόνου ἐκστήσαιεν. 

Οἱ δὲ οἰχονομοῦντες τὸν καιρὸν καὶ τὰς ὀργὰς τῶν βα- 

σιλέων ἐκτρεπόμενοι, ἐξωθοῦσι τοῦ οἰχουμενικοῦ θρόνου τὸν χύ- 

ριον Κύριλλον, προφάσει δῆθεν χαὶ ἐνδείξει πρὸς τοὺς κρατοῦν- 

τας χρώμενοι, ὅτι χρηματιχοῖς δανείοις χατεθάρυνε τὴν ἐχκλὴη- 
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σίαν, καὶ ἀντὶ αὐτοῦ χαλοῦσιν ἐπὶ τὸν πατριαρχιχὸν θρόνον δ΄. 

ἤδη τὸν παναγιώτατον κύριον Παΐσιον. 

Διετέλεσεν οὖν ἐπὶ τὸν οἰχουμενιχὸν θρόνον χατὰ τὴν 

πρώτην αὐτοῦ ταύτην πατριαρχείαν ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης 

κύριος Κύριλλος ἔτη δύο καὶ μῆνας ὀχτὼ, ἀπὸ τοῦ «ψμη ἕ- 

τοὺς ἕως τοῦ αᾧν α΄. ᾿Εχράτε: δὲ τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῶν 

Οθωμανῶν μονάρχης ὁ Μαχμούτης. 

᾿Απὸ δὲ ταύτης τῆς πρώτης πατριαρχείας τοῦ χὺρ Κυ- 

ρίλλου ἤρξατο χαὶ αὖθις χαταθδαρύνεσθαι ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐχχλη- 

σία χρέεσι καὶ συνεισφοραῖς" διὰ γὰρ τὰς συνεχεῖς ἐπιδρομὰς 

χαὶ συσχευωρίας τῶν ἐπιόούλων, πολυταλάντοις δαπάναις χρησα- 

μένου πρὸς τοὺς χρατοῦντας τοῦ χὺρ Κυρίλλου, ὥστε τὴν ἐ- 

χεῖθεν ἐγε!ρομένην ὀργὴν ἐκκλίνειν, καὶ ἀντιχρούειν πρὸς τὰς 

τῶν ἐχθρῶν προσθολᾶς, συνεχῶς ἀντιπαλαίοντος χαὶ γενναίως ἀν-- 

θισταμένου, ἀπὸ πεντακοσίων μέχρι χιλίων ταλάντων τὰ χρέη 

προσηύξησεν. 

Ἢν μὲν οὖν ὁ παναγιώτατος χύριος Κύριλλος ὁ Ε΄. τὸ 

Ὑένος Πελοποννήσιος, τὴν γνώμην εὐθὺς, τὸν τρόπον ἁπλοῦς, εἰ 

χαί τισι ποικίλος ἐδόχει, πρὸς τὰς πολλὰς μηχανὰς τῶν ἀντι- 

πάλων πολλαχῶς ἀντιτασσόμενος, φιλάρετος, φιλάγαθος, ἐπιει- 

κὴς, φιλομαθὴς, τῇ ἀναγνώσει τῶν θείων βιόλίων προσχείμε- 

νος, βίον ἡρημένος τὸν τελεώτερον, διὸ χαὶ ἀγρυπνίας μείζο- 

νας καὶ νηστείας συνεχεστέρας ἐποίε', χαὶ ἀχολουθίας ἐχχλη- 

σιαστιχὰς μαχροτέρας ἐφίλει, καὶ πρὸς πάντα γενναῖος ἐδόχει, 

ὀξύς τε περὶ τὰ πραχτέα, καὶ σφοδρὸς πρὸς τὰ δόξαντα, ἄτρε- 

πτος χαὶ ἀδεὴς πρὸς τὰ ἀντιπίπτοντα. ᾿Εντεῦθεν καὶ ζηλωτὴς 

τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων διάπυρος ἐγνωρίζετο καὶ παρὰ παν- 

τὸς τοῦ λαοῦ διεθρυλλεῖτο καὶ διαφερόντως ἠγαπᾶτο, τῇ ἀγλαΐᾳ 

τῶν ἰδίων ἀρετῶν συμπάντων τὰς ψυχὰς χαταθέλγων χαὲ ἐ- 

φελχόμιενος, εἰ χαὶ τὸν ἀληθῆ ζῆλον τοῦ ἀνδρὸς ποικίλως συγ- 

χαλύψαι ἐτεχνῶντο οἱ διαδάλλοντες, πανοῦργον αὐτὸν ἀπο- 
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χαλοῦντες, ὥσπερ οἱ αἱρετιχοὶ αἱρετιχὸν ἐδυσφήμουν τὸν ὀρ- 

ϑοδοξότατον. 

Διὰ μὲν οὖν τὰς εἰρημένας ἐπιδολὰς τῶν αἵρετιχ ὥν καὶ 

τῶν αὐτοῖς χαριζομένων, ἤτοι δι ἀνάγχην, ἢ φθόνον, ἄλλως δὲ 

χαὶ ἄγνοιαν τῶν λεγομένων χαὶ πραττομένων, (φιλεῖ γὰρ ἐν 

τοιούτοις συγχυρεῖν πολλὰ ἐκ πολλῶν πάθη τε “χαὶ διαφέροντα) 

ἐξώσθη τοῦ οἰχουμενικοῦ θρόνου ὁ χύριος Κύριλλος, εἰς Χάλ- 

χὴν νῆσον μίαν τῶν Κυχνέων περιορισθεὶξ, ἐν ἁδρᾷ τῆς ἐχκλη- 

σίας χορηγίᾳ καὶ πολλῇ τῇ τιμῇ καὶ περιποιήσει ἐφησυχάζων. 

Ὁ᾽ δὲ παναγιώτατος χύριος Παΐσιος διὰ πολλῶν δεήσεων καὶ 

χοινῆς τῶν ἁγίων ἀρχιερέων χαὶ εὐγενεστάτων ἀρχόντων χαὲ 

χληριχῶν προσχλήσεως χαὶ ἱκετείας πρὸς τοὺς δυνάστας, ἐπα- 

γαλαμθάνει τέταρτον τὸν οἰχουμενικὸν χαὶ ἀποστολιχὸν θρόνον, 

χαὶ τὴν συνήθη αὐτῷ πρὸς πάντας ἐπιείχειαν καὶ τὰς πολλὰς 

καὶ θαυμαστὰς ἐπιδήλους ἀρετὰς πανταχοῦ ἐφαπλοῖ, ποιμαίνων 

νουνεχῶς, ἰθύνων ἐπιστημόνως χαὶ θεοφιλῶς διεξάγων σύὐμπα- 

σαν τὴν ἐχκλησίχν, ὡς ἐθὰς παντοδαπῶν χαὶ ποικίλων πραγ- 

μάτων, καὶ διὰ μακροῦ ἐγγεγυμνασμένος τῇ τοιαύτῃ οἰκουμε- 

νικῇ ποιμαντορίᾳ ὑπὸ τοιαύτην πολύτροπον δυναστείαν, ὑφ᾽ ἧς το- 

σαῦτα χαὶ τηλιχαῦτα καθ᾽ ἑκάστην ἐπηρεάζεται, χαὶ τὸν πα- 

γοῦργον καὶ δεινότατον συνεχῶς διαθλοῖ πόλεμον ἀλλὰ καὲ 

πρὸς τὸν ἔξωθεν ἐπαπειλοῦντα προσρῆξαι βιαιότερον ἀντέπρατ- 

τεν, ἀγχιστρόφῳ χαὶ πολιτικῇ φρονήσει λίαν εὐμηχάνως ἀντι- 

τασσόμενος, καὶ λωφῆσαι μὲν τὴν ὀργὴν τῶν δυτικῶν καὶ τὰς 

ἀπειλὰς διαλύσαι ἐπειρᾶτο, κατασιγάσαι δὲ τοὺς λαλοῦντας τὴν 

ἀλήθειαν οὐκ ἤθελεν. 

᾽᾿Εντεῦθεν δὴ κόμματι τῶν διαλαλούντων ὡς οἱ δυτιχοὲ 

νῦν εἰσιν ἀδάπτιστοι ἀπεναντίας αὐτῷ δῆθεν ἀπερρύη, ὅπερ ὁ 

γεραρὸς χαὶ πολιὸς τὴν τρίχα, πολιὸς δὲ τὸ φρόνημα συνεχῶς 

οἰχονομῶν ἐδόκει περιορᾷν, τῷ δ᾽ ὄντι ὑπερρώνυεν, ὥστε τὴν 

ἀλήθειαν κηρύττεσθαι συνηδόμιενος τοῖς προθυμουμένοις, χαὶ μη- 



208 ὩΣ 9 Ὑ ΜᾺ ΚΌΡΑ ΠΝ 

δένα χωλύων διελέγχειν, κἂν αὐτὸς ἀπὸ τοῦ θρόνου οὐ χατε 

λάλει τῶν δυτικῶν, παρεῖχε μέντοι ἄδειαν τοῖς λογίοις βουλο- 

μένοις καὶ λέγειν καὶ γράφειν ἀποδειχτιχῶς ἐχκ τῶν θείων 

Γραφῶν περὶ τοῦ βαπτίσματος. 

᾿Αλλὰ τὴν μὲν οἰκονομίαν χαὶ ἀνάγχην δι ἣν τοῦ θρόνου 

χαθεῖλον τὸν χύριον Κύριλλον ὀλίγον σύνιδον " ἐδόχει δὲ τοῖς 

πολλοῖς ὅτι διὰ χρηματικὰς ἐξόδους " τινὲς δὲ χαὶ λογισάμενοι 

τὸ εἰκός, τὴν πολυθρύλλητον διαλαλιὰν καὶ χαταφορὰν τοῦ 

λατινιχοῦ ραντίσματος αἰτίαν ὑπέλαθον᾽ συγχεχυμένως μέντοι 

συνῆχαν χαὶ χαχῶς ἐδόξαζον ἀντιπράττοντα τῷ κηρύγματι 

τοῦ βαπτίσματος τὸν ἁγιώτατον καὶ τῷ ὄντι μέγαν ἐν πα- 

τριάρχαις κύριον Παΐσιον᾽ μήτε δὲ τοῖς ἐφεξῆς πραττομένοις 

ἐπιστήσαντες, υηδὲ συνιέντες οἷς νοῦς ἔμφρων ἀντιτεχνᾶται τὰ 

δοχοῦντα διαπραττόμενος χαὶ τὴν ἄλλοθεν ἐπιγινομένην βλά- 

θην ἀποσοθῶν, ἤρξαντο διαθάλλειν πρὸς τὸν λαὸν καὶ βλασφη- 

μεῖν τὸν τῆς εὐσεθείας προστάτην, ὡς ἀπεναντίας φρονοῦν- 

τα τῷ ὀρθῷ δόγματι, καὶ πολλοὺς τοῦ δήμου ἀνέπειθον τῇ 

σφῶν συνολισθαίνειν ἀπάτῃ, καὶ τὸν τῆς ἐχχλησίας ἔμπειρον 

οἰαχοστρόφον χαὶ ἔνθεον κυδερνήτην ἀδίκως χερτομεῖν ὑορί- 

ζοντες. 

Ηὔξησε δὲ ἡ τοιαύτη εἰς τὸν λαὸν διαθολὴ καὶ διεχύθη 

μάλιστα ἔν τῇ πανδήμῳ συρροῇ τοῦ λαοῦ, ἥτις ἔν τινι τῶν 

περιχώρων τῆς Νικομηδείας ἐγίνετο ἐπὶ θέᾳ καὶ ἀχροάσει μο- 

νγαχοῦ τινος Αὐξεντίου τοὔνομα, ἁπλοῦ χαὶ ἀχάχου, τὸν ἀσχη- 

τιχὸν βίον προελομένου, δεήσεσι χαὶ νηστείαις τὴν σάρχα τή- 

ξαντος, καὶ τὴν πρώτην ἢ φασι στάσιν τῆς ἀσχήσεως ἐπιθάν- 

τος, ὃς τὰ πρῶτα διδάσκων τοὺς προσιόντας ἤρξατο εἰς ἦθος 

κοσμῶν, λογισμῶν τινων ἐφαπτόμενος, ὥστε χαὶ χρύφια διελέγ- 

χειν χαὶ δοχεῖν δυνάμεις οἷός τε ἦν ἐργάζεσθαι. Ταύτης δὲ τῆς 

ὑπολήψεως διαδοθείσης εἰς τὸν λαόν, συνήρχετο πανταχόθεν τὰ 

πλήθη, εὐλαδείᾳ φερόμενοι, καὶ μιχροῦ δεῖν σύμπας συνεχινεῖτο 
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τῆς μεγάλης ταύτης πόλεως χαὶ τῶν πέριξ πόλεων ὁ λεώς 

χαὶ διεθοήθη πανταχοῦ θαυμάσιός τις εἶναι δοχῶν. 

᾿Αλλ οὗτος μὲν τὴν ἀρχὴν ἴσως δ ἁπλότητα προχύψας 

εἰς τὸν λαόν, νουθετεῖν καὶ διδάσκειν προδαλόμενος τῇ παν- 

δήμῳ συρροῇ τοῦ λαοῦ καὶ κιθδηλίᾳ τοῦ βίου ἐκλάπη παρα- 

τραπεὶς ταῖς ἐπιδολαῖς καὶ νοθεύμασι τῶν πονηρῶν, χαὶ ὡς ἐπὶ 

σχηνῆς χατεπαίχθη ὑπὸ πανούργων ὑποχριτῶν, οἵ τινες ἀφορμῆς 

δραξάμενοι τῆς ἀρετῆς τοῦ ἀνδρὸς πολλὰ χατεψεύσαντο, πα- 

ράδοξα τερατευόμενοι καὶ διασχευάζοντες ἐπὶ ἀπάτῃ τῶν ἀφε- 

λεστέρων νοθεύοντες χαὶ τὴν ἀρετήν, εἴ τις ἦν αὐτῷ, καὶ ἀναι- 

δῶς χατορχούμενοι. 

Τούτῳ γοῦν ἀδεῶς διακηρύττοντι ὡς οἱ νῦν δυτιχοὶ καὶ 

Αρμένιοι (Ε), τοῦ διὰ τῶν θείων ᾿Αποστόλων παραδοθέντος βα- 

πτίσματος κατολιγωρήσαντες ὅλως εἰσὶν ἀθάπτιστοι" τοῦτο γὰρ 

καὶ διακηρύττειν παρρησίᾳ εἰσηγήσαντο καὶ παρώτρυναν αὐτόν 

τινες, οἵτινες ἤτοι διὰ δέος, ἢ δι ἄλλας ὠφελείας σφίσι τῶν 

λατίνων καὶ ᾿Αρμενίων χκαταλαλεῖν οὐχ ἐτόλμων" τέως ὁ περὶ 

αὐτὸν χορὸς τὴν ὀργὴν τοῦ παναγιωτάτου καὶ οἰχουμενικοῦ 

πατριάρχου χαὶ τῶν ἁγίων ἀρχιερέων, ἀπαρεσχομένων οἷς ἔ- 

πραᾶττον, δεδιώς, ὑποδάλλει δολίως ὡς δίαὐτὸ τοῦτο ἀπαρέσκονται 

ὅ τε πατριάρχης καί τινες ἀρχιερεῖς ὅτι τῶν λατίνων καταλαλεῖ, 

αὐτοῖς χαριζόμενος, διὸ. χαὶ τὸν παναγιώτατον χύριον Κύριλλον 

τοῦ θρόνου ἐξέωσαν, προδότας αὐτοὺς τῆς ἀληθείας δυσφημοῦν- 

τες, καὶ κατ' αὐτῶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας δῆθεν ἐχεῖνον ἠρέθιζον. 

Ἔχτοτε οὖν ἤρξατο καὶ αὐτῷ ἐπιρρίπτειν τῷ ὄχλῳ κατὰ 

τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου κυρίου Παϊσίου καί τινων ἀρχιερέων 

λόγους ἀειχεῖς, οἷς προσθέντες οἱ ὑποχριταὶ χατελάλουν βλα- 

σφημίας, χκαταλαλοῦντες ἀνοσίως πρὸς τὸν λαὸν χαὶ διαδάλ- 

λοντες τοὺς ἁγίους χαὶ τὸν παναγιώτατον κύριον Κύριλλον 

ὑπερεχθειάζοντες, τὴν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἔξωσιν, παντελῆ 

τῆς ἐχχλησίας χαθαίρεσιν διεδεδαιοῦντο. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Γ΄. 14 
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γχ,τ δ δ- - ΩΣ “Ψἤ. 

Ταύτης δὲ τῆς λαλιᾶς ἐνεχθείσης τῷ παναγιωτάτῳ οἱ- 
Ξ τς ΑὟΡ τ" , Ἔ Ἢ 7 ρῶν οὐ μι ι τὸ -Ὅ, Δ Ξ “- ᾽ 

χουμενιχῷ πατριάρχῃ κυρίῳ Παϊσίῳ χαὶ τοῖς ἐνδημοῦσιν ἀρχιε- 
κ ΄ . ε ἣν ε - “ 

ρεῦσιν, ὑπόνοιά τις. ἐγένετο ὡς εἰδήσει χαὶ ὑποθολὴ τοῦ πανα- 
, ΄ὔ 7 ΄ ᾿ - “ , 

γιωτάτου χυρίου Κυρίλλου, νέαν πατριαρχείαν ἑαυτῷ μετιόντος, 

ταῦτα διχφημίζεσθαι, εἰ καὶ τὰ διαπραττύμενα τοῖς ἐχεῖ χαὶ αὐτῷ 

ἦν ἁ ἀπαρέσχοντα " ἀπέστειλαν οὖν διχπ τυνθανόμενοι, εἰ ἄρα σύ- 
ΙΝ . τ .: δι ὙΝΤ, Η δ, 

γοιὸς τὰ ἐχεῖ: ὁ δὲ ἐνόρχως ἐδεθχιοῦτο μήτε συνειδέναι μήτε 
- 
ι 

» δ “- 5. ΤῊΣ " : 

ἐπευδοχεῖν χαὶ ἀρέσκλεσθαι τοῖς ἐχεῖ πραττομ. ένοις καὶ λεγομέ- 
κ [γ 2 » »“ῸὖἼὦἹ ᾽ "» 7 

νοις, μηδὲ ὅλως πατριαρχείας ΓΝ ἀρχεῖσθαί τε τοῖς ΧΟΡΊΎΘΟΝ 

μένοις καὶ αἱρεῖσθαι ἐφησυχάς ζειν διὰ βίου, εἰ μόνον τὰ τῆς 

ἐχχλησίας μένει ἀολαοὴ χαὶ ἀπήμονα. 

Τούτων ἐνόρχως βεθαιωθέντων ἐν τῷ νχῷ τῆς ὑπεραγίας 

Θεοτόκου ἐν Χάλχῃ τῇ νήσῳ, ὁ μὲν ἀπ μΑ. 1. Κύριλλος 
ΕΣ ᾿ ᾿ γᾷ φ ΕΞ ΓΤ) δ τς ᾿ ᾽ "ὦ ' 

ἔμεινεν ἐφησυχάζων: ἀπελύοντο δὲ χαὶ ἀρχιερεῖς τῆς περὶ 

αὐτοῦ ὑπονοίας: ὁ δὲ ὄχλος συλλαδὼν δα πονηρὰν ζύμην ἐκ 

τῆς ἀνοσίου διχθολῆς, διοιδαίνει. τὰς ψυχάς, χαὶ τὰς φρένας 

τυφόμενος ἐλύσσα κατὰ τοῦ εὐξργαν υ, καὶ τέλος ἐξέμηνε κατὰ 

τοῦ ἁγιωτάτου χαὶ θείου πατριάρχου κυρίου Παϊσίου " χαὶ δὴ 

οὐ μετὰ πολλὰς τὰς ἡμέρας ἐεὐδτθις ἐν Κυριαχῇ ἀγελη- 

δὸν εἰς τὸ πατριαρχεῖον χατεθρόησαν βοῶντες μετὰ πολλοῦ 
»Μ 

τοῦ ὁμαδοῦ χαὶ θορύθου, ---- οὐχ ἔτι σὲ θέλομεν" ᾿Αρμένιος εἶ! 
“ο λατῖνος εἶ (φεῦ τῶν ἀνοσίων βλασφημιῶν)" διατὶ οὐ βαπτίζεις 

Αὐρμενίους, διατὶ οὐ βαπτίζεις λατίνους; διατὶ ζητεῖς ἐξορίσαι 

τὸν ὅσιον; οὐχ ἔτι σὲ θέλομεν! 

, Ἐκόδας οὖν τῆς βοῆς συμπεσούσης ἐν τῷ πατριαρχείῳ 

ρᾶτο πραὔνειν χαὶ καταπαύειν τῆς με μδν ὁρμῆς τὸν συρ- 

φετόν. Οἱ δὲ προλήψει δεινῇ προῖϊσχημένοι ἐχθαχχευθέντες τῇ 

γοητείᾳ τῶν ὑποχριτῶν ζέοντες τῷ θυμῷ, χύνες οἱονεὶ λυσ- 

σῶντες, χαὶ θῆρες ἄγριοι, ἐφάλλονται ἐπ πὶ τὸν. πρᾳότατον γη- 

᾽ 
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᾿ “-- ε "ὕυ Ξ, ᾽ , ,ὔ » 

ραιόν, χαὶ τῆς αὑτοῦ χέλλης ἀφαρπάσαντες κατήγαγον, ἔλεει- 

νῶς ἕλκοντες, ἀνιλεῶς τε τύπτοντες, ἐμπτύοντές τε ἀναιδῶς χαὶ 

ἀνοσίως δυσφημοῦντε ς οἱ παράφρονες: καὶ ἦν τότε ἰδεῖν οἰκτρὸν 
Ὁ 

θέαμα τῆς ποίμνης μανείσης χατὰ τοῦ ποιμένος, δίχην λύχων 

αἱμοθόρων τοῖς ὀδοῦσι διασπαράξαι λυσσώντων΄ καὶ τῶν ἰδίων 

ὑδριζόντων, τῶν ξένων χαὶ ἀλλοεθνῶν διὰ σπουδῆς ἦν διασῶ- 
κ᾿ “Ὁ τος ὃς ῃ ,ὔ 5 δ, Ἔ ,ὔ 

σαι τὸν ὑδριζόμενον, δεινοπαθούντων τοῖς ἀδίχως γινομένοις, 

χαὶ δυσφορούντων ἐχτόπως ἐπὶ τῇ παρανόμῳ συνογῇ χαὶ ἐπανα- 

στάσει, χαὶ τῇ τοιαύτῃ ἀνοσίῳ ὕόρε: τοῦ π παρά πᾶσιν αἰδεσίμου 

ἀνδρός - ἦν γὰρ δὴ χαὶ τοῖς ἀλλοφύλοις καὶ ὁρώ μενος αἰδέσιμος 
,ὔ ὁ ἁγιώτατος. Ὃ οὖν παρεδρεύων τῇ πύλῃ τοῦ Φανχρίου χι- 

λίαρχος συνηλίσας τὴν περὶ αὐτὸν σπεῖραν χαὶ ἐφοπλίσας ρο- 

πάλοις, οἷς εἴωθεν, ἐφορμήσας γενναίως ἐξεῖλε τῶν φρενοπλή- Ξ᾿ Ὁ - “" ων, ξφ θυ.ὴ - ἢ ἡ ν - ως 19 φρξε ν γ] 

γῶν τῆς μανίας ἡμιθανῇ τὸν σεθαστὸν γηραιὸν χαὶ τοῦ, θεοῦ 

ἄνθρωπον, χαὶ τῷ ὄντι μέγαν ἱεράρχην, καὶ ἐμοιθάσας ἀκατίῳ 

ἀνῆγεν ἐπὶ τὸ στρατήγιον, ἣ οἱ εἴθισται ἀπάγειν τοὺς διαφε- 

ρομένους" τοῦ δὲ στρατηγοῦ, μὴ ἐξὸν αὐτῷ ἐπιδιχάζειν τὰ 

τοιαῦτα χελεύσαντος, ἤγαγον ἐχεῖθεν πρὸς τὸν ἐπίτροπον" συ- 
, δὲ 5 ἷ Δ 5 ᾿ “ον, ς , ᾿ ΠΗ , 

νεχύθη ἃ ἐπ' τὴν αὐλὴν τοῦ ἡγεμόνος πολὺς ὃ φρενόπληχτος 

ὄχλος, χαὶ ὁ μὲν ἐπ᾽ αὐτῆς ἐκυμαίνετο ἐνθουσιῶν καὶ χράζων, 

ἄρον, ἄρον, ἀπόστησον ἀφ᾽ ἡμῶν, οὐκ ἔτι αὐτὸν θέλομεν! ὁ δὲ 

πραὺς καὶ χριστομίμητος πατριάρχης ἕστηχεν ἐν τοῖς ἔθνεσι 

δοξάζων τὸν δεσπότην Χριστὸν, ὅτι “καὶ ἐν τοιούτοις παιδεύει 

προσοιχειούμενος, καὶ διατυπῶν ἑαυτῷ ἕως οὗ μορφωθῇὴ ὅλως 

ἐν αὐτῷ. 

᾿Ιδὼν οὖν ὁ ἐπί ἴτροπος τὴν τοιαύτην τοῦ ὄχλου συστρο- 

φὴν χαὶ σύστασιν ἠγανάκτησε σφόδρα, ἵνα δὲ μή τι χεῖρον 

ἐπισυμοὴ τῷ ὄχλῳ, διηρώτα ἐπὲ τίνι συνῆλθον, καὶ τί βούλον- 
- Νὰ " , Ν ,ὔ » ᾿ ΕΥ̓Ρ Σ Ἢ - 

ται; τῶν. δὲ ἀποχριναμένων, τὸν πατριάρχην αὐτὸν ἐφ᾽ ἡμᾶς 

οὐχ ἔτι. στέργομεν, ἐπηρώτα, τί γὰρ καχὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ 
,ὔ χατεθόων, ἐξωσθήτω, ἀπελάσθω, λατῖνός ἐστιν, ἀρμένιός ἐστι! 



912 Σ ἜΡΙΣ ΜΑΚΡΆ ΓΟΥῪΥ 

καταγνοὺς δὲ τὴν τοιαύτην αὐτῶν βαχχείαν, ᾿σχηπτῷ ὀργῆς 

καταπλῆξαι χαὶ ξίφει διασκεδάσαι τὴν σύστασιν ἐδουλεύσατο- 

ὁ δὲ ἁγιώτατος καὶ πρᾳότατος πατριάρχης προσπεσὼν παρη- 

τεῖτο τῆς ὀργῆς τὸν λαόν, χαὶ μεταστῆσαι αὐτὸν τοῦ θρόνου 

ἐδεῖτο, καὶ τὴν ποθουμένην ἡσυχίαν χαρίσασθαι, τὸ βαθὺ γῆ- 

ρᾶᾷς περιθαλόμενος. Ταῖς γοῦν δεήσεσι τοῦ παρὰ πᾶσιν αἰδε- 

σίμου χαὶ ἁγιωτάτου ἀνδρὸς ἐπινεύσας ὁ ὑπέρτατος διέγνω 

μεταστῆσαι, καὶ διαπυθέσθαι τὸν ὄχλον ἐχέλευσε, τίνα πατρι- 

αρχεύειν αἱροῦνται οἱ δὲ ἐπεφώνουν, τὸν πρότερον πατριᾶρ- 

χεύσαντα Κύριλλον- ἀποδεξαμένου δὲ τὴν αὐτῶν αἴτησιν, καὶ 

ἐπὶ τὴν αὔριον ἀναθεμένου τὴν προέλευσιν, καὶ διακελευσαμέ- 

νου ἀπολύεσθαι εἰς τὰ ἴδια ἕκαστον, οὐδαμῶς ἀφίσταντο τῆς 

αὐλῆς ἐπικεχραγότες, νῦν ἡμῖν αὐτὸν δός, νῦν τὸν ὁρισμὸν 

ἀπόλυσον! περιθλεψάμενος δὲ χαὶ χατιδὼν τὴν προπετῇ αὐτῶν 

σύστασιν διαχκαείς τε τῷ θυμῷ, αὖθίς τε ἐπισχὼν διεχέλευσεν 

ἄγειν μὲν τὸν πολλοῖς σπουδαζόμενον, τοὺς δὲ τῆς συστάσεως 

ἀρχηγοὺς διϊδεῖν χαὶ καταγράψαι, ὅθεν χαὶ οἷς ἕκαστος γνωρί- 

ζεται" οἱ δὲ τεταγμένοι παραλαθόντες ἔγγραφον τὸν ὁρισμὸν 

ἀνῆλθον εἰς Χάλχην προσχαλεσόμενοι τὸν παναγιώτατον κύριον 

Κύριλλον, ὃν καὶ ἀνήγαγον εἰς βασιλεύουσαν. Τῇ δὲ ἐπαύριον 

παραλαθὼν μεθ᾽ ἑαυτοῦ τοὺς ἐνδημοῦντας ἀρχιερεῖς καὶ κληρι- 

χοὺς, ὡς εἴθισται, παρέστη τῷ ἐπιτρόπῳ χαὶ τοῖς αὐτοῦ με- 

γιστᾶσι χαὶ ἀπολαδὼν τὰ χαδθάδια, γνώρισμα τιμῆς καὶ ἐγ- 

χαθιδρύσεως, ἐπανῆλθε β΄. ἐπὶ τὸ πατριαρχεῖον μετὰ ἀμυθήτου 

χαρᾶς τοῦ λαοῦ χαὶ χοινῆῇς πανηγύρεως, 

ὋὉ δὲ ἐπίτροπος δεινοπαθήσας τοῖς γενομένοις, χατεδίχασε 

μὲν τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς συστάσεως, ὧν χατεγράψατο τὰ ὃνό- 

μᾶτα, εἰς θάνατον, ὃν οἱ πλείους δρχεμῷ χρησάμενοι ἐξέφυ- 

γον, δύο δὴ συλληφθέντων καὶ πνιγέντων᾽ κατῃτιᾶτο δὲ καὶ 

τοῦ παναγιωτάτου Κυρίλλου ὡς δημεγέρτου, ἐπὶ αὐτὸν τὰς 

αἰτίας τῶν προηγησαμένων ἀδίκως μεταθέμενος, ἤτοι ταῖς δια- 
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'δολαῖς τινων χαχοτρόπων πειθόμενος, ἢ τῷ συμφύτῳ πάθει τῆς 

φιλοχρηματίας ἀγόμενος, ἕως λάθῃ τὰ ἱκανά: καὶ δή, καθά- 

περ χαινὸν πλημμελείας πρόστιμον, προσήχετο τάλαντα ἐννε- 

γήχοντα, καὶ τοὺς αἰτίους τῆς καταδίκης ἀπέλυσε. 

Οὕτως οὖν ἐκστὰς τοῦ οἰχουμενιχοῦ θρόνου τὸ ὃ΄. ὁ πα- 

γαγιώτατος χύριος Παΐσιος περιωρίσθη ἐν Χάλχῃ τῇ νήσῳ, ἔνθα 

ἐπιδιώσας θεοφιλῶς καὶ ὁσίως ἐν τῇ μονῇ τῆς ὑπεραγίας Θεο- 

τόχου, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν ἐν ἔτει αψν ς΄. μηνὶ ὀχτωδρίῳ, 

Ἦν δὲ ὁ ἁγιώτατος οὗτος πατριάρχης τὸ γένος Καισα- 

ρεύς, εὐσεθείᾳ καὶ φρονήσει χεχοσμημένος, γενόμενος δὲ Νιχο- 

μηδείας μητροπολίτης, καὶ τὸ περιὸν τῆς συνέσεως αὐτοῦ ἐν 

πολλοῖς χαὶ ἀγαθοῖς ἐπιδείξας, κοινῇ ἐκλογῇ καὶ ψήφῳ μετὰ 

τὸν πολὺν Ἱερεμίαν προήχθη τὸ α΄. ἐπὶ τοῦ οἰχουμενιχοῦ θρό- 

γου χατὰ τὸ «ψκς΄. ἔτος, καὶ διϊθύνας τὸν θρόνον ἕξ ἔτη 

ὑποχωρεῖ αὖθις τῷ Ἱερεμίᾳ, καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ κυροῦ Νεοφύ- 

του ἀναλαδὼν τῷ «ψμ΄. ἐπέσχε μῆνας εἴκοσιν, αὐτῷ πάλιν 

ὑποχωρήσας, καὶ ἀμοιδαδὸν ἐξ αὐτοῦ ἀπολαδὼν τὸ γ΄. κατὰ 

τὸ «ψμδ΄, διέμεινεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἔτη τρία χαὶ μῆνας ἕξ: τὸ 

τέταρτον δὲ χαὶ τελευταῖον ἀπὸ τοῦ χυροῦ Κυρίλλου παρα- 

λαθὼν καὶ διϊθύνας μῆνας δεχαπέντε, ἀφῆχεν αὐτὸν τῷ Κυ- 

βίλλῳ, δώδεχα ἔτη καὶ μῆνας πέντε ἐκ διαλειμμάτων τοῦ οἰ- 

χουμενιχοῦ χαὶ ἀποστολιχοῦ θρόνου προστὰς τῆς ποιμαντορίας 

ἐπαξίως ἐπιλαθόμενος. ᾿γαπᾶτο δὲ παρὰ τῶν ἁγίων ἀρχιε- 

ρέων, καὶ διὰ πολλῆς ἤγετο τιμῆς, πᾶσιν ἐπιεικῶς ὁμιλῶν χαὶ 

πάντας διαναπαύειν φιλοτιμούμενος, καὶ τὰς χρείας αὐτῶν εἰς 

ἑαυτὸν ἀναλαμθάνων. ἐδόχει δὲ καὶ τοῖς ἀμελοῦσι τῶν χαθη- 

χόντων φοδερός, χαὶ τὰς ταραχὰς προαγαστέλλων τῆς ἐχχλη- 

"σίας, ἀπειρήχει τῶν ἐνδημούντων τὰς πρὸς. τοὺς δυνάστας ὁμι- 

λίας χαὶ συνηθείας ἀλλ ὅσον περιέστελλε τὰς ἀκαίρους αὐτῶν 

φιλοτιμίας, τοσοῦτον αὐτοῖς περιεποιεῖτο τιμήν, ἐκ παντὸς 

τρόπου ἀποσεμνύνων τὸ ἀρχιερατικὸν ἀξίωμα, καὶ τῆς μεγί- 
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α 7 Α ΨῬῃΟι ε “- Η ᾿ δος δὲ , 

στῆς ποιμαντορίας τὴν ἰσχὺν συντηρῶν, καὶ ἐπιρρωννύων τὴν 

δύναμιν. ᾿Απ'᾿ αὐτοῦ. οὖν ἤρξατο τὸ σχῆμα τῶν ἁγίων ἀρχιε- 

ρέων παρρησιάζεσθαι ἀρχικώτερον ἐν τοῖς ἔθνεσι διὰ βασιλικῶν 

διπλωμάτων εἴς τε χρείαν χαὶ ἐπισημασίον προαχθέν, τᾶ τὲ 

τῆς περιθολῆς αὐτῶν χαὶ τοῦ ἄλλον βίου ἐπὶ τὸ ἁθρότερον 

παρέκλινε, πενιχρὰ ὄντα πρότερον χαὶ χαθωσιωμένα " ἀπεχρούετο 

δὲ εὐμηχάνως τε χαὶ τὰς τῶν ἔξωθεν δυνατῶν βίχς, καὶ τὰς 

τῶν χληρικῶν χαὶ ἀρχόντων χαταδυναστείας ἀπεσόθε: γενναΐως, 
: κὸν ἃ δὴν ας ας 

τὴν πατριχρχικὴν ἐξουσίαν διὰ συνοδικῆς ὁμοφωνίχς διατηρῶν 
᾿ - 5 - ε Ἐδ Α , ἐν ταῖς ἐχχλησιαστιχαῖς ὑποθέσεσιν. Ἣν γὰρ μεγχλύφρων χαὲ 

᾽ ᾿ ε ᾽ δ" ε " - 
οὐδενὶ ἀχαίρως ὑφίετο, ἐπιεικὴς ὦν, οὐδέν τε ἡγεῖτο τοῦ χαθή- 

κοντὸς τῇ μεγάλῃ ταύτῃ ποιμαντορίᾳ προτιμύτερον, ἀῤχιχῶς 
ἀήρ κλῇ κρεϑςς ἄτι ΝΑ ὐπρϑς, τῇ ᾿ βουλευόμενος χαὶ μεγαλοπρεπῶς διενεργῶν, χα! τὴν ἀξίχν τοῦ 

θρόνου ἐκ παντὸς περιέπων τοῦ τρόπου, καὶ τὴν χηδεμονίαν 

ἁπάσαις ταῖς ἐχχλησίαις θεοφιλῶς ἐφαπλῶν, τὰ χοινῇ συμφέ- 

ροντα τῇ εὐσεύείᾳ διαπραττόμενος. 
ῃ ᾿ ! 

Παραιτησαμένου τοίνυν τοῦ παναγιωτάτου χυρίου Παϊσίου 
" 

τὸν οἰχουμιενικὸν ἀποστολιχὸν θρόνον, ὡς εἴρηται, διεδέξατο 

αὐτὸν ὁ παναγιώτατος κύριος Κύριλλος ὁ Ε΄ τὸ β΄. ἐν ἔτει ἀψν β΄ 

σεπτευθρίου ζ΄. Ἦρχε δὲ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὁ τῶν ὄθω- 

μανῶν βασιλεὺς Μαχμούτεος. Ἦν δὲ πατριάρχης καὶ πάπας 

Αἰλεξανδρείας ὁ κύριος Ματθαῖος, τῆς δὲ ᾿Αντιοχείχς ὁ κύριος 

Σίλθεστρος, τῆς δὲ ἁγίας πόλεως ἹἹερουσχλὴμ καὶ πάσης Πα- 

λαιστίνης ὁ χύριος Παρθένιος. 

Ὃ δὲ χατὰ τῆς ἐχχλησίας τοῦ Χριστοῦ πόλεμος συνεχὴς 

ἦν ἐκ τῶν ἀσεθῶν, ἐπεδαρύνετο δὲ μάλιστα χαὶ ἐχ τῶν δυτι- 

χῶν᾽ πολλὰς γὰρ διεμηχανῶντο ἐπιδουλὰς χαὶ μυρίους διετε- 

χνῶντο τρόπους ἔν τε Παλαιστίνῃ καὶ Ἱερουσαλήμ, ὥστε ἡμῶν 

ἀφελέσθαι τὰ προσχυνήματα, διανοούμενοι ὡς εἰ τοῦ ἁγίου καὶ 

ζωοποιοῦ τάφου χύριοι γένοιντο, ἄρδην ἐκεῖθεν τοὺς ὀρθοδόξους 

ἐλάσωσιν, ἔν τε Αἰγύπτῳ οὐκ ἐπαύοντο διενοχλοῦντες, καὶ ἐν 
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Συρίᾳ τοὺς ᾿ Αραύας παραφθείραντες, τὴν τρυφὴν χαὶ ἀχολα- 

σίαν οἷον δέλεαι Χπρτας χαὶ ΤῚ μασιν ἐξωνούμενο! τὴν ἘΞ 

χείνων ἀπωλειαν᾽ εἴ τις γᾶ χρ χρημάτων ἐδεῖτο, ὑποτασσόμενος 

το 
[0] «΄- ὡς « ὮΣΕ τῶν ὑἱσιοναρίων ἐλ ἀμόανεν ᾿ 

ἐδωρεῖτο δὲ τοῖς πᾶσιν ἣ τρυφὴ χαὶ ἀκολασία ἑλομένοις τὰ 

δυτιχῶν, χαὶ ἅπας θεσμὸς σωφροσύνης ἐλύετο, χαὶ 1 
ἢ » ͵ . -“ο , “ ᾿ ἮΝ ΄ 

τούτοις ἀφέσιμα παρὰ τοῦ νέου βραδευτοῦ χαὶ δεσπότου 

πλατεῖαν αὐτοῖς τὴν ὁδὸν ὑπανοίγοντος, ἵνα τῆς στενῆς ἐχφυ- 

γόντες, ἣν ἡμῖν ὑπέδειξεν ὁ Κύριος, δράμωσιν ἐπὶ τὴν πλα- 
ι ι ,ὔ Ε Υ 

τεῖαν χα! πληθύνῃ τὸν ἀριθμὸν ὁ ἀπολύων, χαὶ ἐπ ὐβίαι τὰ 

ὅρια ὃ ἐγχαυχώμενος " ἀλλὰ τοιούτοις χαὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη, ὅσα. 

Χριστὸν ὁμολογοῦσι χατὰ ᾿Ασίαν δελεάζειν χαὶ φενγμδως διὰ 

ας, τῶν αὑτοῦ μισιοναρίων ὁ Ρώμης 1 πάπας, χαὶ τὸ μωρὸν τῶν 

Αὐρμενίων ἔθνος διασπάσας χαὶ προσο!ιχειωσάμενος ἐξ αὐτῶν 

πλείονας, διὰ τοῦτο χαὶ τὰ πλησιόχωρα ἔθνη τῶν ᾿Ιθδήρων διε- 

νοχλεῖν ἀπετόλμησε. 
» 

Ἦρχε δὲ τότε τῶν Ἰδήρων ὁ ἀοίδιμος ἐν βασιλεῦσι Βα- 

σΐλειος ἄρτι τυραννίας τῶν Περσῶν ἀπολυθείς, χαὶ πρὸς ἣ β 
» τὰ ἂν , 

τοὺς αὐτῷ διαφερομένους περσάρχας ἔτι παραταττόμενος᾽" ἀλ- 
» 

ΣΧ εἰ χαὶ πρὸς πολεμίους ἐπεξιέναι ἐθιάζετο χαὶ διεμελέτα τὰ 
᾿, “- ε , ε ΩΣ » “--- ε Αρεως, τῶν ὁμόρων βαροάρων ὁμοθυμαδὸν χατ' αὐτοῦ ὧπλι- 

σμένων, τῆς ἔνδον εὐνομίας οὐχ Ἄμέλει, χαὶ τῆς εὐσεθείας μά- 
εἰλῶ ἀοωντ 

λιστα ἐφρόντιζε. Καταμαθὼν οὖν ὡς ὁ εὐσεοὴς ὑπ αὐτὸν λαός, 

λάθρα παρεισρυέντων χαχοδόξων τινῶν, ἐπηρεάζετο τὴν εὐσέ- 

θειαν, διεπέμψατο πρὸς τὸν παναγιώτατον κύριον Κύριλλον ὡς 

τάχος ἐπιθοηθεῖν τοῖς ἐχεῖ περὶ τὴν πίττιν ἐνοχλουμένοις προ- 
- 

τοῦ βασιλέως ἐπαινέσας τὸν ζῆλον ἀπέστει- ο᾽- καλούμενος " ὁ ὃ 

λεν ἐξαρχιχῶς ἄνδρα ζηλωτὴν τῶν ὀρθῶν δογμάτων ἐν ἱερο- 

μονάχοις διδάσχαλόν τινα Μαχάριον, ἐπιδοὺς αὐτῷ ἐγχύχλια τοῖς 

ἐχεῖ παραινετικὰ γράμματα, ἐμμένοντας τῇ ἀποστολιχῇ θείᾳ 

διδασχαλίᾳ τῇ διὰ τῶν ἁγίων Πατέρων χαὶ διδασκάλων καὶ 
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οἰκουμενιχῶν ἑπτὰ ἁγίων Συνόδων εἰς ἡμᾶς βεδαιωθείσῃ καὶ 

ἀκιοδήλως διατηρουμένῃ, καὶ τηλαυγῶς διαλαμπούσῃ, ἀποτρέ- 

πεσθαι πᾶσαν χαινοτομίαν χαὶ ἀποφεύγειν πᾶσαν ἑτεροδιδα- 

σχαλίαν, καὶ τοὺς ποιοῦντάς τι ἢ λέγοντας παρὰ τὴν ἁγίαν 

χαὶ ἀμώμητον ὀρθοδοξίαν τῆς θεοπαραδότου ᾿Αποστολιχῆς χα- 

θολιχῆς διδασκαλίας, τῆς διαχηρυττομένης καὶ διατρανουμένης 

ἐν ἑπτάδι οἰχουμενικῶν ἁγίων Συνόδων, χαταγινώσχειν ὡς αἷ- 

ρετιχούς. ᾿Απελθὼν οὖν εἰς τὴν ἄνω ᾿Ιθηρίαν ὁ εἰρημένος δι- 

δάσχαλος χὺρ Μαχάριος χαὶ ἀποδεχθεὶς λίαν φιλοφρόνως παρά 

τὸ τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ χαθολιχοῦ ἀρχιεπισχόπου τῶν ᾿6δή- 

ρων, διεγνώρισε τῇ τε γερουσίᾳ καὶ ἀρχουσι καὶ παντὶ τῷ λαῷ 

τὰ τοῦ παναγιωτάτου κυρίου Κυρίλλου γράμματα, χαὶ τοὺς 

νοθεύειν τὴν ἄμωμον διδασκαλίαν τῆς ὀρθοδοξίας τῶν ᾿Ιδήρων 

ἐρχομένους αἱρετιχοὺς ἐξήλασε, καὶ ὅλως ἐξεχάθηρε τῆς γεωρ- 

γίας τὰ ζιζάνια, καὶ μετὰ διετίαν ἐπανῆλθεν εἰς Κωνσταντι- 

νούπολιν. 

᾿Αλλὰ τὰ μὲν τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας ἐν Ἰδηρίᾳ 

παρέμεινε, τοῦ χυρίου φυλάττοντος, ἀδιαλώδητα, καὶ διὰ τῆς 

βασιλείας ἤρξατο ἀνορθοῦσθαι: χατὰ δὲ τὴν Συρίαν οὐκ ἔληγε 

τὸ χκαχὸν τῆς δυτικῆς φρενοθλαθείας, τῶν μισιοναρίων ὑπο- 

δυομένων εἰς τὰς οἰκίας χαὶ αἰχμαλωτιζόντων γυναικάριοα, σε- 

σωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις πολλαῖς, χαὶ συνὸς- 

λεαζόντων αὐτάς, ὡς ἔθος τούτοις, ψυχὰς ἀφελῶν καὶ φιληδό- 

γῶν ᾿Αράδων κατά τε πόλεις καὲ χώμας αὐτῶν" ἐπεὶ γὰρ τοῦ 

Αιθάνου ὄρους παρέφθειρον πολλοὺς τῶν οἰχούντων, προσεκτή- 

σαντο δὲ καὶ τοὺς Μαρωνίέτας, ἐντεῦθεν λῃστρικῶς ἐφορμῶν- 

τες χατὰ τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ οἱ προδατόσχημοι λύ- 

κοι χατεδήουν ἀδεῶς Αἴγυπτον χαὶ Συρίαν, ἀμείψαντες καὶ 

στολὴν καὶ φωνὴν, καὶ τὸ ἀπολειφθὲν διὰ μαχροῦ ὑπὸ τῆς 

Αἰραθικῆς μανίας διαφθείροντες οἱ ἀνόσιοι, ὑποτελεῖς ἐποί- 

ουν τῷ Ρώμης. εἰς ἀπώλειαν᾽ διὰ τοιαύτης οὖν ἀρρήτου ραδι- 



Ὗ 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΊᾺΑ. 2}]1 

ουργίας παρέφθειρον μιχροῦ δεῖν σύμπασαν καὶ τὴν ἐπίσημον 

Χαλυδῶνα, ἧς τῆς ἐλεεινῆς ἐκτροπῆς καὶ διαφθορᾶς φωραθεί- 

σῆς, περὶ πολλοῦ ἐποιεῖτο ἀνακτήσασθαι ταύτην, καὶ τῆς λύ- 

μῆς διακαθάραι ὁ μαχαριώτατος ᾿Αντιοχείας χύριος Σίλόεστρος" 

διὸ χαὶ μητροπολίτην εἰς ταύτην ἐνιδρύσατο μεταπεμψάμενος 

ἐξ Ἱερουσαλὴμ ἄνδρα αὐτόχθονα τὸν ὁσιότητι καὶ τοφίᾳ λαμ- 

πρὸν κὺρ Σωφρόνιον. 

Κατὰ μὲν οὖν τῶν τοσούτων ἀνοσίων ρᾳδιουργημάτων καὶ ἐ- 

πιδουλῶν ὅσας ἀσεδῶς ἐπέφερον κατὰ τῆς ἀμώμου ἐχκχλησίας 

τοῦ Χριστοῦ οἱ ἀπηνεῖς χαὶ αἱμοθόροι λύχοι τῆς δύσεως ἔν τε Αἰ- 

γύπτῳ καὶ Συρίᾳ χαὶ Παλαιστίνῃ, διηνεκῶς ἐπαγρυπνοῦντες ἀ- 

διαλείπτως διηγωνίζοντο οἱ μαχαριώτατοι πατριάρχαι" ἐν δὲ 

ταῖς νήσοις χαὶ τῇ μικρᾷ ᾿Ασίᾳ διαχηρυττομένη ἡ διαλαλιὰ ὅτι 

οἱ λατῖνοι εἰσὶν ἀθάπτιστοι, ἀπεσόδει τοὺς λυμεῶνας χαὶ διετεί- 

χιζεν᾿ ἐλύπει δὲ τούτους μάλιστα καὶ ἡ; τοῦ οἰχουμενιχοῦ πα- 

τριάρχου χυρίου Κυρίλλου εἰς τὸν θρόνον χαθίδρυσις: ἦν γὰρ 

διάπυρος ζηλωτὴς τῶν ὀρθῶν δογμάτων, χαὶ γενναῖος πολέμιος 

τῆς δυτικῆς δολοφροσύνης, καὶ προφανὴς καθαιρέτης τῆς ἀθέου 

αὐτῶν μηχανουργίας᾽ διὸ χαὶ ἀπὸ τοῦ θρόνου χατελάλει αὐ- 

τῶν τῆς καινοτομίας, χαὶ λέγειν χαὶ γράφειν ἀδεῶς ἐπέτρεπε 

τοῖς βουλομένοις διελέγχειν τὰ τῶν λατίνων χατὰ τῆς ὀρθῆς 

πίστεως νέα ἐφευρήματα καὶ ἀλλοχότους αὐτῶν δόξας, ὀρθῶς 

χρίνων τὴν ὕπουλον φιλίαν ἐπιόλαδεστέραν τῆς προφανοῦς ἔχ- 

θρας- τί γὰρ μιχρὸν ἢ τί μέγα, ὃ οὐχ ἐποίησαν δεινὸν, πλατ- 

τόμενοι φιλίαν καὶ χριστιανισμὸν ὑποχρινόμενοι; ἅπαξ γὰρ τῆς 

εὐθείας ἐκτραπέντες, χρατεφρόνησαν θείων νόμων καὶ συνῳδὰ 

τοῖς ἀσεθέσι φρονοῦντες, τὴν στρατευομένην τοῦ Χριστοῦ ἐχ- 

χλησίαν, τὴν ἄμωμον χαὶ ἐχλεχτὴν νύμφην τὴν διὰ τοσούτου 

τοῦ χρόνου διαθλοῦσαν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ ἐπουρανίου νυμ- 

φίου ἀποστυγοῦσι, διώχουσιν ἐν ποιχίλοις πειρασμοῖς χαὶ παν- 

τοδαπαῖς ἐπηρείαις προσπολεμοῦντες, καὶ διὰ πάσης ρᾳδιουργίας 
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ὑποσχελίσχι σπουδάζοντες, τὰς ἐχθέσμους ἡδονὰς χαὶ τὴν ἄλλην 

τοῦ βίου ρᾳστώνην χαὶ τοῦ χόσμου τὴν δόξαν ποοῖ! σχόμιενοι, 
Ρ 

ἐν οἷς ἐγχομοούμενοι ἴσα τοῖς ἀσεθέσ. σεμνύνονται τὴν εὐσέ- 

όεξιαν οἱ χαμαιζηλοι" βουλόμενο. ἀρνὶ τὴν πίγει ον τῷ Ρώμης 

ἐχπεπ πτώχεσαν, τ - ᾿Ν Σ τὶ ο 
ἘΠ - ἢ 

-» ὦ» Ο) [9] {τ συστῆσαι μοναρχίαν τ 

μήτε συνειδότες ἃ νάχονσι ἕλον ππεβὲ ὧν διχδεθχιοῦνται γι- 
,ὔ 

γώσχοντες, μήτ συνιέντες, ψευδώνυμοι καὶ ο᾽ Ν [ .- ξ ΣῈ 

᾿ς 

[υ 
-Ὁ 

μπ 
ΝΣ ᾿ ᾿ 

ἀεύνολθιοα: φιλ ἤδονο. χὰ οφιδόμοεβοι χατὰ τοὺς ἐθνιχοὺς χρη- 

ματίζοντες. 
“  Ὶ “- « -“ὡ.Ὕ - 7 " Υ̓ 

Οὕτως οὖν προΐστατο τῶν ἁπανταχοῦ ἁγίων τοῦ Χριστοῦ 

ἐχχλησιῶν ἐνθέως φροντίζων ὃ παναγιώτατος χύριος Κύριλλος. 

Εἰ πεὶ δὲ ὁ οἰχουμενικὸς θρόνος χατε εὐχρύνετο χρέεσιν, ἐπέστησε 

τῇ οἰχονομία τῶν ἐχχλησιχστιχῶν χρημάτων φροντιστὰς χαὶ 
ΔΨ , ι » , - - ᾽» ἢ 

κηδεμόνας, οὺς καὶ ἐπιτρόπους τοῦ χοινοῦ εἰώθασι (Ζ), καὶ 
2 - “ » ᾿Νδ . Ν 

τούτοις ἐπέτρεψε τῶν γρηματιχῶν ἐσόδων χαὶ ἐξόδων τὴν 
» 

ἐπιμέλειαν, ἵν᾽ αὐτὸς μετὰ τῆς ἐνδημούσης ἱερᾶς Συνόδου προ- 

σέχῃ τοῖς ἀνήχουσιν εἰς τὴν πνευματικὴν κατάρτισιν τοῦ τῆς 
» ΄,ὕ , δα ᾿ “ὦ 5 ͵ 

ἐκχλησίχς πληρώματος" διὸ χαὶ πανταχοῦ ἐπιολέπων παρεμυ- 

θεῖτο τοὺς ἐν ἀνάγκαις, ὑπαλείφων τὴν ὑπομονὴν χαὶ παραΞ 
» Νη- " 

θήγων τὴν καρτερίαν τῶν εὖ δῖμν χαὶ ὀρθοδόξων, ὥστε χού- 

φως φέρειν καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένειν τὰ πχρὰ τῶν ἀσεθῶν 

ὑπὲρ Χριστοῦ ἐπιφερόμενα αὐτοῖς δεινὰ, εἰδότες, ὅτι γενόμενοι 

ἐν αὐτοῖς κοινωνοὶ τῶν ἀποστόλων χαὶ προφητῶν χαὶ μαρτύρων 

καὶ πάντων τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ, λήψονται καὶ τοὺς μισθοὺς χατὰ 

τὸ μέτρον τῆς ὑπομονῆς καὶ χοινωνίας ἐν τοῖς ὑπὲρ Χριστοῦ πα- 
,ὔ - ε Ν᾿ ς ,ὔ ζ , - ἘΠῚ ΔΊ Αςς ες “ “-“ ἢ 

θήμασι. Τῆς δὲ διδασχαλίας χαὶ ἑρμηνείας τῶν Γραφῶν περὶ 

πολλοῦ ἐποιεῖτο" εἴ τις ἦν διδάσχων καὶ αὐτῷ μάλιστα ἦν ἔν- 
᾿ 5» ΄' 

τίμος" χαὶ πάσης ἄλλης μαθήσεως καὶ παιδείας ἐφρόντιζε, χαὶ 

πολλὴν ἐποιεῖτο πρόνοιαν τῶν ἁπανταχοῦ σχολείων. ᾿Επεὶ δὲ 

χατὰ τὸ ἁγιώνυμον Ὄρος ζήλῳ θείῳ κινούμενος ὁ ἐν ἱερομο- 

νάχοις προηγούμενος τῆς μεγάλης καὶ βασιλικῆς μονῆς τοῦ 
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Βατοπεδίου Μελέτιος ἐσπούδαζε χοινὸν φροντιστήριον ἁπάσης 

μαθήσεως ἐνιδρύσασθαι, συνεπιλαφόμενος τοῦ τοιούτου ἀγαθοῦ 

ζήλου πάσῃ χορηγίᾳ καὶ συνδρομῇ εἰς πέρας προήγαγε τὸ ἐ- 

φιέμενον χαὶ δὴ προσχαλεσάμενος ἐξ Ἰωαννίνων τὸν σοφώτατον 

ἐν διδασκάλοις καὶ πάντα θαυμάσιον Εὐγένιον καὶ τιμήσας ὡς 

εἰχὸς, καὶ δεξιωσάμενος φιλοφρονέστατα, ὅτε καὶ τὸν θαυμά- 

σιον λόγον περὶ τοῦ παναγίου Πνεύματος ἐξεφώνησεν ἐπὶ τοῦ 

ἱεροῦ τῆς μεγάλης ἐχχλησίας ἄμθωνος ἐν τῇ ἁγίᾳ Πεντηκοστῇ 

ὃ πολὺς ἐν σοφίᾳ Εὐγένιος, καὶ ἐξαποστείλας αὐτὸν ἐκεῖσε ἐν- 

δόξως χαθηγητὴν καὶ διδάσκαλον, -συνεχρότησεν ἐν τῷ Αθωνι 

μεῖζόν τι ᾿Αχαδημίας ἢ Λυχείου, ὅσον καὶ θειοτέρων λόγων ἦν 

διδασχαλεῖον, καὶ τελεωτέρας ἀρετῆς χαταγώγιον, καὶ τοιοῦ- 

τὸν οἷον δυστυχοῦσι τοῖς Γραικοῖς οὐδέπω ἐφάνη φροντιστή- 

θιον. 

᾿Επεὶ δὲ οἱ λατῖνοι παρρησίᾳ διηλέγχοντο ἀράπτιστοι, 

καὶ φανερῶς ἦν αὐτοῖς ἀντιπράττων ὃ παναγιώτατος κύριος 

Κύριλλος, οὐκ εἶχον μὴ ὅτι κατ αὐτοῦ χαὶ ποιεῖν χαὶ λέγειν’ 

διὸ χαὶ πανταχὴ χατελάλουν αὐτοῦ χαὶ ἀναθαχπτιστὴν ἐδυσ- 

φήμουν, αἱρετικὸν ὀνομάζοντες" ἐνεῖχον δὲ χαὶ τοῖς προὔχοσι 

τῶν τε ἀρχιερέων χαὶ κληρικῶν χαὶ ἀρχόντων, καθελεῖν χαὶ αὖ- 

θί τοῦ θρόνου καταθιοάζοντες, καὶ ποικίλως διενοχλοῦντες" 

καὶ τοῦ χράτους τῆς βασιλείας τῶν ᾿Οθωμανῶν μεταπεσόντος 

ἀπὸ Μαχμούτεω, βασιλεύσαντος ἔτη εἴκοσι τέσσαρα καὶ μῆνας 

δύο, εἰς ᾿Οσμάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ζῆν λήξαντος τῇ β΄. Σε- 

πτεμθρίου τοῦ πεντηκοστοῦ τετάρτου ἔτους, τὴ τοῦ χρατοῦν- 

τὸς παλιμοουλία καὶ ἀστάτῳ γνώμῃ τοῦ παντὸς αὐτοῖς σπου- 

δαζομένου ρᾳδίως περιγενέσθαι διενοοῦντο - ὑφωρῶντο μέντοι ἐκ 

τοὐμφανοῦς προσθαλεῖν τὴν προφανὴ αὐτῶν δυσμένειαν σύστα- 

σιν τοῖς μισουμένοις λογιζόμενοι. Οἱ γὰρ ᾿οθωμανοὶ τοὺς μᾶλλον 

ἀπηλλοτριωμένους τῶν φράγχων μᾶλλον σφίσιν ὑπηκόους ἡγοῦν- 

ται χαὶ ἡγουμένους καὶ ἄρχοντας" ὧν χορυφαιότατον τὸν οἰχου-. 
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μενιχὸν πατριάρχην ἐξονομάζουσι. Συνεῖχον τοίνυν καὶ ἔθλιδον 

διασπῶντες τοὺς ἡμετέρους, καὶ ποικίλως ἐξοπλίζοντες, λάθρα 

χατεπολέμουν᾽ καὶ πάλιν συστάσεις ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ χαὲ δυσα- 

ρέσχειαι καὶ γνῶμαι διαμεριζόμεναι, ἀντιφωνίαι τε καὶ λοιδορίαι 

χαὶ ἁπλῶς ταραχαὶ τῶν μὲν ὑποχρινομένων τὰ ἀντίθετα, τῶν 

δὲ μὴ δὲ συνειδότων ἃ λέγουσιν, ἄλλων δὲ τοῖς ἰδίοις πάθεσι 

χαὶ ἄλλων ἄλλοις χαριζομένων, τῶν πλειόνων δὲ τῇ ἀληθείᾳ 

ὑπερμαχούντων χαὶ τῷ συμφέροντι τῇ ἐχχλησία ζηλούντων χαὲὶ 

συνετῶς πρὸς τὴν ζάλην τοῦ καιροῦ ἀνθισταμένων" ἐμέμφοντο 

δέ τινες οἱ μάλιστα τοῖς λατίνοις χαριζόμενοι, καὶ κατελάλουν 

τοῦ παναγιωτάτου χυρίου Κυρίλλου, ὡς εὐθεχάστου καὶ τὴν 

πᾶσαν ἑαυτῷ ἀφοσιοῦντος περὶ πάσης ἐχκλησιαστιχῆῇς ὑποθέσεως 

ἔρευναν καὶ ἀπόφασιν, ὅτι ἄνευ χοινῆς διαγνώσεως χαὶ συνοδιχῇς 

ἀποφάσεως διέγνω καὶ κατέχρινε τοὺς δυτιχοὺς ἀθαπτίστους καὶ 

βαπτίζειν προσιόντας τῇ ἀμώμῳ τοῦ Χριστοῦ ἐχκχλησίᾳ τοῖς 

ἱερεῦσιν ἐπέτρεψε. 

ζήτει οὖν ὁ παναγιώτατος κύριος Κύριλλος τὴν τοιαύ- 

τὴν χαθησυχάσαι ταραχὴν, καὶ συνελεύσεως τῶν τε ἐνδημούν- 

τῶν ἁγίων ἀρχιερέων χαὶ τῶν εὐγενῶν χαὶ προχρίτων ἀρχόν- 

τῶν γενομένης, ἐπηρώτα τὰς αἰτίας, δι ἃς ἡ τοσαύτη σύγχυσις 

ἐν αὐτοῖς" καὶ ἄλλοι μὲν ἄλλας προφάσεις προθαλλόμενοι διη- 

λέγχοντο ἀδίχως ταραττόμενοι, οἱ δὲ ἔλεγον, ὅτι ἄνευ συνο- 

δικῆς διαγνώσεως βαπτίζει τοὺς προσιόντας τῇ τοῦ Χριστοῦ 

ἐκκλησίᾳ λατίνους καὶ δυτιχοὺς, καὶ τὴν τοιαύτην μονοπρό- 

σωπον αὐθεντείαν ἐν τοῖς ἐκκλησιχστιχοῖς πράγμασιν οὐκ ἀνέ- 

χονται" ὃ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἀπεχρίνατο, ὅτι μὲν οἱ λατῖνοι χαὶὲ 

δυτιχοὶ τὸ παρὰ τοῦ κυρίου βάπτισμα ἠθέτησαν, ραντίσματα 

σφίσιν ἐξευρόντες, αὐτέλεγχτοι- ἔτι δὲ προσήκει ἀδαπτίστους 

ἄντας βαπτίζειν, εἰ τῆς χρείττονος μερίδος γένωνται, ἀναγκαῖον 

ἡγοῦμαι συνοδιχοῖς ὅροις χαὶ χανόσιν ἑπόμενος" εἰ δέ τῳ ἄλλως 

δαχῇ, παρίτω καὶ τὸ δοχοῦν ἀποδεικνύτω" οὐ γὰρ προσιδιάζομεν. 



ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΊΚΗ ἹἹΣΤΌΟΡΊΙΑ. 22] 
" »“ 

τὴν χοινὴν περὶ τῶν τοιούτων σχέψιν, καὶ τὴν συνοδικὴν ἐν 

πᾶσι συνιστῶμεν ἀπόφασιν εἰ δὲ χαὶ ἄλλος ἀνεξετάστως πα- 

- ραχολουθεῖν τῷ ἔθει αἱρεῖται, ἐν τῇ αὑτοῦ ἐπαρχίᾳ ποιείτω τὸ 

δόξαν πρὶν γὰρ συνοδιχῆς ἀποφάσεως, ἑκάστῳ τῶν συναδέλφων 

ἡμῶν ἁγίων ἀρχιερέων ἐπιτρέπομεν διενεργεῖν ὡς ἂν δοκῇ, 

ἐν ὀρθὴ χαὶ ἀπταίστῳ τῇ συνειδήσει, τῷ προσιόντι εἰς σω- 

τηρίαν εὔθετον. ᾿Εκ γοῦν τῆς τοιαύτης ἀποχρίσεως ἔδοξε τὴν 

περὶ τούτου ἔρευναν καὶ ἀπόφασιν εἰς πληρεστέραν ἀναθέσθαι 

τὴν σύνοδον. 

Διεχυμαίνοντο οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ τοῦ γένους προὔύ- 

χοντες τῇ βίᾳ τῶν ἔξωθεν πνευμάτων κλυδωνιζόμενοι (Η) " διὸ 

χαὶ ἐν ἑαυτοῖς συστρεφόμενοι κατεμέμφοντο τοῦ παναγιωτάτου 

Κυρίλλου ὡς αἰτίου τῆς ζάλης, χατέχρινον δὲ χαί τινα σχεδά- 

ριὰ περὶ ραντισμοῦ τῶν λατίνων, ἅτινα συνέγραψε Χριστόφορός 

τις Αἰτωλός, ἴσως ἄλλως ἐπιλήψιμα, διότι ὀλιγομαθὴς ἦν, καὶ 

ὅρον ἐξήνεγχκον χκατ' αὐτῶν: ἀνεστήλωσε δὲ τὸν ὅρον κατὰ 

τοῦ λατινιχοῦ ραντίσματος συμφώνως τοῖς λοιποῖς τρισὶ πα- 

τριάρχαις ὃ παναγιώτατος Κύριλλος, καὶ τῶν εἴτι ὀρθὸν καὶ 

σύμφωνον τοῖς θείοις διδασχάλοις συγγράφειν εἰδότων προΐ- 
ΤΕ 5" 

στατο, οἷς οἱ ἀρχιερεῖς ἀπαρεσχόμενοι συνελεύσεις συνεχῶς χα- 

θ᾽ ἑαυτοὺς ἐποιοῦντο, χαὶ τὴν μὲν ἀλήθειαν συγκαλύψαι οὐκ 

εἶχον, κατελάλουν δὲ τοῦ παναγιωτάτου Κυρίλλου, ὅτι εἰς 

πράγματα ἐμθάλλει τὴν ἐχχλησίαν, μηδεμιᾶς ἐπειγούσης ἀνάγ- 

χης, ἐξὸν ἄλλως δευθετεῖν τὰ λατίνων. ᾿Ιδὼν οὖν ὁ πατριάρ-- 

χῆς τὰς συστάσεις αὐτῶν χαὶ μαθὼν τὰς μομφὰς, χαὶ κατα- 

γοήσας ὡς οὐδὲν ἂν ἐξ αὐτῶν ἐπιγένοιτο χέρδος, ὁρισμὸν τοῦ 

κράτους αἰτησάμενος, διὰ τούτου εἰς τὰς ἰδίας ἐπαρχίας ἀπέ- 

στειλεν, ἵνα ἕχαστος τοῦ ἰδίου ποιμνίου φροντίζῃ, χαὶ μήτε 

τὸ χοινὸν διενοχλῇ ἐν οἷς οὐ δέον διαπραττόμενος: τοῦ δὲ ὁ- 

ρισμοῦ ἀπολυθέντος πεντηκοστῷ πέμπτῳ ἔτει, ὅσοι μὲν χατε- 

λήφθησαν οἱονεὶ φυγάδες εἰς τὰς ἰδίας ἐπαρχίας ἀτίμως κχα- 
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5» 

τήχθησαν᾽ ἀπεχρύδησαν δέ τινες ἐν τοῖς περὶ τὰς Συχὰς τό- 

ποις (Θ); περιθαλπόμενο! τοῖς δυτιχοῖς, ὅτι αὐτοῖς συμμαχεῖν 

ἔδοξαν. 

Οὕτως οὖν διέλυσε τὴν χατ᾽ αὐτοῦ τότε σύστασιν ὁ πα- 

ναγιώτατος Κύριλλος, καὶ μεταπεμψάμενός τινας τῶν ἀρχιερέων 

διῴχει ἡσύχως χαὶ θεοφιλῶς τὰ τῆς ἐχχλησίας οἱ δὲ ἀπελα- 

σθέντες ἀπὸ Κωνσταντινουπόλεως ἀρχιερεῖς, καὶ οἱ χρυπτόμε- 

νοι ἐν τοῖς περὶ τὰς Συχὰς τόποις, ὡς δῆθεν χαθυθρισθέντες 

χαὶ διωχθέντες ἀδίχως, ἐτυρεύοντο ἔξωσιν αὐτοῦ ἐκ τοῦ θρόνου 

συσχευάζοντες᾽ τῆς δὲ τοιχύτης συσχευῆς συνίστωρ καὶ συνερ- 

γὸς συνυπῆοχε χαὶ ὁ πρῴην Προϊλάῤου Καλλίνικος, ἀνὴρ πε- 

παιδευμένος, ἀλλ᾽ εἰς προῦπτον χίνδυνον ἤτοι διὰ δόξαν ὃ δὲ 

ἄλλην τινα προσπάθειαν εὐπαραλόγιστος. Τούτῳ γοῦν συνθέμε- 

νοι καὶ γνώμην δόντες καὶ ὡς εἰπεῖν πατριάρχην ἐχλέξαντες 

οἱ δυσαρεστούμενοι ἀρχιερεῖς, συνειδότων χαὶ συνεργούντων καὶ 

τῶν φίλων αὐτοῖς, χαὶ μέσον εὑρόντες γύναιον χεντήστριαν, 

διέπλεέαν τὴν σχευωρίαν, δί αὐτῆς τῇ ἐρωμένῃ τοῦ βασιλέως 

δισόδιθάσαντες ἀναφορὰν πρὸς τὸν μονάρχην᾽ ἢ δὲ προσενεγ- 

καμένη περιπαθῶς χαὶ ἐξαιτήσασα, χαθεῖλε τοῦ θρόνου τὸν 

παναγιώτατον Κύριλλον καὶ τὸν ζητούμενον παρὰ τῶν ἀρχιε- 

ρέων πατριάόρχην ἐδεδαίωσε. Καὶ δὴ τῇ ις΄. τοῦ ᾿Ιανουαρίου 

τοῦ πεντηχοστοῦ ἑόδόμου ἔτους ἐξώσθη τοῦ θρόνου ὃ πανα- 

γιώτατος Κύριλλος ὁ Ε΄. καὶ ἐξωρίσθη εἰς Σίναιον ὄρος, καὶ 

προεδιόάσθη ἀπὸ πρῴην Προϊλάδου ὁ κύριος Καλλίνικος, γενο- 

μένης τῆς συνήθους παραστάσεως ἐπὶ τοῦ ἐπιτρόπου τῆς βα- 

οὐρα χαὶ ον ζηρ εἰς τὸ πατριαρχεῖον, καὶ ἐν, τῇ ἐκ- 
. 

ἘΝ ,ὕὔ τ ε » 

- ἐς: ἑξῆς ἡμέρα (ἦν γὰρ τὴ ἑορτὴ τοῦ μεγά λου ᾽Αν- 

τωνίου) συνεχύθη τὸ πλῆθος τῶν γριστιανῶν ἐν τῷ πατριαρ- 
7, ᾿ δὲ ᾿ ᾽ ΄ 

χείῳ χαὶ ἐπληροῦτο ἡ ἐχχλησία σφόδρα" ὑετὰ δὲ τὴν ἀπός 

Ἅυσιν τῆς θείος λειτουργίας, ὡς εἶδον τὸν πατριόρχὴν ἐπὶ τοῦ 
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θρόνου ἄραντα τὰς χεῖρας εἰς εὐλογίαν, θροῦς ἅμα καὶ ἀλα- 

λητὸς διηγέρθη πολύς, ἔξω τὸν φράγγον, ἀδελφοί, ἔξω 

τὸν φράγγον! καὶ ἅμα ἐπιπεσόντες παίοντες χατὰ χεφαλῆς 

ἀφήρπασαν, χαὶ τύπτοντες χαθεῖλον χαὶ ἔξω τῆς ἐχκχλησίας 
“-“ 5 ἢ 73,45 - ὃ , Ε ὃ : ΡῈ : "Ὁ 

παρῶσαι ἐσπούδαζον, ἵν ἐχεῖ διαχσπάσωσι: διὰ τοῦτο γὰρ ἔξω 
τω Ἂν τὼ » [ἢ Ψ Α 3 “Ὁ 3 ͵7ὔ , Α 

τῆς ἐχχλησίας ἐθόων, ἕνα μὴ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ φονεύσαντες, τὴν 

ἐχχκλησίαν ζημιωθήσονται" χαὶ δὴ ἀθρόοι ἁμιλλώμενοι ἐν ὕόρει, 
ΤΣ ΝΣ ἘΝ ἜΑ ΠΑΡΥ σε το ἐν ἀνα ἀν τ τ τυ στν ; χαὶ φύρδην γϑνόμενοι τοῖς περὶ. αὐτὸν καὶ τοῖς ἔξωθεν εἐσπε- 
“- Ἶ ᾽ ε ΡΩΝ λ ᾿ » “- 

σοῦσι τεταγμένοις εἰς βοήθειαν (ὑφωρᾶτο γὰρ τὴν χατ᾽ αὐτοῦ 

τοῦ λαοῦ ἐπισύστασιν, χαὶ προσέχειν τῷ παρεδρεύοντι χιλιάρχῳ 
ν ι ) 9: ῃ 

διεμηνύσατο ), παίοντες χαὶ παιόμενοι συνώθουν ἀλλήλους καὶ 
Ν , πὸ ΄ ᾿ » - 

συστάδην μαχόμενοι ταῖς γερσὶ διεπλέκοντο, καὶ ἀντισπῶντες 

διέρρηξαν τὴν στολὴν τοῦ ποιμένος χαὶ περιεῖλον ἅπαν τὸ 

σχῆμα χαὶ ψιλώσαντες οὐχ ἔτι διέχρινον ἀλλ ὃ μὲν τοῦτον 

τῶν ἱερομονάχων χαὶ διαχόνγων ραπίζων συνεχόμενον παρώθει, 

ὃ δὲ τὸν ἕτερον τύπτων ἀφεῖλκε, χαὶ πάντες ἐζήτουν τὸν 

πατριάρχην, ὥστε χτεῖναι ἐξαγαγόντες" ὁ δὲ γυμνὸς λαθὼν 
ε 

ἡμιθανὴς ὑπὸ τῶν οἰκείων περιεσώθη. ᾿Εγένετο δὲ ἡ τοιαύτη 
“" 

χατὰ τοῦ παναγιωτάτου χυρίου Καλλινίχου ὁρμὴ τοῦ λαοῦ εἰς 

θάνατον ἐξ ἀτόπου ὑπολήψεως, ὅτι τὰ λατίνων ἐφρόνει" ἀρχὴν 

δὲ ἡ τοιαύτη ψευδὴς ὑπόληψις ἔσχεν, ὅτι παροικῶν ἐν τοῖς 

περὶ τὸν Γαλατᾶν, τὴ συνδρομῇ δῆθεν τῶν δυτικῶν εἰς τὸ πα- 

τριαρχεῖον προήχθη, χαὶ τὸν παναγιώτατον Κύριλλον προφανῶς 
τῷ δ τῶ το 5 » τὼ 5 ὑπὸ τῶν δυτικῶν μισούμενον τοῦ θρόνου ἐξέωσεν αὐτῷ ἄντι- 

πράττων" διέμε δὲ γῇ ΩΝ δος ΠΑ πα τ ν σα ρ ἐμεινε δὲ ἡ τοιαύτη ἄδικος δυσφημία, ἕως ὅτου 

διὰ πολλῶν ἔν τε τῇ αὐτοῦ πατριαρχείᾳ χαὶ μετὰ τὴν ἀπὸ 
-Ὁ Ἂ ", ᾿ , Ν ι , ἊΨ , ΄ 

τοῦ Σιναίου ὄρους ἐπάνοδον χαὶ λόγων καὶ ἔργων ταὐτὴν διές 
ε 5, ἊΣ ᾿ 5 δ 

λυσεν᾽ ὁ γὰρ ὄχλος συλλαθεῖν μὲν ράδιος, ἀποτρίψαι δὲ χκα- 

χκὰς προλήψεις ἥχιστα εὐχερής. 
» ι Ν 

Επεὶ ὁ 
᾿ “ἦἉΘ ᾽ ,ὔ 

πανηγύρεσι παρεφυλάττετο, χαὶ τὸν λαὸν μεταπεῖσαι ἐσπού-- 

ε ᾿ ι ΕΥ "» ’ὔ -- “ » "Ὁ 

ὑπώπτευε χαὶ αὖθις ἐπίθεσιν. τοῦ λαοῦ, ἐν ταῖς ογ- 
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δαζε, καὶ τὴν πονηρὰν περὶ αὐτοῦ δόξαν περιελεῖν περὶ πολλοῦ 

ἐποιεῖτο- συνῆλθον δὲ καὶ οἱ ἐξόριστοι ἀρχιερεῖς, καὶ τὰ μὲν 

πρῶτα συνέχαιρον αὐτῷ τῆς εἰς τὸν θρόνον προαγωγῆς, ὕστερον 

δὲ μεταδαλόντες κατωλιγώρουν᾽ οὐ γὰρ εὗρον, ὡς ἐνόμιζον, ἕ- 

τοιμον εἰς τὰ αὐτοῖς ἀρέσχοντα. Καὶ συνελθόντες ἐξελέξαντο 

πατριάρχην τὸν Φιλιππουπόλεως χὺρ Σεραφεὶμ, καὶ διὰ χοινῆῇς 

ἀναφορᾶς πρὸς τὸν ἐπίτροπον τῆς βασιλείας, τοῦτον μὲν ἠτή- 

σαντο πατριάρχην, τὸν δὲ παναγιώτατον χύριον Καλλίνιχον τοῦ 

θρόνου ἐξέωσαν καὶ εἰς τὸ Σίναιον ὄρος ἐξώρισαν. 

Διετέλεσεν οὖν ἐπὶ τοῦ οἰχουμενιχοῦ θρόνου ὁ παναγιώ- 

τατος χύριος Καλλίνιχος μῆνας ἕξ χαὶ ἡμέρας ὀχτώ, εἰς πολ- 

λὴν ἐμπεσὼν χατ' ἀρχὰς ταραχὴν, χαὶ χίνδυνον τὸν ἔσχατον 

διελθών μικρὰ δὲ ὠφελῆσαι ἴσχυσε διὰ τὴν χοινὴν ἐξ ἀδίκου 

διαδολῆς δυσμένειαν, οὐδὲν ὠφεληθεὶς, εἰ μὴ τὸν ἀδελφὸν αὐ- 

τοῦ ἀπὸ λαϊχοῦ προαγαγὼν χαὶ χειροτονήτας ἀρχιερέα Δημῆ- 

τριάδος, καὶ τὴν ἐπισχοπὴν ταύτην ἀπὸ Λαρίσσης ἀφελόμενος 

καὶ ἀρχιεπισχοπὴν τιμήσας, κεχαρισμένα ποιεῖν ἔδοξε τῇ ἰδίᾳ 

πατρίδι καὶ αὑτῷ ἄνετον τοῦ λοιποῦ βίου τὴν διαγωγὴν ἐν 

τοῖς οἰκείοις παρεσχεύασεν. Ἦν δὲ τῶν λογίων χαὶ πεπαιδευ- 

μένων πολυμαθέστατος, ζηλωτὴς τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων 

διάπυρος, εὐσταθὴς τὴν γνώμην, γενναῖος τὸ φρόνημα, ἥττων 

πολιτικῆς ἀγχιστροφίας, καὶ τῆς πολυπλόχου καὶ πολυμόρφου 

ταύτης ἀρχικῆς ἐμπειρίας ἀπείρατος, ἐπιειχής, ἀνεξίχακος - οὐ- 

δενὶ γὰρ ἐμνησικάκει, πλὴν τῶν εἰς τὴν εὐσέῤειαν αὐτὸν ἀδι- 

χούντων, καὶ αἱρετικὸν εἴτουν φράγγον δυσφημούντων χατη- 

ρᾶτο" μόνην γὰρ ταύτην τὴν δυσφημίαν ἡγεῖτο ἀφόρητον, τῶν 

ἄλλων μικρὰ φροντίζων. 

Τῇ γοῦν εἰχοστῇ ἑόδόμῃ ἰουλίου τοῦ πεντηκοστοῦ ἑδδό- 

μου ἔτους, μοναρχοῦντος τῶν ᾿Οθωμανῶν ᾿Οσμάνου τοῦ Γ΄, οἵτε 

ἐνδημοῦντες τῇ Κωνσταντινουπόλει ἀρχιερεῖς χαὶ οἱ κληρικοὲ 
Α ΓΕ “ ἜΑ κα ᾿ , Ξ » Ἢ ᾽ὔ ἡ Ἑ μετὰ τοῦ χοινῇ ψήφῳ καὶ γνώμῃ ἐκλεχθέντος πατριάρχου χυ- 
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βίου Σεραφεὶμ παρέστησαν τῷ ἐπιτρόπῳ (Θ), χαὶ λαθόντες τὰ 

συνήθη χαθόάδια εἰς βεδαίωσιν τῆς ἐχλογῆς, ἐπανῆλθον ἐνδό- 
Ν - ᾿ 

ἕως εἰς τὸ πατριαρχεῖον, χαὶ γενομένης τῆς μεταθέσεως ἐν τῇ 

ἐχχλησίᾳ ὡς νενόμισται, ἀνευφήμησαν οἰχουμινιχὸν πατριάρχην 

τὸν παναγιώτατον χύριον Σεραφείμ: καὶ ἐχάρη ὃ λαὸς σφόδρα, 

χαὶ ἔπαυσαν τὰ σχάνδαλα χαὶ διχθολαί, καὶ ὑπόνοιαι, χαὶ ὅλως 

ἡ χοινὴ δυσαρέσχεια. Ὃ γὰρ παναγιώτατος χύριος Σερχφεὶμ 
“ 

τῆς μεγίστης ἐπιλαθόμενος ἀρχῆἧς ἐφρύντισε πρῶτον τῆς χοινῆς 

τῶν ἀρχιερέων ὁμονοίας χαὶ πάσης ἐχχλησιαστιχῆς χαταστά- 

σεως χαὶ ἦν μέχρι τινὸς πειθαρχῶν τοῖς βαρυτίμοις τῶν γε- 

ρόντων, τῷ τε Ἡραχλείας Γερασίμῳ ἀνδρὲ συνετωτάτῳ καὶ 

γνωριμωτάτῳ χαὶ αὐτοῖς τοῖς μεγιστᾶσι, καὶ τῷ Νικομηδείας 

Γαύριήλ, βαθυγνώμονι χαὶ πολιτιχῷ, χοαὶ ἐν τοῖς ἐχχλησιαστι- 

κοῖς πράγμασιν εἴπερ τις ἄλλος ἐμπείρῳ τούτοις οὖν χοινούμε- 

νος τὰ συμπίπτοντα χαὶ βουλευόμενος χαὶ ὑπείχων τὰ πρῶτα, 

διεύθυνεν εὐμαρῶς πᾶσαν δυσχέρειαν, καὶ τὴν ἐκ τῆς διχογνω- 

μίας ἀντιφωνίαν διέλυσεν, ἐπέρρωσέ τε τὴν δύναμιν τῆς πα- 

τριαρχιχῆς ἐξουσίας, ἥνπερ ἡ περιπέτεια χαὶ δυσφημία τῷ πα- 

ναγιωτάτῳ Καλλινίκῳ ἠσθένησε, χαὶ πάντα ἐξῆγεν ὡς ἐνῆν 
Ν 

ἐπὶ τὸ βέλτιον. 
» ι Ἐπεὶ δὲ τὸ χράτος ἀπὸ ᾿Οσμάνου τοῦ τρίτου ἐπὶ τὸν 

τρίτον Νουσταφᾶν τοῦ ᾿Αχμέτου τῇ ιθ΄ τοῦ ᾿Οχτωῦθρίου τοῦ 

αὐτοῦ πεντηχοστοῦ: ἐφδόμου ἔτους μετέπεσεν, οὐ μιχρὰς συν- 

ἥντησε δυσχερείας ἡ ἐχχλησιαστικὴ διοίχησις" τό τε γὰρ κατὰ 

τῶν χριστιανῶν μῖσος χαὶ αἱ παράλογοι τοῦ μονάρχου ὁρμαὶ 

δέος οὐ ὑικρὸν ἐνεπεποιήχεσαν τοῖς χκηδεμόσι τῶν ἐχχλησιῶν, 

τόν τε εὐσεθοὴ τοῦ θεοῦ λχὸν σύμπαντα χατέπτηζξαν, καθ᾽ ἐχά- 

στὴν τῆς δυσμενείας πεῖραν εἰς τὸ προστυχὸν λαμθάνοντας, 

χαὶ τὸ μέλλον δεινότερον ὑφορωμένους. ᾿Ανέστειλε μέντοι πως 

τὰς τυραννιχὰς ὁρμὰς περιάγων νουνεχῶς ὁ τῆς αὐτοῦ βασι- 

λείας συνετώτατος χαὶ πολύπειρος ἐπίτροπος" ἐντεῦθεν ἕνα τοῦ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ", 1ὅ 
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Ν κ . 

δυνάστου θεραπεύσῃ τὴν γνώμην διέθλιός τὸν λαὸν τὰ περιττὰ 

ἀφαιρούμινος, χαὶ τὸν μισούμενον περισώζων, τὸ μῖσος τοῦ 
“ ΄ὔ “ ᾽ ᾿ Α , διὲὶ δ) “ 

κρατοῦντος υμεθίστη πολιτικῶς ἐπὶ τὰ συμφέροντα᾽ διὸ ὁ ἃ- 
τὸ ΄ ᾿ “Ν. 

πας περιηρεῖτο κόσμος χαὶ στολὴ ἀδ τς τῶν χριστιανῶν με- 

τηλλάττετο, καὶ πᾶς τις ὑπόφορος μελανειμονῶν ατεστυγνά- 

ζετο: ἀλλ ἐν τούτοις οἷς δι ἐενδςς ὃ εἐθάςα οὐχ ἐπηρχεῖτο 

ὁ λέων, ἀλλ αἱμάτων 
Ὁ τῶν ἑτεροδοξούντων τῇ εὐθδουλίᾳ 

΄ δι ᾿ ᾽ ᾿ 

τείχετο᾽ χε δὲ τὰς ἀγυιὰς 
« ΕΣ , Μ) καὶ ἀνθηρόν τι βάμμα εἴπου ἑώρα 

σεν ἀπανθούπω: τῷ λύθρῳ 

σχῆμα, οὐ βῆμα, οὐχ ἵππον, οὐ χέλη 

ἐλύσαχ χαὶ διωγμὸν 

τῶν 

τοῖς 

Φλεγ υαίνων χατὰ 

τϑοῦ οἷ παρεδρευύντων χα- 

παρηλλαγμένῳ τῷ σχήματι, 

ὑποφόροις χατεφοίνι- 

τοῦ φέροντος, οὐδὲν ἐῶν αὐτοῖς οὐ 

τα, οὐ χατάλυμμα ἄνε- 

πίφθονον, χαὶ τὸν ἀέρα αὐτὸν χαταστυγνάζων εἴπερ ἀνέτως 
᾽ 

ετο διχρότῳ χυματούμενος, καὶ χ 
προσοῦσαν, 

, 

εσ εἴπερ ἐνῆν, οἰκίαν συν 

στυγνάζων, περιδεὴς χαὶ χατάφοῦος, 
- τὸν χοινὸν ὄλεθρον μειλισσόμενος 

ἐπιτρόπου ἡ φρύνη 

σιθχσς 

χίοις τρόποις χαὶ πολετισαο 

- 

μικρόν τι μετήλλαξε καὶ ων 

- λ ο 

λάνθρωπ τον χαὶ γιχὼν 

᾿Επεὶ δὲ 

ἐχράτιησε, χαὶ 

κἧς ἐπιστήμης 

΄ 
Ξ δυστυγ ἧς τὰ 

-Σ 
τ στήριχτο 

- νου, οὐχ ὅπως τὴν ἐν Άμη τς τῶν 
Α 

τὴν 

ἀπέθλεπεν εἰς αὐτὸν ὅπως ποτε εἶχε 

σπουδαζομένων αὐτῷ 

το. Ἐντεῦθεν δὴ χαὶ ὁ 

ἀνέπνεον᾽ ταύτῃ τοι χατερρυποῦτο βὰ 

τι 

σις, καὶ τὴν ΠΣ γνώ! 

παναΎ ιώ τατος 

δίζων ἕχαστος χαὶ διενή- 
ἜΝ ζειν ἀπείπατο, καὶ τὴν 

ἢ , 

τειλε, χαὶ χαὶ 

ενθιχὰ 

, 

ΧΑΤΉΦΗςΞ 

τὰ π γον φορῶν 

συνετοῦ 

Ἣν τοῦ χρα τοῦντος 

τὸν ᾿ ιον λέοντα ὑξιλι- 

΄- ἐνῆχέ πως εἰς τὸ φι- 

ἐπιτρόπου 

χαὶ πολιτι- νήσξως 

ΟΙΧ ἀδλνθηνς. 

. 

ἀλλὰ χχὶ 

χαὶ πᾶς τις 

χαὶ οὗτινος ἂν ἀντεποιεῖ- 

κύριος Σεραφεὶμ τοῖς 
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περὶ τὸν οὕτω δυνάμενον ἐπίτροπον ἐπιδλέψας χαὶ χατιδὼν 

τὸν ἰατρὸν αὐτοῦ (1) παρρησίαν ἔχοντα, χαὶ τὸν μέγαν διερ- 
“Ὁ ’ ε ὮΝ ᾽ , μηνευτὴν τῆς βασιλείας φιλούμενον ὡς ἴδιον ἀνάστημα (Κ), 

τούτοις προσχὼν καὶ ἑταιριασάμενος οἷς προσχτῶνται οἱ παρα- 
, Νν " ΝΣ ς ΚΣ Καὶ ᾿ ΄ 

δυναστεύοντες, δ᾽ αὐτῶν ἐξετέλει τὰ ὁὀ}εόμενα τῆς παρᾶ τοῦ 

ἐπιτρόπου ἰσχύος καὶ γνώμης ἐν τοῖς ἐχχλησιαστιχοῖς πραγ- 

μασιν. Ἔχτοτε οὖν ἐδόχε: ὁλι ἰγωρεῖν πῶς τῶν προειρημένων 

βαρυτίμων γερόντων (Λ), καὶ ἑαυτῷ περιποιεῖσθαι δύναμιν ἐν 
αόν τ ᾿, ι » Νὰ , δ ΡΞ ᾿ 

τῇ ἐξουσίᾳ χαὶ κατ᾿ ἰδίχν γνώμην διοικεῖν τὰ συμπίπτοντα, 
-Ὁ » 3 ᾿ Ὁ 

καὶ προῆγεν ἐπαύξων τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν ἰδίαν γνώμην χρα- 

τύνων, καὶ διέπρχττεν οἷς ἂν ἐπιθάλλο!, χχὶ ὧν αἱροῖτο ἐκρά- 

τει, πολλάκις χαὶ τῶν ἐνδημούντων ἀρχιερέων χαὶ ἀρχόντων 

τινῶν χαὶ χληριχῶν ἄντιφε οομένων " ἐδημαγώγει δὲ τὸν λαόν, 

καὶ περὶ τῶν ἐχκλησιῶν ἐφρόντιζε, χαὶ τοῖς πρότερον δεδογ- 

τῶν λατίνων ἐπηχολούθει:, χχὶ τὰς χο- 

ομένων ἐπεσχέπτετο, χαὶ προσέχειν τοῖς 

ἱερεῦσι πάρηγγξ!λε χατὰ τὴν ἀκριθῇ τῶν θείων ἀποστόλων 

παράδοσιν ἐχτελεῖν τὸ βάπτισμα, καὶ τὸν παναγιώτατον Κύ- 
“ » ,ὕ ες τς, ι . Ω , » - 5 

ριλλον τῆς ἐξορίας ανὴχε χαὶ ὅπη ἂν βουλομένῳ οἰχεῖν ἐπετρε- 
. κ᾿ " . ὯΝ ΄ 

ψεν" ὃς τὸ ἅγιον Γθρος πρὸ πάσης γῆς καὶ πατρίδος προείλετο" 

χαὶ πάντα ἐποίει ἡγεμονιχῷ τῷ λήμματι, μηδένα μέντοι τῶν 

ὙΡΡΩΝ τῆς τ τ ἀποστερῶν τιμῆς. 
δι ᾿ 

Ὡς ὃὁὲ τὰ 

προθανόντων ἊΣ ὧν ἑκάτερος ἄτεχνος ἔλ ἡξἕε, ̓ πεχθείσης τῷ 

, ὑοῦ ς ὦ - ν Ἁ -: ἣ σ ΄ ἀν - Φ-“ τότε χρατοῦντι θυγατρός, χαὶ δημοτελοῦς γενομένης χαρᾶς, 
ι , ΕΕ ὔ 3 " 

χαὶ συμπάσης τῆς πόλεως μεθαρμοσθείσης εἰς κόσμον, εὐκαι- 

ρίαν ταύτην εὑρὼν ὁ παναγιώτατος χύριος Σερ ρᾶφε εἰμ. χαὶ διενεο- 
ἷ ἱ 3 Ρ“- ᾿ 

. ῳ τς με, , 
γήσχς ὥστε ἔνδοσιν τῶν χρατούντων γεν ἔσθαι, πολλὰς ἐπε 

ι 

σχευΐζσχτο Χχὶ διωοθώτατο τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐχχλη- 

σιῶν (ΜΝ), ἐχ τῆς πανδήμου παιδιᾶς χχὶ τοῦ περιχπτοῦ τῶν 
ἦ- 

ἀγυιῶν χαὶ πυλώνων καλλωπισμοῦ, εὐκοσμίαν ἐπιστήσας, καὶ 
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σπουδὴν ἀναγχαιοτάτ τῊν τεχνιτευσάμενος ἐμμ. ελέστατα. Διεγέ- 

λασεν οὖν ὃ δυστυχὴς λ αὸὺς ἐκ τῆς ἀχλυωδεστάτης στυγνότη- 
» ε , , ἐπ ἣΝ ᾿" ὡν 

τος ἐπὶ ἡμέρας δέχα, πᾶσαν παιδιὰν χαταπαίζων χαὶ χρονικῆς 

χαταπολαύων ἐλευθερίας. ἔχαιρε δὲ ὁ εὐσεόὴς τὰς ἐχκχλησίας 

παρ ἐλπίδα ἐπισκευασάμενος, μεν τόνν λαδὼν δεξιὸν καὶ ἐς 

ὕστερον" χαὶ τοῦ πανα γιωτάτου κυρίου Σερα φεὶμ. ἐπήνει τὴν 

σπουδήν, τὴν μέριμναν, τὴν φρόνησιν, καὶ ἐπὶ πᾶσι τὴν εὐσέ- 

όειχν. ᾿Αλλ οἱ ὀλιγωρηθέντες βαρύτιμοι γέροντες, ὑφορώμενοι 

τοῦ πατριάρχου τὴν πρα δ ΤῊΝ ἐν δυνάμει χαὶ τοῦ τρόπου 

τὸ αὐθέχαστον ἄποτρε πόμενοι τῆς ἐχκλησιχστιχῆς ἀριστοχραᾶ- 
υ 

΄ » ᾿ - ᾿ τίας, κατήρξαντο ἀντιπράττειν, χαὶ τοῦ διχδεχομένου ἐφρόντι- 
- κι ᾿, ᾿ ͵ , , 

ζον, τὸν τὸτε Λαρίσσης Μελέτιον εἰς πατριαρχ ὴν υελετήσαν- 

τες. ᾿Αλλ ὁ θάνατος ἐπιφθὰς χαὶ μεταστήσας εἰς οὐρανίους 

μονὰς τὸν Νιχομηδείας Γαθριήλ, τὴν τότε τῶν ἀρχιερέων με-- 

λέτην ἔστησε, καὶ τὰ τῆς ἐχχλησίας ἀφῆκεν ἀνενόχλητα. 

Εὑρὼν δὲ χαὶ τὸ χοινὸν τῆς μεγάλης ἐχχλησίας χαταθε- 

Οχρυμένον χρέ ἐεσι χαὶ δανείοις μέχρι χιλίων ταλάντων, ἐφρόν-- 
᾿ τ δι ἣν, «ἢ 

τισεν ὅπως ἂν χουφίσειε : ὅτι: δὲ διὰ τὰς ἀλλαγὰς τῶν πα- 
“» ι ᾿ Η κ , Ν ᾿ΝδΝ ᾿ ΄, “ ὃ 

τριαρχῶν χαὶ τὰς εἰς τὸν θρόνον ἐφόδους τὰ πλείω τῶν δα- 
,ὔ , "δ ἾΣ δι - , ᾽ "- “ 

νείων προσετέθησαν κατάδηλον ἦν᾽ διὸ λογισάμενος ὀρθῶς, τῶν 

ἀἁτάχτως ἐφορμώντων χαὶ διενο χλούντων τὴν ἐχχλησίαν ἀνα- 

πειράσαι τὴν ἔφοδον χαὶ διακόψαι τὰς ὁρμὰς, ἐξῃτήσατο καὶὲ 

": ταβελαεε βασιλιχὸν ὁρισμὸν τῷ πεντηχοστῷ ἐννάτῳ ἔτει (Ν), 

διακελεύεται εἰς τὸ ἑξῆς τὸν προϊόντα εἰς τὸν θρόνον ἐξ 

ἰδίων ποιεῖν τὰς ὀφειλομένας δαπάνας, τὸ λεγόμενον τοῖς ἄρ- 

χουσιν ὑποχλιντήρια, συμποσούμενα ἐπέκεινα τῶν ἑξήχοντα 

ταλάντων, χαὶ μηδὲν τὸ κοινὸν προσδαπανᾷν χάριν νέας πα- 

τριαρχείας, μηδὲ παρὰ τῶν ἀρχιερέων ζητεῖν χαὶ λαμθάνειν τι 
ι » “ Γ᾽, Ὁ “᾿ ᾿ . ᾿ » ΄ὔ Α 

περὶ αὐτῆς. Τοῦτο γοῦν τὸ βασιλικὸν δίπλωμα ἀπέχοψε τὰς 

ὁρμὰς χαὶ ἐπιθέσεις τῶν ἀτάκτων, δι ἃς οἱ ἁγιώτατοι πατριάρ- 

χα: κατὰ καιροὺς ἐξώδευον πάμπολλα χρήματα, καὶ ἀφῆκε τὴν 
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ἐχχλησίαν ἀνεπηρέαστον ἐν ταῖς ἐχκλογαῖς χαὶ προθιδασμοῖς τῶν 

ἑξῆς πατριαρχῶν τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου. 

Ἢγάπα δὲ ὁ παναγιώτατος κύριος Σεραφεὶμ χαὶ τοὺς σο- 

φοὺς χαὶ πεπαιδευμένους, χαὶ τούτοις ἔχαιρεν ὁμιλῶν, καὶ τι- 

ὑᾷν ἐφιλοτιμεῖτο: διὸ καὶ τῆς αὐτῶν ἐφρόντιζε συστάσεως, 

χαὶ σχολείων εἴχε πρόνοιαν, χαὶ ἐπεὶ τὰ τῆς πολυμαθείας ἑώρα 

ἐν τῷ γένει ὑποφερόμενα, διαναστῆσαι καὶ ἐπανενεγκεῖν διε- 

γοεῖτο χαὶ χατεσπούδαζε: χαὶ τὸν ζῆλον τῆς περὶ αὐτὸν ἱερᾶς 

συνόδου ἐκπυρώσας χαὶ συμπαραλαοὼν συνεργοὺς, χορηγίαν ἐκ 

χοινοῦ ἐράνου οὐχ ἀφιλότιμον διαταξάμενος, χαὶ προσοξθαιώσας 

διὰ πατρισρχιχοῦ σιγγιλιώδους γράμματος, χατεσάλετο οἱονεὶ 

ἐξ ὑπαρχῆς θεμέλια μεγαλοπρεποῦς οἰκοδομῆς, χαὶ διηνεχοῦς 

συστάσεως τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει σχολῆς, τέσσαρας ἐν αὑτῇ 

διδασχάλους πάσης ἐπιστήμης καὶ μαθήσεως διορισάμενος. ᾽Ε- 

φρύντισε δὲ χαὶ περὶ τῆς σχολῆς τοῦ ἁγίου Ὄρους καὶ δεξιω- 

σάμενος χαὶ τιμήσας καὶ διὰ πολλῶν πείσας τὸν ἐκ Μεσόφου 

Νιχόλαον, τοῦ σοφωτάτου χυρίου Εὐγενίου ταύτην παραιτη- 

σαμένου, ἐχεῖσςε ἀπέστειλε, χαὶ τὸν μέγαν ἐχεῖνον Εὐγένιον 

μεταπεμψάμενος ἀπὸ Θεσσαλονίχης, ὑπερθαυμάζων χαὶ τιμῶν 

χαθίστη διδάσχαλον τῆς ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει σχολῆς, 

ὥστε ἐπὶ τὸ τρίτον ἔτος τῆς αὐτοῦ πατριαρχείας τὴν παρο!- 

χίαν τοῦ Φανχρίου ᾿Αθηνόπολιν χατεστήσατο. ᾿Εχεῖ γὰρ Εὐ- 

γένιος ὁ πολὺς ἦν τότε θεολογῶν, ἐκεῖ Δωρόθεος φιλοσοφῶν, 

ἐκεῖ ρητορεύων Κριτίας, ἐχεῖ ᾿Ανανίας τὰς λογικὰς τέχνας δι- 

δᾶσχων, ἐχεῖ ἐσμὸς φιλοσόφων χαὶ φιλολόγων σμῆνος, καὶ θεο- 

λόγων θίασος, ἐφ᾽ οἷς ἥδετο πᾶς τις φιλογενῆς, μάλιστα οἱ γο- 

ρηγοὶ χαὶ συνίστορες. 

᾽Επὶ τοῦ τρίτου ἔτους τῆς πατριχρχείχς τοὺ πανχγιωτά- 

του χυρίου Σεραφεὶμ, Κλέρχιός τις ἀπὸ ᾿Αμστελοδάμου τῶν Βελ- 

Ὑικῶν θεολύγος τῶν ᾿Ασενιστῶν μετὰ τοὺς περὶ αὐτὸν ἐζέτει 
κ Ὁ ι τς ᾿ ΝΣ Ἔ 5 τς 

τὴν ἕνωσιν μετὰ τῆς ὀρθοδόξου χαὶ ἀμωμιήτου ἀποστολικῆς 
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ἐκκλησίας, γράφων ὅτι διὰ μεγάλης ἐρεύνης καὶ πολλῆς ἐξε-. 
-Ὡ- ᾽ὔ ἘΞῚΞ "Ὁ Ἂ ι “- ; - 

τάσεως τῶν θείων Γραφῶν, χαὶ τῶν συγγραμμάτων τῶν θεο- 

φόρων πατέρων χατενόησε χαὶ διέγνω, ὡς ἡ διδασχαλίχ τῆς νῦν 

δυτιχῆς ἐχχλησίχς περὶ ἐχπορεύσεως τοῦ παναγίου πνεύματος, 

οὐ μόνον ἐστὶν ἀσύμφωνος ἀλλὰ καὶ ἐναντία ἐκ διαμέτρου τῷ 

ὀρθῷ δόγματι χαὶ τῇ θεοπαραδότῳ διδχσχαλίᾳ χαὶ ἑρμηνείᾳ 

τῶν Γραφῶν" ἐπηπόρει δὲ περί τινων ἄλλων καὶ ἐζάτε: τὰς 

λύσεις, πρὸς ἃ ἐπιλυσάμενος ἀπεχρίνχτο ὁ πολὺς Εὐγένιος. 

Κατ αὐτὸ δὴ τὸ ἔτος τῆς ἑορτῆς τοῦ πρωτοχλήτου τῶν 

“ ΑΞ "» , 

κτου χαὶ χανονιχῇῆς χηρυττομένης, ἔδοξε τῷ πανχγιωτάτῳ χυ- 

ρίῳ Σερχαφεὶμ καὶ τῇ περὶ αὐτὸν ἱερᾷ συνόδῳ λαμπροτέραν ἐν 
-» , » ΄ὕ . φνδ) ᾽ς - Δ ε Α 

τῇ μεγάλῃ ἐχχλησίᾳ ἐν τῷ ἰδίῳ χλήρῳ ποιῆσαι τὴν ἑορτὴν 
- » , ᾿ “ ᾽ “- ’ὔ [4 

τοῦ ᾿Αποστόλου, καὶ συνῆλθον ἐν τῇ πανηγύρει ἅπαντες οἵ τε 
ϑσρ ἜΡΙΑ 5 ι ΕΣ Ἔχις Ξε ᾽ὔ Ξ μᾷ βΞΞ - ᾿ ἌΔΩΝ Ὁ ᾿ - ’ 

ἀρχιερεῖς χαὶ ἄρχοντες, προητοίμασε δὲ πανηγυριχὸν χαὶ ὁ μέ- 

γὰς Εὐγένιος. Πολλοὲ ἐκ τῶν περὶ τὰς Συχὰς τόπων ἵνα χαὲ 
᾿ ν , “» , ᾿ ᾿ ς ᾿ -“ ὃ 

τὴν παρρησίαν τοῦ πατριάρχου ἴδωσι, καὶ τὴν ὁμιλίαν τοῦ δι- 

δασχάλου ἀχούσωσι συνεισῆλθον ἑτοίμως, ἐν οἷς μετὰ τῶν περὲ 
5 Α . Ξ ὩΣ δ΄ Ὁ , ε ᾿ ὦ ᾽ 

αὐτὸν ἐντίμων συνῆλθε καὶ Αδρεσχύφφιος ἁρμοστὴς τῆς εὐσε- 

Οοῦς αὐτοχρχατορίχς τῶν Ρώσσων ἐν χοινῷ σχήματι" ἐγένετο 

οὖν φαιδροτάτη ἡ πανήγυρις χαὶ ἀγαστὴ ἦν τοῖς τε ἐνθέως 

τελουμένοις χαὶ ὁρωμένοις καὶ ἀχουομένοις ἅπασιν" ὥστε ἀπε- 

λύοντο ἅπαντες χαίροντες. Συμπανηγυρίσας δὲ εὐσεθῶς χαὲ 

τῆς πνευμχτιχῆς χαρᾶς χαὶ χάριτος συμμετασχὼν ὅμοπίστως ὃ 

ὀρθόδοξος ἁρμοστὴς τῶν Ρώσσων ἐπανῆλθε, μήτε ἰδίᾳ μήτε. 

χοινῇ ἐντυχὼν τῷ παναγιωτάτῳ, μήτε τῷ εὐσεύεῖ πληρώματι 

τῆς ἐχχλησίας γνωρισθεὶς ὁποῖος ἦν, τῶν δυσμενῶν τὰς ὑπο- 

νοίας περιαιρῶν καὶ συνετῶς πάντοθεν φυλαττόμενος τὰς χχτὰ 

τῶν ὁμοπίστων διαδολάς- ἀλλά τις τῶν ἀρχόντων, (ἦν δὲ οὗ- 

τος Γεώργιος ὁ τοῦ Σταυράχη, πρωτοσπαθάριος) δυσμενὴς ὧν τῷ 
εἰ 

παναγιωτάτῳ κυρίῳ Σεραφεὶμ ἐπὶ τῇ τόλμῃ αὐτοῦ χαὶ ἀγχι- 
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νοίᾳ καὶ ἀύχνῳ γοργότητι, χαταθαρρήσας, πάντα διανοησάμε- 

νος ὡς ἂν λάθοι, καὶ πονηρὰν ὑπόνοιαν τοῖς χρατοῦσιν ὑπο- 

Θάλοι, καὶ ἔξωσιν τοῦ παναγιωτάτου ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξεργά- 

σξιξν, συσχευάζει τοιοῦτον, οἷον οὐδὲ Ιουδαῖος θεοστυγὴς ἂν 

ἐτόλμησε" λίόελλον ἀνώνυμον πλασάμενος καὶ γύναιόν τι τῶν 

περιολέπτων καὶ πρὸς τὴν τοῦ βασιλέως ἀδελφὴν εἰσδυουσῶν 

χρήμασι παραπείσας διὰ τῆς βασιλόπαιδος πρὸς τὸν χρατοῦντα 

διεδίοχσε, περιεῖχε δὲ τὸ ψευδόγραμμα, ὡς ὁ πατριάρχης τῶν Ξ ον πε ξολι γε ὡξ ἔσθ 5 

Ρωμαίων ἑορτὴν πάνδημον ἀσυνήθως ἐπιτελέσας, χαὶ τὸν ἀρ- 

μοστὴν τῶν Ρώσσων προσκαλεσάμενος, λαμπρῶς ἐπελθόντα ὑ- 

πεὸδέξ ὑτὸν ἐν τὴ ἐχχλησία ἐνδόξ χαὶ μετὰ μεγάλ τεδέξατο αὐτὸν ἐν τὴ ἐχχλησίᾳ ἐνδόξως, καὶ μετὰ μεγάλης 
- , - , ε -ὔ ΓΞ οἵα τῶν ἡγεμόνων χαὶ τῶν βασιλέων ὑπαντῆς, καὶ δεξιωσάμε- 
Α - ͵ὔ " -ὩὭ Ν Ψ ε ᾿ " Ἀ 

νος διὰ πολλῶν συνεστήσατο αὐτῷ τὸν λαόν" ὁ δὲ ἀναγνοὺς 

χαὶ τῷ θυμῷ ζέσας πρὸς τὸν ἐπίτροπον τῆς βασιλείας αὐτοῦ 
» , ᾽ ) ᾽ »" 

αἴφνης ἐπέστη, καὶ τὸν λίοελλον ἐπιδοὺς διηρώτα, εἰ τοῦτον 

λανθάνει τὰ γενόμενα - ἐκπλαγεὶς δὲ ἐκεῖνος ἐπὶ τῇ ἀπονοίᾳ 

τοῦ συχοφάντου, ἐπισχεῖν ἐδεῖτο, καὶ τὸν τολμητίαν ὁποῖος 

ἂν ἦ ψευδόμενον διήλεγχε, καὶ διέλυσεν ἀποδεικτικῶς τὴν πα- 

ράνομον συχοφαντίαν, χαὶ τὸν κρατοῦντα πείσας εὐλόγως πα- 
“ Ἁ Α 5 , - Ν "} ΛΔ Σ ἢ 

οιδεῖν τὴν γραφὴν, ἐφρόντισε μαθεῖν τὸν συγγράψαντα. ᾿Εξέ- 

στὴ δὲ ὁ παναγιώτατος κύριος Σεραφεὶμ μαθὼν τὴν κατ᾽ αὐτοῦ 
ΕΣ , ὃ 6 ἣ Ε γ Ἂν- ΣΙ ΡΥ ΄ὕ θὲ - 

ταύτην παράνομον διαθολὴν, καὶ διηπόρει τίς τι παθὼν τοιαῦτα 

αὐτοῦ κατεψεύσατο, ἀλλ οὐδὲ συνειχάσαι εἶχε χριστιανὸν εἰς 

τοσοῦτον ἀτοπίας ἐλόσαντα᾽ ὁ δὲ συνετὸς χαὶ πολύπειρος ἐπί- 

τροπὸς χαὶ πᾶν στὸ χβράτος τῶν ᾿Οθωμανῶν ἐπιστημόνως φέ- 
᾿ , ΓΝ ᾿ , ᾽ ι " » 

ρῶν, ἐπερευνήσας “τὸν τολμητίαν κατέμαθεν" ἄλλα φίλος τις αὐ- 

τὸν περισώσας διὰ πολλῶν χρημάτων ὕστερον τοῦ τότε κατ' ἀ- 

ξίαν θανάτου ἐρρύσατο. 

Μετὰ δὲ τὸ αὐτὸ τρίτον ἔτος, τοῦ περιωνύμου Ἡρακλείας 

Γερασίμου διὰ τὸ βαθὺ γῆρας παραίτησιν οἰχειοθελὴ βουλο- 

μένου ποιῆσαι εἰς τὸν ἀνεψιὸν αὐτοῦ τὸν τότε Μετρῶν ἐπίσχο- 



ΠΟΥ ΣΡ τσ γν ἡ ΑΕ ΒΟ Δ ῸΜΕ 
»,Ἅ, ι ͵7ὔ τ ’ ᾿Ξ τ 5» , ᾽ 

πὸν Μεθόδιον, καὶ συναίνεσιν χαὶ γνώμην χαὶ ἐνέργειαν αἰτὴη- 

σαμένου παρὰ τοῦ οἰχουμενιχοῦ πατριάρχου κυρίου Σεραφεὶμ, 
3 - “- - Ν 

χαὶ αὐτοῦ χατὰ πρῶτον μὴ συνχινοῦντος, κλύδων χαὶ ταραχὴ 

χατέλαθς τὴν ἐχχλησίαν, ἕως ὅτου διὰ πολλῶν ἴσχυσεν ἡ γνώμη 
᾿ τ ε , » 

καὶ θέλησις τοῦ βαρυτίμο. γέροντος, καὶ ὁ κὺρ ἡιεθόδιος διε- 
ἝἭ ι « , Μ ΕΥ 57 ε “- “-"᾿ 

δέξατο τὴν Ἡράκλειαν. Ἔχτοτε οὖν ὥδινεν ἡ πτῶσις τοῦ χυ- 
Ψ; τ ἔτος ἃ “ ᾿ 5 Ἕ ἢ “ » ἐν ͵ » “Ὁ 

ρίου Σεραφείμ." ὁ δὲ χατολιγωρήσας τῶν ἀντιφερομένων αὐτῷ, 

τῶν προὐχόντων ἐν δυνάμει καὶ λόγῳ γερόντων ἐχλελοιπότων, 
ς ἘΝ ΤῊ , » ΝᾺ : Ε πΡ ΣΕ πλὉ ὡς τοῦ μὲν θανόντος, τοῦ δὲ παραιτησαμένου, προῆγε τὴν πα- 

τριαρχιχὴν ἐξουσίαν ἐπιρρωνύων τῇ ἐπιτρίπτῳ πολιτιχῇ, εἴτουν 
» -“ τῶν ᾿ , 

πλεονεξίᾳ τῶν χρατούντων χρῆσθαι υεμαθηχώς, χαὶ τὰ ἀρέ- 

σχοντα αὐτῷ εὐμαρῶς ἐξετέλει τῶν ἀνθισταμένων περιγενόμε- 
ἣΝ Α κκ7νυ “ ,ὔ ᾽ 4. ὃ» 

νος. ᾿Επεὶ δὲ παρὰ τῶν δυνχμένων τὴν ἰσχὺν χρήμασιν ἐξω- 

νεῖτο, ἀπαιτήσεις πλείονας ἐποιεῖτο, χαὶ τὸ ἔθνος παραμείθων 
- 

σύμπαντος τοὺς ἐκχλησιαστικοὺς χατεθάρυνεν᾽ ἐντεῦθεν ἤρ- 

ἕαντο διαλοιδορεῖν χαὶ χαταμέμφεσθαι τοῦτον τῶν τὲ ἄρχιε- 

ρέων τινὲς χαὶ τῶν ἐκχλησιχστιχῶν, καὶ τῶν ἀρχόντων οὐκ ἐ- 

λάσσονες ̓  ὁ δὲ τοῖς δυσμενοῦσιν ἀντιφερόμενος παρέχλινεν εἰς 

τὸ βιαιότερον. 

Ὡς δὲ τὰ τῆς ἐχχλησιχστιχῆς διοιχήσεως εὐθεχάστως ἐ- 

δόχει διενεργούμενα ὑπὸ τοῦ παναγιωτάτου χυρίου Σεραφείμ, 
Π Π ἘΞ » , ᾽ Ε τα Η ρ΄, » Ω " Ἣ 

χαὶ. τὰ τῆς ἀργυρολογίας ἐπληθύνετο- καὶ βίας οὐκ ἐκτὸς ἦν᾽ 
» ι ᾿ ᾿ Η͂ , ΕΣ ᾿ τς , 
ἔχτοτε γὰρ χαὶ τὰ ἐμθατήκια τῶν ἐχχλησιῶν προσηύξησαν, 

χαὶ αἱ ἔξω ἐπαρχίαι χρέεσι καταθαρύνεσθαι ἤρξαντο’ μηχέτι 

δίχχιον ἀνέχεσθαι ἡγησάμενοι, συνίσταντο ὑπὲρ τῆς ἐχχλησια- 
ὦν 5 ΄, ῃ “ » , Α 5 - Ὧι. 

στιχῆῇς ἀριστοχρατίας οἵτε τῶν ἐνδημούντων ἀρχιερεῖς καὶ ἐκ-- 

χλησιαστιχοὶ χαὶ τῶν ἀρχόντων οὐχ ἐλάστονες, χαὶ ὁμονοή- 

σαντες ἀμεταθέτως ἀπὸ χοινῆῇῆς γνώμης χατεψηφήσαντο χαὶ 
ὃ ἣς Φ , Δ » ἘΧ  ΎΕι ἈΝ ΡὉ , Ὑ , “- 
ἱεπρᾶζαν τούτου τὴν ἔξζωσιν᾽ χαὶ δὴ τῇ χς. Μαρτίου τοῦ 

Ξ “Ὁ 3, δ; » 

ἑξηχοστοῦ σωτηρίου ἔτους δόντες ἀναφορὰν πρὺς τοὺς χρα- 

τοῦντας ἐξέωσαν τοῦ οἰχουμενικοῦ θρόνου τὸν παναγιώτατον 
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β΄. 7 , " » ᾽ ὅὧ ΩΣ »;ἷ Α , ᾽ 

χύριον Σερ ραφείμ, καὶ ἄντ αὐτοῦ ἐκλεξάμενοι τὸν κω [πε- 
,ὕ δ , γ δό ,ὔ ᾽ 7, 

χίου τότε προεδρεύοντα Χαχλχηδόνος χύριον ᾿Ιωαννίχιον, ἐζ τῆσαν 
» - “2 ε δ Δ “ - Ξ 

παποιάρχην, χαὶ ἀπέλαθον παρχστάντες ὁμοθυμαδὸν τῷ τῆς 

βασιλείας ἐπιτροπεύοντι. 
ΕῚ δι ΄ ἊΝ ε 7 » 

Ἦν δὲ ὁ παναγιώτχτος χύριος Σερχφεὶμ. ὁ Β΄. ᾿Ηπειρώτης 
, » 5.» ᾽ - ᾽ , 

τὸ γένος, εὐσεθὴς ἐξ εὐσεθῶν εὐπατρίδης, θ θεν φιλότι- 

μος, τολμιηρὸς, γϑννχῖος, ὙΔΡΙΒῸΝ, εὐμαθὴς υᾶλλον ἢ πολυμα- 

θὴς, ὁρμητικὸς οἷς ἐδόχει συμφέρειν, δυσχπάλλαχτος ὧν εἴχετο" 

ἐν πράγμασιν εὐεπήθολος, εὐμήχανος τὰ ἀρέσχοντα αὐτῷ δια- 

ποάξχσθαι τὸν ἐπιχωριάζοντα τρόπον" παρεζήλου γὰρ χαὶ ἐξέ- ράξασθαι ἐπιχωριάς οὐπ παρεζήλου γὰρ καὶ ἐξ 

ὕαθε τῶν χρχτούντων τὴν πολιτιχὴν χαὶ τὸ ἀρχικὸν αὐτῶν 

20 - 6: Ἔλα ὩΝ ιὃς ΓΙ , χηὶ σε ἰδί ἘΣ νς Σς ἦθος ἀπεμάξατο. Σύνοιδε μέντοι χαὶ τῆς ἰδίας ἀξίας τὰ χα 

θήχοντα, ἐν οἷς καὶ τὰ μέγιστα ἐφιλοτιμεῖτο, καὶ τοῖς εἶλι- 
Ἐν, ΗΠ , Ὁ» 

χρινὴ τὴν ἀρετὴν χατορθοῦσιν ἠσμενίζετ , χαὶ διάπυρος ζηλω- 
ὌΝ, δ , ι “ . “ “-" -- 

τὴς ἦν τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων, καὶ τῶν ἐχκλησιῶν τοῦ θεοῦ 
τ Η ἘΞ ἃ ἊΣ ΕΣ Κα Ἤ ι » τ᾿ ὔ ᾿Ζ Ξ } " ΕἾ 

χηδεμὼν ἐπιυμελέστατος χαὶ εἰ μὴ φίλαρχος χαὶ φιλοχοήματος 
Ἣν » “᾿ ε , ΕΣ - 4 

ἦν, οὐχ ἂν βαρὺς καὶ ὑπέρογχος ἔδοξε, χαὶ τοῦ παντὸς ἐπαίνου 
ἐπ - 
ἦν ἄξιος. 

2 ὙΌΣ ΜΡ 5» »» - -- 

Τὰ μὲν οὖν τῆς ὀρθοδόξου ἐχχλυησίας τῆς χατά τε Αἴγυ- 

πτοὸν χαὶ ᾿Ασίαν χαὶ Εὐρώπην τυραννουμένης ἐπὶ τῆς ἔχτης 
,ὔ ἘΔῸΣ ἄν τς κί, Ἄς, τ ΔΛΆδ ον ε ΔΕ ΝΣ “« Ἔ ,ὕ - -“» 

ταύυτὴς δεχάτης ὀγόόης ἑκατονταετηρίδος τῶν σωτηρίων ἐτῶν, 

οὕτως ἐν θλίψεσι καὶ ἀνάγκαις χαὶ παντοίοις πειρχομοῖς διή- 

γετο- οὐχ ἧττον δὲ χατετυραννοῦντο χαὶ ἐδιώχοντο οἱ ὀρθόδο-- 
ε ᾿ ε Ν » “- τ ε » 

ξοι χαὶ οἱ ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῶν παπιστῶν, μάλιστα δὲ οἱ ἐν 

Λεχίᾳ. 

δὲ τῇ θεοδοξάστῳ αὐτοχρχτορίᾳ τῶν Ῥώσσων, τῆς 

θεοστέπτου ᾿Ελισάόετ θυγατρὸς τοῦ ἀοιδίμου μεγάλου Πέτρου, 

τῆς εὐσεθεστάτη: ἀνάσσης χαὶ θεοσεθεστάτης αὐτοχρατορίο- 

σ ᾿ - Ἃ --“-5 5 ἥδ σ ᾿ ῃ Ν 'φ ἊΣ Δ- ΕΞ “ἡ ι)λΔι.ὶλδ ἢ ἔνθεος Ὡς, τὰ σχῆπτρα τῆς ὀρθοδοξίχς ἐχούσης, ἡμιλλᾶτο ὁ ἔνθεος 

ζῆλος τῆς ἀρετῆς, χαὶ ἐπλατύνετο χαθ᾽ ἑχάστην ἐν τοῖς εὐρυ- 
, χώροις χόλποις ταύτης τῆς μοναρχίας τὸ ἀποστολιχὸν κήρυγμα» 
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᾿] 4 ᾿ »Μ . ἥ , 5 “- »᾿ , , 

χαὶ λαοὶ καὶ ἔθνη ἀπὸ σχότους εἰς φῶς ἤγοντο, χαὶ μυριάδες 

ἐπίστευον εἰς Χριστόν. Πολυειδῶς γὰρ χαὶ πολυτρόπως τὴν 

ἐχχλησίαν αὐτοῦ οἰχονομιῶν ὁ κύριος τοῖς μὲν οὐ μόνον πιστεύ- 
» » 9 « ἢ ε » “-“ :ο 

εἰν εἰς αὐτὸν, ἀλλὰ χαὶ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν διαθέ ἴτα:, τοῖς δὲ. 

αὐτοῖς πιστεύουσι, χαὶ ἄλλους εἰς τὴν ἐμϑ χαλεῖν χαὶ φω- 

τίζειν, ἵν᾿ ἀμφοτέρους δοξάση ἐν ἐνθέῳ ἀγάπη, ὑπ ἢ τε χαὲ τις εν, μφο τερ ς ζασ ξὺν ξνὺ)ὲς στο, ὑπομονὴ τε ταὶ 

χαρτερίᾳ, δ ὧν ἡ πρὸς θεὸν τελεία ἐλπὶς καὶ πίστις γνωρί- 

ζεται. 
ΕΙ ΑΨ ᾿ ᾿ , -Ξ-Ξ ᾿ 

Ἤχμαζον δὲ περὶ τὸ μέσον ταύτης τῆς δεχάτης ὀγδόης 

ἐχχτουτάδο: τοῦ σωτηρίου ἔτους ἐπίσημοι ἐν σοφίᾳ χαὶ διδα- 

σχαλίᾳ. 

Παρθένιος πατρ' ἄρχης '᾿Ιεροσολύμων, ἜΒΗ ἀνὴρ σοφὸς ἡ. ῳ 
χαὶ πολυμαθὴς, καὶ τὸν ἑρμηνευτιχὸν τρόπον τῶν θείων Γρα- 

φῶν ἄριστα ἠσχημένος. Διὸ χαὶ περιερχόμενος πανταχοῦ διή- 

γοιγε τὰς Γραφὰς ἑρμιηνξύων, χαὶ διδάσχων ἐστήριζε τοὺς χρι- 

στιανοὺς εἰς ὑπομονὴν χαὶ καρτερίαν τῶν ἐπιχειμένων θλίψεων, 
ὔ Α Α Α ι Α ,ὔ ᾿ , ᾿ , 

διεθέρμαινε τὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ τὸν πλησίον ἀγάπην, ἐχό- 
, 0: ᾿ ᾿ δ᾿ ἜἜΩ. ΒΕ Ὡς ΞΘ ΑΒ 4) Ξ “ ῬῸ -“ 

σμει τὰ ἤθη, καὶ παντὶ τρόπῳ ἐγίνετο ὠφέλιμος, καλλιεργῶν 
“Δ " οὗ ΟἽΞΕΣ λ ἀπδα. ἢ ᾿ ᾿ "5 Ω -“ 

τὴν ἄμπελον τοῦ Χριστοῦ ἀποστολιχῶς, χαὶ τὴν εὐλογίαν τῶν 

χριστιχνῶν πρὸς τοὺς ἐν Ἵε ροσολύμοις ἀὸδε λφοὺς διχχονῶν. 
Α 

Σωφρόνιος Πτολεμαΐδος, Δαμασχηνός, τὸν διδχσχαλιχὸν 

τρόπον προῃρημένος χαὶ τὰ τῶν θείων πατέρων καὶ διδασκχά- 

λων πάντα ἐχμελετήσας, χαὶ ἐγκύψας εἰς βάθος τῶν θείων Γρα- 
“ῳ "ἮΝ͵ . - “ ῳ » ς πὰς ἘΞ, 

φῶν, ἐδίδχσχεν ἀποστολιχῶς ἀρξάμενος ἀπὸ “Ἱερουσαλήμ. 
, - Δ , » , 

Σχμουὴλ Δέρχων υ᾿ητροπολίτης, Βυζάντιος, πάσης ἰδέας 

λόγου ἔμπειρος, πολυμαθέστατος καὶ λέγειν δεινότατος ̓  συνέ- 

γρᾶψεν ὁμιλίας χαὶ ἄλλα τινά. 

Διονύσιος ᾿Α δριανουπόλεως υητροπολίτης, Χῖος, πολυμαθὴς 

᾿ Ε ἜΣ ἘΣ ΤΣ Ξ ἥξων- , χαὶ διδχσχαλιχός" ἐφύλαξε τῶν ὁμιλιῶν αὐτοῦ τινὰς ἐγγράφους͵ 

Καλλίνιχος πατριάῤχης Κωνσταντινουπόλεως, Θετταλός. 

συνέγραψε διάφορα. 
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Δωρόθεος ἱερομόναχος καὶ πρωτοσύγγελος τῆς μεγάλης 

ἐκχλησίας, ὁ Λέσόιος, φιλόσοφος χαὶ ἑλληνικῆς εὐφραδείας χαὶ 

πάσης ἄλλης λογικῆς τέχνης ἐμπειρότατος" συνέγραψε λόγους 

πανηγυριχοὺς τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν, καὶ ἀρχῶν τῆς περιπα- 

τητικῆς φιλοσοφίας χατὰ Νεύθωνα, χσὶ τῶν μηχανικῶν φυσιο- 

λόγων, περὶ ἐντόμων, χαὶ τῶν ἐκ σήψεως γιγνομένων, καὶ 

ἄλλα τινά. 

Μελέτιος χαὶ ᾿Αθανάσιος ἱερομόναχοι, οἱ ἐν τῇ μεγάλῃ μονῇ 

τῶν ᾿Ιόήρων ἀσχήσει χαὶ θεωρίᾳ ἐφησυχάζοντες. 

Κοσμᾶς ἱερομόναχος ὁ Λήμνιος, ἀνὴρ πεπαιδευμένος, χαὶ 
Ἂ ͵ τὸν διδασκαλιχὸν τρόπον ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι ἀσχῶν. 

Μπαλάνος ἱερεὺς ᾿Ιωαννίτης, σοφώτατος, συνέγραψε πάμ.--- 

πολλα, μάλιστα μαθηματιχά. 

Θεοφάνης ἐξ ᾿Αγράφων ἱερομόναχος χαὶ ἐμὸς πρῶτος δὲι- 

δάσχαλος ἐν τῇ πατρίδ. τῇ ἐμῇ Φουρνᾷ, πάσης σοφίας καὶ μα- 

θήσεως μεταλλεῖον, ὁσίως τὸν βίον διχσχήσας, καὶ εἰς ἀχρό- 

τῆτα ταπεινοφροσύνης ἐληλαχὼς, θεωρίας εἰς ὕψος ἀνήχθη. Πρό-- 

δηλος ἡ αὐτοῦ σοφία ἔν τισιν ἐπιλύσεσι θεολογικῶν ζητημά- 

τῶν χαὶὲ ἐν τοῖς τρισὶ πανηγυρικοῖς πρὸς τὴν Ζωοδόχον πηγήν. 

Παρθένιος ἱερομόναχος Πελοποννήσιος, τὴν εὐχγγελιχὴν 

διδασχαλίχν ἐπανηρημένος. 

᾿Αγαθάγγελος Πελοποννήσιος ἱερομόναχος, τὴν εὐαγγελι- 

χὴν διδασκαλίαν χαὶ τὸν πνευματικὸν τῆς διορθώσεως τρόπον 

ἐπανηρημένος. 

Αγάπιος ἱερομόναχος Αἰτωλὸς, τὴν εὐαγγελικὴν διδασχα- 

λίαν διὰῳβίου ἐχμελετήσας. 

Βιχέντιος ὁ Δαμῳδὸς Κεφαλληνεὺς, πολυμαθέστατος, συνέ- 

γραψε πάμπολα ἐπιστημονιχὰ θεολογικὰ, τέχνας λογιχάς. 

᾿Αντώνιος ἱερεὺς ὁ Κατήφορος ἐκ Ζακύνθου, πολυμαθέ-- 

στατος, συνέγραψε τέχνας λογικὰς χαὶ ἄλλα. 

Ἱερόθεος μοναχὸς ᾿Ιθαχήσιος, πολυμαθῆς, καὶ τὸν διὸα- 
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σχαλιχὸν τρόπον ἐν Σμύρνῃ διὰ βίου διανύσας, πολύχουν τὸν 

χαρπὸν τῆς εὐμαθείας ἤνεγκε. 

Εὐστράτιος ᾿Αργέντης ὁ Χῖος, ἰχτροφιλόσοφος, πολυμαθέ- 

στατος᾿ συνέγραψε χατὰ λατίνων, καὶ ἄλλα τινά. 

Εὐγένιος ἱεροδιάκονος ὁ σοφώτατος χαὶ πάσης ἐπ τιστήμης 

χαὶ μαθήσεως θησαυρός, Κερχυραῖος " συνέγραψε πάμπολλα, ἐπι- 

στημονιχά, θεολογιχὰ καὶ πάσης ἄλλης ἰδέας. 

Κυπριανὸς ἱεροδιάκονος ἐκ Κύπρου, πάσης λογικῆς τέχνης 

χαὶ ἐπιστήμης καὶ τῆς ἱερᾶς θεολογίας ἐμπειρότατος " συνῆν 

ὑποδιδάσχαλος τῷ μεγάλῳ Εὐγενίῳ ἐν τῇ κατὰ τὸ ἅγιον Ὄρος 

Αἰχαδημίᾳ, παρ᾿ οὗ πρότερον ἠκροάσατο ἀχριθέστερον ἐπεξιὼν 

φυσικῶν, μεταφυσιχῶν, θεολογιχῶν, γεωμετρικῶν μαθημάτων, 

ἐμθριθὴς ἀνὴρ καὶ βίῳ καὶ λόγῳ ἐν παντὶ διδασχαλιχός. 

Ιάχωδος ἱερομόναχος Πάτμιος, διδάσκαλος τῶν λογικῶν 

τεχνῶν χαὶ ἐπιστημῶν ἐν Ἱεροσολύμοις, ἔμπειρος τῆς ἑρμηνείας 

τῶν θείων Γραφῶν ἐδίδασχε δὲ χαὶ ἐπὶ ἄμόωνος διερμηνεύων 

τὰς ἁγίας Γραφας, καὶ ὁμιλίας συνέγραψε, βίῳ ἐπαχριδώσας 

ἀρετὴν λογικήν, καὶ λόγον χοσμήσας βίου σεμνότητι χαὶ τε- 
, ,ὔ Ἑ 

λειότητι πράξεω “΄ὺ 

᾿Εφραὶμ. ἱερομόναχος ᾿Αθηναῖος, πολυμαθέστατος χαὶ τῶν 

θείων Γραφῶν μελέτην πολλὴν ἐσχηχώς, χαὶ τῶν ἁγίων πατέ- 

ρῶν τῆς ἑρμιηνείας ἐμπειρότατος, διδάσχαλος πρότερον ἐν Κύπρῳ, 

διερμιηνεύων χαὶ ἐπ᾿ ἄμόωνος τὰς ἁγίας Γραφάς, εἶτα ἐν Ἵερο- 

σολύμοις, ἀγαστὸς τῇ τε ἀχριθείᾳ τοῦ λόγου καὶ τῇ τοῦ βίου 

τελειότητι χαὶ ἀμφοτέροις διδαχτιχὸς ἐπαγωγύτατος. 

Νεόφυτος ἱεροδιάκονος Πελοποννήσιος, ἀσχητὴς τῳρλυπονώ- 

τατος καὶ πολυμαθέστατος, συνέγραψε συλλογὴν ἱερῶν νόμων, 

λύσεις διαφόρων ζητημάτων γομιχῶν, ταχτιχῶν, ἠθιχῶν, δογ- 

ματιχῶν, παρεχθολὰς χαὶ ἑρμηνείαν εἰς τὸ συνταχτικὸν τοῦ 
’ 

Θεοδώρου Γαζῆῇ πολυμαθεστάτην χαὶ τῇ παρούσῃ ἀνάγκῃ τῆς 

διδασχαλίας τῶν γραμματικῶν ἐπωφελεστάτην. 



ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΊΊΙΣΤΟΡΊΙΑ. 231 

Κωνστάντιος Θετταλὸς ἐπίσκοπος Τρίχχης, πολυμαθὴς καὶ 

τῆς ἑρμηνείας τῶν θείων Γραφάν ἔμπειρος, ἐδίδασχε συνεχῶς 

διερμηνεύων τὰς ἁγίας Γραφᾶς- συνέγραψε συλλογὰς ἐχ τῶν 

θείων Γραφῶν χαὶ τῶν συγγραμμάτων τῶν θεοφόρων πατέρων, 

χαὶ ἄλλα τινὰ ὑπομνήματα. 

᾿Αλέξανδρος μαθητὴς τοῦ ἀοιδίμου Μακαρίου, φιλόσοφος, 

ἐδίδαξεν ἐν Βουκουρεστίῳ λογιχά, ἐπιστημονιχὰ δί ἐτῶν, καὶ 

πολλῆς ἐγένετο τοῖς ἐχεῖ ὠφελείας πρόξενος, πυρσὸν εὐμαθείας 

ἀνάψας. 

Νικόλαος ἐχ Μεσόδου, πρότερον χρηματίσας διδάσχαλος 

ἐν Τρίχχῃ τῆς Θετταλίας, χαὶ ὑετὰ τὴν ἐπάνοδον ἀπὸ τα- 

λίας σταλεὶς εἰς τὸ ἅγιον Ὄρος χαὶ χρηματίσας ἐν τῇ ἐχεῖ 

σχολῇ διδάσκαλος, κἀκεῖθεν μεταδὰς εἰς Δαχίαν χαὶ ἐν Ἰασίῳ 

διδάξας" πολυμαθὴς ὁ ἀνήρ οὗτος πρῶτος ἐν ἕλλησι μετέφρασε 

τὰ στοιχεῖα τῆς φυσιχῇς τοῦ Νεύτωνος χατὰ Μουσχεμώροέχιον. 

᾿Ιωάννης ὁ ἐξ ᾿Αγράφων, ὁ χρηματίσας διδάσχχλος τῶν 

υἱῶν τοῦ αὐθέντου Γρηγορίου Γχίκα βοεθόδα, καὶ διδάσκαλος 

ἐν τῇ σχολὴ τοῦ ᾿Ιχσίου ἅμα τῷ ἀπὸ Μεσόθου Νιχολάῳ χαὶ 

ὕστερον ἅμα Νικηφόρῳ τῷ Θεοτόχῃ, ὁ καὶ διὰ χρόνων φιλο- 

πονήσας καὶ μεταφράσας τὸν Θησαυρὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσ- 

σὴς Στεφάνου ᾿Ερρίκου καὶ ἐπεργασάμενος, ἐπιπροσθεὶς καὶ ἄλ- 

λας πολλὰς λέξεις, ἐξ ἄλλων τε συλλέξας καὶ φιλοτεχνήσας 

ἄριστα 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. 

Τὰ μὲν τῆς γνώμης τοῦ μονάρχου τῶν ᾿Οθωμανῶν λου- 

σταφᾶ, τοῦ χαιροῦ προϊόντος ἡμερώτερα ἐγίνετο τῇ ἀγχινοίᾳ 

τοῦ αὐτῷ ἐπιτροπεύοντος τιθασσευόμενα. ᾿Ανεχτᾶτο δὲ καὶ 

ἀνελάμθοανε τῇ τούτου φρονήσει χαὶ τὰ πεπονημένα τοῦ ἡμε- 

τέρου τῶν ὀρθοδόξων γένους ταῖς τῶν λατίνων ἐπηρείχις " πο- 

λύπειρος γὰρ καὶ πολυμαθὴς ὧν ὁ τῆς βασιλείας τότς ἐπίτρο- 

πος Ῥαγῆπος, ἐπίστατο τὰς χαθ᾽ ἡμῶν ΞΕ ἀρχῆς αὐτῶν βλαθας 
ι " » Α 

καὶ τὰς τοσαύτας ἐπιοουλάς, χαὶ ἐπεὶ χατατρυχομένους τοὺς 

τὴ Ρώμη προσέχοντας τῷ πολέμῳ τοῦ βασιλέως τῆς Ποουσίας 
͵ : 

΄ 
ἑώρα, χατολιγωρῶν αὐτούς, ἐδικαίου τὰ ἡμέτερα." διὸ χαὶ τὰ 

ἀδίκως ἀφαιρεθέντα, διὰ προσπαθήσεως χαὶ διενεργείας, μιδσι- 

τείας τε καὶ ἐχκλιπαρήσεως τοῦ βχσιλέως τῶν Κελτογάλλων χαὶ 

πολλῶν χρημάτων τῶν παπιστῶν, ἐν Ἱεροσολύμοις προσχυνή- 
Η , 

ματα, τοῦ μαχαριωτάτου χυρίου Πχρθενίου ἐπιμόνως ἐκλιπα- 
“- - - )ὕ Ν ͵ ᾿ πο » ͵, . 

ροῦντος προσχεῖν τῷ δικαίῳ, διαδιχάσας ὀρθῶς, ἀφελόμενος ἐ- 
7, ε ΞΞ “" ,ὕ 1 ι δεν ρ λυ λοιςς ᾿ ε » 3.5 

χείνων ἡμῖν ἐπέτρεψε χαὶ ὁιὰ βασιλιχοῦ διπλώματος, ὡς ἀπὰρ- 

χῆς ἦν, ἡμῖν διαμένειν προσεκυρώσατο, χαὶ θᾶττον ἐθοήθει, εἰ 

ἔγνω ἐκ τοὐμφανοῦς ἐπηρεαζομένους " χατεστάλη γοῦν ἡ βαχ- 
΄ὔ » δ “Ὁ ᾿ “ » , » δ 5 ΄ ι 

χεία τῶν δυτιχῶν κατὰ τῆς ἀμωμήτου ὀρθοδόξου ἐχχλησίας μὴ 

ἔχουσα συνεργὸν τὴν ἀσέδειαν, διὰ τὴν φρόνησιν τοῦ ἐπιτρο- 

πεύοντος, χαὶ δολίως ὑφέοπουσα, διενέμετο εἴ τι ποῦ σεσηπός" 

χατεπατεῖτο μέντο! χαὶ ἠτιμάζετο χαὶ ὑπὸ τηλιχούτου ὃυ- 
, Ν ΣΣ -«“ ᾿ “ 

γάστου, χαί γὙς παράδοξον ἦν, ὅτι χαὶ τοὺς ἐχκλησιῶν προστά- 
" ἐκΞ » ,΄ ᾽ ἢ 9, 

τὰς χαὶ πατριόρχας προΐστχσθαι τῆς ὀρθοδοξίας αὐτῇ λέζει 

προσέταττε. 
εἣ 5 

Οἱ δὲ ἀρ 
“ ΄7ὕ κ᾿ ,ὔ ,ὔ Χ ΄ ἊΣ 

τῆς θασιλείχς χαὶ ἐζαιτήσαντες πατριαρχὴν τὸν τὸτξς προῖ- 

χιερεῖς χαὶ χληριχοὶ παραστάντες τῷ ἐπιτρόπῳ 

- , ῃ ᾽ , ᾽ ᾿ 
δρεύοντα Χαλχηδόνος πρῷὴν [πεχίου χύριον Ιωχννίχιον, χαὶ 
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παραλαθόντες τὰ χαδθάδιχ ὡς σύνηθες, τῇ εἰκοστῇ ἔχτῃ Νίαρ- 
, “ εὖ “ -“ ἀν» ᾽ ᾿ τίου τοῦ ἑξηχοστοῦ πρώτου, ἐπανῆλθον ἐνδόξως εἰς τὸ πατρι- 

ἀρχεῖον, καὶ τὸν μὲν κύριον ᾿Ιωαννίκιον, ἐν τῷ νχῷ τοῦ μεγα- 
ν 

λομάρτυρος Γεωργίου γενομένης τῆς μεταθέσεως ὡς νενόμισται, 
διι , 

νευφήμησαν ον τω: ποτριάρχην, τὸν δὲ προοδεύσαντα 

: ὑπέδαλον, χαὶ ἐ π ὩΣ ς- 
Ἐ19) 
- ο « .Ζ [0] Ὁ » τθ ὃ- Ν Ὡ .» ΕΣ ὃ- ῷ 

’ ,ὔ 

ορίᾳ χατεδίχασαν" 
" ΝΟ" ἐδ ,᾿ 

ὁ δὲ λίαν ἐντίμως ἀν ἐν διὰ τῆς μεγάλης ταύτης πόλεως 
» ΡΞ » Ν { Ν᾿ ᾽ ’ 

διὰ ξηρᾶς ἀπῆλθεν εἰς τὸ ἅγιον Ορος, εἰς ὃν ὥρισται τόπον. 

Η' σύχασαν οὖν οἱ δυσαρεστούμενο, χαὶ τυραννίαν τῆς ἐχκλη- 
,ὔ «ε ’ τ ὌΡΡ ἃ ᾿ Μ ᾿- ΕΒ ᾿ ᾿ ΞΕ  Α͂ΨΞ Σὰ 

σίας ὑφορώμενοι ἀρχιερεῖς καὶ ἄρχοντες, χαὶ περιέποντες τὸν 

παναγιώτατον κύριον ᾿Ιωαννίκιον τὰ τῶν ἁγίων τοῦ θεοῦ ἐχ- 

χλησιῶν ἐφρόντιζον. 

Τὰ μὲν τῆς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ἐχχλησίας ἥσυχα ἦν᾽ μὲν τῆς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας ἥσυχα ἦν 
Η͂ τὴν δὲ τλτῖς οἱ κι 7, “ Ἂ" ᾿ δὶ ̓  7 δύ 

ἐπανῆκε δὲ ἀπὸ τοῦ Σιναίου ὄρους φυγὰς διὰ μυρίων κινδύνων 
, 

κατελθὼν εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐξ Αἰγύπτου εἰς Κωνσταντινούπο- 

λιν, ὁ πρῴην πατριάρχης χύριος Καλλίνιχος χαὶ ἀποχρυδεὶς ἡ- 
᾿ » “Ὁ ᾽ “- "»"- 3 - , . 

μέρας τινὰς ἐν τῷ εὐχλεεῖ οἴκῳ τοῦ Χρυσοσχούλου Ράλλη, ἂν- 
᾽ “-“- - ὯΝ , ΄ “- » 

δρὸς εὐσεθοῦς χαὶ φιλοδικαίου, πρώτου ἑρμηνέως τῆς ἀριστο- 
“Μ ἔγ- “ ἣΝ 

χρατίας τῶν Ἑνετῶν, χαὶ διενεργήσας ἑαυτῷ τὴν μετάληψιν 
᾿ 

τοῦ τῆς ὑπερορίας ὁρισμοῦ καὶ παρ “ἢ Ψάμιενος, ἐδικαιολογή- 

σατο περὶ πάντων ὧν χχτεῖπον αὐτοῦ οἱ δυρεοίμέμν. καὶ 

τὴν ἄδικον συκοφαντίαν ἀπαλείψας χαθάπαξ, χαὶ μεταθαλὼν 

τὴν χατ᾽ αὐτοῦ ψῆφον τῆς ἐχχλησίας, ἀνέγκλητος καὶ ἄμεμ- 
ἢ πρ ωὉ -“ »ἣἮἣδ Α δ “ " , .: πτος γνωσθεὶς τῇ ἱερᾷ συνόδῳ, τὴν διχαιοῦσαν κοινὴν ψῆφον 

τῆς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ἐχχλησίας ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἀθωώσεως 

παρέλαθεν ἔγγραφον, καὶ δεξιωθεὶς φιλοφρόνως τῷ τε παναγιω- 
, [ 

τάτῳ χυρίῳ ᾿Ιωχννιχίῳ χαὶ τῇ περὶ αὐτὸν ἐνδημούσῃ ἁγίᾳ καὶ 

ἱερᾷ συνόδῳ, χαὶ ἐνδιατρίψας ἡμέρας πλείους, ἔλαθεν ἄδειαν, 

ὅπῃ ἂν βουλομένῳ ἀπελθεῖν ἐπὶ ρητῇ ἐτησίῳ χορηγίᾳ, ἣν συ- 

γοδικῇὴ διαγνώσε!: χαὶ χοινῇ γνώμῃ ἐχ τοῦ χοινοῦ τῆς υεγάλης 

ἐχχλησίας λαμθάνειν διέταξαν ὁ δὲ πρὸ πάσης γῆς τὴν ἰδίαν 
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πατρίδα προελόμενος ἐχεῖσςε ἐντίμως υετέθη, χαὶ τὸ λοιπὸν τοῦ 

βίου ἐν ἡσυχίᾳ χαὶ μελέτῃ τῶν θείων Γραφῶν ἀφοσιώσας διά- 

γει ἐν γήρει εὐπαθῶν χαὶ ἀναθάσεις ἐν τῇ χαρδίᾳ διατιθέμε- 

νος τὰς ὑψοποιοὺς χαὶ θεοειδεῖς. 

Κατὰ δὲ τὸ ᾿Ἰλλυοικὸν οἱ ὀρθόδοξοι Δαλμάται διενοχλού- 

μενοι ὑπὸ τῶν φρατόρων χαὶ μηχέτι φέροντες τὰς αὐτῶν ραᾳ- 

διουργίας ἤρξαντο δυσπετεῖν ἀστατοῦντες " διαγνοῦσα οὖν ἡ 

γαληνοτάτη ἀριστοχρατία τῶν Ἑνετῶν τῶν ὑπηχόων τὴν τα- 

ροαχήν, διεπυνθάνετο τὸν στρατηγὸν ἀνθ᾽ ὅτου ἐσχεθιι χαὶ 

ἀστατεῖ τὸ ὑπήχοον: ὁ δὲ διασαφήσας ὅτι περὶ τὴν πίστιν 

ἐνοχλούμενοι οἱ ὀρθόδοξοι ὑπὸ τῶν δυτικῶν ἱερέων ταράττον- 

ται, προσέθετο ὡς εἰ μὴ ἀρχιερέα τῆς ἀνατολικῆς ἐχκλησίας 

αὐτοῖς ἐπιστήσουσιν, οὐχ ἂν ἄλλως ἐφησυχάσε ιεν. Τούτων οὖν 

γνωσθέντων, τὸ μὲν ἀρχιερέα αὐτοῖς ἀποχαταστῆσαι, διὸ τὴν 

εχ τῆς Ρώμης ὑλακήν, παρητοῦντο᾽ ἐνίοις γοῦν ἐδόχει τὸν ἐχ 

πολλοῦ χαταργηθέντα πρόεδρον Φιλαδελφείας ᾿Ενετίῃσιν ἀνανεώ- 

σασθαι κατὰ τὸ πρότερον, ὥστε ἐνεργοῦντα τὰ τῆς ἀρχίερα- 

τείας ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τοῖς 

Γραιχοῖς προΐστασθαὶ χηδόμιενον χαὶ τῶν ὀρθοδόξων ἐν Δαλμα- 

τίᾳ ἐχχλησιῶν. ᾿Επεὶ δὲ ἐν τοιαύτῃ ποχοάνδδῳ ὁμιηγύς οει πολλὰ 

συγχυρεῖ πάθη τε καὶ διχφέροντα ἴδια, ὑφέρποντα τῷ λογισμῷ, 

χαὶ τῷ κοινῷ συμφέροντι πολλόχις ἀνθιστάμενα, χαὶ οὐκ ἐν 

πᾶσιν ὡς ᾿ὥφειλεν ἐπικρατεῖ ὁ ὀρθὸς λόγος, οἱ πλείους τῆς 
: 

χείρονος ἐγένοντο γνώμης, καὶ οὔτε ἀρχιερέα ἴδιον τοῖς ὀρθο- 
ι 

δόξοις Δαλμόάταις ἐπιτρέψαι διέγνωσαν, ἕνα μὴ καινὰ ποιοῦντες 
΄ 

τὸν Ρώμης πᾶάπϑαν λυπήσωσι, πῆς τὸν ᾿Ενετίῃησι πρὸ όξδρο ον Φι- 

λαδελφείας ἀποχαταστῆσαι χατὰ τὴν “υ ἐλευθερίαν τῆς 

ἐκχλησίας χαὶ τὰ τότε ἐχ δικαιοπραγούσης τῆς γνώμης προσ- 

νενεμιημένα προνόμια, ἅπερ εἶχον οἱ Φιλαδελφείας πρόεδροι ἐχεῖ 
Ἂ - ,ὔ ἂ » , “- 3 

πρὸ τοῦ Καχομελετίου τυ άδου; ὃν ἀποστατήσαντα τῆς ὁρ- 
,- 5 ΓΞ 

θοδόξου ἐχχλησίας δικαίως χατεδίχασε καὶ χαθαιρέσε: παντελεῖ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Τ΄. 16 
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χαθυπέθαλε, καὶ ὡς σεσηπὸς ἀπέκοψε χαὶ ἀπέρριψεν ἐν ἔτει 

χιλιοστῷ ἑπταχοσιοστῷ δεχάτῳ δευτέρῳ ὁ παναγιώτατος οὐ- 

χουμιβνιχὸς πατριάρχης χύριος Κύριλλος ὁ δ΄. γνώμη χοινῇ συ- 

νοδιχῇ καὶ συναινέσει τοῦ μαχαριωτάτου πατριάρχου ἹἹεροσο- 

λύμων κυρίου Χρυσάνθου, καὶ τῶν παρευρεθέντων ἁπάντων ἅ- 

γίων ἀρχιερέων, ἀλλὰ χατασοφίσασθαι τῶν ἀρχομένων καὶ πα- 

ρεπιδείξασθαι ἀρχιερέα, συνχινοῦντα μέντοι τοῖς λατίνοις χαὲ 

τῶν ἀνατολικῶν μὴ ἀποσχοινιζόμενον- καὶ δὴ εὑρόντες τὸν ἐχεῖ 

ο- ν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἐφημερεύοντα 

ἱερομόναχον Τρηγόριον Φατζέχ, ἀμφοτεροδέξιον ὡς ἐνόμισαν, 

τούτῳ περιῆψαν τὴν φενάχην, καὶ τὸ δράμα ἐνεχεχειρήκεσαν, 

χαὶ πρὸς τὴν Κέρκυραν ἀποστείλαντες χαὶ συναρπάσαντες τόν 

τε Κεφαλληνίας χαὶ Ζακύνθου ἀρχιεπίσχοπον, καὶ τὸν Λευχά- 

δος χαὶ ἁγίας Μαύρας, καί τινα ἕτερον σὺν αὐτοῖς, ἄνευ ἐχδόσεως 

πατριαρχικῶν χαὶ χανονιχῶν ψήφων χειροτονοῦσι δι αὐτῶν ἀρ- 

χιερέα καὶ Φιλαδελφείας ἐξονομάζουσι, χαὶ πρόεδρον ᾿Ενετίῃσι 

χαθιστᾶσι, περιμένοντες δῆθεν τὴν ἔχδοσιν χαὶ ἐπιδεδαίωσιν τοῦ 

παναγιωτάτου οἰχουμενιχοῦ πατριάρχου χατὰ τρόπον πρωθύ- 

στερον. ᾿Αλλ ἔλαθον ἑαυτοὺς ἀπατῶντες, ἐξαπατᾷν ἄλλους 

πειρώμενοι: ὥστε ἅμα τοῖς Δαλμάταις τούς τε ᾿ἱΕνετίῃσιν ὀδθο- 

δόξους χαὶ τοὺς ἐν ταῖς Ἑλλαδιχαῖς περὶ Ἤπειρον νήσοις συνε- 

τόραξαν ἐπὶ τῇ ἐχθέσμῳ δραματουργίᾳ τοῦ χαινοφανοῦς αὐτοῖς 

ἱπποχενταύρου ἀνατολιχοδυτιχοῦ ἀρχιερέως᾽ τοῦτον γοῦν ὡς 

ἀλλόχοτον τέρας χαὶ μυσαρὸν ἔχτρωμα ἀποστρεφόμενοι οἱ ζη- 

λωταὶ τῆς εὐσεδείας, ἀνήγγειλαν τὴν ἔχφυλον αὐτοῦ φυὴν, καὶ 

τὴν παράνομον προχείρισιν τῇ τοῦ Χριστοῦ μεγίστῃ ἐχχλησία, 

ἐπικαλούμενοι ὡς τάχος τὴν τομὴν, καὶ τὴν ἔνδικον καθαίρε- 

σιν. Ὁ οὖν παναγιώτατος κύριος ᾿Ιωχννίκιος μηδενὶ ἐνδούς, οἷς 

ὁ πρέσθυς ἐν Κωνσταντινουπόλει τῆς γαληνοτάτης ἀριστοχρα- 

τίας παρενεγχεῖν ἐσπούδαζεν, ἀλλὰ τοῦ ἐχδοθέντος δεχρέτου 

ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ ἐγχαθιδρύσει τοῦ δισκελοῦς χαὶ ἀκεφάλου χο- 
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λοσσοῦ, ὡς ἀσυστάτου χαταψηφισάμενος πρότερον, χαὶ χατὰ 

τὴν προτέραν ἐλευθερίαν, ἣν διὰ χρόνου ἐπεθραθεύσατο ἡ βα- 

θυγνώμων χαὶ δικαιοπραγοῦσα τότε ἀριστοχρατία τοῖς ἐχεῖ 

ὀρθοδόξοις, αἰτησάμενος ψήφισμα, ὡς ἔμαθε τὴν ἄνομον προ- 

χείρισιν τοῦ Ψευδοφιλαδελφείας, χαὶ τὴν ἐκ συναρπαγῆς χειρο- 

τονίχν τοῦ ἥχιστα γρηγοροῦντος Γρηγορίου Φατζέχ, τοῦτον 

ισυνοδιχῇ διαγνώσει χατέχρινε, καὶ χαθαιρέσει παντελεῖ κατε- 

δίκασεν, ὡς παράνομον, ἀμφίδοξον, μᾶλλον δ᾽ εἰπεῖν ἑτερόδοξον, 

ἢ ὅλως ἄπιστον χαὶ χαχόφρονα " τοὺς δὲ χεῖρα ἐπιθεμένους 

αὐτῷ ἐπαίδευτεν ὡς μὴ προσέχοντας, οἷς προσέχειν μάλιστα 

ὀφείλουσι, καὶ ὑποχλαπέντας παραλογισμῷ προφονεῖ, ἢ ἄλλως 

δι αἰδῶ ἢ φόθον ὑποστειλαμένους χαὶ πρὸς τὴν ἀλήθειαν μὴ 

εὐδρομοῦντας, ἀλλὰ τῆς βασιλικῆς καὶ χανονιχῆς εὐθυπορίας 

ἐχτραπέντας, καὶ ἀργείαν αὐτοῖς τοῦ ἱεροπρεπεῖν ἐπέθηκεν ἐπι- 

τίμιον, διαρρήδην ἀπελέγξας τὴν πλάνην, χαὶ καταστηλιτεύ- 

σας τὴν χκαχοφροσύνην τοῦ τοιούτου ἀσυστάτου δράματος" ὥ- 

στε υηδένα τῶν ὀρθοδόξων λανθάνειν, ἀλλὰ φεύγειν χαὶ ἀπο- 

πηδᾶν ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ λυμεῶνος χαὶ χαχόφρονος ἀγρηγόρου 

Γρηγορίου, καὶ ὡς ἀνιέρου χκατολιγωρεῖν, χαὶ ὡς ἀπ ἀλλοτριό- 

φρονος διατειχίζεσθαι. 

Προΐστατο τοίνυν γενναίως τῶν ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων 

ἐχχλησιῶν χηδόμιενος ὁ παναγιώτατος χύριος ᾿Ιωαννίκιος. ᾿Επεὶ 

δὲ τὰ τῆς ἀνελευθέρου πολιτικῆς κατεφρόνει, καὶ χρημάτων 

“ἧττον ἐφρόντιζεν, οὐχ ἔτι τοῖς δυνάσταις χαταθύμιος, οὐδὲ τοῖς 

παραδυναστεύουσι προσφιλὴς ἦν, οὐδ᾽ οἷς ἂν ἐπιθάλλοι χκατορ- 

'θωτιχός, χαὶ ἐπιτυχιχὸς ὧν ἐδεῖτο. ᾿Εντεῦθεν οὖν δυσαρέσχειαι 

ἀνεφύοντο τοῖς δεομένοις τῆς ἐχτὸς ἐπικουρίας ἐν τοῖς ἐχχλη- 

σιαστιχοῖς, ὡς ἀμελοῦντος τῶν ἐπιθαλλομένων χαὶ τῶν ἀναγ- 

χαίων μὴ φροντίζοντος, μεμψιμοιρίαι τε οὐχ ὀλίγαι παρὰ τῶν 

ἀρχιερέων ἐπληθύνοντο: ἀλλὰ χαὶ τῶν εὐγενῶν καὶ ἀρχόν- 

τῶν τῆς μεγάλης ταύτης πόλεως οἱ μὲν τῷ γένει προσήκοντες 
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᾽ ᾿Ν ἣν ο " Υ -" “ υηδὲν ἀποχερδαίνοντες οἷς ἂν ἐλπίσειεν αὐτοῦ πατριαρχοῦντος, 

ἐδόχουν περὶ ὀλίγου ποιεῖσθαι τὸ οὕτως αὐτοῖς ἄρχειν" οἱ 

πλείους δὲ ἀντιπολιτευόμενοι ἐκείνους, καὶ μήτε καταθαρροῦν-- 

τες τῷ παναγιωτάτῳ, οἷς διενοοῦντο, παραφυλαττόμενοί τε οἷς 

ἐπεχείρουν, καὶ τὸ ὅλον ἀντιπράττοντα διὰ τοὺς συγγενεῖς 

ὑφορώμενοι, ἠλλοτριοῦντο ἀπ᾿ αὐτοῦ, χαὶ ἀποστυγοῦντες τὴν 
ΕΠ , 3 -««ἰιὰ ᾿ ᾽ - 

εἰς τὸν θρόνον αὐτοῦ διαμονήν, ταύτην ἰδίαν αὐτῷ χαταιτιῶντο 

τρυφήν. Ταῦτα οὖν χατανοήσας, χαὶ περὶ πολλοῦ μάλιστα 

ποιούμενος τὴν τῶν ἁγίων ἀρχιερέων εὐχαρίστησιν, διεπράξατο 

τὴν τοῦ οἰχουμενιχοῦ θρόνου παραίτησιν. Συνῆλθον γοῦν χαὲ 

συσχεψάμενοι οἵτε ἐνδημοῦντες ἀρχιερεῖς χαὶ οἱ χληριχοΐ, χαὶ 

ἄρχοντες ὁβοθὺ βαδὺν ἅπαντες, παραιτησαμένου τὸν θρόνον τοῦ 
“ , ᾽ ἘΡΥΝ ΣΎ ΡΨ , ἐπ ΔΩ , 
χυρίου ᾿Ιωαννικίου, ἐξελέξαντο καὶ ἐψηφίσαντο πατριάρχην οἷ- 

χουμενιχὸν τὸν μητροπολίτην Δέρχων χύριον Σαμουήλ. 

Ἦν δὲ ὁ παναγιώτατος χύριος ᾿Ιωαννίχιος ὁ Γ΄. τὴν πτᾶ- 

, , χὰ οὐ μὰ " «ἤ;» ΚΣ ὁ τρίδα Βυζάντιος τῶν εὐγενῶν, Καρατζᾶς τὸ γένος, μεγαλόφρῶΩν, 

μεγαλοπρεπής, φιλέντευχτος, φιλόφιλος, χρημάτων ἀφειδής, 
“-“ , ΡΞ , Ν ᾿ 

φρόνημα ἔχων φύσει τῷ γένει προσῆχον γενόμενος δὲ ἀρχιξ- 

πίσχοπος ᾿Ιπεχίου, χαὶ ἐν πολλοῖς φιλοτιμησάμενος χαὶ μεγάλα 

τὸν εὐσεοῇ λαὸν ὠφελήσας ἐν τῇ τότε ἀνωμαλίᾳ τοῦ καιροῦ, 
᾿ “᾿ Ι΄: » -" “ ᾿ » λ - ᾽ 7 

χαὶ τῷ συμθάντι εὐτυχεῖ τῶν ᾿Οθωμανῶν κατὰ τῆς ᾿Αουστρίας 
- 

πολέμῳ, τέως ἐπανῆχεν εἰς τὴν Κωνοταντινούπολιν, χαὶ τὸν 
᾿" ν ἀρχιεπισχοπιχὸν ᾿Ιπεκίου θρόνον, εἴτε τῶν χατοίχων ἐχεῖ τὴν 

ἀγροικίαν ἀηδισάμιενος, εἴτε τῶν συγγενῶν τὴν σ συνδιαγωγὴν 

προελόμενος, παρητήσατο χαὶ ἐν τοῖς οἰχείοις διέτριδεν ὕστε- 

ρον δὲ προεδριχῶς λχθὼν τὴν ἐπ οχίαν Χαλκηδόνος ποιμένος 

χηρεύουσαν, ταύτης προΐστατο. ἐγόῤο μον: δὲ πατριάρχης ἀαὶ 

δόξας τῶν εἰωθότων ἀντιποιεῖσθαι, υ»ἢ συνεχτείνων πρὸς τηλι- 

χοῦτον μέγεθος πραγμάτων τὴν μέριμναν, μηδὲ πρὸς τὰ πολλὰ 
: 

συμμερίζων τὸν πόνον, ἐξ ὧν ἡ χοινὴ διηχεῖ ἁρμονία, καί τοι 

φύσει τοιοῦτος ὧν καὶ πλείστοις προτερήμασι διαχοσμούμενος, 
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Μ « στὸ 5 τὰ ᾿ ᾿ , “ 

ἔλαθεν ἥττων τῆς ἀρχῆς φανεὶς χαὶ τοσαύτας ὕστερον συναν- 
, ᾿ ΙΝ , ἃ δι. ε ᾿ " ,ὔ " ᾿ τῷ; 

τήσας τὰς δυσχερείας, ἃς συνιδὼν ἑχὼν μετὰ δύο ἔτη καὶ μῆ- 

νας δύο τὸν θρόνον παρῃτήσατο, χαὶ εἰς Χάλχην νῆσον ἀπῆλ- 
» ν᾿ ,]ὕ » ΦΙῪΝ εὰ» “ 7ὔ - » 7ὕ ᾿ 

θεν ἐν ἰδίῳ οἴκῳ, ὑπὸ ἁδρᾷ τῇ χορηγίᾳ τῆς ἐκχλησίας τὸν 
ΩΝ εν ι 5 ᾽ βρί τἰας 

ἥσυχον καὶ ἀμέριμνον βίον προελόμενος. 

Ἔν ἔτει γοῦν χιλιοστῷ ἑπταχοσιοστῷ ἑξηχοστῷ τρίτῳ 

μαΐου εἰκοστῇ πρώτῃ, παραιτησαμένου τὸν οἰχουμενικὸν θρόνον 

τοῦ χυρίου ᾿Ιωαννικίου τοῦ Γ΄. ὡς προείρηται, κοινῇ γνώμῃ καὶ 
τ ΡΟ ΝΣ δ ας Ν , 

ψήφῳ ἐξελέξαντο τὸν μητροπολίτην Δέρχων χύριον Σαμουήλ, 
“- , τ 

χαὶ παραστάντες. τῷ ἐπιτρόπῳ τῆς βασιλείχς Ῥαγήπῳ οἵ τε 

ἐνδημοῦντες ἀρχιερεῖς χαὶ οἱ χληρικοὶ μετὰ τοῦ ἐχλεχθέντος 

πατριάρχου ἔλαθον τὰ καδθάδια, χαὶ ἐπιστρέψαντες ἐνδόξως 

εἰς τὸ πατριαρχεῖον, καὶ γενομένης τῆς μεταθέσεως ἐν τῷ νχῷ 

τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ὡς γενόμισται, ἀνευφήμη- 

σαν τῇ κδ΄. ἤτοι τῇ 24 Μαΐου οἰχουμενικὸν πατριόάρχην τὸ 

χύριον Σαμουήλ. ὋὉ δὲ ἐπὶ τοῦ ὕψους τῆς τοιαύτης περιωπῆς 

προελθών, συνειδὼς ὅσων καὶ οἵων ὀφείλει διαπράξασθαι ἐπιτε- 

τυχηχώς, οὐδὲν υξλήσας ἔδειξεν ἐκ προοιμίων ὡς εὐδαιμονοῦσι 

λαοί, ὅτε οἱ φιλόσοφοι ἄρχουσιν ἢ φιλοσοφοῦσιν οἱ ἄρχοντες" 

διὸ χαὶ χοινὴν ἑορτὴν συνεστήσατο τὴν εἰς τὸν θρόνον αὐτοῦ 

προχγωγήν, πάντων ἐπ. αὐτῇ ἡδομένων, χαὶ τοῦ μὲν τὴν σο- 

φίαν, τοῦ δὲ τὴν φρόνησιν, ἄλλου δὲ τὴν καλοχἀγαθίαν χαὶ 

τὸν ἔνθεον ζῆλον, χαὶ πάντων τὴν ἐν πᾶσιν ἰδιάζουσαν χα- 

τορθωτιχὴν ἐπιμέλειαν τεθηπότος χαὶ θχυμάζοντος. 

Τῆς μὲν οὖν ἀχροτάτης ταύτης περιωπῆς προηγουμένως 

ἐπισχοπούσης τὰ θεῖα δόγματα καὶ μυστήρια, ἐν οἷς ὃ χατὰ 

θεὸν χτίζεται ἔσωθεν ἄνθρωπος, ἑπομένως δὲ χαὶ τὰ χαλὰ ἤθη, 

δί ὧν ὁ τοιοῦτος διαμορφούμενος χατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν τοῦ 

ποιήσαντος ὡραΐζεται, δευτέρως δὲ πρὸς. τὰς ἔξωθεν χατὰ χαι- 

ρὸν ὠφελείας καὶ χρείας ἐπιολεπούσης, σύμπαν αὐτοῦ τὸ ἔργον. 

καλῶς ἐπιστάμενος χαὶ διχχρίνων ἕχχστα ὁ παναγιώτατος χύ- 
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ρίος Σαμουήλ, τῆς μὲν θεοπαραδότου διδασχαλίας καὶ ἀχριδείας 

τῶν ὀρθῶν δογμάτων χαὶ μυστηρίων τῆς ἀμωμήτου τοῦ Χρι- 

στοῦ ἐκχλησίας πρώτην ἐποιεῖτο τὴν προσοχήν, τὴν ἐπιμέλειαν, 

τὴν συντήρησιν, χατὰ τὴν τῶν θείων διδασχάλων χαὶ ἀποστό- 

λων ἀπαράτρεπτον χαὶ ἀνόθευτον διαδοχήν, ἑπομένως χαὶ τῆς 

εὐχοσμίας τῶν ἠθῶν μάλιστα φροντίζων. ᾿Επεὶ δὲ ἑχάτερον 

συνίσταται ἐκ τῆς ἑρμηνείας τῶν θείων Γραφῶν, ὡμίλει μὲν 

καὶ αὐτὸς ἐπ᾿ ἐχχλησίας, χαὶ ἄλλους διδάσχειν συνέταττε, καὶ 

σχολεῖα εὐμαθείας συνίστη, καὶ πανταχῇ ἐπιδλέπων, τοῦ παν-- 

τὸς ἐποιεῖτο τὸν ὀρθὸν λόγον, μυωπίζων συνεχῶς τοὺς προσιόν-- 

τας διὰ τῆς συμφύτου τῷ γένει φιλοτιμίας, ὅτι ἡμεῖς ἐσμὲν 

τῶν πάλαι σοφῶν οἱ ἀπόγονοι, εἴπερ ἄρα φιλομαθεῖς καὶ φι- 

λόχαλοι. 

Συνορῶν δὲ καὶ τὰς ἔξωθεν χρείας μεγάλας διὰ τὴν τοῦ 

καιροῦ ἐπήρειαν χαὶ χλυδωνιζομένην ἐν αὐτοῖς, οἷον ἐν χειμῶνι 

βαρυτάτῳ, τὴν ἐχχλησίαν, τῶν σχοπιμωτάτων καὶ πρωτίστων 

χαὶ ἀναγκαίων ἐχείνων οὐδὲ βραχύ τι ἠμεληχώς, πρὸς ταύτας 

γενναίως ἀνθίστατο, καὶ τῶν δυσχερεστάτων περιεγίγνετο᾽ 

συνέτεινε γὰρ καὶ συνεχρότει πάντοθεν τὴν ἐπιμέλειαν τῶν 

ἐχχλησιῶν, χαὶ τὰς χρείας τῶν ἁγίων ἀρχιερέων χαὶ τῶν ὁμο- 

ταγῶν πατριαρχῶν εἰς ἑαυτὸν δεχόμενος, εὐφυῶς διεπέραινε: 

καὶ πάντα ἀόχνως διήνυς, καὶ ἐπιτυχικῶς ἐπεχείρει, οὐδὲν οὐδὲ 

τῶν μιχρῶν παρεῶν ἀτημέλητον᾽ πρῶτος γοῦν ἐξ ἰδίων κατε- 

6άλετο τῆς αὐτοῦ πατριαρχείας τὰ ἔξοδα, καὶ τὸ ἐπικείμενον 

χρέος τῷ χοινῷ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ἀπεχούφισε, χαὶ τὴν 

εἰς τὰ περιττὰ τῶν ἐχχλησισστιχῶν δαπόνην συνέστειλε" διε- 

χόσμησέ τε καὶ συνέταξεν εὐμελῶς χαὶ τὴν περὶ τούτων λη- 

ψοδοσίαν, ἵνα χαὶ τὴν αἰσχροκέρδειαν χολάσῃ χαὶ ἱεροσυλίας: 

πάμπαν διατηρήσῃ ἀμιάντους τοὺς ἐν αὐτοῖς διακονοῦντας, χαὲ 

τὰ τῶν ὀρφανῶν χαὶ χηρῶν διασώσῃ ἀκίνδυνα, οἰχονομούμενα 

τῷ κοινῷ, εἴτουν ὀφειλόμενα - χαὶ τοσοῦτον τῆς ἱεροπρεποῦς 
εἰπυδυκυδω δι ϑν 
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ἐπεμελεῖτο εὐταξίας χαὶ χοσμιότητος, ὥστε μέχρι καὶ προόδων 

οόντιζε- χαὶ περιθολῆς χαὶ σχήματος τῶν ἐχχλησιαστιχῶν ἐφι 

τῇ δὲ ἀκριθεῖ διαδικασίᾳ ἀπαραλόγιστον τὸ ἐν τῇ ἀρχῇ ἐκχ- 

χλησιαστιχὸν ἀποδείξας δικαστήριον καὶ καταστήσας ὃδραστι- 

χωτάτην καὶ ἄφυχτον αὐτοῦ τὴν ἀπόφασιν ἐν τοῖς βιωτικοῖς 

χαὶ τὸ δίκαιον πάντοθεν ἐνεργόν, οὐ βίᾳ, οὐ χάριτι, οὐ δυσω- 
,, « 

πίχ οἱουδηποτοῦν προσώπου, οὐ χρήμασι καὶ εἰκαίοις παραλο- 

γισμοῖς ἀθετούμιενον, οὐδένα τῶν διαφερομένων πρὸς ἀλλήλους 

χριστιανῶν ἀφῆχεν εἰς τὰ ἔξω ἀφορᾷν δικαστήρια" ἀλλὰ χαὶ 

διαφορὰν εἴ ποτέ τις ἔσχε μετ' ἀπίστου, αἱροῖτο ἐχεῖνος τὴν ἐπὶ 

τοῦ τοιούτου χριτηρίου διαδικασίαν, καὶ τὴν ἀπόφασιν ἔστεργε" 

πολλάκις δὲ χαὶ δί ὁρισμοῦ βασιλικοῦ προσετάγησαν οἱ διαφε- 

ρόμενοι περὶ μεγάλων τῇ τούτου εὐθύνῃ. 

Ἔν τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς «ὑτοῦ πατριαρχείας, ὁ πρῴην 

παναγιώτατος κύριος Κύριλλος ὁ Ε΄. ἐνοχλούμενος ὑπὸ δανει- 

στῶν ἀνῆλθεν ἄνευ ἀδείας εἰς Κωνσταντινούπολιν, καὶ λάθρα 

εἰσελθὼν εἴς τινα τῶν περιολέπτων οἴκων (ἦν δὲ οὗτος τοῦ 

ἐκλαμπροτάτου Μιχαλήχα υἱοῦ τοῦ ἀοιδίμου αὐθέντου Μιχαὴλ 

Ραχοθίτζα) ἐξητεῖτο ἔκ τε τῷν συγγενῶν αὐτοῦ χαὶ τοῦ κοι- 

νοῦ τὴν τοῦ χρέους αὐτοῦ ἀπαλλαγήν, ὥστε τελείαν χαὶ ἀ- 

πράγμονα ἔχειν ἐν τῷ ἁγίῳ ρει τὴν ἡσυχίαν. Ὃ οὖν πανα- 

γιώτατος κύριος Σαμουὴλ μαθὼν τὴν αὐτοῦ ἄνοδον χαὶ ἐπι- 

λογισάμενος τοῦ λαοῦ τὰς περὶ αὐτοῦ προλήψεις, ὑφορώμενος 

μή τις ταραχὴ ἐπισυμοῇ τῇ ἐχχλησίᾳ, περιελόμενος τὰς προ- 

λήψεις καθαιρέσει αὐτὸν ὑπέραλε, καὶ τῆς πόλεως ἐξελθεῖν 

βασίλειον ὁρισμὸν αὐτῷ ἐπέσεισεν" ὁ δὲ εἰς τὸ ἅγιον Γθρος ἐπανῆλ- 

θεν, οἰκονομήσας τὰ δανειχ, μικρὰ τῆς καθαιρέσεως φροντίσας " 

ἦν γὰρ αὐτὸς ἑαυτὸν ἀπογυμνώσας πάσης ἀξίας, τὸ μέγα ἐν- 

δυθεὶς τῆς ταπεινώσεως μοναχικὸν σχῆμα, καὶ τὴν ἥττονα ἐ- 

χὼν στάσιν λαθὼν, ἵνα κατ᾽ ἀξίαν ἐν οὐρανῷ τύχῃ τῆς χρείτ- 

τονος᾿ ἐπιστρέψας γοῦν εἰς τὸ ἅγιον Ὄρος, πάντα παρωσάμε- 
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ι ᾽ "3 ᾿ ͵ κι ω᾽ ᾿ » Ξ , ε , 
νος χαὶ ἀσχητικῶς διανύσας: τὸν βίον ἐν οὐρανοοάμονι ἡσυχίοι 

χαὶ ὁσιότητι μετὰ δέχατον ἔτος ἐτελειώθη. ᾿Επανῆλθε δὲ ἐκ 

τοῦ ἁγίου Ὄρους καὶ ὁ πρῴην παναγιώτατος χύριος Σεραφεὶμ, 
ὶ 

ὁ, Β΄. χαὶ χρυδεὶς χαὶ διεν νεργήσας τὴν παραγραφὴν τοῦ τῆς 

ὑπερορίας ὁρισμοῦ, καὶ παρρησιασάμιενος χαὶ διαλύσας τὰς χατ᾿ αὐ- 

τοῦ διχοολὰς ἔλαθε τὴν ἀθώωσιν χαὶ ἐχεῖσε ἐπέστρεψε. 

Κατ αὐτὸ δὲ τὸ ἔτος ἀπείρηται μετὰ σφοδρᾶς ἀπειλῆς 

τῶν χρατούντων, χαὶ διεχορύχθη ἀποτόμως, μηδένα τῶν ὑπο- 

φόρων, μάλιστα χριστιανῶν, ἐξωνεῖσθα!: αἰχμάλωτον τῶν ἐξ Ἰ1- 

Θηρίας ἁρπαζομένων: τοῦτο γοῦν τοὺς μὲν διὰ χρείας ἀγορά- 

ζοντας μετρίως ἐζημίωσε, τοὺ: δὲ διὰ ζῆλον εὐσεθείας ἐλευ- 

θεροῦντας σφόδρα ἐλύπησε, καὶ πράγματα αὐτοῖς παρεῖχεν ὥ- 

στε μηχανᾶσθαι χαινὰς ἐπινοίας εἰς πρᾶξιν τῆς φιλοθέου αὐ- 
Α " τῶν γνώμης, ὑπὲρ ἐλευθερίας, μᾶλλον δ᾽ εἰπεῖν εὐσεθείας τῶν 

δελφοῷ ΓΡΗΣ ὧν" ἤσ αλ ἯΙ Ἐ ὁ οαδίως “δ᾽ ὅ 7 

ἀδελφῶν χριστιανῶν ἤσχαλον μέντοι μὴ ραδίως μηδ᾽ ὅσα σφίσι 

βουλομένοις διεχπεραίνοντες οἱ δὲ λίαν εὐλαθεῖς καὶ φιλόθεοι 

συνορῶντες τὸ ξένον τῆς ἀποτόμου ἀποφάσεως, εἰς ἔσχατον 

μίσους καὶ ἀπηνείας χατὰ τῶν εὐδεθῶν ἐληλαχὸς, λογισάμε- 
“- « ϑ 

νοι ὀρθῶς ἐποχὴν ἐλευθερίας τοῦ ὑπ' ἀσεφῶν γχατὰ τῶν ᾿Ιδήρων 

διωγμοῦ, ταύτην τὴν πρᾶξιν ιαγνόντες προεῖπον. 

Ὁ δὲ λῃστρικῶς χαὶ παρανόμως πρόεδρος Φιλαδελφείας 

Εἰνετίησι γεγονὼς, ὡς εἶδε τοὺς ἐχεῖ ὀρθοδόξους, ὡς ἀπὸ λοι- 

μοῦ ἀποπηδῶντας χαὶ ὡς ἀνιέρου ὀλιγωροῦντας, διὰ τὴν προ- 

γενομένην καὶ διαχηρυχθεῖσαν αὐτοῦ χαθαίρεσιν, δεινοπαθῶν 

πάντα ἐποίει, ὥστε λαθεῖν τὴν παρὰ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας 

ἀθώωσιν - συνέπραττον δὲ χαὶ οἱ οἰχείως αὐτῶ προσχείμενοι, 

μάλιστα ἐχ χοινῆς τῆς ἐπιταγῆς ὁ ἐν τῇ Κωνοταντινουπόλει 
Ὁ ΕΣ {Ὁ ᾽ 7 Υ 

τῆς ἀριστοχρατίας πρέσους- διὸ, πέμψας αὐτόσε χαὶ τὸν. πρω- 
5 τ 

τοσύγχελλον αὐτοῦ ᾿Ιωαννίχιον ἐσπούδαζε χαὶ διὰ λόγων καὶ 

διὰ χρημάτων, ὥστε τυχεῖν τοῦ σπου υδαζομένου, οἰόμενος προ- 

χείρους χαὶ τοὺς ἄλλους παραχιθδηλεύειν τὴν πίστιν, χαὶ διὰ 
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μικρὰς τοῦ ματαίου βίου ὠφελείας ἀθετεῖν τὴν ἀλήθειαν. ᾿Ελ- 

θὼν οὖν ὁ ρηθεὶς ᾿Ιωχννίχιος εἰς Κωνστ αντινούπολιν, καὶ πάντα 

κατὰ τὸν Πρωτέα γιγνόμενος διηνόχλει τὰς ἀχοὰς τῶν εὐσε- 

Οῶν χαὶ ἁγίων ἀρχιερέων, χαὶ πε ίθειν μὲν οὐχ εἶχε, ταράττειν 

δὲ ἤρξατο χαὶ τὴν παρὰ τῶν δυναστῶν διὰ τοῦ πρέσθεως καὶ 

χρημάτων ἐπισείων βίαν. Καταμαθὼν τοίνυν ὁ παναγιώτατος 

κύριος Σαμουὴλ πάντα. ὅσα ἐποίει ὁ ρηθεὶς ᾿Ιωαννίκιος, πρὸς 

Ἃ 

μὲν τὸν μονάρχην τῶν ᾿Οθωμανῶν Μουσταφᾶν, ἵνα ἀποστήσῃ 

τὴν βίαν, ἢ ἄλλως ἐχφύγῃ τὴν ὑφορωμένην διαθολήν ἐπηπεί- 

λησαν γάρ τινες τῶν ἀρχιερέων, μάλιστα ὁ τότε ἀοίδιμος Κυ- 

ζίχου Γεράσιμος Χρυσοσχουλαῖος ἀμέσως πρὸς αὐτὸν εἶπεν, ὡς 

εἰ διὰ φόθον, ὁ δι ἄλλην τινὰ δυσωπίαν ἐνδοίη, καὶ τὸν χα- 

νον διχαίω: τ ΡΝ Φατζέαν παραλόγως ἐπὶ 

ἐξενεγχεῖν καὶ ὑπογράψαι Φ᾿ τεγνωσμένοις ἀθωώσειεν, ἐν τ 

τὴν τούτου ἀθώωσιν, ἐμρηκὸ αὐτὸς ἐπιδώσει λίοελλον τῷ μο- 

νάρχῃ καθοσιώσεως- διὰ ταῦτα γοῦν ἢ διὰ τὴν ἄλλοθεν ἐνδε- 

χομένην βίαν ἔδωκεν ἔγγραφον διασαφῶν, ὅτι οὐ συμφέρει οὐδὲ 

τῷ χράτει αὐτοῦ ποιεῖν τὰ τοῖς Ἑνετοῖς ἀρέσχοντα τὸν δὲ 

πρωτοσύγχελλον τοῦ Φατζέχ ᾿Ιωχννίχκιον χαθαιρέσει ὑπέοαλε, 

χαὶ τὴν τοῦ παρανόμως ἐπὶ χατεγνωσμένοις προ ἡγμένου προ- 

ἐδρου Φιλαδελφείας ἀγρηγόρου Γρηγορ ίου Φατζέα δικαίως ἐπε- 

πμθι δίκην καὶ παντελῆ χαθαίρεσιν ἐπεδεθαιώσχτο. 

υὲν οὖν χριστιανοὶ ὑπὸ τῆς τυραννίας τῶν ἀσεθῶν υυ- 

φῖβα θλιοόμενοι χαὶ ποικίλως ἐπηρεαζόμενοι ὑπέμενον δοξά- 

ζοντες τὸν θεόν: οὐ μόνον δὲ ἐν ἑκάστῳ ἔθνει, ἀλλὰ καὶ ἐπαρχίᾳ 

χαὶ πόλει καὶ γώρᾳ χαὶ προσώπῳ ἑνὶ πολύμορφα χαὶ παντοῖα 

τὰ τῆς ἀσεθείας ἐπινοήματα χαὶ ἐπιχειρήματα γιγνόμενα ἐθα- 

σάνιζον πολυτρόπως τὰς θεοφιλεῖς ψυχὰς, ὑπὲρ ὧν χαὶ ἐνδη- 

μοῦντες εἰς Κωνσταντινούπολιν πρὸς χαιρὸν οἵ τε μαχαριώτα- 

τοι πατριάρχαι χαὶ ἀρχιερεῖς οὐδὲ μι "κῃ ἂν παύλαν τῆς μερίμνης 

χαὶ τοῦ πόνου εἶχον" εἰς τοῦτο γὰρ τὰ πολλὰ θχμίζουσιν 
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ἕνα δύναμίν τινα ἀντιστήσωσι τοῖς κατὰ μέρος τυράννοις χαὲ 

χαλινὸν ἐπιθῶσι τῇ τούτων μανίᾳ. Διαπραξάμενος τοίνυν ἐν 

τῇ Κωνσταντινουπόλει τὰ δυνατὰ χαὶ ὁ μακαριώτατος ᾿Αν- 

τιοχείας χύριος Σίλόεστρος πρότερον, ἐπανῆχεν εἰς τὸν ἴδιον 

χλῆρον ἐπισκεψόμενος αὐτοπροσώπως ὡς ἀπ ἀρχῆς τὰ ἴδια" 

χαὶ δὴ ἐπανιὼν συντονωτέρως ἐχαλλιέργει τὴν ἄμπελον τοῦ 
, ΄ὔὕ 

Χριστοῦ, καὶ πάντα ἐποίει ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τοῦ ποιμνίου. 

Οὐῶν δὲ ὑλομανοῦσαν ὅλως ἀχάνθας τὴν ποτὲ ἐπ᾽ εὐσεθεία 

λαμπρὰν Χαλυθῶνα, χαὶ τοσούτους λοχῶντας τοὺς μισιοναρί- 

ους τῆς δύσεως, χαὶ πολλὴν αὐτῶν τὴν ἰοθόλον χαχίαν, ἣν 

ἐπ αὐτὸν ἕτοιμοι ἦσαν ἐκχέαι, καὶ χατὰ τῶν μητροπολιτῶν 

τῆς πόλεως πολλάχις ἐξέμεσαν, συμφέρον τοῖς ὑπολοίποις ὀρ-- 

θοδόξοις λογισάμενος, ταὐτὴν ἀνατίθησιν ὑπὸ τὴν προστασίαν 

χαὶ σχέπην τοῦ οἰχουμενιχοῦ θρόνου, ἕνα ἐμφράξῃ, κἂν τὰς εἰ- 

σόδους τῶν δυτιχῶν πρὸς τοὺς ἡγεμόνας, χαὶ τὰς ἐξωνημέας 

διὰ πολλῶν χρημάτων παρ αὐτῶν χατὰ τῶν ὀρθοδόξων καὶ 

γνησίων μητροπολιτῶν ἐπηρείας " γράφει οὖν τῷ παναγιωτάτῳ 

οἰχουμενικῷ πατριάρχ ἢ κυρίῳ Σαμουὴλ χαὶ τῇ ἐνδημούσῃ ἐν 

Κωνσταντινουπόλει ἁγία Συνόδῳ, καὶ ταύτην τὴν μητρόπολιν 

ἀναθεὶς ἐξαιτεῖται τὴν αὐτῆς προστασίαν᾽ ὁ δὲ διαγνώσει συνο- 

δικῇ ἀποδεξάμενος τὴν αἴτησιν τοῦ μαχαριωτάτου πατριάρχου 

Αἰντιοχείχς χυρίου Σιλδέστρου, ἐχλέγει διὰ κανονικῶν ψήφων 

χαὶ χειροτονεῖ μητροπολίτην Χαλεπίου τὸν μέγαν πρωτοσύγ- 

χελλὸν κύριον Φιλήμονα" γενόμενος οὖν χανονιχῶς ἀρχιερεὺς 

Χαλεπίου ὁ χύριος Φιλήμων, καὶ διὰ πολλῶν ὀχυρωθεὶς, καὶ 

ὁρισμὸν βασιλιχὸν παραλαθὼν, ἕνα ἀποχαταστήσῃ τὸν ἐχεῖ ναὸν 

τοῖς ὀρθοδόξοις, πάντα ἔχων ἕτοιμον τὸν παναγιώτατον, ἵνα 

ἀνασώσῃ τὴν οὕτως δεινῶς χαταπεπονημένην ταύτην μητρόπο- 

λιν, ἀπῆλθεν εἰς Συρίαν. 

Οὕτως οὖν τελεσιουργὸς χαὶ ἐν τοῖς μάλιστα λυσιτελε- 

στάτη ἐδόκει χαὶ τοῖς πόρρω ἡ τοῦ παναγιωτάτου χυρίου Σα.. 
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ν 

μουὴλ προστασία καὶ ἐπίσχεψις" διὸ καὶ οἱ πανιερώτατοι ἀρ- 

χιερεῖς τοῦ κλίματος Ἰπεχίου συνεννοήσαντες τὰς ἀλλεπαλλή- 

λους αὐτῶν ζημίας, χαὶ τὰ ὑπέρογκα χρέη, χαὶ τὴν ἄλλην αὐ- 

τῶν ἐν ταῖς καιρικαῖς ἀνάγκαις χαταδυναστείαν, ἐξ ὧν διεδο- 

νεῖτο χαὶ ἐταράττετο συνεχῶς, χαὶ τὸν ἔσχατον ἠπείλει χίν- 

δυνον καὶ παντελὴ ἀφανισμὸν ἡ ἐχεὶῖ ἐχχλησία, τῶν ἡγουμέ- 

νων ἀχαταστατούντων, τῶν δανείων πληθυνομένων, τῶν ἀπαι- 

τύήσεων ἐπιπολλαπλασιχζομένων, τῶν βαρθάρων ἐχτεθηριωμένων 

χαὶ τὰ σώματα σὺν τὴ περὶ ἕκαστον περιουσίᾳ λαφύσαι ἐφιε- 

μένων, τῶν εὐσεθῶν πρὸς τὰ τοιαῦτα τῶν χακῶν χαταπεπληγ- 

μένων καὶ τοῖς ἐχχλησιαστιχοῖς ἐράνοις μηχέτι συνεισφέρειν 

ἐξικνουμένων, ταῦτα πάντα φημὶ συνεννοήσαντες μίαν ἐξεῦρον 

ὁδὸν τῆς τῶν τοσούτων χαχῶν ἀπαλλαγῆς, χαὶ τῆς τοῦ ποι- 

μνίου χαὶ αὐτῶν σωτηρίας, τὴν προστασίαν τοῦ οἰχουμενικοῦ 

θρόνου, καὶ τὴν ἐκ τούτου ἄμεσον πρόνοιαν χαὶ χηδεμονίαν " 

χαὶ δὴ προσπεφευγότες τῇ τοῦ Χριστοῦ μεγάλῃ ἐχχλησίᾳ χοι- 

γὴν ἔχοντες ἀναφορὰν χαὶ ἱκετείαν, ταύτῃ ὡμολόγουν τὴν ὑπο-. 

ταγὴν, καὶ ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐξητοῦντο τὴν προστασίαν, 

τὴν διαταγὴν, τὴν οἰκονομίαν χαὶ συμπεριφορὰν χαὶ χοινωνίαν 

ἐν ταῖς χρείχις μετ αὐτῆς. Ὃ οὖν παναγιώτατος χύριος Σα-- 

μουὴλ πληρξστέραν συγχροτήσας τὴν σύνοδον χαὶ συνδιασχε-- 

ψάμενος, πρὸς μὲν τὴν ἀρχαιότητα ἀπιδὼν ὥὦχνει καταργῆσαι 

τὴν αὐτονομίαν τοῦ ἀρχιεπισχοπιχοῦ τούτου θρόνου, πρὸς δὲ 

τὴν παροῦσαν ἀνάγχην ἀποθλέπων, ἀναγχαιοτά τὴν ἡγεῖτο τὴν 

τούτου ὑποθολὴν χαὶ τὴν εἰς 
᾽ 

αὐτὸν τοῦ οἰχουμενικοῦ θρόνου. 

προστασίαν ἀπαρχίτητον᾽ ἐπεὶ δὲ ἐχλιπαροῦντες προέχειντο οἱ 

ἐχεῖθεν καταφυγόντες ἀρχιερεῖς, χαὶ τῇ ἁγίᾳ χαὶ ἱερᾷ συνόδῳ 

ἐδόχει μετακινητέα τὰ πρότερον τοῦ ἀρχιεπισχοπιχοῦ τούτου 

θρόνου ἔθη: ὥσπερ γὰρ τόδε διὰ τὸ συμφέρον τῇ τοῦ Χριστοῦ 

ἐχχλησίᾳ ἡ αὐτονομία χεχάρισται, οὕτω χαὶ νῦν δι αὐτὸ τοῦτο. 

ἀφαιρετέα ἂν εἴη, χαὶ ἀεὶ ἐν τοῖς το!ούτοις τὸ συμφερώτερον τῇ 
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ἐχχλησιαστιχῇ εὐταξίᾳ καὶ εὐνομίᾳ οἰχονομεῖν δίκαιον - διὰ 

ταῦτα κοινῇ γνώμῃ καὶ ψήφῳ συνοδικῇ διέγνω καὶ ἀπεφάσι- 

σεν ὁ παναγιώτατος χύριος Σαμουὴλ μεταστῆσαι τὴν αὐτονο- 

μίαν τοῦ ἀρχιεπισχοπιχοῦ θρόνου τοῦ ᾿Ιπεχίου, καὶ μεταλαθεῖν 

τὸ κῦρος καὶ καθελεῖν τὸ ἀξίωμα, δί ἥνπερ ἐνήργει τοῖς ἐν ἐ- 

χείνῳ τῷ χλίματι μητροπολίταις τε χαὶ ἐπισχόποις ἰδίαν ἐξου-- 

σίαν, καὶ τούτους ἅπαντας ἀναλαθεῖν. ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ 

οἰκουμενιχοῦ θρόνου, καὶ τοῖς ὑπὶ αὐτὸν θεοπροόλήτοις χαὶ ὑ- 

περτίμοις μητροπολίταις χαὶ ἀρχιεπισχόποις συντάξαι καὶ συ- 

γενῶσαι, εἰς μίχν χαὶ τὴν αὐτὴν ἀρχὴν ἀναγομένους καὶ ὑπὸ 

τὴν αὐτὴν κηδεμονίαν, πρόνοιαν χαὶ ἐπίσκεψιν ἐπαναπαυομέ- 

γους, χαὶ τῆς αὐτῆς συμμετέχοντας ἐν ταῖς χρείαις χοινωνίας, 

οἰχονομίας καὶ συμπεριφορᾶς" χαὶ δὴ διχσαφήσας πρὸς τὸν μο- 

νάρχην τὴν αὐτοῦ γνώμην περὶ τούτου, χαὶ τὰς αἰτίας δὴη- 

λώσας ἔλαθεν ἐχεῖθεν τὴν συναίνεσιν, χαὶ οὕτως ἐν ἔτει ἑξη- 

χοστῷ ἕχτῳ σεπτεμόρίου ἑνδεκάτῃ διὰ χοινῆς γνώμης καὶ 

συνοδιχῆς πατριαρχιχῆς ἀποφάσεως χαὶ βασιλικοῦ ὁρισμοῦ ἡνώθη 

τὸ χλίμα ᾿Ιπεκίου τῷ οἰκουμενικῷ θρόνῳ. 

Μετὰ μιχρὸν δὲ τὰ αὐτὰ ζηλώσαντες καὶ διαπραξάμενοι 

οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ κλίματος τῶν ᾿Αχριδῶν ἔτυχον τῶν αὐτῶν᾽ 

ἡνώθη γοῦν ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ τὸ κλίμα τῶν ᾿Αχριδῶν μετὰ 

τοῦ οἰχουμενιχοῦ θρόνου ἐν τῷ ἑξῆς ἑξηκοστῷ ἑόοδόμῳ ἔτει. 

ἰανουαρίου δεκάτῃ ἕχτῃ. 

Κατὰ ταῦτα γοῦν τὰ δύο ἔτη, τό τε ἑξηχοστὸν ἕχτον, 

καὶ ἑξηχοστὸν ἕοδομον, πολλὰς καὶ μεγάλας πανταχόθεν ἀνε- 

δέξατο μερίμνας ὑπὲρ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐχκλησίας ὁ παναγιώ- 

τατος χύριος Σαμουήλ. Τοῦ γὰρ μαχαριωτάτου πατριάρχου 
»" 

Αὐἰντιοχείας κυρίου Σιλθέστρου ἐν πολλοῖς τοῖς ὑπὲρ ἀληθείας 3 

ἀγῶσι χαὶ ζήλῳ τῆς ὀρθῆς πίστεως ἐν τῷ ἰδίῳ θρόνῳ πρὸς 
. ᾿ 

χύριον ἀποδημιήσαντος, χαὶ τῶν εὑρισχομένων ἐχεῖ ἁπάντων 

ὀρθοδόξων ἀρχιερέων, ἱερέων, κληρικῶν, καὶ τοῦ γενιχοῦ ἐπι- 
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τρόπου παντὸς τοῦ ὀρθοδόξου ἐχεῖ γένους, χαὶ ὡς εἰπεῖν παν- 

τὸς τοῦ ἱερατικοῦ καὶ λαϊχοῦ συστήματος συμπάντων τῶν ἐκεῖ 

ὀρθοδόξων χριστιανῶν τὴν ἐκλογὴν καὶ ψῆφον ἀναθεμένων τῷ 

οἰχουμενιχῷ πατριάρχῃ κυρίῳ Σαμουὴλ καὶ τῷ μαχαριωτάτῳ 

πάπᾳ καὶ πατριάρχῃ ᾿Αλεξανδρείας κυρίῳ Ματθαίῳ χαὶ τῷ 

μαχαριωτάτῳ πατριάρχῃ ᾿ἱεροσολύμων κυρίῳ Παρθενίῳ, καὶ τῇ 

ἐνδημούσῃ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἱερᾷ τῶν ἀρχιερέων συνόδῳ, 

χοινῇ ἐκλογῇ καὶ γνώμῃ τῶν τριῶν τούτων ἁγιωτάτων πα- 

τριαρχῶν χαὶ τῆς ἱερᾶς συνόδου χανονιχαῖς ταῖς ψήφοις προε- 

Θιθάσθη εἰς τὸν ἁγιώτατον οἰκουμενιχὸν θρόνον ᾿Αντιοχείας ὁ 

κύριος Φιλήμων ἀπὸ μητροπολίτης Χαλεπίου ἐν ἔτει χιλιοστῷ 

ἑπταχοσιοστῷ ἑξηχοστῷ ἕχτῳ ἀπριλίου εἰκοστῇ ἐννάτῃ. 

Ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ ἑξηχοστῇ ἕκτῳ κατὰ μῆνα Δεχέμόριον 

τοῦ μαχαριωτάτου πατριάρχου ἹἹεροσολύμων χυρίου Παρθενίου 

παραίτησιν οἰχειοθελῇ διὰ τὸ βαθύτατον γῆρας ποιησαμένου 

εἰς τὸν θεοπρόδλητον μητροπολίτην Ναζαρὲθ κύριον ᾿Εφραίμ, 

προτροπῇ τοῦ παναγιωτάτου κυρίου Σαμουήλ, καὶ γνώμῃ τοῦ 

μαχαριωτάτου πατριάρχου κυρίου Παρθενίου, κανονιχῶς γενο- 

μένων τῶν ψήφων παρὰ τῶν παρευρεθέντων ἀρχιερέων ἐν τῷ 

γαῷ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ λεγομένου Με- 

τοχίου, προεδιθάσθη εἰς τὸν ἀποστολικὸν πατριαρχικὸν θρόνον 

Ἱ'εροσολύμων ὁ κύριος ᾿Εφραίμ, ἐν ἀμυθήτῳ χαρᾷ χαὶ φαιδρο- 

τάτῃ πανηγύρει πάντων τῶν ἁγιοταφιτῶν, εἴτουν ἱερομονάχων, 

ἱεροδιακόνων, χαὶ μοναχῶν τοῦ ἁγιωτάτου αὐτοῦ θρόνου, χαὶ 

πλείστῃ εὐφροσύνῃ καὶ εὐλαδεστάτῃ ὑποδοχῇ ἁπάντων τῶν 

ὀρθοδόξαν χριστιανῶν τῆς μεγάλης ταύτης πόλεως γενομένης 

οὖν τῆς νομίμου μεταθέσεως, καὶ τοῦ βασιλικοῦ διπλώματος, 

εἴτουν μπερατίου, διὰ τοῦ συνήθους δηλωτιχοῦ τῆς πράξεως 

ἐγγράφου τοῦ παναγιωτάτου χυρίου Σαμουὴλ πρὸς τοὺς κρα- 

τοῦντας χαὶ τῶν τῆς εἰδήσεως γραμμάτων ἀποσταλέντων εἰς 

Ἱἱεροσόλυμα, σφόδρα ἐχάρησαν μαθόντες τὸν προθιθδασμὸν αὐτοῦ 
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οἱ ἐχεῖ ἀρχιερεῖς, καὶ πάντες οἱ ὀρθόδοξοι, ὅτι ἠγάπων αὐτὸν, 
3 

χαὶ αὐτὸν ἤθελον, χαὶ εἰς αὐτὸν ἔδωχαν γνώμην" ἔχαιρς δὲ 

λίχν ἐπὶ τῇ ἀγλαΐο: τῶν ἀρετῶν τοῦ χαλοῦ διαδόχου, καὶ διῆγε 

τοῦ λοιποῦ ἀπραγμόνως καὶ ὁ μέγας ἐκεῖνος χαὶ πολλὴν τὴν 

φρόνησιν, τὴν οἰχονομίαν, τὴν ἀρετήν, τὴν ὠφέλειαν ἐπιδείξας 

“πατριάρχης χύριος Παρθένιος, κορυφαῖον χατόρθωμα λογιζόμενος 

τὴν εἰς τὸν θρύνον τούτου διαδοχήν. 

Ἔν δὲ τῷ ἑξῆς ἑξηκοστῷ ἑσδόμῳ συνορῶν ἑαυτῷ ὁ μα- 
αἢ 

χαριώτατος πάπας χαὶ πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας χύριος Ματ- 

θαῖος ἀσθενούσας τὰς δυνάμεις, ἐπιλογιζόμενος δὲ χαὶ τὴν ἀ- 

νάγχην τοῦ ποιμνίου, ὅτι ἐν μέσῳ λύχων αἱμοθόρων διάγει 

καὶ παρόντος χρήζει τοῦ ἀγρύπνως προϊσταμένου, ἐξετάσας ἐ- 

πιμόνως χαὶ εὑρὼν ἄνδρα χατὰ τὴν χαρδίαν αὐτοῦ, ζηλωτὴν 

τῶν ὀρθῶν δογμάτων, ἐπιστήμονα τῶν θείων Γραφῶν, καὶ τῆς 

ἔξω σοφίας ἔμπειρον, συνετὸν, μεγαλόφρονα, γενναῖον, ἀπαρά- 

τρεπτὸν, καὶ βίον τὸν πάντα ἐν λόγοις ἠσχημένον καὶ τῇ χα- 

τ ἀρετὴν πράξει ἐπίδηλον, ἄμωμον ἐν πᾶσι καὶ ἀδιάδλητον, 

τὸν φιλοσοφώτατον διδάσχαλον Κυπριανόν, ἱεροδιακόνου ἔχοντα 

τάξιν, ὅνπερ οἱ Κύπριοι ἐπεχείρησαν καταστῆσαι σφίσιν ἀρ- 

χιεπίσχοπον, καὶ ὁρισμὸν βασιλικὸν ἐπ᾿ αὐτὸ ἔλαθον" ὁ δὲ ἵνα 

“μὴ τὴν καλὴν τάξιν λύσῃ, χειροτονίαν καὶ ψήφους ἐχτὸς τῆς 

νήσου Κύπρου, οὔσης αὐτῷ ἰδίας πατρίδος, οὐκ ἀπεδέξατο, ἀλλὰ 

πρὸ τοῦ, συμφέροντος τὸ χαλὸν θέμενος, ἱεροδιάχονος ἀπῆλθεν 

(ἐκεῖσε, φέρων μεθ᾽ ἑαυτοῦ τὸ βασιλικὸν δίπλωμα ἄπρακτον᾽" 

ιὡς δὲ οἱ ἀστατοῦντες χαὶ ἀπαρεσχόμενοι ἡσύχασαν, χαὶ τὸν 

πρότερον ἀρχ'επίσχοπον ἀναλαθεῖν ἔστερξαν, ἀφῆκεν αὐτὸν ἐν 

ἡσυχίᾳ, καὶ ἐπιδιδοὺς αὐτῷ τὸ βασιλικὸν δίπλωμα, ἐπέστρεψεν 

εὐχαρίστως εἰς Κωνστυαντινούπολιν - τοῦτον εὑρὼν χατὰ τὴν 

ἔνθεον αὐτοῦ γνώμην ἱκανὸν τοῦ θρόνου χαὶ δεξιωσάμενος, χαὶ 

πείσας ἀναδέξασθαι τὸ τηλιχοῦτον ἔργον, καὶ τὴν γνώμην αὐ- 

“τοῦ καὶ ἐκλογὴν τῷ παναγιωτάτῳ χυρίῳ Σαμουὴλ καὶ τοῖς 
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ἐνδημοῦσιν ἁγίοις ἀρχιερξῦσι χαὶ εὐγενεστάτοις ἄρχουσι χαὶ 

ἐπιτρόποις τῶν ὀρθοδόξων χριστιχνῶν τοῦ ἀποστολιχοῦ τού- 

του θρόνου χοινολογησάμιενος, συναινοῦντας παραλαδών, χοι- 

νῇ ἐχλογῇ χαὶ γνώμῃ χαὶ ψήφοις χανονιχαῖς ποιεῖται εἰς αὐ- 

τὸν τὴν παραίτησιν τοῦ ἁγιωτάτου ἀποστολιχοῦ θρόνου τῆς 

Αἰ λεξανδρείας. Ἔν μηνὶ γοῦν μαΐῳ τοῦ ἑξηκοστοῦ ἑδδόμου ἔ- 

τους, γενομένης παμπληθοῦς πανηγύρεως ἐν τῷ ναῷ τῶν ᾿Ασω- 

μάτων ἐν τῷ πδητλῷ Ρεύματι, τὴν ἱερὰν ἐχτελῶν πατριαρχι- 

κῶς λειτουργίαν ὁ ἁ εὐζλο πάπας χαὶ πατριάρχης Ματθαῖος 

χειροτονεῖ ἰδίᾳ χειρὶ ἀρχιερέα καὶ πατριάρχην τὸν κύριον Κυ- 

πριανόν, αὐθαιρέτῳ βουλῇ καὶ γνώμῃ παραιτησάμενος εἰς αὐτὸν 

τὸν ἀποστολικὸν ἁγιώτατον δι νῷ ᾿Αλεξανδρείας: πάντα δὲ 
Α ι 

χαλῶς διαταξάμενος ἑτὰ τὴν παραίτησιν, ἀπῆλθεν εἰς τὸ ἅ- 

γιον Ὄρος καὶ θεοφιλῶς χαὶ ὁσίως ἐπιοιώσας ἐν τῇ μονῇ τοῦ 

Κουτλουμουσίου ἐτελειώθη. 
» Σ - ᾿ “- , ᾽ 

Ετι ἐν τῷ αὐτῷ ἔτει τοῦ μαχαριωτάτου πατριάρχου ᾿Αν- 

τιοχείας χυρίου Φιλήμονος πρὸς κύριον ἐχδημήσαντος, διὰ χοι- 

νῆς συνδρομῆς τῶν ἐχεῖθεν ὑδθόλίτῳν χριστιανῶν ἀναφορᾶς τε 

χαὶ δεήσεως, χαὶ διὰ γράμματος ἐξονομιά ἀζοντος γνήσιον διάδο- 

χοὸν τοῦ ἀποστολιχοῦ αὐτοῦ θρόνου τὸν μέγαν πρωτοσύγχελλον 

ἧς μεγάλ ςς ἐχχλησίας χύριον Δανιήλ, ἡνώμῃ χοινῇ τοῦ τε 

οἰχουμενιχοῦ πατριάρχου χυρίου Σαμουὴλ χαὶ τοῦ μαχαριω- 

τόάτου πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυρίου ᾿Εφραίμ, καὶ τῆς ἐνδη- 

μούσης ἐν Κωνσταντινουπόλε: ἱερᾶς συνόδου χειροτονηθεὶς ἀρ- 

χιερεὺς καὶ πατριάρχης εἰς τὸν ἁγιώτατον ἀποστολιχὸν θρόνον 

Αὐἰντιοχείας ὁ κύριος Δανιὴλ προήχθη τῇ ἕχτῃ Αὐγούστου τοῦ 

ἑξηχοστοῦ ἑόδόμου ἔτους. 

Ἔν τοῖς δυσὶν αὐτοῖς ἔτεσι χαὶ πολλαὶ μητροπόλεις καὶ 

ἐπαρχίαι ὑπὸ τὸν οἰχουμενιχὸν θρόνον, τῶν γνησίων αὐτ -- φν «οὖ ψΨψ᾿ ὡ- Γατὸ 

χιερέων εἰς θεὸν ἐχδημησάντων, μερίμνας παντοειδεῖς καὶ παν- 

τοδαπὰς ς φροντίδας προσέθεντο τῇ ἀρχικωτάτῃ ποιμαντορία τοῦ 
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οἰχουμενιχοῦ πατριόργου" ἀλλ ὃ πάντα ἄοχνος χαὶ ἄγρυ: πνος 

ποιμενάρχης κύριος Σαμουὴλ πάντα εὐμαρῶς ἐξετέλει, περὶ 

πάντων ὀρθῷ: τς μων χαὶ ἐπιτυχιχῶς ΡΟ. Το- 
,ὕ ᾿ δῖ , ξὸ 

σοῦτον γὰρ περιὴν αὐτῷ ἀγχινοίας, ὥστε οὐδὲν ἠπόρει τοῦ 
᾽ ΄, ΝΣ , " , ’, 

πείθοντος λόγου τοσοῦτον δ᾽ αὖ φρονήσεως, ὥστε χαὶ τὰ λίαν 
δ , “- “-- ἈΝ . ᾿ ᾿ 5 , 6 

δυσέλιχτα τῶν πολιτιχῶν σοφισμάτων ἐπὶ τὴν ἐσχάτην ἔχοα- 

τῆς: ἀπούθάσεως 
᾿Ξ : ὌΨΙΝ 

σιν ἐξ ὑπογυίου ἀναλύων, χαὶ ὡς ἐξ ἀρ) 
“- Σ τ ᾿ , πίω ᾿ 

συνιστῶν ἐκ τοὺ προχείρου “αι συντιθένα!: το ἔργα χαὶ κατε- 

πιχειρεῖν καὶ ἐκ τῶν λίαν ἀπόπτων, ὥστε θαῦμα εἶναι, οἷς διε- 
"Μ 3, τ -“ " , 

γοεῖτο, οἷς ἔπραττεν, οἷς ἔπειθε, χαὶ ὅλως φάνχ: οἷς χατώοθου 

τὰ ἐπιόόλλο . διὸ χαὶ παρὰ πάντων ἐθχυμά ζετο τῆς ἀυφι- 
ῃ “ , ᾿ Ἀ ᾿ 

λαφοῦς συνέσεως, καὶ βχθυτάτης φρονήσεως καὶ πρὸς πάντα [ϑ . δ . 

εὐστοχίας᾽ διὰ ταῦτα γοῦν χαὶ ὃ μονάρχης τῶν ᾿Οθωμανῶν 

τιμὴν αὐτῷ καὶ εὔνοιαν παρεῖχε, καὶ τὰ δοχοῦντα ἐπετέλει, 

ὅτι κατὰ λόγον οἰτεῖν ἐδόχει. Ἦν ἀρ ἐχεῖνος τοῦ ὀρθοῦ λό- 

ν 
᾽ ᾿ ν ᾿ δ , “ 

γου αἰσθητικὸς καὶ περίεργος, καὶ εἰδέναι πάντα ΜῈ 'ς τῶν 
ς πῶ ᾽ τὰ ᾿ ᾿ - Ω ᾿ἢ 

ὁμογενῶν αὐτῷ βασιλέων ἐφίλει, ἀλλὰ πρὶν ἢ μαθῦο!, γηράσας 
ΕῚ τὰ , "» δᾶ . ἘΝ -» “ , 

ἀπῆλθε, μέγα τ' ὠφεληθεὶς ἐχ τῆς πολυυαθοῦς γνώσεως, τὸ 
ὦ Στὰ ΡΞ ᾿ Ν ι ᾿ ΄ ᾿ ᾿ ε » δι κα Η 

"ἢ πάντα παθεῖν τὰ δεινὰ αὐτόν τε χαὶ τοὺς ὑπ αὐτὸν ἐν 

πρ : , » - . τῷ 
Εὐγένιος ὧ Βούλγχοις ἀπὸ παν ενο ξεκίνα χατὰ τὸ ἑξης 

κ » , ἣΝ ἊΣ 

χοστὸν τρίτον ἔτος ἄν. τ ὑοῦ ἘΠ ΈΝΝ ἼΘ' ΘΗΝ: χαὶ λίαν 

φιλοφρόνως δεξιωθεὶ 
“«“ σὴ Ὁ 

ἜΣ 
ἐν Ο᾽ «) ΘΟ σὲ μ᾽ Θ- «ὶ 0) δὲν 

-- 

[ΟἹ 
τς 
Ὁ -. Ο) ς-- ο ". τὶ Ὁ «“ν .- -» Ό 

! 

χρίστου αὐθέντου δ ια αὐ θα χυρίου ΠΡΟΜ; τ Ραχο-- 
-“Σ κα. ΝΝ ἈΝ - 

Οήτζα χχὶ τοῦ ἐφεξῆς ὀιχϑεξαμένου τὴν ἡγεμονίαν Οὐγχρο- 

ὁλαχίας φιλοχρίστου αὐθέντου χυρίου Στεφάνου Ρχχοθήτζα, 
, “- » ΄, ι ε , ,ὔ 

και τοῦ φιλο; οίστου αὐθέντου χαὶ ἡγξεμονος Ἀολδαοίας κυρίου 

Γρηγορίου Γχίκα, ἔστη εἰς Σχξωνίαν καὶ ἐν Λειψίᾳ διέτριθε, 
,ὔ [72 ’ὔ ν “ "Ὁ 

βουλόμενος ἐπιδεῖξα, χαὶ τοῖς πόρρω ὅσην τιμὴν χαὶ εὔνοιαν 
Ν 3 ΝΥ λῚ 5 ἦν πρὸς αὐτὸν καὶ ἀπόντα διαφυλάττει ὃ παναγιώτατος χύριος 

ΠΥ, 

- 
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Σαμουὴλ καὶ ὅτι χἂν πόρρω οἰκεῖ, ἔγγιστα αὐτῷ διατελεῖ, 

ἐν τῷ κλήρῳ τοῦ οἰχουμενιχοῦ θρόνου συνέταξε, ρεφερεντάριον 

χαὶ παλατῖνον τοῦ ἁγιωτάτου ἀποστολιχοῦ καὶ οἰχουμενιχοῦ 

θρόνου χοινῇ γνώμῃ χαὶ συνοδικῇ διαγνώσει προχειρησάμε-- 

νος, χαὶ τὴν πρᾶξιν ἔγγραφον αὐτῷ ἐπέστειλε, πᾶσι τοιοῦτον 

γνωρίζων καὶ συνιστῶν" ὁ δὲ δεξάμενος μετὰ τῆς ὀφειλομέ- 

νὴς ὑποταγῆς τῷ ἁγιωτάτῳ ἀποστολιχῷ οἰχουμενικῷ θρόνῳ 

εὐχαρίστησε τὸν παναγιώτατον χαὶ τὴν ἁγίαν καὶ ἱερὰν σύ- 

νοδον. 

Τοῦ μὲν παναγιωτάτου οἰχουμενικοῦ πατριάρχου περὶ 

τῶν ἐχχλησιῶν τοῦ θεοῦ ἡ φροντὶς οὕτω μεγάλη χαὶ ἀδιά- 

λειπτος ἦν" ἡ δὲ τοῦ χρατοῦντος φιλοχρηματία πάντα παρήλ- 

λαξς χαὶ μετέῤθαλλε, καὶ σφόδρα κατέτρυχε τὸν εὐσεδῇ λαόν" 

ἵνα γὰρ οἱ παραδυναστεύοντες τὸ ἀκόρεστον τουτὶ τοῦ δυνά- 

στου πάθος παραμυθήσωνται, χαινὰ ἐπὶ καινοῖς ἐτεχνῶντο πλεο- 

ξίας ἐφευρήματα. Τὸ δὲ πάντων φθοροποιὸν καὶ ἐξωλέστατον 

ὑπῆρξεν ἡ δημοσία πρᾶσις χωρίων, πόλεων, ἐπαρχιῶν ὅλων, ἅς 

γε ὃ ὠνούμενος διὰ πολλῶν χρημάτων ἐφ᾽ ὅρον ζωῆς ἀδεῶς 

κατελυηΐζετο, τοῦ διχάσοντος τὴν ἁρπαγὴν ἀπεμπωλοῦντος χαὶ 

τὴν δίκην μαχρὰν τῶν ἀρχομένων ἀπελάσαντος " οἱ γὰρ ἐξω- 

νούμενοι τὰ τοιαῦτα λεγόμενα χτήματα, δεδιότες τοῦ τέλους 

τὸ ἄδηλον, χαὶ ἤτοι ὀφείλοντες τὰ χαταθληθέντα χρήματα 

καὶ παρὰ τῶν δανειστῶν ἀπαιτούμενοι, ἢ μὴ πένητας τοὺς 

οἰχείους ἀπολιπεῖν βουλόμενοι, κατεπείγοντο πρὸς τὰς ἀναλή- 

ψεις χαὶ ἐπιπολλαπλασιάζοντες τὰς ἐτησίους συντελείας χαὲὶ 

μυρίους ἐπινοοῦντες χαταδυναστείας τρόπους, εἰς τέλος κατέ- 

θλιόον τοὺς ὑποφόρους χαὶ τυραννίαν γενικὴν κατειργάσαντο 

ἐντεῦθεν γὰρ ἤρξαντο ἐν ἑχάστῃ χώρᾳ καὶ τόπῳ παραφύεσθαι 

οἱ δυνάσται καὶ βασιλίσχοι, χαὶ πανταχῇ τοῦ ὀθωμανικοῦ χρά- 

τοὺς ἐκ τῆς πλεονεξίας τοῦ χρατοῦντος πάντων ἐξωνημένων 

τὰς ἀρχὰς χαὶ ἀγοραζόντων τὰς δίκας, ἡ ἁρπαγὴ καὶ βία ἐ- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. 17 
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Θασίλευς, χαὶ ἐχράτησε διόλου ἡ ἀδιχίχ, μηχέτι υηδὲ τῶν 

χριτῶν ὑποχρινομένων τὴν δικαιοσύνην, ἀλλὰ ἀναφανδὸν ἀδι- 

χούντων- διὰ ταῦτα γοῦν ἐπληθύνοντο αἱ θλίψεις, αἱ συχοφαν- 

τίαι, αἱ ἐπιθουλαί, αἱ χαταδιώξεις, τὰ βόρη, αἱ χαχουχίαι, τὰ 

χρέη καὶ δάνεια τῶν εὐσεθῶν. ᾿Επληθύνθησαν δὲ χαὶ τὰ χρέη 

τῶν ἐχχλησιῶν, τῶν μοναστηρ ίων, τῶν ἐπαρχιῶν" ὥστε εἰ χαὲ 
᾿ ν ΄“ ͵2 » ,7ὔ ᾿ Α 7 “-“ 

τὸ χοινὸν τῆς μβγάλης ἐχχλησίας διὰ τὴν προμήθειαν τοῦ πα- 

ναγιωτάτου χυρίου Σαμουὴλ ἀναχουφισμὸν χαὶ ἐλάττωσιν τοῦ 

χρέους ἔλαθε, πλείονες μέντοι τῶν ἐπαρχιῶν χατεθαρύνθησαν 

χρέεσι. Τὰ αὐτὰ δὲ ἔπαθον τό τε χοινὸν χαὶ χατὰ μέρος ἕχα- 

στον τῶν μοναστηρίων τοῦ ἁγίου Ὅρους᾽ τὸ δὲ χεῖρον ὅτι 

παρὰ τὰς ἀπ᾿ ἀρχῆς συνθήχας τῶν πρώτων ὀθωμανῶν βασιλέων 

καὶ τὰς τόσας ἐγγράφους βεδαιώσεις τῶν ἐφεξῆς, ὑποτελὴς καὶ 

ὑπὸ δασμὸν ἐγένετο πᾶσα ἡ χώρα χαὶ οἴχησις αὐτῶν, καὶ πάν- 

τες οἱ ἐν αὐτῷ ὑπόφοροι, χαὶ οἱ λίαν ἀκτήμονες καὶ μηδὲν 
᾿ ἢ γῶν "“ 

παρὰ τὰ ἴδια σώματα ἔχοντες. 

᾿Επενέμετο γοῦν τὰ τῆς ἀρχικῆς πλεονεξίας πᾶσαν͵ χώ- 

ραν χαὶ πόλιν τοῦ ὀθωμανικοῦ χράτους χαὶ τὰ τῆς ἀδιχίας ἐν 

τούτοις ἐπληθύνετο, μάλιστα κατὰ τῶν εὐσεόῶν, καὶ προῆγε 

᾿ 

εκ» τ » 7, ε , :, 

μενος ὃ ΓΑρης καὶ ἐπερχόμενος ὁ πόλεμος, οἷόν τι νέφος μέλαν 

χαὶ ζοφερὸν πόρρωθεν ἐπεφάνη βαρύτατον τὸν χειμῶνα χαὶ τὸν 

κλύδωνα φοδερόν, καὶ δυσαπάλλαχτον τὸν χίνδυνον, καὶ ὁλιχὸν 

τὸ ναυάγιον ἀπειλοῦν. Οἱ μὲν οὖν πολλοὶ σὺν τῷ χρόνῳ ἐνόη- 

σαν τὰς δυσχολίας τοῦ τοιούτου καιροῦ χαὶ τῇ πείρᾳ χατέ- 

τὰ δυστυχήματα καὶ τὰ χαχὰ ἐπηύξει, ἐφ᾽ οἷς τέως ἐξεγειρό- 
Ϊ 

μαθον τὰ δεινά: ὁ δὲ πάντα γοήμων χαὶ συνετὸς χύριος Σα- 

μουὴλ ἐν ἀρχῇ κατιδὼν τὸ πέρας τῶν τοιούτων χαὶ τοσούτων 

πραγμάτων καὶ συνεννοήσας τὰ μεταξὺ παντοδαπὰ χαχά, καὲ 

εἴπερ ποτε βαρὺν τὸν καιρὸν ἐπιγνοὺς χαὶ τὸν κίνδυνον πάντο- 

θεν αὐτῷ ἐπιτρέχοντα, διά τε τὴν εὔνοιαν τοῦ χρατοῦντος 

καὶ τὴν μεγάλην τῆς πολυπειρίας καὶ συνέσεως ὑπόληψιν, χαὶ 
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τὴν ἄλλην ἐν τοῖς πραχτέοις δόξαν, διέγνω χαὶ ἀπεφάσισεν ὑ- 

ποχωρῆσαι τοῦ θρόνου τῷ βουλομένῳ ἀξίῳ μέντοι τοιαύτης 

ποιμαντορίας " χαὶ δὴ πόρρωθεν ἀρξάμενος τὰς ὑὲν ἀναφυομέ- 

νᾶς δυσαρεστείας ἥκιστα ἐξιᾶτο, ἀλλὰ χαὶ παρώξυνε τῇ ὑπο- 

θολῇ τινῶν οἰχείων, οὗ καὶ τοὺς ἀντιπολιτευομένους προσε- 

χτῶντο δυσμένειαν χατ' αὐτοῦ εὐφυῶς πλαττόμενοι χαὶ λοι- 

δορίας ἐχχέοντες, χαὶ πρὸς τὸν λαὸν διαδάλλοντες, ὡς ἐπαρ- 

θεὶς πάντων καταλιγώρει καὶ μηδενὸς ἐπεστρέφετο, χαὶ μήτε 

συγγενῶν μήτε φίλων καὶ οἰκείων βουλὴν λαμόάνοι, ἀλλ αὖ- 

θέχαστός τις χαὶ ἰσχυρογνώμων καὶ προπετὴς γενόμενος, αὐὖ- 

θεντικῶς ἄγει χαὶ φέρει τὰ τῆς μεγάλης ἐχχλησίας, μήτε ὅρους 

φυλάττων καὶ τὴν ἐνδημοῦσαν σύνοδον ἐξυδρίζων, καὶ ἀνατρέ“- 

πὼν τὴν χαλὴν τάξιν, ὑπερήφανος, χαταφρονητῆς, φιλάργυρος 

χαὶ πλεονέχτης ἀποθὰς, ἑνὸς μόνου φροντίζει, χαὶ τούτου ἐρῴη» 

ἵνα διὰ βίου πατριαρχεύγ, καὶ τὰς τιμὰς καὶ τὰ κέρδη μόνος 

ἔχῃ" ταῦτα γοῦν καὶ ἄλλα τοιαῦτα μυρία πλαττόμενοι καὶ 

εἰς τὰς ἀχοὰς τῶν πολλῶν ἐνσπείροντες διετίθεντο τὸ σφίσι 

σπουδαζόμενον. Ὃ δὲ δῆθεν ἀγνοῶν καὶ τῇδε καχκεῖ χού- 

φῶς προσχρούων, διηρέθιζε τοὺς ὀχνοῦντας εἰς τὴν ἐξέλασιν: κα- 

τέμαθες δὲ καὶ τὸν διαδεξόμενον καὶ γνώμην ἔδωχε καὶ ἐνέ- 

χρινε, χαὶ περὶ τοῦτον τάχα μὴ εἰδὼς χκατεσπούδαζε ἤρξατο 

δὲ τὴν τοιαύτην ἔντεχνον αὐτοῦ παραίτησιν, ἦρος φανέντος τοῦ 

ἑξηκοστοῦ ὀγδόου ἔτους, ἐξ ὅτου πεῖσαι σπουδάζοντας περὶ 

τὸν τότε Λαρίσσης χύριον Μελέτιον τὸν οἰχουμενιχὸν ἀναδέξα-- 

σθαι θρόνον ἑώραχε, καὶ πολλῶν γενομένων μεταδολῶν χαὶ τοῦ 

πολέμου διακηρυχθέντος, μόλις ἀρχομένου τοῦ νοεμύρίου ἴσχυσε 

διαπράξασθαι συνεργὸν παραλαδὼν εἰς τοῦτον τὸν τότε μέγαν 

διερμηνευτὴν Νικόλαον Σοῦτζον, ἤτοι δι ἔμφρονα λογισμὸν καὶ 

ἀρχαίαν φιλίαν, ἢ διὰ δυσμένειαν καὶ λύπην, ἣν πρότερον αὐ- 

τὸν ἐλύπησεν ἀπελάσας ἐκ τῆς Κωνστὰν τινουπόλεως εἰς τὴν 

αὐτοῦ ἐπαρχίαν τὸν τότε Κυζίχου Γεράσιμον προσγενῆ τοῦ ἄρ- 
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χοντος: ἀλλ᾽ εἰ καὶ δι αὐτὸ ἐδιώχετο, πρόδηλον ὡς ἑκὼν πα-- 

ρητεῖτο᾽ εἶχε γὰρ ἂν ἐν τοσούτῳ τὸ πάθος ἀκέσασθαι. ; 

Οὕτω τοίνυν τοῦ παναγιωτάτου χυρίου Σαμουὴλ ὑπενερ-- 

γοῦντος χαὶ τῶν αὐτῷ ἀντιπολιτευομένων χοινοπραγούντων, 

χοινῇ πάντων γνώμῃ καὶ ἀρχιερέων καὶ ἀρχόντων καὶ κληρι-- 

χῶν ἐγένετο ἐκλογὴ καὶ ψῆφοι εἰς τὸν Λαρίσσης Μελέτιον. Τοῦ- 

τον οὖν πατριάρχην ἐκλέξαντες, καὶ διενεργήσαντες τὴν συναί-- 

νεσιν τῶν χρχτούντων καὶ παραστάντες οἱ ἀρχιερεῖς χαὶ χλη-- 

ρικοί, ὡς σύνηθες, τῷ ἐπιτρόπῳ μετὰ τοῦ ἐκλεγέντος πατριάρ- 

χου, καὶ λαθόντες τὰ καδόάδια εἰς βεθαίωσιν τῆς ἐκλογῆς, καὶ. 

ἐπιστρέψαντες εἰς τὸ πατριαρχεῖον, ἐμφανισθείσης τότε ἐγγρά-- 

φου τῆς παρχιτήσεως τοῦ χυρίου Σαμουὴλ, χαὶ τῆς μεταθέσεως 

χανονιχῶς γενομένης ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος. 

Γεωργίου, ἀνευφήμησαν τῇ πέμπτῃ Νοευμθρίου τοῦ ἑξηχοστοῦ 

ὀγδόου ἔτους οἰχουμενιχὸν πατριάρχην τὸν χύριον Μελέτιον. 

Διετέλεσεν οὖν ἐπὶ τὸν ἁγιώτατον οἰχουμιενιχὸν θρόνον ὁ 

κύριος Σχμουὴλ ὁ Α΄. ἐπὶ τῆς πρώτης πατριαρχείας ἔτη πέντε. 

χαὶ μῆνας πέντε χαὶ ἡμέρας δεχατέσσαρας. Ἦν δὲ ὁ πανα- 

γιώτατος οὗτος Σχμουὴλ τὴν πατρίδα Βυζάντιος, φύσεως καὶ 

τύχης εὐχληρίχ πολλὴν συνειλοχὼς ἐκ παιδὸς εὐμάθειαν. γε- 

νόμιενος δὲ μητροπολίτης Δέρχων, χαὶ τὸ περιὸν τῆς φρονήσεως 

αὐτοῦ καὶ δραστηρίου φύσεως χαὶ ἀγχινοίας ἐν πολλοῖς προσ-- 

μαρτυρήσας, καὶ εὐνοίας τυχὼν παρά τε τῶν τότε βαρυτίμων 

γερόντων χαὶ τῶν εὐγενεστάτων ἐν δυνάμει ἀρχόντων, τῶν ἰ- 

διαιτέρων λόγων χαὶ βουλευμάτων αὐτοῖς χοινωνὸς ἦν, καὶ τὸν 

θρόνον ἑξῆς προθιθόάσας, τῶν λίαν ἐντίμων ἁγίων ἀρχιερέων 

ἐγνωρίζετο" ὁ δὲ τῆς ἐκ τούτων ὠφελείας ἐξ ἀρχῆς παραπο-- 

λαύων χαὶ πολιτικῆς φρονήσεως καὶ πράξεως συλλέγων τὸν“ 

χαρπόν, οὐδὲ λογικῆς εὐμαθείας καὶ θεωρητικῆς φιλοσοφίας χαὲ 

ἱερᾶς θεολογίχς ἀμελῶν, ἀλλὰ χαὶ διδασχάλοις ἀδιαλείπτως. 

ὁμιλῶν χαὶ ἐν πάσῃ ἐπιστήμῃ ἀτρύτως φιλοπονῶν, μεῖζον ἐφι- 
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"λοτιμεῖτο ἐν αὐτοῖς προέχειν ἢ ἐν ἐκείναις γνωρίζεσθαι, διὸ 

χαὶ τὰ πολλὰ ὑπεχχωρῶν τῶν ἐχχκλησιαστιχῶν πραγμάτων τῇ 

“θεωρίᾳ χαὶ μελέτῃ ἐνησχολεῖτο χαὶ τοῖς βιθλίοις προσέκειτο 

τὴν ἐκ τῆς ἀπραγμοσύνης σπουδὴν τῆς περὶ τὰ βιωτικὰ ἀσχο- 

“λίας προτέραν ποιούμενος" ὅσον δὲ ὑπεξεχώρει τῆς βιωτιχῆς 

τύρθης τοσοῦτον ἐπεζητεῖτο χαὶ τῇ ὑπολήψει ἐνίσχυεν ἐν δέοντι 

τὰς ἐντεύξεις ποιούμενος. Οὕτως οὖν διὰ χρόνου λόγῳ καὶ βίῳ 

συγχροτούμενος παρὰ πᾶσιν ἐπίδηλος χαὶ ἀγαστὸς ἦν τῆς σο- 

φίας, τῆς φρονήσεως χαὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς, καὶ θαμὰ πρὸς τὰς 

χρείας εἰς αὐτὸν ἀπέόλεπον οἱ ἐνδημοῦντες ἀρχιερεῖς συμθουλῆς 

χαὶ συνδρομῆς χρήζοντες. ᾿Επεὶ δὲ ἡ τοῦ Χριστοῦ μεγάλη ἐχκλη- 

σία ἐν πολλῇ ἦν τῇ καιρικῇ δυσχερείᾳ, κοινῇ ἐχλογῇ καὶ ψήφῳ 

τὸν οἰχουμενιχὸν διαδεξάμενος θρόνον, ἔδειξε συνεχθέουσαν το- 

σούτῳ χαὶ τηλιχούτῳ πλήθει χαὶ μεγέθει πραγμάτων τὴν αὐτῷ 

ἀρετὴν χαὶ τῆς τοιαύτης ὑπεροχῆς μάλιστα ἀξίαν. Ἦν γὰρ με- 

γαλόφρων, μεγαλουργός, χαὶ μεγαλεπήθολος, φύσεως χαὶ ἕξεως 

τυγχάνων ἱκανωτάτης, πολύδουλος καὶ βαθυγνώμων, καὶ πρὸς 

πάντα χαὶ λέγειν καὶ πράττειν δεινός: διὸ χαὶ ἐν τοσαύταις χαι- 

ρικαῖς δυσχερείαις πάντα ἐποίει ἑτοίμως, χαὶ εὐμαρῶς διήνυεν 

ὅσα ἐπεζήτει ἡ χρεία τῶν ἐχχλησιαστιχῶν, εὔνοιαν χαὶ ἀγαθὴν 

ὑπόληψιν αὐτῷ χαὶ παρὰ τῶν χρατούντων διαπραξάμενος, μά- 

λιστα τοῦ μονάρχου" ἐπιτυχικός τε ἦν ὧν ἂν ἐπιδάλλοι, καὶ 

ὧν ἂν αἱροῖτο χατορθωτιχός, γενναῖος ὑπενεγχεῖν, χαὶ σφοδρὸς 

ἀπαντῆσχι ἣ ἄλλως περιαγαγεῖν χαὶ ἀντιστῆσαι τὰ ἀντιπί- 

πτοντα, ὀξύς τε ἐπελθεῖν καὶ ἐξαχριδῶσαι τὰ καθ᾽ ἕκαστα καὶ 

μεταθαλεῖν τὰ ἐναντία, τοῖς τε ἁμαρτάνουσι φούθερὸς ἦν χαὲὶ 

τοῖς χατορθοῦσιν ἐράσμιος, ἐπιεικὴς τοῖς πᾶσι, τῷ πλήθει δη- 

μοτιχός, τῶν ἐχχλησιαστιχῶν μάλιστα χηδεμονέστατος, χρη- 

μάτων χρείττων, τῶν ἀλόγων προλήψεων ὀλιγωρητής, τῶν πα- 

τρῴων ὀρθῶν δογμάτων διάπυρος ὑπερασπιστής, τῆς εὐσεθείας 

ζηλωτής, τῆς ἀληθείας προστάτης, τῆς ἀρχαιότητος ἐπαινέτης" 
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φιλογενὴς μάλιστα χαὶ φιλέλλην, χαὶ τὴν πᾶσαν τοῦ γένους 

βελτίωσιν καὶ ἀνάληψιν πάντοθεν περιθλέπων, εἴ ποθεν γένοιτο 

ἐπιζητῶν καὶ σπουδάζων εἰ δέ τισιν ἰδόκει χαινοτομεῖν, τοῦτο 

ἦν ἐπὶ τὸν λόγον ἄγειν χαὶ τὸ ὀρθὸν διενεργεῖν τὸ ἔθος πα- 

ραλλάσσοντας" ἐπετεχνᾶτο δὲ χαὶ ἐν τοῖς πολιτιχοῖς τὰ χαι- 

νοπρεπῇ χαὶ ἀήθη, συγχρύπτων τὸν νοῦν καὶ ἐπισχιάζων τὸ 

τέλος τοῦ σπουδάσματος, καὶ εἴτε χατωλιγώρει, εἴτε ἐθερά- 

πεὺυε τοὺς δυνατούς, πάντα πρὸς τὸ χοινὸν συμφέρον ἐποίει, ̓  

τοῦ καλοῦ χαὶ δικαίου ἀεὶ φροντίζων, χαὶ τῆς ἰδίας ἐξουσίας 

συναισθόμενος οὐδενὶ ἀκαίρως ὑφίετο, καὶ τοῦ χαθήχοντος τῇ 

μεγάλῃ ταύτῃ ποιμαντορίᾳ οὐδὲν ἐποίει προτιμότερον, ἀξίως 

τῶν ἁπανταχοῦ ἐχχλησιῶν προϊστάμενος. 

Τὸν μὲν οὖν οἰχουμενιχκὸν θρόνον διεδέξατο διὰ χανονιχῶν 

ψήφων χαὶ κοινῆς ἐχλογῆς ὁ παναγιώτατος χύριος Μελέτιος ὃ 

Β΄ ἀπὸ Λαρίσσης προθιθασθείς, καθὰ εἴρηται" ὁ δὲ πρῴην παᾶ- 

τριάρχης κύριος Σαμουὴλ διὰ βασιλείου προσταγῆς εἰς τὸ ἅγιον 

Ορος ἀπεχομίσθη ἀλλ᾽ ὁ μὲν διὰ παραιτήσεως εἰς λιμένα ἀ- 

πέθη, ὁ δὲ εἰς μέγαν χλύδωνα ἐξορμήσας, εὐθὺς ἐκυμαίνετο 

ἀλλεπαλλήλαις ταῖς χαταιγίσι χαὶ δειγαῖς ταῖς τριχυμίχις χει- 

μαζόμενος. ᾿Εξερράγη γὰρ ὃ βαρύτατος κατὰ τῶν ὀοθοδόξων 

χειμὼν καὶ τὰ τῆς πονηρίας ἐξέμηνε πνεύματα, καὶ πάντοθεν 

προσέθραλε τὰ δεινά, ἔσχατον ἀπειλοῦντα τοῦ ἡμετέρου γένους 

τὸν ὄλεθρον" ἐπεὶ γὰρ ἐν Λεχίᾳ ἀρξάμενος ὁ πόλεμος πρόφᾳ- 

σιν ἔλαος τῶν δογμάτων τὴν διαφορὰν, καὶ οἱ διχφωνοῦντες 

τῷ χριττιχνισμῷ διέστησαν κατ ἀλλήλων ὑπὲρ ἐλευθερίας, ἐδό- 

χεὶ ἱερός τις εἶνχι χαὶ περὶ πίστεως διήρει τε ἄρα καὶ συνίστη 

οὐχ ὅπως τοὺς ἐν Λεχίχ, ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἀνὰ πᾶσχν τὴν Εὐς- 

ρώπην ὀνομαζομένους Χριστιανούς, καὶ εἰ μὴ τοῖς ὅπλοις, πάντ 

τας τῇ γνώμῃ γοῦν κατὶ ἀλλήλων ἠρέθιζεν. ᾿Εχ ταύτης οὖν 

τῆς ἀδίχου συμπρολήψεως καὶ πονηρᾶς γνώμης τὸ ἔμμονον καὶ 

τακηρὸν μῖσος οἱ τῆς Ρώμης θιασῶται ἐκχαύσαντες. καθ᾿ ἡμῶν, 
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χαὶ πάντα δόλον συσχευάσαντες, ὅτε ἐξώπλισαν παρχλαδόντες 
» ῳ » Ν 

σύμμαχον αὐτοῖς τὴν ἀσέδειαν, ἄρδην διολέσαι τοὺς διὰ χρό- 

νου μισουμένους Γραιχούς, ταύτην αὐτῆς τὴν εὐχαιρίαν ἐνόμι-- 
}] ͵7ὔ " ᾽ » ὔ ᾽ὔ ᾿ 3 2). 7 ν᾿ » 

σαν, χαὶ τί μὲν οὐκ ἐποίουν, τί δὲ οὐκ ἔλεγον, τί δὲ οὐ 
» 

χετεπεχείρουν διὰ πάσης ἐπιοουλῆς καὶ ἐπιθέσεως παραλογιο- 

μοῦ καὶ ἀπάτης, ὥστε εἰς τὰς χαθ᾽ ἡμῶν σφαγὰς ἐξορμῆσαι 

τοὺς χρατοῦντας; διαθάλλοντες καὶ συκοφαντοῦντες καὶ διὰ λό- 

γὼ χαὶ διὰ γραμμάτων ὡς παρεσχευασμένοι εἰς ἐπανάστασιν, 

σύμμαχοι τοῖς ὁμοδόξοις ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἐσόμεθα ὅταν ἢ 

ἔγχαιρος ἡ ἐπίθεσις. Τοιαῦτα οὖν λογοποιοῦντες καὶ ὑποθάλ-- 

λοντις τοῖς ᾿Οθωμανοῖς, καὶ οἷόν τινα νεφέλην ἐπὶ τῶν ὀρέων 
- -» 

τῆς Μυσίας τὴν ἐχεῖ τῶν Δαλματῶν σύστασιν προδεικνῦντες 

χαὶ τὸν στρατηγὸν αὐτοῖς Στέφανον, Πέτρον τὸν δεύτερον αὖ- 

τοχράτορχ τῆς Ρωσσίας εἶναι διαθρυλλοῦντες, καχεῖθεν μετακι- 

νοῦντες χαὶ μετακομίζοντες ὑποχεχρυμμένον καὶ λανθάνοντα 

εἰς Μαχεδονίαν καὶ Θράκην χαὶ Βιθυνίαν, καὶ ἁπανταχοῦ γῆς 

τοῦ ᾿Οθωμχνικοῦ χράτους, τοῖς ὀρθοδόξοις ὁμιλοῦντα, καὶ εἰς 

ἀνταρσίαν αὐτοὺς ἀναπείθοντα, οὐχ ὅπως τὰς ὑποχένους φρέ- 

νας χαὶ ληρώδεις φαντασίχς τοῦ χύδην ὄχλου, ἀλλὰ διὰ το- 

σούτων φληνάφων καὶ τοῦ περιθδομθοῦντος δυσήχου θρύλλου 

ἐξέθησαν χαὶ διέσεισχν καὶ τῶν ἀρχόντων τὰς γνώμας, καὲ 

μικροῦ πάντας ἐξεπολέμωσαν χαθ᾽ ἡμῶν τῶν ὑπηκόων, χαὶ εἶ 

μὴ ὑπελίποντο ὀλίγοι τῆς λύμης ἀνέπαφοι, ὅσοι τὴν διάνοιαν 

ὀξυδερχεῖς καὶ τὸν τρόπον εὐσταθέστεροι, οἵ τινες καὶ τὰς δια- 

θολὰς διεγνώρισαν καὶ πρὸς τὴν τοσούτων κακῶν φορὰν ἀντέ- 

στῆσαν, ἅπασα πόλις καὶ χώρα χαὶ γῆς οἴχησις ἀνάστατος ἂν 

ἐγένετο, καὶ ἀνθρωπίνων αἱμάτων προχοαῖς ἐξελιμνάζετο᾽ ἀλλὰ 

τὸν μὲν γενικὸν φόνον καὶ τὸν διωγμὸν χαὶ τὸν μανικὸν πό- 

λεμον ἀπέσχεν ὁλικῶς καὶ διεχώλυσεν ἡ τῶν εὐσχημόνων βου- 

λευτῶν φρόνησις - τὴν μέντοι πονηρὰν ὑπόνοιαν καὶ τὸ παρα- 

φυὲν χαχόηθες καθ᾽ ἡμῶν μῖσος καὶ τὰ κατὰ μέρος καχά, καὲὶ 
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τοὺς φόνους περιελεῖν εὐθὺς οὐχ ἴσχυσε, διὸ χαὶ πάντες ὡς 

ὑπεναντίοι ὑπεθλέποντο, χατετυραννοῦτο δὲ μᾶλλον ὡς εἴπερ 

ποτε μισητοί, χαὶ ὡς ἀλλοτριοπραγοῦντες χατεδιώχοντο᾽ πολ- 

λοὶ δὲ ἐξ ἡμῶν ἀναίτιοι καὶ ἀθῶοι ὑπ' ἀδίχων χειρῶν κατε- 

σφάττοντο, καὶ πάντα ἡμῖν ἦν φόδου χαὶ κινδύνου μεστά, καὶ 

ὡς οὔποτε ὑπῆρξε, πολλάκις διεχπολεμουμένοις τοῖς ᾿Οθωμα- 

γοῖς χατὰ Ρώσσων, οὐδ᾽ ἂν μὴ γένοιτο. 

Ἔν τοιούτοις οὖν δεινοῖς συνεχόμενον τὸν λαὸν τοῦ θεοῦ 

καθορῶν ὁ παναγιώτατος χύριος Μελέτιος ἠγωνία περὶ τῶν 

ἁπανταχοῦ ὑπὸ τὸ ᾿Οθωμανιχὸν χράτος χαὶ τὴν δυτικὴν ὀφρῦν 

ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, χαὶ εὐχαῖς ἀδιαλείπτοις χαὶ ἐχτενέσι 

δεήσεσιν ἡτεῖτο παρὰ θεοῦ βοήθειαν πρὸς κύριον ἐχθοῶν. ἰδοὺ 

δὴ οἱ ἐχθροί σου Κύριε ἤχησαν, καὶ οἱ μισοῦντές σε ἦραν χε- 

φαλήν, ἐπὶ τὸν λαόν σου χατεπανουργεύσαντο γνώμην χαὶ 

ἐθουλεύσαντο χατὰ τῶν ἁγίων σου, εἶπον δεῦτε χαὶ ἐξολοθρεύ- 

σωμεν αὐτούς, καὶ οὐ μὴ μνησθῇ τὸ ὄνομα αὐτῶν ἔτι" ἐχρα- 

ταίωσαν ἑαυτοῖς λόγον πονηρόν, διηγήσαντο τοῦ χρύψαι πα- 

γίδας τοῖς δούλοις σου, διενοήθησαν καὶ ἐλάλησαν ἐν πονηρίᾳ 

ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος ἐλάλησαν" μὴ δὴ παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέ- 

λος, μηδὲ ἀποστήσεις τὸ ἔλεός σου ἀφ᾽ ἡμῶν Κύριε ρῦσαι ἡμᾶς 

ἐκ τῶν ἀναγχῶν ἡμῶν καὶ ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν ἕνε- 

χεν τοῦ ὀνόματός σου" βοήθησον ἡμῖν ὁ σωτὴρ ἡμῶν ἕνεχεν τῆς 

δόξης τοῦ ὀνόματός σου, ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, 

ρῦσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν, καὶ ἐξ ἀνδρῶν 

αἱμάτων σῶσον ἡμᾶς, σχέπασον ἡμᾶς ἀπὸ συστροφῆς πονὴη- 

βευομένων, ἀπὸ πλήθους ἐργαζομένων ἀδικίαν " ἀπόδος ἀντα- 

πόδοσιν τοῖς ὑπερηφάνοις, ποίησον μεθ᾽ ἡμῶν χατὰ τὴν ἐπιεί- 

χειάν σου, χαὶ κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου, ἐξελοῦ ἡμᾶς 

κατὰ τὰ θαυμάσιά σου, καὶ δὸς δόξαν τῷ ὀνόματί σου Κύριε" 

ἀπόδος ἀνταπόδοσιν τοῖς ὑπερηφάνοις, ἐντραπείησαν πάντες οἵ 

ἐνδειχνύμενοι τοῖς δούλοις σου καχά, περιδαλλέσθωσαν αἰσχύνην 

] 
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χαὲὶ ἐντροπὴν οἱ λογιζόμενοι ἡμᾶς ὡς πρόθατα σφαγῆς καὶ χα- 

ταισχυνθείησαν ἀπὸ πάσης δυναστείας - ἐπὶ σοὶ Κύρις ἠλπίσα- 

μεν, γένοιτο κύριε τὸ ἔλεός σου ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὅτι χαύχημα τῆς 

δυνάμεως ἡμῶν σὺ εἶ, καὶ ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου ὑψωθήσεται τὸ 

χέρδος ἡμῶν. 

Τοιαῦτα οὖν διηνεχῶς ὑπὲρ τοῦ λαοῦ ἐντυγχάνων θεῷ 

ἐδέετο θερμῶς: προΐστατο δὲ χαὶ συνέπραττε, ταῖς ἁπανταχοῦ 

ἐκχλησίαις τοῦ θεοῦ καὶ παρεκάλει γενναίως φέρειν τὰς ἐπιού- 

σὰς θλίψεις, μεμνημένους τῆς ὑπομονῆς καὶ καρτερίας τῶν ἁγίων 

χαὶ ἐχλεκχτῶν τοῦ θεοῦ καὶ πρὸς τὰ ἀποχείμενα ἀγαθὰ τῆς 

αἰωνιζούσης ζωῆς ἀποδλέπειν, καὶ παρὰ θεοῦ ἀπεχδεχομένους 

τὴν σωτηρίαν: φκχονόμει δὲ χαὶ τὰς χρείας κατὰ τὸν χαιρὸν 

καὶ πάντα ἐμφρόνως χαὶ νουνεχῶς ἐποίει, ἐπιμένων ἐχτενέστε- 

ρὸν ἐν ταῖς προσευχαῖς καὶ τὴν διδασχαλίαν τοῦ θείου λόγου 

ἀναγκαιοτάτην ποιούμενος" ἐπηγρύπνει δὲ ἐπὶ τὴν φυλαχὴν 

τοῦ ποιμνίου, καὶ τῶν λύχων ἀπεσόθε: τὰς ἐπιθέσεις, καὶ τὰς 

ταραχὰς καὶ πτοίας διεχώλυε, καὶ πανταχοῦ ἠρεμεῖν ἐποίει 

τῶν λογοποιῶν ὀλιγωροῦντας, εἴτε λυπηρὰ καὶ ἐπίφοδα, εἴτε 

τἀναντία φαιδρὰ καὶ χαταθύμια φημίζωσι " προσέχειν τε νου- 

νεχῶς ἐνουθέτει, ὥστε μηδεμίαν πρόφασιν τοῖς ἐναντίοις διδό-- 

ναι, γινώσχοντας ὅτι ἐπὶ παγίδων πολλῶν περιπατοῦμεν " ἐθε- 

ράπευε καὶ τοὺς ἐν δυνάμει, χαὶ τὴν περὶ αὐτὸν ἱερὰν σύνο- 

δον τῶν ἁγίων ἀρχιερέων ἠξίου, ἵνα ἐν ἀγάπῃ ἀντεχόμενοι ἀλ- 

λήλων, ἕν πνεώσι, τὰ αὐτὰ σπουδάζωσι, συνεπιλαμδάνωνται 

αὐτῷ, καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληρῶσι, πρὸς τὰ βραθεῖχ τῆς 

ἄνω χλήσεως ἀφορῶντες, χαὶ τὸν παρὰ θεοῦ ἔπαινον χοινὸς 

γάρ, ἔλεγεν, ὁ ἀγών, κοινὸν τὸ ἔργον, καὶ μείζων ὁ τὸ πλεῖ- 

στον εἰσενεγχών: τοιαῦτα οὖν διενεργῶν καὶ πράττων συνε- 

χρότει πάντοθεν τὰς ἐχχλησίας τοῦ Χριστοῦ, καὶ παρεμυθεῖτο 

τοὺς τεθλιμμένους, ἀνεκτᾶτο τοὺς καταπεπονημένους καὶ πα- 

βεθάρρυνε τοὺς χαταπτήσσοντας, καὶ πάντας τοὺς ἐν πτοίαις 
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σαλευομένους ὑπεστήριζε τὴν πρὸς θεὸν ἐλπίδα λαμπροτέραν 

αὐτοῖς ἐπιτέλλων. 

᾿Αλλ ὁ μὲν παναγιώτατος κύριος Μελέτιος θεοφιλῶς ἠγω- 

νίζετο ὑπὲρ τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ" τὰ δὲ χαχὰ ὑπὸ τῶν 

ἀσεθῶν συμπροσίει τῇ ὁρμῇ χαὶ συγχκινήσει τοῦ πολέμου πλη- 

θυνόμενα- οὐ γὰρ ἐπὶ μέτρον καὶ σταθμόν, οὐδὲ κατ᾽ ἔθος καὶ 

νόμον αἱ δημόσιοι ἀπαιτήσεις ἐγίγνοντο: ἀλλὰ πάντα ἄρδην 

ἀφαιρεθέντα τὰ τῶν Χριστιανῶν, χαὶ τὰ μὴ προσόντα ἀπαιτου- 

μένοις ἐκ δανείων αὐτοῖς, προσετίθεντο ὑπέρογχα χαὶ βαρύτατα 

χρέη κατά τε πόλεις καὶ χώρας χαὲὶ δήμους καὶ λαούς, ὥστε 

οὐδὲ γυμνὰ ἔχειν ἔτι τὰ σώματα᾽ ἀλλὰ τὸ μὲν δημόσιον οὕ-- 

τῶς ἀπογυμνῶσαν τὸν εὐσεθῇ λαὸν πρὸς τὰς μεγάλας δαπάνας 

τοῦ ἑκατοντάκις μυριαρίθμου στρατοῦ ἐτχαλαιπώρει ταῖς ἀλλε- 

παλλήλαις ἐργασίαις, καὶ κοινῶς χατέθλιθε - προσεπεζήτει δὲ 

καὶ ἕχαστος τῶν στρατευομένων παρὰ τοῦ τυχόντος ὅ, τι ἂν 

αἱροῖτο, χαὶ εἰ τύχοι μὴ εὑρὼν τὸν μὴ ἔχοντα ἀπέκτεινε" 

ἠδίκει δέ τε ἄλλος ὡς ὀφειλέτην καὶ χατέσπα τὸν ἕτερον, καὶ 

τὸν ἀδιχοῦντα ἐδικαίου ὁ παριστάμενος" ὁ δὲ τὸ προστυχὸν 

ἥρπαζε χαὶ λωποδυτῶν ἀναίδην ἀφόθως ἐλήστευςε " καὶ συλλή- 

ὅδην οἱ πάντες ἠδίκουν, καὶ ἐπεδούλευον παντοίως ἐπηρεάζον- 

τες" οὕτως ἐπλεόνασς τῶν ἀσεθῶν ἡ πονηρία, χαὶ ἡ χχατὰ τῶν 

Χριστιανῶν θηριωδία ἐξέμηνεν" ἐν δὲ σφίσιν αὐτοῖς ἡ φαυλότης 

ἐξέζεσε καὶ διεχύθη ἡ βδελυρίχ, ὥστε κατὰ ρύμας καὶ ἀγυιὰς 

ἰλαδὸν ἐξυόρίζοντες ὡς εἰς ἀλλήλους ἀσελγαίνοντες, ἐξοιστρού- 

μενοι καὶ χαμαιτυποῦντες ἐν ὁδοῖς ὡς οἱ κύνες ἀναιδέστατα, 

καὶ εἰς τὰς ἀλλήλων γυναῖκας καὶ θυγατέρας ἐξυδρίζοντες χαὶ 

διαφθειρόμενοι ἐνέπλησαν χαχῶν πᾶσαν πόλιν χαὶ χώραν καὶ 

γῆς οἴκησιν " διὸ καὶ τὰς εἰς ἀλλήλους βδελυρίας αὐτῶν ἀπο- 

τρεπόμενοι, καὶ τὰς βίας φεύγοντες κατεχρύπτοντο οἱ ὑπόφοροι 

ἐν ταῖς πόλεσι, χαὶ οἱ ἐν ταῖς χώρχις εἰς τὰς ἐρήμους ἀπε- 

δίδρασχον, καὶ πάντες ἔφοδον ἀπηνεστάτων χαὶ βαροαρωτάτων 
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ἐχθρῶν μηδένα νόμον μεμαθηχότων, μηδὲ ὅρον ἀδικίας χαὶ 

ὕδρεως ἐχόντων, τὴν τῶν ἰδίων στρατιωτῶν πάροδον ἐλογί- 

ζοντο, καὶ τὴν διαμονὴν ὄλεθρον καὶ δαιμόνων θέαν τὴν αὐ- 

τῶν ὅρασιν. 

Οὕτως οὖν ἡ ἀδικία, ἡ φαυλότης, ἡ θηριωδίχ χαὶ μυσαρὰ 

βδελυρία τούτοις χατίσχυς σφόδρα καὶ ἐχρατύνετο- ὑπελθοῦσα 

δὲ χαὶ ἡ καθ᾽ ἡμῶν διχθολὴ καὶ συκοφαντία καὶ ἡ φλήναφος 

χαὶ ληρώδης λογοποιΐχ καὶ ἀνύπαρχτος μετωνυμία, καὶ διάκε- 

νος μεταμόρφωσις, ὡς εἴρηται, ἐξηγρίου τοὺς χαινοφανεῖς χεν- 

ταύρους χαὶ καθ᾽ ἡμῶν ἐξώπλιζεν: ὑπέθραττε δὲ χαὶ διεφόθδει 

καὶ, ὑφορᾶσθαι ἐποίει τοὺς ἄρχοντας, καὶ προσέχειν εἴ ποθέν τι 

περὶ αὐτοῦ ἀχούσειαν: χαὶ δὴ ἧκέ τις τούτοις φάσις ἐχ τοῦ 

στρατηγίου, ἔχ τινος διαθολῆς, ἢ ἀγροικίας, ἢ ἄλλης κακομη- 

χάνου μοχθηρίας τῶν παρισταμένων τῷ στρατηγῷ, ὡς ὃ δια- 

δυόμενος καὶ λάθρα περιϊὼν καὶ διασείων τὸ ὑπήκοον Στέφανος 

ἐφάνη ἐν ᾿Αρητίῳ τῆς Βιθυνίας φέρων μεθ᾽ ἑαυτοῦ χιλιάδας φλω- 

ρίων, καὶ διένειμεν ἐν τῷ ἐχεῖ σχολείῳ, καὶ τὸν θησαυρὸν τῷ 

διδασκάλῳ παρέδωχε ταύτης δὲ τῆς ἀγγελίας εἰς τὸν μονάρ- 

χὴν ἀνηνεγμένης, ἀπάγειν εὐθὺς τοῦτον ἐν δεσμοῖς, εἰ δὲ μὴ 

τόν τὸ διδάσχχλον χαὶ τοὺς ἐν τῇ σχολῇ ἐκέλευσεν. Οὕτω γὰρ 

εὔπιστοι δειλαὶ φρένες" παραλαθόντες οὖν ἔγγραφον τὸν ὁρι- 

σμὸν οἱ προστεταγμένοι ὡς ἐπὶ μέγα τὸ θήραμα ἔκ τε τῆς 

βασιλείου θεραπείας καὶ τῆς τοῦ ἐπιτρόπου αὐλῆς, καὶ τῆς τοῦ 

στρατηγοῦ ἐξοπλίσεως, καὶ εἰς τὴν ᾿Ασίαν ἐφορμήσαντες, παρα- 

λαθόντες χαί τινας ἐκ τοῦ ὑπερχειμένου τῇ ᾿Αρητίῳ χριτηρίου, 

οἱ μὲν περιέστησαν τὴν πενιχρὰν οἰκίαν τῆς σχολῆς μετὰ φα- 

νῶν καὶ ὅπλων, οἱ δὲ εἰσπηδήσαντες ξιφήρεις μετηλλῶντο τὸν 

θησαυρόν, καὶ ἐζήτουν τὸ μέγα θήραμα: ἀλλ ἀντὲ θησαυροῦ 

ἄγθρακάς ποθεν καὶ τούτους λυπροὺς εὗρον, ἀντὶ δὲ τοῦ διοπε- 

τοῦς θηράματος, τρχαγελάφων ἴχνη ἐδίωκον " ἐπιλχθόμενοι οὖν 

τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀθώων καὶ ἁπλουστάτων χαὶ ἀκάχων ἑπτὰ 
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ἀνδρῶν, πενεστάτων, καὶ δι ἄσκησιν σώματος ἀπεσχληχότων, 

ἀντὶ τοῦ βασιλέως καὶ στρατηγοῦ καὶ πολυμόρφου αὐτοῖς Πρω-- 

τέως, τούτους οἱονεὶ λῃστὰς χαὶ χαχούργους δεσμοῖς περιθα- 

λόντες χατήγαγον ὑπὸ πολὺν χαὶ δημοχαρῆ τὸν χρότον ὅτι 

τοὺς συνωμότας χαὶ ὑπασπιστὰς τοῦ πολυθρυλλήτου στρατηγοῦ 

χαὶ ἐπιοούλου συνέσχον, καὶ αὐτὸν ὅσον οὔπω συλλήψονται. 

ἀπαγαγόντες οὖν κατὰ μῆνα Φευρουάριον εἰς Κωνσταντινού- 

πολιν συνέχλεισαν ἐν δημοσίᾳ τῇ φυλαχῇ. Ἦν δὲ τῶν ἑπτὰ 

συγχλεισθέντων ᾿Αγάπιος ἱερομόναχος καὶ Διονύσιος μοναχὸς οἱ 

Πελοποννήσιοι, χαὶ ὃ Θετταλὸς Κωνσταντῖνος ὁ τῆς ἐχεῖ σχο- 

λῆς διδάσχαλος μετὰ τεσσάρων ἑτέρων. Τούτους γοῦν μεθ᾽ ἡ- 

μέρας παραστήταντες ἐν βαθυτάτῃ νυχτὶ πάντα δείματα διε- 

πυνθάνοντο τὰ περὶ τοῦ φαντασιώδους αὐτοῖς Στεφάνου, πότε 

καὶ πόθεν ἥχοι, καὶ ὅσα αὐτοῖς παρέθετο χρήματα᾽ οἱ δὲ μήτε 

ἰδεῖν, υήτε χατ' ὄναρ τοιοῦτόν τινα φαντασθῆναι διαμαρτυρού- 

μένοι, διήλεγχον χαὶ περὶ τῶν χρυσίων ὅτι ἀνύπαρχτα καὶ 

ἀσύστατα τὰ τῆς διχθολῆς᾽ τῶν δὲ παραδυναστευόντων τινὸς 

προτρέψαντος συνομολογῆσχι αὐτοὺς χαὶ ἐπ᾽ ἄλλους ἀναθέσθαι 

τὰ τῆς συνωμοσίας, χαὶ τὰς τῶν χρημάτων παραχαταθήχας, 

ὡς ἂν τῆς ὀργῆς ἐπ᾽ ἐκείνους δυνατοὺς ὄντας μεταστάσης, αὖ- 

τοὶ τῆς βαρυτάτης διὰ βασάνων ποινῆς ἀπαλλάξωνται, ἔμφοθοι 

Ὑενόμενοι τῷ ἁγνοτάτῳ τοῦ θεοῦ φόδῳ, χαὶ βλοσυρῶς περι- 

Ὀλεψάμενοι τὸ πονηρὸν ἐχεῖνο τῆς ἐτάσεως συνέδοιον, χαὶ χα- 

τολιγωρήσαντες τῶν βασάνων καὶ τῶν παρισταμένων δημίων 

καὶ θανάτου αὐτοῦ, ἐξεδόησαν θαρραλέως : ἡμεῖς ἐσμὲν τέκνα 

τοῦ εὐαγγελίου τῆς ἀληθείας, καὶ τὸ ψεῦδος ἴσα τῷ διαδόλῳ 

ἀποστρεφόμεθα: οὔτε ἡμεῖς εἴδομεν τὸν ζητούμενον παρ᾽ ἡμῶν, 
οὔτε τὰ λεγόμενα χρυσία ἐδεξάμεθα, οὔτε τινὰ ἄλλον ἰδεῖν ἣ 

δέξασθαι γινώσχομεν, οὔτε δυνάμεθα χαταμαρτυρῆσαι ἀδίκως 

ἀθώων ἀνδρῶν παίετε, καίετε, τέμνετε, ὅ,τι ἂν ἦ βουλομένοις 

ἡμῖν ποιεῖτε, οὔτε εἴδομεν ὅλως, οὔτε γινώσχομεν περὶ ὧν 
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ἐρωτᾶτε, οὔτε χαταμαρτυροῦμεν ἀδίκως, οὔτε χαταψευόμεθα 

ἀθώων ἀνδρῶν: ἡμεῖς τὴν ἀλήθειαν ἐμάθομεν λαλεῖν, καὶ ταύ- 

τὴν ἔχομεν ἐντολὴν παρὰ Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ ἡμῶν! 

Ταῦτα οὖν εὐσεθῶς εἰπόντας ἐνώπιον τοῦ ὑπάτου χκαὶ τῶν 

παρεδρευόντων, ἀπήγαγον αὐτοὺς βιαίως οἱ δήμιοι παίοντες 

χατὰ χεφχλῆς οἱ δὲ τὴν ἐπὶ θάνατον ἀπιέναι λογισάμενοι, 

ἀναθαρρήσαντες τῷ τῆς ἀληθείας ζήλῳ, τὸ ψεῦδος χαὶ τὴν 

ἄνοιαν καὶ τὴν ἀπάτην ἐπὶ τὴν δυσσέθειαν αὐτῶν προσέτριθον" 

συνωθοῦντες γοῦν χαὶ χαθέλχοντες αὐτοὺς οἱ δήμιοι τὸν μὲν 

χατέσπασαν, τὸν δ᾽ ἕτερον ἀπώσαντο ἄνωθεν τῆς χλίμακος, καὶ 

οὕτω συντρίψαντες ἀπέρριψαν εἰς φυλαχήν, μιχρόν τι ἀναπνέον- 

τὰς, ὥστε ἐπιζῇν εἰκάζειν, χαὶ νοσήσαντας οὐχ ἔτι τοῦ λοιποῦ 

ἀνέκρινον" ἐκ δὲ τῆς νόσου ὁ μὲν διδάσχαλος Κωνοταντῖνος 

πρὸς κύριον ἐξεδήμησεν, οἱ δὲ ἄλλοι ὑϑτὰ τρίμηνον ἐπανῆλθον. 

Περὶ δὲ τὰ μέσα τοῦ ἐφεξῆς μαρτίου ἐξέόρασε καὶ ἀπέρ- 

θευσε τῆς μεγόλης ταύτης πόλεως ὃ λοιμώδης στρατὸς, χατα- 

φοινίξας τὰς στενωποὺς ἐν τὴ ἐξόδῳ ἀθώοις τοῖς αἵμασιν - οἱ 

γὰρ πράτινοι ἐκθαχχευθέντες τῷ συνοίχῳ δαίμονι, εἴ τινα τῶν 

ὑποφόρων συνήντησαν, ἢ ἐκ θυρίδος καὶ ὀπῆς ἐν ἐργαστηρίῳ 

χαὶ οἰκίᾳ χαὶ ἁπλῶς χαταλύματι ἐνόντα ὑποτοπάσειαν, ἐφαλ- 

λόμενοι μανιχῶς τοῦτον χκατέσφαττον, χαὶ δῆθεν ὁράσει τῶν 

ἀπόπτων εἴτουν τῇ θέᾳ τῆς σημαίας θανάτου ἔνοχον συνα- 

πήει δὲ χαὶ ὁ ἐγχαυχώμενος Σεναχηρεὶμ. τῆς βασιλείας ὁ ἐπί- 

τροπος, λίαν ὑπέροφρυς χαὶ βλοσυρὸς, πολλοῖς περιστοιχούμενος 

τοῖς καταφράχτοις, χαὶ τῷ χκυμαινομένῳ μυρίων ἐθνῶν ὄχλῳ 

ἐπιγαννύμενος χαὶ χομπάζων πᾶσαν ἅμα ἐπικλῦσαι, εἰ βουλη- 

τὸν αὐτῷ, τὴν Εὐρώπην, καὶ ἐκ τοῦ παραχρῆμα ὑπαγαγεῖν τὸ 

ἀνθιστάμενον" ἐξήεσαν γοῦν, καὶ λωφῆσαί πως τὸν δεινὸν χλύ- 

δωνα ὑπελάθομεν, χαὶ σμικράν τινα παῦλαν τῶν χαχῶν εὑρεῖν᾽ 

ἀλλ ὀλίγαι ἡμέραι παρῆλθον, καὶ χατείδομεν βαρυτέρας τὰς 

χαταιγίδας χαὶ τὸν τάλον ἀνύποιστον ᾿ ὅσον γὰρ ἐπεχύμαινεν 
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ἔξω, καὶ τῇ ὕόρει ἐπέχλυζε τὰς χώρας, τοσοῦτον ἐπερρόθει 

ἐντὸς ὑπὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων συνελαυνόμενος᾽" ἐπανέστη 

οὖν χαὶ κατ αὐτῆς τῆς ἀχροπόλεως τῶν ἐχχλησιῶν χαὶ σχλη- 

ρῶς προσέρρηξε, χαὶ ἐχθορυδήσας τὰς ψυχὰς μιχροῦ δεῖν πάν- 

τῶν ἐξέπληξεν" ἡ γὰρ ἐκ διαθολῆς λογοποιΐα, μᾶλλον δ᾽ εἰπεῖν. 

εἰδωλοποιΐχ τοῦ παραδυομένου Στεφάνου, παντοίας ἐμποιοῦσα 
- "Ὁ "- ᾿Ὶ 

τὰς ὑπονοίας, παντοίας τοῖς χρατοῦσι παρεῖχε τὰς πτοίας χαὶ 

ἀνειδωλοποίει τὰ δείματα, ὥστε τῷ τυχόντι πιστεύειν, εἴ τὶ 
᾿ 

ἔχοι περὶ τούτου εἰπεῖν. Καθῆχε τοίνυν ἡ διαξολὴ χαί ποθεν 
ς 

αὐτοῖς ἐξεθρόησεν, ὅτι Στέφανος ὁ στρατηγὸς ὁ τὸ ὑπήχοον 

ἀνασείων συνῆν τῷ παναγιωτάτῳ οἰχουμενιχῷ πατριάρχῃ κυρίῳ 
“ , Μελετίῳ ἐν τῷ πατριαρχείῳ περὶ τῶν ὅλων βουλευόμενος" καὶ 
ῃ Ἴ 

δὴ αἴφνης περιστοιχήσας κύκλῳ τὸ πατριαρχεῖον τοῖς στρατιώ- 
» 

ταῖς ὁ ἀντιστράτηγος, ὡς μὴ ἐχφύγοι αὐτοῖς τὸ ἴνδαλμα, χαὶ 

ἔνδον πλῆθος εἰσπηδήσαντες χαὶ διαχυθέντες εἰς τὰ οἰχήματα, 

πάντας μὲν κατελάθοντο, διηρευνῶντο δὲ χαὶ τῶν οἰκημάτων 

τὰ ἀπόθετα, καὶ οὐδὲν οὐδὲ τὸ τυχὸν ἀφῆχαν ἀχίνητον" ὡς 
Α 

γοῦν τὰ τῆς ἐρεύνης ἠχρίδωσαν, παραλαθόντες τὸν παναγιώ- 

τατον οἰχουμενιχὸν πατριάρχην χύριον Μελέτιον μετὰ τῆς θε- 

βππριας χαὶ τῶν παρευρεθέντων αὐτῷ χληριχῶν, πάντας εἷς 

τὴν δημοσίαν φυλαχὴν ἀπήγαγον πρῶτον, χαθείρξαντες (ἀπρι- 

λίου η΄. ἡμέρᾳ τῷ μὲν οὖν εὐσεδὴς λαὸς τὴν ἀδιχωτάτην 

συλοφαντίαν καταμαθὼν, καὶ τὴν παράλογον ὁρμὴν συνεννοή- 

σας, ἠγωνία σφόδρα συλλυπούμενος καὶ δεδιώς, χαὶ γενικὸν τὸ 

ἔγκλημα λογιζόμενος, καὶ παρὰ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος θεοῦ 

ἀρωγὴν χαὶ σωτηρίαν ἡτεῖτο᾽ οἱ δὲ νυχτὸς ἀπαγαγόντες εἰς 

τὴν ἐσωτέραν φυλαχὴν ὑπὸ τὰ βασίλεια τοὺς καταδίκους, ἐπαρ- 

ξάμενοι τῆς ἐτάσεως ἐν ἀπειλαῖς καὶ βασάνοις ταῖς βαρυτά- 

ταις, ὡς οὐδὲ μιχρὰν λαδὴν, οὐδὲ φαντασίαν γοῦν τοῦ εἰδω- 

λοποιουμένου σφίσιν αὐτοῖς Στεφάνου ἀνεῦρον, διέγνωσαν ὅὁπω- 

σοῦν ὅτι συχοφαντία τὸ ρηθέν, μικρὸν ἀνανήψαντες. ᾿Αλλὰ τὸ 
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μὲν γένος εὐθὺς ἀπέλυσε τῆς χαλεπωτάτης, ἀδίκου διαθολῆς, 

τὸν δὲ παναγιώτατον κύριον Μελέτιον. καίτοι ἀνέγκλητον καὶ 

ἀνέπαφον πάσης πονηρᾶς χατ αὐτῶν ὑπονοίας, χαὶ ταῖς ἀνο- 

μωτάταις συχοφαντίαις ἀχριθῶς διαγνόντες, ἠδοῦντο ΠΡ, τς 

ἀρετῆς, ἀποχαταστῆσαι δὲ εἰς τὸ πατριαρχεῖον ἠσχύνοντο " διὸ 

ἐπέτρεψαν τῷ γένει ἐκλέξασθαι κατὰ τὸ ἔθος ἄλλον πατριάρ- 

χὴν" καὶ ἐπεὶ ὁ παναγιώτατος κύριος Μελέτιος εἰς φυλακὴν 

χαταδιχασθεὶς παραίτησιν τοῦ οἰχουμενιχοῦ θρόνου ἐποιήσατο, 

καὶ τῇ μεγάλῃ ἐχχλησίᾳ ἔγγραφον ἀπέστειλε συνταξάμενος γεν- 

ναίως χαὶ θεοφιλῶς εἰς τὴν ἐπαπειλουμένην ἄδικον σφαγήν» 

ἐξαιτούμενος τὰς εὐχὰς παρὰ πάσης τῆς ἐχχλησίας καὶ πᾶσιν 

εὐχόμενος παρὰ θεοῦ σωτηρίαν, συνελθόντες οἵ τε ἐνδημοῦντες 

ἀρχιερεῖς, καὶ οἱ εὐγενέστατοι ἄρχοντες καὶ χληρικοί, κοινῇ 

ἐκλογῇ χαὶ γνώμῃ πάντων ἐξελέξαντο οἰχουμενικὸν πατριάρ- 

χὴν τὸν Θεσσαλονίκης υητροπολίτην χύριον Θεοδόσιον, καὶ 

παραλαθόντες παρέστησαν τῷ ἀνθυπάτῳ, καὶ λαθόντες τὰ καθ- 

Θάδια εἰς ἐπιθεθαίωσιν τῆς ἐχλογῆς, ἐπανῆλθον εἰς τὸ πατρι- 

ἀρχεῖον, καὶ γενομένης τῆς μεταθέσεως κανονικῶς ἀνευφήμησαν 

αὐτὸν οἰχουμενιχὸν πατριάρχὴν τὴ δεχάτῃ πρώτῃ ἀπριλίου 

σοῦ ἑξηχοστοῦ ἐννάτου ἔτους. 

᾿Ανεθάρρησεν οὖν ὁ εὐσεθὴς λαὸς ἐπὶ τῇ ἐχλογῇ χαὶ ἀ- 

ναρρήσει τοῦ οἰχουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου Θεοδοσίου, ἐλ- 

“«ίδας δικαιωτέρας λαθὼν χαὶ περὶ τῆς ἀθωώσεως τοῦ πανα- 

γιωτάτου χυρίου Μελετίου καὶ τῆς ἀπὸ φυλαχῆς ἐλευθερίας, 

ὃς ἔτι παρέμεινεν ἐν τῇ φυλακῇ ἐν ἀνέσει μέντοι, ὁμοίως καὶ 

οἱ σὺν αὐτῷ ἀπαχθέντες ἅπαντες: τούτων ἀλλ᾽ οὖν οἱ μὲν 

λοιμιχῇ νόσῳ συνεσχέθησαν, οἱ δὲ τῶν βασάνων ἐξιῶντο τὰ 

τραύματα, οἱ πάντες τῇ προτροπῇ καὶ εὐλογίᾳ τοῦ παναγιὼ- 

τάτου γενναίως συναθλοῦντες χαὶ συναποθανεῖν ὑπὲρ τῆς ἀλη- 

θείας ἕτοιμοι ὄντες " ὁ δὲ ἀοίδιμος ἐπίσκοπος Καρύστου ᾿Ιάχω- 

Ὅος, ἐφ᾽ ὃν ἐπέστησαν μείζονας τὰς βασάνους καὶ ἐπέσεισαν 
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ἀργαλεώτερα τὰ δείματα, δί ὁμοιότητα τοῦ φανταζομένου αὐ-- 

τοῖς Στεφάνου, ὡς ἔλεγον, αἰνῶν καὶ εὐλογῶν καὶ δοξάζων 

ἀπαύστως τὸν δεσπότην Χριστὸν ἐκ χαχώσεως ἀφῆχε τὸ 

πνεῦμα εἰς χεῖρας θεοῦ τὸν δὲ παναγιώτατον χύριον Με- 

λέτιον τὸν τῇ γνώμῃ καὶ προαιρέσει μάρτυρχ χαὶ ὁμολο- 

γητὴν, ἕτοιμον ἀεὶ ὄντα εἰς θάνατον χαὶ γενναίως χαὶ περι- 

χαρῶς πάντα παθεῖν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, πάσχις ἀπειλαῖς 

χαὶ βασάνων ὀργάνοις περοιστοιχηθέντα, ὅτε αὐτὸν ἐξέδυσαν οἱ 

δήμιοι, ἐξείλετο τῶν χειρῶν αὐτῶν ὁ Κύριος φειδόμενος ἡμῶν" 

εἰ γὰρ ἐν βασάνοις ἀπέθνηχεν, ἐδόχει ἂν τοῖς συχοφάνταις ὑπ᾽ 

αἰτίαν θανεῖν, καὶ παντὶ τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ ἀνεξίτηλα ἦν τὰ 

τῆς διαθολῆς καὶ τῆς ἀνοσίου ἀπεχθείας καὶ δυσθύμου πονη- 

ρίας τοῖς ἐχθοοῖς προχειρότατα. μεταμεμέληται γοῦν ὁ τύραν- 

νος οἷς ἔπραττε, καὶ ὅτε τοῖς βασάνοις τοῦτον παρέστησᾶν, 

καὶ ἐγύμνωσαν, τότε μεταδαλὼν ἀπολύειν ἐχέλευσε διέγνω. 
Α 5 “ “ -“ ΜΩ͂Ν 

γὰρ καὶ ἐπιστώσατο διά τε τῶν μαρτυρικῶν τῶν ἔξωθεν καὶ 

διὰ τῆς χαλεπωτάτης τῶν ἐν τῇ εἰἱρχτῇ ἔνδον ἐτάσεως, ὅτι 

ἀθῶος ἐν πᾶσι καὶ ἀνέγκλητος ὁ παναγιώτατος κύριος Μελέ- 

σιος ὡς καὶ οἱ λοιποὶ περὶ αὐτόν: καὶ προσεπεξετάσας, χαὲὶ 

προσθεδαιωθείς, καὶ περὶ τοῦ ἐκ Χωροθατίας γράμματος ἐπι- 

μνησθεὶς, ὅτε διὰ τῆς αὐτοῦ προσταγῆς ἀπεστάλη ἐχεῖσε ἐπὶ 

τοῦ παναγιώτατου χυρίου Σαμουὴλ ὁ ἱερομόναχος, ὃς ἔγραφεν 

ἀπὸ Δαλματίας τῷ παναγιωτάτῳ περὶ τῶν συμθάντων ἐκεῖ; 

ὅτι εἴπω ἐδυνήθη εἰς πέρας ἐνεγκεῖν τὰς αὐτῷ ἐντολάς" ὅπερ 

ὡς εἶπον ἀποχομισθὲν τῷ ἐπιτρόπῳ τῆς βασιλείας ἐν τῷ στρα- 

τοπέδῳ χατὰ ᾿Αδριανούπολιν, ἐπέμφθη εἰς βασιλεύουσαν πρὸς 

τὸν μονάρχην ἐξετάσεως ἕνεκεν, εἴτε ὃν εἴτε πλαττόμενον᾽ οὐ 

γὰρ ἐπὶ τῆς πρώτης ὁρμῆς ἔστη τὰ τῆς ἐπιοουλῆς- προεπε- 

τίθη δὲ καὶ ἐπηύξει πάντοθεν τὰς ὑπονοίας ἡ καχοήθης χαὲ 

πολεμοποιὸς ἀπέχθεια χαὶ ἔμμονος πτοία : ταῦτα γοῦν πάντα 

ἐπελθὼν καὶ ἐξαχριθώσας ὁ δεινὸς μονάρχης, χαὶ διὰ πάντων 
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καταμαθὼν χαὶ συνενυοήσας τὴν ἄδικον συχοφαντίαν χαὶ δια- 

ρολὴν δι ἡμερῶν πάντας ἐξαγαγεῖν τῆς εἱρχτῆς βασιλικῷ δια- 

γράμματι, ὡς ἀθώους καὶ ἀναιτίους προσέταξε, χαὶ τὸν πανα- 

γιώτατον κύριον Μελέτιον, ὡς δῆθεν τοῦ ἀναδεχθέντος τὸν θρύ- 

νον τοῦτο αἰτήσαντος, εἰς Μιτυλήνην ἐξόριστον ἔπεμψεν (ἀπρι- 

λίου τη). Οὕτως οὖν διελύθη ἡ πονηροτάτη καθ᾽ ἡμῶν ἐπι- 

Οουλή, χαὶ οὐδὲ βραχύ τι χηλῖδος ἀπέλιπεν ἡ ἀδιχωτάτη συ- 

χοφαντία, μᾶλλον δὲ διεχάθηρς τὰς λήμας ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν τῶν 

χρατούντων, χαὶ διεσχέδασς τὴν βαθυτάτην ὀμίχλην, χαὶ ἔχτοτε 

ἤρξαντο διαγινώσχειν τὰς ἔξωθεν χαθ᾽ ἡμῶν διαθολὰς χαὶ συ- 

χοφαντίας χαὶ μὴ ρᾳδίως πιστεύειν τοῖς λεγομένοις χαὶ τοῖς 

ἐπισυμθαίνουσι μετριοπαθεῖν, τὸ πολὺ τῆς ἀδίκου δυσθυμίας 

καὶ ἀπεχθείας χαθιέντες λογισμῷ τῷ προσήχοντι τοῖς συγχυ- 

ροῦσι χρώμενοι. 

Διετέλεσεν οὖν ἐπὶ τὸν οἰχουμιενιχὸν θρόνον ὁ παναγιώ- 

τατος κύριος Μελέτιος ὁ Β΄. μῆνας πέντε καὶ ἡμέρας τέσσα- 

ρας. Ἦν δὲ τὴν πατρίδα Τενέδιος, μοναχικῶς δὲ ἐκ παίδων 

ἀχθεὶς καὶ λόγων εὐμαθείας μετασχὼν καὶ πράξει καὶ γνώσει 

τῶν καλῶν ἀνδρωθεὶς καὶ ἱερομόναχος γενόμενος ὑπῆρξε πρῶ- 

τὸν πρωτοσύγχελος τοῦ πολύφρονος μητροπολίτου Νιχομιηδείας 

Γαύριήλ- τούτῳ τοίνυν συνὼν χαὶ πρὸς τὰς ἐχχκλησιαστικὰς 

χρείας πολλὴν ἐμπειρίαν προσχτησάμενος, καὶ τὴν ἄλλην αὐ- 

τοῦ ἀρετὴν ἐπιδείξας, τοῦ τε Λαρίσσης ᾿Ιχχώδου πρὸς χύριον 

ἐχδημήσαντος, καὶ τῆς ἐπαρχίας χηρΞυούσης γνησίου ἀρχιερέως, 

καταδαρυνομένης μέντοι καὶ κχμούσης βαρυτάτοις τοῖς χρέεσι 

καὶ τῇ ἄλλῃ ἀνοικονομίᾳ, κοινῇ καὶ συνοδικχῇ γνώμῃ ἐκλεχ- 
θεὶς χειροτονεῖται μητροπολίτης Λαρίσσης" ἀπελθὼν οὖν εἰς 

τὴν ἰδίαν ἐπαρχίαν χατὰ τὸ πεντηχοστὸν ἔτος, καὶ πάντα 

καλῶς οἰκονομήσας χαὶ τὸ ἐπιχείμενον χρέος ἀναχουφίσας, 

πᾶσιν ἦν ἀγαστὸς καὶ ἐπίσημος χαὶ παρὰ πάντων ἐπαι- 

γούμενος" ἦν γὰρ φιλάρετος, φιλάγαθος, φιλόμουσος, ἐπιεικής, 
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πρᾶος, ἀνεξίχαχος, ἁπλοῦς, εὐθύς, προνοητιχός, διδασχαλιχὸς, 

οἰκονομιχὸς μέν, ἀφιλάργυρος δέ, καὶ γενναῖος, χρείττων ἡ- 

δονῶν, χαὶ τοῦ μοναχικοῦ βίου ἐχόμενος" διὸ χαὶ τὰς προ- 

σευχὰς ἐπέτεινε χαὶ νηστείας ἐφίλει, καὶ περιδολῆς ἧττον ἐ- 

φρόντιζε, χαὶ τῶν ἱερῶν βιόλίων τῇ ἀναγνώσει ἐπέκειτο" ἤσχει 

δὲ πρὸς πάντας τὴν ἀγάπην, τὴν ταπείνῳσιν, καὶ πολὺν εἶχε 

τὸν ἔνθεον ζῆλον περὶ τῆς ἀχριθείας τῶν θείων δογμάτων χαὶ 

μυστηρίων, δι ὃν μαλιστα εἰς τὸν οἰχουμενιχὸν θρόνον ἐκάλουν 

οἱ προτρέποντες χαὶ τούτῳ προσχόντες μᾶλλον ἴσχυον" ἀνεδύ- 

ετὸ δὲ πρὸς τὸν τοιοῦτον ἀγῶνα, καλῶς ἐπιστάμενος τὸν χαι- 

Ῥὸν καὶ συνεννοῶν τὰς δυσχολίας, καὶ διὰ μηνῶν ἐξ, ἐξ ὧν ἐγὼ 

οἶδα, ἀντέτεινεν ἀποφεύγων παντοίως: χαὶ ὅτε ἑκὼν ἀέχων 

διεδέξατο δαχρυρροῶν ἔλεγεν: ἀπέφυγέ με ὅπερ χατέλαθον, χκαὲ 

κατέλαθέ με ὅπερ ἀπέφευγον, ἀλλὰ γενέσθω ἐν πᾶσι τὸ θέ- 

λημα τοῦ ἁγίου θεοῦ. Γενόμενος δὲ οἰχουμενικὸς πατριάρχης 

ἐν “τοιούτοις χαιροῖς οὐδὲν τῶν χαθηχόντων τῇ μεγάλῃ ταύτῃ 

πουμαντορίᾳ ἠμέλησε, πασῶν τῶν ἐχχλησιῶν τοῦ θεοῦ χηδό- 

μενος χαὶ φροντίζων θεοφιλῶς, συντάσσων, διεγείρων, παραμυ-- 

Θούμενος, ὑποστηρίζων, ἐπαμύνων, προϊστάμενος, καὶ χατὰ τὸν 

Ἁἰ πόστολον τοῖς πᾶσι πάντα γιγνόμενος, ἕνα πάντας ἐν Χρι- 

στῷ “χερδίδσῃ" διὸ χαὶ παρὰ πάντων χαὶ ἀρχιερέων χαὶ ἱερέῶν, 

καὶ μοναχῶν, χαὶ ἀρχόντων, χαὶ κληρικῶν, καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ 

ἠγαπᾶτο" ἐν δὲ τῇ χαλεπωτάτῃ κατ' αὐτοῦ διαδοχῇ καὶ συ- 

χοφαντίᾳ τὸν περὶ ψυχῆς θέων, διόλου διετέλεσεν ἄτρεπτος καὶ 

ιἀδεὴς, γενναῖος χαὶ περιχαρὴς, αἰνῶν χαὶ εὐλογῶν, καὶ δοξά- 

“ζῶν ἀπαύστως τὸν δεσπότην Χριστόν: ἀλλὰ χαὶ ἐν τῇ συστροφῇ 

"καὶ σφαγῇ τῶν χριστιανῶν τῇ χατὰ Μιτυλήνην ὕστερον ἐπι- 

συρμοάσῃ ἐχ δειματουμένων τῶν ᾿᾽Οτμάνων, πληγὰς καὶ τραύματα 

δεξάμενος ἐν πᾶσιν ἐδόξαζεν τὸν θεόν: ἀλλὰ καὶ προσαφαιρε- 

θεὶς πάντα ὅσα εἶχε 'καὶ ἐν ἐσχάτῃ πενίᾳ ἐπιδιοὺς ἔχαιρεν 

εὐχαριστῶν τῷ θεῷ. 
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Ἴπχμαζον δὲ ἐπὶ τῆς ἑόδόμης ταύτης δεχόδος τῆς δεχά- 

τῆς ὀγδόης ἐχχτοντάδος τῶν σωτηρίων ἐτῶν ἐν σοφίᾳ χαὶ λό. 

γοις ἐπισημότεροι. 

Νιχηφόρος ἱερομόναχος ὁ Θεοτόχης, Κερχυρχῖος, ἐπιστη- 

μονικώτατος χαὶ πάσης μαθήσεως ἔμπειρος" ἐδίδαξε πρῶτον ἐν 

“τῇ ἰδίᾳ πατρίδι, ἔπειτα ἐν ᾿Ιχσίῳ τῆς Μολδαθδίας, καὶ πολλὰ 

μὲν “συνέγραψεν, ἐξέδωχε δὲ χαὶ τὰ στοιχεῖα τῆς μηχανικῆς 

᾿φιλοσοφίας ἑλληνιστὶ, καὶ ἄλλα πολλὰ ἐπιστημονικὰ μετέφρασε. 

Διονύσιος ἱεροδιάχονος, ᾿Ιθακήσιος, ἀνὴρ ἐπιστήμων χαὶ 

“πολυμαθὴς καὶ "τῆς ἑρμηνείας τῶν Γραφῶν ἔμπειρος, χαὶ τῶν 

ὀῤθῶν δογμάτων ζηλωτὴς διάπυρος" διδάσχει τὰς λογικὰς τέ- 

'χνὰς διερμηνεύων ἐπὶ ἐχχλησίας τὰς ἁγίας Γραφὰς ἐν Μύχονε 

πῇ νήσῳ, ἐχόμενος τοῦ ὀρθοῦ λόγου καὶ διεχδικῶν χατὰ τῶν 

καινὰ καὶ ἀσύστατα ἐπαγόντων ἐν θεολογίᾳ καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ 

τὰ δόγματα. 

Κοσμᾶς ἱερομόναχος ὁ Μπαλάνος, ᾿Ιωαννίτης, ἀνὴρ ἐπι- 

στήμων χαὶ πολυμαθὴς, διδάσκων ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τὰς λο- 

γικὰς τέχνας καὶ ἐπιστήμας, χαὶ ἐπ ἐκχλησίας διερμηνεύων 

τὰς θείας Γραφάς. 

Θεόφιλος ᾿Ιωαννίτης, ἐπίσχοπος Καμπανίας, πολυμαθέστα- 

τος χαὶ τῆς ἑρμηνείας τῶν θείων Γραφῶν ἔμπειρος, ἐπίσημος 

ἐν ἀρχιερεῦσι διά τε σοφίαν λόγων καὶ ἔργων ὀρθότητα᾽ συνέ- 

γραψε διδασκαλίας καὶ χριστιανιχὰς εἰσηγήσεις εἰς χοινὴν 

ὡφέλειαν. 

Διονύσιος Λαρισσᾶῖος, ἐπίσχοπος Πλαταμῶνος, λογικῶν 

τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν εἰδημονέστατος, ἔμπειρος τῆς ἑρμηνείας 

σῶν θείων Γραφῶν, ἐπίσημος ἐν ἀρχιερεῦσι διά τε μάθησιν χαὶ 

τρόπων εὐθύτητα, καὶ κηδεμονίαν τοῦ ἰδίου ποιμνίου. 

Γεράσιμος “Λέριος, Μετρῶν ἐπίσκοπος, πολυμαθέστατος χαὶ 

τῶν ἐχχλησιαστιχῶν ὑπόθέσεων εἰδημιονέστατος χαὶ τῶν θείων 

Γραφῶν τῆς ἑρμηνείας ἔμπειρος, ἐπίσημος ἐν ἀρχιερεῦσι διά τὲ 
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διδασκαλίαν καὶ τρόπου ἁπλότητα, χαὶ φιλάδελφον χαὶ συμ.-- 

παθῆ πρὸς πάντας γνώμην, χαὶ ἄχραν ταπείνωσιν, καὶ βίον 

διόλου ἀνεπίληπτον. 

Κοσμᾶς ἱερομόναχος Αἰτωλὸς, ἐπιστήμων χαὶ τῆς ἑρμη- 

γείχς τῶν θείων Γρχφῶν ἔμπειρος: βίον ἐξασκήσας τὸν τελεώ- 

τερον, καὶ ζῆλον ἀποστολικὸν ἀνχλαδὼν περιήει ἀποστολιχῶς 

διδάσχων ἐκ τῶν θείων Γραφῶν: περιῆλθε δὲ χαταρτίζων τὸν 

λαὸν τοῦ θεοῦ ἐπαρχίας τριάχοντα, ἐν αἷς σχολεῖχ συνέστησε 

δέκα μὲν τῆς ἀρχαίας διχλέχτου καὶ τῶν ἐπιστημῶν, διακόσια 

δὲ μόνον τῆς ἀναγνώσεως τῶν λεγομένων χοινῶν, συνέτρεχε δὲ 

πλῆθος ἐκ τῶν πόλεων χαὶ χωρίων ὅπου ἂν ἢ καὶ ἐπηχολού- 

θουν αὐτῷ ἐτελειώθη δὲ μαρτυρικῶς ἐν ᾿Αλθανίᾳ, καὶ τοῦτον 

προσλαθὼν ἐδόξασεν ὁ Κύριος. Προχείσθω δὲ καὶ τὸ παρὸν ὑπό- 

βνημὰ τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ. 

Κοσμᾶς μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ζήλῳ θέων 

Ὕδατα πολλὰ ἐκταράσσε: τοῦ βίου, 

Ἵς φησι θεῖος ᾿Αὐδχχοὺμ μύστας λόγου" 

Ρόῳ περάτῃ δ᾽ ἐκπερᾷ ρόον βίου 

Μάρτυς φχεινὸς ὡς ἀπόστολος νέος᾽ 

Φερωνύμως γὰρ ἐν λόγῳ χοσμῶν βίον, 

ἤΛμφωθ᾽ ἱηρᾷ τῇ στολῇ ἐπαξίως 

"Ἑσπευδ᾽ ἐπελθεῖν καὶ διδάξαι τὸν λόγον 

Εἰς πάντα λαὸν, χώραν, ἔθνος, καὶ πόλιν, 

Πιστοὺς παρχινῶν, νουθετῶν, χαὶ προτρέπων, 

Λοιμοὺς ἀπείργων, ἀδίκων χειρῶν βίας, 

Εἴ πως ἐπιστρέψειεν ἐξ ὁδοῦ πλάνης. 

᾿Επαρχίας οὖν ὥστε τρὶς δέκα πάσας 

Θείως ἐπελθὼν καὶ διδάξας πανσόφως, 

Τέλος κατ᾽ ἴχνος τῶν μαθητῶν τοῦ λόγου, 

Μάρτυς τ' ἀληθὴς οὐρχνῶν ἤρθη ἄνω" 

᾿Απαγχονισθεὶς γὰρ ἐχρύθη ρείθροις ρόου 
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Γνώμῃ πονηρᾷ καὶ δίκῃ μιαιφόνῳ 

Δεινοῦ τυράννου, ᾿Αλθανῶν τοῦ σατράπου, 

Ὁμοῦ δόξαντος συμπράττειν τοῖς ἱἙύραίοις, 

Ὡς χαὶ τάλαντα τάλας αὐτῶν ἐκλάδῃ, 

Καὶ γὰρ πρόχειρα τοῖς μιαιφόνοις δῶρα, 

Ὡς τ᾽ ἀργύρια κατὰ Χριστοῦ δεσπότου. 

Τοίνυν ὁ δεινὸς τύραννος χαλεῖ πέμψας 

Ὡς αὖθις αὐτῷ ἐντυχεῖν καλῶς θέλων" 

Ὅμως χελεύει ἐκτανεῖν ἐρημίᾳ 

ἴἔλγοντας αὐτὸν, καὶ λαθεῖν πανουργίᾳ, 

Κτανόντας ρίψαι ἐν ροαῖς τοῦ περάτου 

Φαίνει δ᾽ ἄνωθεν οὐρανὸς πυρὸς στύλον, 

Καὶ φῶς χατελθὸν οὐρανοῦ χαταυγάζει, 

Ὅπου ἔκειτο νεχρὸς ἀθλητοῦ, ξένος, 

Εἰς θαῦμα πιστοῖς, τοῖς ἀπίστοις δὲ τρόμον, 

Χριστοῦ τὸν αὐτοῦ δοξάσαντος μάρτυρα. 

᾿Ετελειώθη Αὐγούστου εἰχοστῇ πέμπτῃ τοῦ «ψοθ΄. τοῦ 

χιλιοστοῦ ἑπταχοσιοστοῦ ἑοδομηχοστοῦ ἐννάτου. 

Κοσμᾶς βῇ χκατ' Ὄλυμπον ἀναρτηθεὶς ἐπ᾽ ἰτείην. 

Χριστόφορος μοναχὸς ἀσχητὴς ἐξ Αρτης, τὰς λογιχὰς τέ- 

χνας χαὶ ἐπιστήμας ἀπαχριθώσας, τὸν ἥσυχον ἐν ὁσιότητι βίον 

προελόμενος τῇ διηνεκεῖ μελέτῃ τῶν θείων Γραφῶν σοφίαν 

ἐκτήσατο. 

Βησσαρίων μοναχὸς ἀσχητὴς ἐκ Ῥαψάνης τῆς Θετταλίας, 

“πὰς λογικὰς τέχνας καὶ ἐπιστήμας μετελθὼν, καὶ τὸν ἥσυχον 

ἐν ὁσιότητι βίον προελόμενος ἐν βαθυτάτῃ ἡσυχίᾳ καὶ διηνε- 

χεῖ καὶ ἀπαύστῳ μελέτῃ τῶν θείων Γραφῶν τὴν θεωρίαν χκα- 

τέλαθε. 

Χρύσανθος ἱερομόναχος Αἰτωλός, ἀδελφὸς τοῦ ἀοιδίμου 

“Κοσμᾶ, ἐπιστήμων πολυμαθής πάντα δὲ ἀποδοὺς ὑπὲρ τῆς ἐν 
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Χριστῷ ἀγάπης τῶν ἀδελφῶν, χαὶ ἑχυτὸν ἀπέδωχε τῇ χρείᾳ 

τῶν ἀδελφῶν - καὶ δὴ σχολεῖον. κοινὸν ἐν Νάξῳ συστήσας ἀμισθὲ 

ἐδίδασχε λογικά, ἐπιστημονιχά, τὸν εὐαγγελικὸν λόγον προθέ- 

μένος, δὶ οὗ χατεχόσμει τὰ ἤθη, συνέστη τὰ ὀρθὰ δόγματα, 

ὑπερεχδιχῶν τῆς ἀληθείας καὶ ἐχτίλλων τὰ πονηρὰ ζιζάνια 

διὰ πάσης ὁμιλίας. 

Κύριλλος ἱερομόναχος ἐκ Φουρνᾶς τῶν ᾿Αγράφων, Θεττα- 

λός, εἰδήμων τῶν λογιχῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν, ἐκ παίδων 

μοναχικῶς ἀχθείς, καὶ διὰ βίου ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων Γρα- 

φῶν σχολάσας, διὰ πάσης ὁμιλίας διδάσχων ἐν τῷ χοινῷ τοῦ 

ἁγίου ἴθρους τὴν πνευματικὴν καταρτίζει οἰκοδομήν, κοινὸς χρη- 

ματίζων διδάσχαλος πνευματιχός. 

Νικόλαος Μπάρχαοσις, εἰδήμων πάσης ἐπιστήμης καὶ λογι- 

χῆς τέχνης, διδάσχαλος χρημχτίτας τῶν υἱῶν τοῦ αὐθέντου 

Κωνσταντίνου Μουρούζ η βοεθόδα. 

. Ἔτη Μῆνες Πατριάρχαι Βασιλεῖς 

78] 2 Ὁ ᾿Ιωαννίχοις Γ΄. ὁ ἀπὸ Χαλχηδόνος ἡ 

πρῴην Ἰπεχίου. 

1163 ὅ ὅ,14 ἣμ. Σαμουὴλ Α΄. ὃ ἀπὸ Δέρχων Μουσταφ. Γ΄. 

1168 - ὅ) 4 » Μελέτιος ὃ Β΄. ἀπὸ Λαρίσσης 

1169. 4 ὙΌΣ Θεοδόσιος Β΄. ὃ ἀπὸ Θεσσαλονίχης. ; 

ΜΕΡῸΣ ΤΡΙΤΌΟΝ. 

Ὃ μὲν οὖν χατὰ τῆς ἐχχλησίας. τοῦ Χριστοῦ. μαινόμενος 

χλύδων οὕτω κορυφωθεὶς καὶ προσρήξας, διερράγη περιθλασθεὶς. 

χαὶ κατευνάσας ὁ δὲ παναγιώτατος οἰχουμενιχὸς. πατριάρχης. 

κύριος Θεοδόσιος ἐπειλημμένος, τῶν οἰάκων τοῦ θεοδμήτου με-. 

γίστου τούτου σχάφους τῆς ἐχχλησίας, ἐν πραύτητι καὶ ταπει-- 

γνώσει, δεδοιχὼς͵ καὶ τρέμων καὶ ἀεὶ ἀφορῶν πρὸς τὸν κυύερνήτην 

Χριστόν, χαὶ ἐν παντὶ ἐπικαλούμενος τὴν παρ. αὐτοῦ ὁδηγίαν 
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χαὶ ἀντίληψιν, χαὶ τὴν ὅλην τοῦ πλοίου σωτηρίαν, διέθυνεν 

εἰς τὸν χατὰ σχοπὸν λιμένα τῆς ἄνωθεν χλήσεως ἐπιπλέων 

εὐμαρῶς τοῦ πολυταράχου τούτου χαιροῦ τὰ κύματα: καὶ πρὸς 

μὲν τοὺς ἀρχιερεῖς ἀπέστειλε δὶ ἐγκυκλίων προσέχειν ἐπιμελῶς 

ἐχ. τῶν ποιούντων τὰ σχάνδαλα, τὸν δὲ λαὸν παρήνει ἐν ὑπο- 

μονὴ χαὶ τῇ εἰς θεὸν ἐλπίδι ἐργαζομένους τὸ ἀγαθὸν μὴ ἐκ- 

χαχεῖν ἐν ταῖς θλίψεσι, καὶ μηδεμίαν διδόναι ἀφορμὴν τοῖς 

ζητοῦσιν ἡμᾶς χαχοποιεῖν: ἐπεμελεῖτο δὲ χαὶ τῆς ἄλλης εὐ- 

σταθείας τῶν ἐκκλησιῶν, καὶ τὰς χρείας ῳχονόμει, καὶ πάντα 

ἐποίει ἐν συνέσει, τὸ εὐθὲς χαὶ ἀγαθὸν ἐν πᾶσιν αἱρούμενος. 

Ἐπεὶ δὲ ὁ σαλάκων Αρης ἐπλήγη καὶ ὁ κομπαστὴς Σε- 

ναχηρείμ, ὁ τότε ἀρχιστράτηγος καὶ ἐπίτροπος τῆς βασιλείας, 

τὴν ἐπὶ θάνατον κατεδικάσθη, συνεπαγόμενος χαὶ ἐκ τῶν ἡμε- 

τέρων τόν τε μέγαν διερμιηνευτὴν Νικόλαον Σοῦτζον μέγαν 

λογοθέτην τῆς ἐχχλησίας, χαὶ τὸν ἡγεμόνα τῆς Μολδαθίας 

Γρηγόριον Καλλιμάχην, διετάραξε μὲν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Χρι- 

στοῦ ἐπὶ μέρος ἡ τοιαύτη ἄδικος περιπέτεια τῶν δύο τούτων 

λαμπροτάτων ἀνδρῶν, ἀλλ᾽ οὐδένα μῶμον χοινὸν προσέθετο ἡ 

διαδολή, ὅτι τοῖς ὁμοδόξοις συνέπραττον, προδήλου οὔσης τῆς 

ἀδικίας ὡς δι αἰσχύνην ἰδίων ἀτυχημάτων τούτους χατεδίκα--. 

σαν, τὰ σφίσιν αὐτοῖς ἁμαρτήματα ἐργαζόμενοι" ἐπὶ τούτοις. 

οὖν ἀδίχως θανοῦσι λυπούμενος πατριχῶς συνήργει χαὶ συνέ- 

πρᾶττεν ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν συνειλημμένων τούτοις ὁ πα- 

ναγιώτατος χύριος Θεοδόσιος, χαὶ οὐδὲ χρημάτων, εἴπερ τις ἦν 

χρεία, ἐφείδετο, καὶ παντὶ τῷ δεομένῳ. ἕτοιμος ἦν. 

Οἱ δὲ τῆς Ρώμης θιχσῶται τὴν ὕπουλον συμμαχίαν μετὰ 

τῶν ᾿Οθωμανῶν κατὰ τῶν ὀρθοδόξων προσχρώμενοι, θάρρϑι φι- 

λικῷ ἐξητήσαντο χαὶ αὖθις παρ ἡμῶν ἀφελέσθαι τὰ προσχυ- 

νήματα τοῦ ζωοδόχου Τάφου, ἐλπίσαντες βεδαίως τυχεῖν ὁ δὲ 

τῶν ᾿Οθωμανῶν μονάρχης διὰ τὴν ἐνεργουμένην σύμπνοιαν ἀ- 

ποδεξάμενος τὴν μεσυτείαν, συνορῶν δ᾽ ἄλλως τὸ βίαιον, καὲ 
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τὸ τυραννιχὸν ἐχχλίνων διὰ τὴν πολλαχόθεν ἀνάγχην, ἐπηρώτα 

τὸν ἀρχιδικαστὴν καὶ ἀρχίθρησχον αὐτοῖς γνώμην χατὰ νόμον 

αἰτῶν" ὁ δὲ σχεπτέον εἰπών, χαὶ ἐπεὶ ἄλλως οὐχ εἶχε μαθεῖν 

ἀκριθῶς ἢ παρὰ τῶν ἡμέτερων τὰ ἡμέτερα, ἐπυνθάνετο ἐν ἀπορ-- 

ρήτῳ τῶν αὐτῷ προσιόντων τινὰ εὐσεθῆ ἰατρόν, ὅπως ἡμεῖς ταῦ- 

τα χατέχομεν" ὃ δὲ περὶ αὐτῶν ἀχριθῶς εἰπεῖν μὴ ἔχων, προσε- 

τάγη μαθεῖν, ἀλλ ἐν ἀπειλῇ μή τι ἔχπυστα ταῦτα γένηται" 

προσελθὼν οὖν ὁ εὐσεθὴς ἄρχων τῷ ἁγίῳ Πτολεμαΐδος χυρίῳ 

Σωφρονίῳ χαὶ πάντα διασαφήσας, ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴποι ὧφε- 

λείας ἐχόμενον" ὁ δὲ χατανοήσας τὴν ἀνάγχην, φρίχῃ συσ- 

πάντα ἐξειπεῖν τῷ μαχαριωτάτῳ ᾿Ιεροσολύμων κυρίῳ Ἑφραίμ, 

χαὶ μηδαμῶς φοθεῖσθαι, ὡς ἔχφορα γένοιτο τὰ λεγόμενα, χαὶ 

οἵαν παρ᾽ αὐτοῦ λάθη τὴν ἐντολήν, ταύτην ἐντελῶς χαὶ προ-- 

θύμως διενεργῆσαι" ὁ γὰρ χύριος ἐπέολεψεν ἡμῖν εἰς ἀγαθά, 

χαὶ ματαία ἡ ἐλπὶς τῶν δυτιχῶν. ᾿Απελθὼν τοίνυν χαὶ ἐντυ- 

χὼν μόνος μόνῳ τῷ μαχαριωτάτῳ πατριάρχῃ, διηγήσατο αὐτῷ 

ὅσα μυστιχῶς ἐνεπιστεύθη αὐτῷ ὃ μεγαλοδωοότατος αὐθέντης 

χαὶ ὑπέρτατος χριτής᾽ ὁ δὲ ἐπὶ τῇ ἀνενδότῳ χαὶ ἀναισχύντῳ 

τῶν δυτικῶν χαχονοία ἐπιστενάξας χαὶ τὴν αἴφνης μεταθολὴν 

τοῦ χρατοῦντος ἐχπλαγείς, κατέφυγεν εἰς θεὸν τὴν ἐξ ὕψους 

βοήθειαν ἐπικαλούμενος, μὴ δή, λέγων, αἰσχυνθείησαν ἐπὶ ἐμὲ 

οἱ ὑπομένοντές γε χύριε τῶν δυνάμεων, μηδὲ ἐντραπείησαν ἐπὶ 

ἐμὲ οἱ ζητοῦντές σε χαὶ τὰ σὰ περιέποντες ἴχνη ὁ θεὸς 

Γσραηλ!] τοιαῦτα δὴ προσευξάμενος χαὶ ἐπιστήσας, σύννους τε 

γενόμενος ἐξελὼν ἐχ τοῦ χαρτοφυλαχείου τὸν χώδιχα ἔχοντα 

τὰ ἀπὶ ἀρχῆς μέχρι καὶ αὐτοῦ τοῦ μονάρχου Μουσταφᾶ βασι- 

λιχὰ ἀλληλένδετα γράμματα ἐπικυροῦντα ἡμῖν τὴν χτῆσιν τῶν 

ἱερῶν προσχυνημάτων ἐν ἹἹεροσολύμοις, ἔνεγχε ταῦτα, ἔφη, ἐξ 

ὧν εἴσεται ὅσα δέοι μαθεῖν ὁ ἐπιειχέστατος ἡμῖν αὐθέντης. 

Οτε οὖν ἀνέγνω χαὶ ταῦτα ἐξηχριθώσατο ὁ ἀρχιδιχαστὴς 
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ἔγγραφον ἐποιήσατο τὴν ἀναφορὰν τῷ βασιλεῖ, ἀποφηνάμενος 

ὡς τὸ ἀφελέσθαι ἀφ ἡμῶν τὰ ἱερὰ ἐν Ἱεροσολύμοις προσχυνή-- 

ματα χαὶ ταῦτα δοῦναι τοῖς λατίνοις παρ᾽ αὐτῷ χεῖται, πλὴν 

οὔτε δίκαιον, οὔτε συμφέρον, οὔτε ἔνδοξον αὐτῷ ἐστι τοσού- 

τοις βασιλεῦσι χαὶ ἑαυτῷ ἀντιπράττειν. Οὕτως οὖν χαὶ αὖθις 

τῶν ἐλπίδων ἐξέπεσον, χαὶ τῶν ἱερῶν προσχυνημάτων ἀπέτυ- 

χον οἱ λατινόφρονες. 

᾿Επεὶ δὲ τοῦ πρόσω ἀπέτυχε, χαὶ Δαχίας ἀπωθεῖτο ὁ 

ὀτμανιχὸς ἴΑρης, χατὰ Δαχῶν παρασπονδήσας ἐξέμηνε, καὶ 

λεηλατῶν τοὺς ὑποφόρους ἠνδραποδίζετο, καὶ τὰ οἰκεῖα ξένα 

ποιούμενος χαὶ διαρπάζων ὡς ἀλλότρια, τὴν ἰδίαν παράνοιαν 

ἐπὶ τὴν γνώμην μεθίστη τοῦ πάσχοντος, ἀσίδας ὀνομάζων, 

χαὶ ἀποστάτας συχοφαντῶν ἐντεῦθεν δὴ πλῆθος ἀθώων εἰς 

βασιλεύουσαν αἰχμάλωτοι ἤγοντο, χαὶ πολλαχοῦ γῆς διεσπά- 

ρησαν" ἀλλ ἐν τοιαύταις ἀνάγκαις χαὶ περιστάσεσι τῆς εὐσε- 

θείας ἐνίκα ὁ ζῆλος, χαὶ ἡ χατὰ θεὸν ἀγάπη διέλαμπεν᾽ οἱ 

γὰρ εὐσεδεῖς χαὶ ὀρθόδοξοι ὑπὸ τὸ ὀθωμανικὸν κράτος παντα- 

χόθεν θλιθόμενοι ἐπιρρίψαντες εἰς θεὸν πᾶσαν ἐλπίδα, οὐχ ὅ- 

πως εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τῶν χρατούντων παραδόξως ἐπώρχη- 

σαν, ἀλλὰ χαὶ θησαυροὺς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῶν ὁμοπίστων 

ἀδελφῶν ἐξεχένωσαν, χαὶ τῶν ἀπαχθέντων αἰχμαλώτων ὀλίγοι 

διέλαθον, ὑπὲρ ὧν λύτρα οὐ χατεδάλοντο: οὐ γὰρ δὴ τοὺς εἰς 

ἀγορὰν προδαλομένους ἠλευθεροῦντο, ἀλλὰ χαὶ ἐκ τῶν οἴκων 

ἐλάμδανον ἁδροτέρᾳ τῇ πράσει καὶ πλείοσι χρήμασιν ἐξωνού- 

μενοι οὐδεὶς γὰρ χρημάτων ὑπὲρ ἐλευθερίας τῶν ὁμοδόξων 

ἐφείδετο, οὐ πένης, οὐ πλούσιος, οὐχ ἰδιώτης, οὐκ ἄρχων, ἀλ-- 

Χ ἰλαδὸν ἡμιλλῶντο, χαὶ ἰδίᾳ προσεδαπάνει ἑτοίμως ἕκαστος 

χαὶ ὑπερθαλεῖν τὸν ἕτερον χατεπούδαζε, χαὶ περιῃρεῖτο κόσμια 

γυναιχῶν, καὶ παρθένων ἀγάλματα ἀπεδίδετο, χαὶ νηπίων χρυ- 

σία ἁπαλαῖς ταῖς χερσὶν ὑπὲρ ἀδελφῶν ὑπὸ ψελλιζούσῃ τὴ 

γλώττῃ προτεινόμενα μητέρων ὑποθήκαις προσετίθει εὐσέδειαν. 
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Ταῦτα τοίνυν ὁρῶν κατετέρπετο ὁ παναγιώτατος κύριος Θεο- 

δόσιος, δοξάζων τὸν κύριον χαὶ δεύμενος, ἵνα περισσεύῃι τὴν 

εὐλογίαν αὐτοῦ καὶ χάριν εἰς τὸν εὐσεθῇ λαόν, "καὶ τὸν κοι- 

νὸν ἔνθεον ζῆλον διεκχκαίων τῷ αὐτοῦ ὑποδείγματι, ἕτοιμος ὧν 

καὶ τὴν ψυχὴν θεῖναι ὑπὲρ τοῦ καλοῦ ποιμνίου ὁ ποιμὴν ὃ 

καλὸς χαὶ τοῦ ἀρχιποίμενος Χριστοῦ μαθητής. 

Τὸ μὲν οὖν ἑόδομηχοστὸν ἔτος προΐει ἀρξάμενον, ἔτος 

τοῦτο τὸ λαμπρότατον 'χαὶ ἐπίσημον, ἐποχὴ μεγίστων πραγ- 

μάτων, ἀφ᾽ ἧς τοσαῦται ἐθνῶν μεταδολαὶ, καὶ τῆς ὀρθοδόξου 

ἐκκλησίας περιφανεῖς θρίαμδοι ἐν δὲ τοῖς ᾿Οθωμανοῖς μείζων ἦν 

ἡ συστροφὴ χαὶ ἡ ἑτοιμασία τοῦ πολέμου ἐπίλεχτος" παντα- 

χόθεν δὲ χαὶ οἱ φόθοι, ὅτι χαὶ διὰ θαλάσσης ἥκειν στόλος ἦ- 

χούετο, χαὶ διὰ ξηρᾶς ἐπήρχετο χαὲ ἐφηπλοῦτο θριαμθεύουσα 

ἡ τῶν Ῥώσσων δύναμις" πλείους δὲ χαὶ αἱ στρατιωτικαὶ ὕδρεις 

καὶ ἁρπαγαὶ, καὶ δύσχρηστοι αἱ ἐλπίδες, καὶ τὸ θράσος διά- 

χενον, ἐξ ὧν ἐν τῷ πρὸ αὐτοῦ ἔπαθον. Ἦρος γοῦν ἐπιλάμ- 

ψαντος, διήχει ἡ θάλασσα καὶ ἡ γῆ ἔστενε βαρυνομένη τῷ 

πλήθει τῶν ὅπλων, τῶν ἵππων, τῶν ἀνδρῶν, τῶν πλοίων καὶ 

τῇ ἄλλη παντοδαπῇ παρασχευῇ τοῦ "Αρεως" ἐσείετο δὲ χαὶὲ 

ἐθορύθει πᾶσα πόλις χαὶ χώρα διά τε τῶν παρόντων τὴν δυσ- 

χέρειαν καὶ τῶν ἐπιόντων τὴν προσδοχίαν. ᾿Αλλ ἐν πᾶσι 

τούτοις ἐχόμενος βεδαίας τῆς πρὸς θεὸν ἐλπίδος ὁ παναγιώ- 

τατος χύριος Θεοδόσιος, γενναίως προΐστατο τῶν ἐχχλησιῶν τοῦ 

θεοῦ, καὶ σὺν θεῷ ἀπεσόδει τὰς ἐπερχομένας πάντοθεν βλά-- 

θας, υηδαμῶς ἐχταρασσόμενος χαὶ χαταπτήσσων. ᾿Αλλ οὔπω 

ἐπὶ τῶν ᾿Ελλαδιχῶν λιμένων οἱ νέοι ᾿Αργοναῦται, καὶ ᾿Αργο- 

ναυτῶν εὐτολμώτερονυ Ῥῶσσοι προσωρμίσθησαν, καὶ τὰ παρα- 

θαλάσσια τῆς Ἠπείρου, τῆς Αἰτωλίας, χαὶ Πελοπόννησος πᾶσα 

ἐπανέστη τὴν φιλτότην ἐλευθερίαν ἀναζητήσουσα" τοῦτο δὴ 

συμπεσὸν κατεθρόησε χαὶ τὸν παναγιώτατον χύριον Θεοδόσιον, 

καὶ τὴν μὲν ὀχλώδη χαὶ ἀκέφαλον αὐτῶν ἐπανάστασιν εὐθὺς, 
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καταστῆσαι οὐχ εἶχε, τῶν πλειόνων ἐκεῖ ἀρχιερέων τῇ ὁρμῇ 

τοῦ λαοῦ συναρπαγέντων, τὸ λοιπὸν γοῦν αὐτῶν περισῶσαι ἐ- 

σπούδαζεν, ἐπιττείλας εἰς ᾿Ιωάννινα, και ἔΑρταν, καὶ ᾿Αθήνας, 

ἐπιτιμῶν χαὶ ἐλέγχων ἐχείνους τῆς ἀτάκτου ὁρμῆς, καὶ περι- 

στέλλων τούτους. εἰς τὰ δέοντα" ἔγραψε. δὲ καὶ αὖθις ἐν πάσῃ 

κύκλῳ ἐπαρχίᾳ προσέχειν ἐπιμελῶς καὶ μὴ ἀνοήτως ἐμθάλλειν 

ἑαυτοὺς, εἰς ἀνοσιώτατον κίνδυνον, ἐλπίσι ματαίχις παραλογι- 

ζομένους, μήτε. καιροὺς. διακρίνοντας, μήτε τοὺς ἐχθροὺς, τῶν 

φίλων, καὶ τῶν. ὑποχριτῶν. τοὺς ἀληθεῖς διαγινώσχοντας ἱ 

᾿Αλλὰ Πελοπόννησον ἤδη εἰπὼν πῶς ἂν ἀδαχρυτὶ παρέλ- 

θοιμοι; τίς δέ μοι θρῆνος, καὶ πηγὴ δακρύων ἄρκιος; τίς δὲ 

λόγος εἰπεῖν. ἱκανὸς, οἷα καὶ ὅσα χατ' αὐτὴν τότε ἐγένετο βαρ- 

δαρικῆς. θηριωδίας καὶ ἀπανθρώπου ὠμότητος ὑπερθολὴν πᾶσαν 

παρελάσαντα; ἯἩ. μὲν. οὖν ἀναστάτωσις κατ' αὐτὴν τὴν ἐχ τῆς 

συμφύτου. ὁρμῆς πρὸς τὴν ἐλευθερίαν ἔσχεν ἀρχήν: ταύτην 

γὰρ κατιδόντες μᾶλλον ἐπίρροπον ἐν αὐτοῖς, δι ἀφανοῦς σχευω- 

ρίας. ἠρέθισαν, ὁποῖοι ποτὲ ἦσαν οἱ πρὸς ταῦτα. παρορμῶντες, 

χαὶ διεγείροντες, φεναχισμοῖς χαὶ ἀπάταις. πάντα λογισμὸν ἔμ.- 

φρονα. παρωσάμενοι καὶ. εἰς. τηλικοῦτον δολίως ἐμθαλόντες τὸν 

κίνδυνον: ἡ δὲ τῶν τοσούτων καὶ. τοιούτων συμπάντων χαχῶν 

ἡ καταθολὴ τὴν λῃστρικὴν χαὶ ἀπηνεστάτην γνώμην τῶν 

Μανιατῶν οἷδε πηγήν. Τῶν γὰρ Ῥωσσιχῶν. βάρεων εἰς ᾿Αδα- 

βῖνον περιπλεουσῶν καὶ. πανταχόθεν. περιόπτων οὐσῶν, σύμπας 

ὃ λαὸς ἅμα συνεχινεῖτο χαὶ ἐθορύδει, καὶ ὡς εἶχεν ὡπλίζετο, 

χειρῶν. μιίντοι ἀδίχων. οὐκ ἦρξεν, ἀλλὰ τῆς ἰδίας ἐλευθερίας 

ἐρῶν- ἡγεμόνος ἐδεῖτο, καὶ στρατηγοῦ σώφρονος, ὥστε ἢ τὰ 

ἐπιόντα κακὰ ἐχφυγεῖν, ἢ τὸ ἐφιέμενον διαπράξεσθαι. ἀλλ᾽ οἱ 

μὲν. διαταράξαντες ἐπίοουλοι μᾷλλον. φανέντες ἀπῴχοντο. οἱ 

δὲ. συνίσταντο συστρεφόμενοι. ἀχκέφαλοι, χαὶ ἄναρχοι, χαὶ ὅλως 
᾽ Ζ ἀσύστατοι, μηδέπω. μεμαθηκότες. μήτε ὧν δέοι φυγεῖν, μήτε 
Ψ ἅπερ. ὥφειλον. ἐξεργάσασθαι. πολλοὶ. δὲ καὶ τῶν συνετῶν καὶ 
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πλουσίων χαὶ ἀρχιερέων αὐτῶν, ἰδόντες τὴν ἄλογον καὶ ἀσύ- 

στατον τούτων ὁρμὴν φυγῇ εἰς τὰς νήσους διεσώθησαν: χατε- 

βόων δὲ αὐτῶν χαὶ οἱ ἐν τῇδε τῇ χερρονήσῳ ᾿Οθωμιανοί, ἡγε- 

μόνα ζητοῦντες ᾧ ἂν δόντες καὶ λαθόντες πιστὰ ὑποταγείε- 

σαν᾿ ἀλλ ὁ ὄχλος οἰστρούμενος τῷ μύωπι τῆς καχεντρεχοῦς 

ἀλογίας, μηδένα χαλινὸν ἔχων, διέθεεν ὡς ἵππος ἐν πεδίῳ κρο- 

αίνων, ἀπολυθεὶς, μᾶλλον δ᾽ εἰπεῖν διαταμὼν τοὺς δεσμοὺς τῆς 

ἐξουσίας, καὶ μήτε τὸ παρὸν συντάττειν ἐπίστατο, ἀνδρῶν 

στρατηγῶν μὴ παρόντων, μήτε τὸ ἐσόμενον ἐπισχέψασθαι οἷ- 

ός τε ἦν᾽ μετεφέρετο οὖν συμπίπτων, χαὶ συνέθες κυμαινόμε- 

γος, χαὶ ἠστάτει συναθροιζόμενος, χαὶ οὐδὲν τῶν δεόντων ἐ- 

ποίει, οὐδὲ ποιεῖν εἶχε, πλὴν ἔχαιρεν ἐλευθερίας δῆθεν τυχών" 

ἐδόχει γὰρ ταύτης ἀπολαύειν, τῆς ἐξουσίας οὕτως ἀπολυθεὶς 

χαὶ ἀφηνιάσας παραλογώτατα᾽ ἐν δὲ τῇ τοιαύτῃ συστροφῇ καὶ 

ἀταξίᾳ εἰσπεσόντες οἱ Μανιᾶται ἀρχηγοὶ, οὐκ ἐλευθερίας ἀλλὰ 

κακῶν ἁπάντων ἐγένοντο, βαρθαριχὴν ὠμότητα καὶ λῃστρικὴν 

θηριωδίαν χατὰ τῶν ᾿Οθωμανῶν ἐπιδείξαντες, ἀνιλεῶς χαταχό- 

πτοντες, χαὶ βαρθαριχῶς καὶ ἀπανθρώπως διατέμνοντες, καὶ 

χκατασφάττοντες γέροντας ἀσθενεῖς, γυναῖκας ἐγχκυμονούσας, παρ- 

θένους ἁπαλὰς, νήπια ὑποτραυλίζοντα, πᾶσαν ἡλικίαν χαὶ τά- 

ξιν, καὶ τῷ καθ᾽ αὑτοὺς ὑποδείγματι πολλοὺς τῶν ἄλλων πράτ- 

τειν τὰ ἶσα παρορμήσαντες. 

Ἐντεῦθεν τοίνυν μανιχὴ χαὶ θηριώδης ἡ συστροφὴ καὶ 

ἡ ἐπανάστασις προώλης καὶ ἐξώλης ἐν τῇ Πελοποννήσῳ ἐγέ- 

νετο ταύτῃ δὲ προσχὼν ὁ τοῦ βασιλικοῦ στόλου τῶν Ῥώσσων 

ἡγεμὼν ᾿Αλέξιος ᾿Ορλόφιος, ἐπειράσατο χρήσασθαι χατὰ τῶν 

ἐχθρῶν, ὑπὲρ τῆς τῶν ὁμοπίστων ἐλευθερίας: ὡς δὲ ταύτην 

ὀχλώδη χαὶ ἀσύστατον χατέμαθε, δυσχρηστήσας παρῆχε, τὸν 

ἐχθρικὸν στόλον ἀναζητῶν. Οἱ δὲ τῶν κενῶν ἐλπίδων ἐκπεσόν- 

τες, οἱ μὲν Μανιᾶται εἰς τὰ ἴδια σπήλαια χαὶ τοὺς δυσάντεις 

αὐτῶν αἰγίλωπας χατέφυγον, συνεπαγόμιενοι πολλοὺς ἐκ τῶν 
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ἔξωθεν: οἱ δὲ εἰς τὰς ᾿Ηπειρωτιχὰς νήσους χαὶ Κυθήραν ἐσώ- 

θησαν, οἱ πλείους δὲ ὡς πρόδχτα, φεῦ μοι, σφαγῆς ἀπελείφθη- 

σαν. Οἱ γὰρ ᾿Οτμανοὶ ἐκ πάσης ᾿Αχαΐας καὶ Θετταλίας, συμ- 

πάσης Ἠπείρου καὶ τῆς ἐπέκεινα ᾿Ιλλυρίδος ἀγεληδὸν συρρεύ- 

σαντες, υηδενὸς ἀνθισταμένου καὶ ἀντιθαίνοντος χατά τε τὸν 

Ἰσθμὸν χαὶ τὴν παραλίαν ἑκατέρου τοῦ χόλπου, ὡς λύχο. αἵ- 

μοθόροι πολλῷ τῷ μέτρῳ ὑπερήλασαν τῶν Μανιατῶν τὴν ὡ- 

μότητα: οὐ γὰρ τοῖς μιαιφόνοις ἀπῆν ὅσα ποτὲ ἐφάνη χαλε- 

πωτάτης ἀπηνείας καὶ ἀπανθρώπου γνώμης ἐπινοήματα, ἀλλὰ 

χαὶ ὅσα οὐδέπω ἐν ἐφόδῳ ἐχθρικῇ χειρὸς καὶ γνώμης ὑπῆρξε 

τολμήματα προσεπενοεῖτο χαὶ ἐξευρίσχετο, χαὶ οὐδὲ κόρον εἶχε 

λαφύσσον αἱμάτων τὸ βάρόχρον. ἐλύσσχ δὲ χαὶ χρημάτων, καὶ 

τοῖς προχειμένοις μὴ ἐπαρχούμενον, ἀνερευνῶν τοὺς ἔχειν τι 

ὑπονοουμένους χκατέχαιέ τε χαὶ ὠδελίζετο ὡς μή τι λάθη χρου- 

πτόμενον. Τοσχύτῃ γοῦν μανίᾳ τῶν ἀπανθρωποτάτων τελχί- 

γων καταπορθουμένης πάσης πόλεως καὶ χώρας καὶ ἁπλῶς οἱ- 

χήσεως τῶν ἐν Πελοποννήσῳ χριστιανῶν, οὐδὲ τῶν ὀρέων τὰ 

χρησφύγετα χαὶ ἀπόχρυφα ἄντρα χαὶ διασφάγας χαὶ μυχοὺς 

γῆς ἀνερευνήτους παρῆχαν, ἀλλὰ πάντα λεηλατοῦντες καὶ ληῖ- 

ζόμενοι, ὅτε ἐκ πάσης ἡλικίας χαὶ τάξεως αἱμάτων πλειόνων 

ἀθώων τοῖς ρείθροις τὴν γῆν ἔοσψαν, καὶ πάντα πλοῦτον φα- 

γερὸν χαὶ ἀφανῆ ἔκ τε τῶν ἱερῶν, χαὶ τῶν ἁπλῶς οἴχων καὶ ἐξ 

ἑνὸς ἑχάστου συνήθροισαν ἔσχατον ἠνδραποδίζοντο. ᾿Αλλὰ ἐν 

οἷς φιλοχρηματοῦντες μᾶλλον ἐφιλανθρωπεύοντο οἱ βάρθαροι, 

τούτοις μᾶλλον οἱ δυστυχοῦντες ἐπωλοφύροντο, πατέρες τέ- 

χνων διαχωριζόμενοι, χαὶ ἀνδρῶν τιμίων σώφρονες γυναῖχες ἀπο- 

σπώμεναι, ἀδελφοὶ τ᾽ ἀδελφῶν στερούμενοι, καὶ νεογνὰ τέχνα 

τῶν μητριχῶν ὠλένων ἁρπαζόμενα, παρθένοι τε τρυφεραὶ τῶν 

θαλάμων ἐκπίπτουσαι, ὑπὸ χειρῶν βαρθάρων ἑλχόμεναι, συγ- 

Ὑενεῖς συγγενῶν καὶ φίλοι φίλων χαὶ οἰκείων οἰκεῖοι χωρὶς ἀπα- 

γόμενοι καὶ καταδουλούμενοι: οὐ γὰρ ἐλύπει αὐτοὺς τὸ θανεῖν, 
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ὡς τὸ ἀπ ἀλλήλων εἶναι καὶ παθεῖν τι τῆς εὐσεθείχς ἀνάξιον, 

ὑπὲρ ἧς πάντα δεινὰ ἐχαρτέρησαν" οὐδὲ γὰρ ἐν τοσούτοις μυ- 

βίοις θανοῦσι τῆς εὐσεύείας τις ἐχπέπτωχεν. 

Ἵνα δὲ μὴ τέλεον ἐρημώσῃ τὴν γῆν ἡ τῶν ᾿Αλθανῶν ἀπή- 

γεια, ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς ἀπολύων τὸν λαὸν τῆς ἐνοχῆς, 

ὥστε μηδένα τοῦ χοιποῦ ἐγκαλεῖν, ἀμνηστείαν συμπάντων τῶν 

χαχῶν διαχκηρύττων χαὶ βεδαιῶν: ἀπέστειλε δὲ χαὶ ὁ πανά- 

Ὑιώτατος κύριος Θεοδόσιος νέους ἀρχιερεῖς εἰς "πάσας τὰς ἐπαρ- 

χίας τῆς Πελοποννήσου, διὰ βασιλικῶν γραμμάτων συνιστῶν εἷς 

περιποίησιν τοῦ ὑπολειφθέντος εὐσεδοῦς λαοῦ, χαὶ ἀξιόλογον 

προστασίαν καὶ ὑπερόσπισιν ἰσχυρὰν, ὥστε καθ᾽ ἕνα ἀποχαθι- 

στάνειν εἰς τὰ οἰκεῖα, ἐξαιρουμένης τῆς βίας καὶ πλεονεξίας 

καὶ τῆς ἄλλης ἁρπαγῆς καὶ ἀδιχίας τῶν ᾿Οθωμανῶν. Ταῦτα 

μέντοι χαὶ ὅσα ἐφεξῆς ἐπηχολούθησεν ἐν τῇ ἐθνιχῇ χαὶ πολε- 

τικῇ ἱστορίᾳ πάντα ἀχριθῶς καὶ εἰς πλάτος συγγέγρχπται" το- 

σοῦτον δὲ ἐπὶ τῶν παρόντων εἰπεῖν ἄξιον, ὅτι ἐχ τῆς Μαΐνης 

πρῶτον ἀρξαμένης τῆς ἀδικίας κατὶ αὐτὴν ὕστατα ἡ ἐχδίκηδις 

Ὑέγονεν᾽ ἐντεῦθεν γὰρ παρορμ:ηθέντες οἱ λοιποὶ Πελοποννήσιοι 

ἐλευθερίας μὲν ἀπέτυχον, ἔόλαψαν δὲ τοὺς συνοίκους ᾿᾽Οθωμα- 

γούς- οἱ δὲ τοὺς ᾿Αλθανίτας ἀποδεξάμενοι καὶ δ αὐτῶν πέ- 

ρᾶν τοῦ διχαίου τιμωρήσαντες, ὕστερον ὑπ᾽ ᾿Αλδανιτῶν τὰ χεΐ- 

ριστα ἔπαθον: τούτων δ᾽ αὖ τελευταῖον διεφθορότων, χαὶ ὑπὸ 

τῶν χριστιανῶν καὶ τῶν ἐχτὸς ᾿Οσμανλίδων χαταχοπέντων χαὲ 

λαθόντων τῆς χαχίας αὐτῶν τὰ ἐπίχειρα, ὑπὸ ποινὴν ἔσχα- 

τὸν καὶ οἱ Μανιᾶται ἐγένοντο. Οὕτω τῆς δίκης ἐπὶ πάντα ὕ- 

δριστὴν ἐπεζεσιούσης, πᾶσα ἀνομία καὶ ἀδικία τιμωρέϊται καὶ 

ἀολάζεται πρὸς σώφρονα βίον τῶν συμδιούντων ἐθνῶν. 

Κατ αὐτὸ τὸ ἑδδομηκοστὸν ἔτος ἐν μηνὶ ᾿ἀπριλίῳ τοῦ 

μακαριωτάτου πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυρίου ᾿Εφραὶμ πρὸς 

χύριον ἐχδημήσαντος, συναινέσει, γνώμῃ, καὶ σπουδῇ, χαὶ συν- 

δρομῇ ἁπάντων τῶν ἁγιοταφιτῶν ἐχλεχθεὶς πατριάρχης ὃ μὴ- 
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προπολίτης Πτολεμαΐδος κύριος Σωφρόνιος προεθιδόσθη εἰς τὸν 

ἁγιώτατον ἀποστολιχὸν θρόνον Ἱεροσολύμων, γενομένης κανο- 

νικῆς τῆς μεταθέσεως, χαὶ φαιδροτάτης τῆς πανηγύρεως τῶν 

ξὐσεοῶν χριστιανῶν" ὅσον γὰρ ἐλύπησε τοὺς ὑπὸ τὸν ἀποστο- 

λικὸν ἁγιώτατον θρόνον τῶν Ἱεροσολύμων εὐσεθεῖς, καὶ τοὺς 

ἐν τῇ μεγαλοπόλει ταύτῃ καὶ πολλοῖς ἄλλοις μέρεσιν ἡ στέ- 

ρῆσις τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου ἀοιδίμου πατριάρχου 

Εἰ φραίμ, τοσοῦτον «εὔφρανεν ἡ χατὰ κοινὴν συναίνεσιν ἐχλογὴ 

καὶ διαδοχὴ τοῦ ἀποστολιχοῦ τούτου θρόνου ἡ εἰς τὸν μακα- 

φιώτατον χύριον Σωφρόνιον, ἐπειδὴ ἀμφότεροι καὶ εἰς ἀρετὴν 

καὶ εἰς μάθησιν τὸ ἶσον εἶχον χλέος, χαὶ πολλῆς τῆς εὐλα- 

θείας καὶ ἀγάπης ἠξιοῦντο παρὰ πάντων τῶν εἰδότων, ἢ καὶ 

ἁπλῶς ἑωραχότων αὐτούς: οὕτω γὰρ χατάδηλος ἦν αὐτοῖς ἡ 

ἀρετὴ καὶ θαυμαστὴ ἡ περικεχυμένη χάρις. 

Ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἦσαν οἰκοῦντες ἐν τῷ ὄρει τοῦ "Α- 

θωνος πρῴην πατριάρχαι τρεῖς, ὅ, τε παναγιώτατος χύριος Κύ- 

ριλλος ὁ Ε΄, καὶ κύριος Σεραφεὶμ ὁ Β΄, χαὶ χύριος Σχμουὴλ ὁ 

πρῶτος" ἀλλ ὁ μὲν παναγιώτατος χύριος Κύριλλος ἦν ἐφησυ- 

χάζων ἐν τῇ σκήτῃ τῆς ἁγίας ἔΑννης καὶ ὁσίως ἐπιδιῶν χαὶ 

ἀναθάσεις προδαίνων τὰς ὑψοποιοὺς εἰς θεόν- ὁ δὲ παναγιώ- 

τατος κύριος Σαμουὴλ δὲ ἀδείας βασιλικῆς ἐπανῆλθεν εἰς Κων- 

σταντινούπολιν ὁ δὲ κύριος Σερχφεὶμ, εἴτε φόθῳ τῆς κατ αὐ- 

τοῦ γενομένης ἐν τῇ πατριαρχείᾳ διαδολῆς, εἴτε παραλογισμῷ 

ἑτέρῳ μὴ χαθήχοντι, δραπέτης γενόμενος κατέφυγεν εἰς τὸν 

βασιλιχὸν στόλον τῶν Ῥώσσων, ὅτε τὸ Αἰγαῖον περιέπλεε πέ- 

λαγος" ἀπελθὼν οὖν καὶ ἐντίμως ὑποδεχθεὶς ὑπὸ παντὸς τοῦ 

φιλοχρίστου στρατοῦ, χαὶ δεξιωθεὶς ὑπὸ τῶν ναυάρχων χαὶ τοῦ 

ἡγεμόνος, οὐχ ἐν τοῖς ἰδίοις ὁρίοις διέμεινεν, οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν αὐτῷ 

χαθηκόντων ἔστη, ἀλλ ἐγκυχλίους ἐπιστολὰς ἀναχλητιχὰς εἰς 

τὴν ἀπὶ ἀρχῆς ἐλευθερίαν καὶ προτρεπτικὰς εἰς ἀνταρσίαν ἐπι- 

πέμψας εἰς τὰς κύχλῳ πόλεις καὶ νήσους διηρέθιζε τὸ ἑλληνι- 



288 ΣΙ ΡΤ ΟΥ̓ ΜΙΆ ΚΙ ΡΆΠΝ ΟΥ 

χὸν εἰς ἀποστασίαν, μηδαμῶς λογισάμενος ὡς ἀνοίχειχ καὶ ἀ- 

πάδοντα τοῦ ἐπαγγέλματος αὐτῷ ἐποίει, χαὶ τοῦ χαρακτῆρος 

ἀλλότρια, εἰς σφαγὰς χαὶ φόνους διεγείρων τὸν λαόν, χαὶ τοι- 
“ " ᾽ ᾿ “-“᾿ " » ων 93 Ῥ " » 

αὔτα οἷχ οὐδεὶς τῶν πρὸ αὐτοῦ ὀρθοδόξων χαὶ ἀποστολιχῶν 

πατριαρχῶν πώποτε ἀρούνναν οὐδὲ τολμήσαι ἂν τὴν ἰδίαν 
᾽ Α 

ἀξίαν καὶ τάξιν τηρήσειεν, τῆς εἰρήνης διδάσχαλος χαὶ τοῦ 

πραέος Χριστοῦ ΠῚ ἧς γνωριζόμενος. Τί γὰρ καινὸν ξίφει 

καὶ πνεύματι; ἢ τί χαὶ γραμμάτων τοιούτων ἔδει; ἔδει στρα-- 

τηγοῦ ἡγεμόνος διχχίου χαὶ σώφρονος, χαὶ τύχῃ χρῆσθαι εἰ- 

δότος ἢ μαθεῖν θέλοντος “ τοιαύτης γὰρ ῬΡωσσ!ιχῆς δυνάμεως χαὶ 

ἑλληνικῆς ὁρμῆς εὐτυχήσας, πλείω χαὶ μείζω ἂν ἐχατόρθωσεν. 

οὐχ ἔδει οὖν ἐχ υηδενὸς τρύπου τοιχῦτα γράφειν χαὶ ἐπιστέλ- 

λειν τὸν χύριον Σεραφείμ, ἐπιλογισάμενον τὴν ἐκ τούτων χαὲ 

ταῖς λοιπαῖς ἐχχλησίαις βλάδην ὁ δὲ μηδὲν περὶ τούτων ὀρ- 

θῶς νοήσας, καὶ χαχῶς βουλευσάμενος ἀπέστειλεν. 

Ἧχον δὴ τὰ γράμματα καὶ εἰς Εὔριπον χαὶ εὐθὺς λαδών 

τις ἀνήν:γχε τῷ τότε μητροπολίτῃ Εὐρίπου Γεδεών: ὁ δὲ 

περικλείσας τάχιστα δι ἡμερῶν τεσσάρων ἀπέστειλεν εἰς Κων- 

σταντινούπολιν" λαῤὼν οὖν ταῦτα ὁ παναγιώτατος χύριος Θεο- 

δόσιος χαὶ προσγράψας καταφορὰν προσήχουσαν. χατὰ τοῦ Σε- 

ραφεὶμ ἀπέστειλε τῷ μεγάλῳ λογοθέτῃ τῆς βασιλείας, δι αὐ- 

τῆς δηλοποιήσας τῷ χράτει, ὅτι ὁ χατεγνωσμένος χαὶ ἀπό- 

όλητος τῆς πατριαρχείας Σεραφεὶμ ὁ ὑπὸ παντὸς τοῦ κλήρου 

καὶ τοῦ λαοῦ, μάλιστα παρὰ τῶν ἀρχιερέων μισούμενος διὰ 

τὴν πλεονεξίαν χαὶ τὰς δνδλφικ χαὶ τὸν διάκενον αὐτοῦ τύφον 

εἰς ἔπαρσιν, τοιαῦτα χατεπε εἐχείρησεν ἀνοηταίνων χαὶ μάτην 

δοξομανῶν" ἀλλ ἐκ τῶν τοιούτων αὐτοῦ ἐπιχειρημάτων οὐδε- 

μία ταραχὴ χαὶ βλάθη ἂν γένοιτο" καὶ περὶ τούτου αὐτὸς 

μετὰ τῆς περὶ αὐτὸν συμπάσης τῶν ἀρχιερέων συνόδου πάρε- 

στιν ἐγγυητὴς ὑπὲρ παντὸς τοῦ εὐσεθοῦς λαοῦ ἐν τὴ γομίμῳ 

ὑποταγῇ. Ταῦτα τοίνυν μαθὼν ὁ πολυπράγμων μονάρχης, 
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ἐπήνεσε τῆς ἀγρύπνου προσοχῆς τὸν παναγιώτατον χύριον 

Θεοδόσιον ἀποδεξάμενος τὴν παρ αὐτοῦ περὶ τοῦ λαοῦ μαρ- 

τυρίαν: οὐ γάρ ποθεν πρότερον περὶ τούτου ἔλαθεν οὐδὲ μι- 

χῤὰν εἴδησιν: τῇ δ᾽ ἐφεξῆς πολλοὶ ταχυδρόμοι ἐφοίτων, χαὶ 

μυρίαι ἀγγελίαι ἐπήρχοντο, χαὶ χατεθόων τοπάρχαι, φρουράρ- 

χαι, δεχατευταί, χριταί, ὑποστράτηγοι, στρατηγοί, ἔπαρχοι, 

ἀνθύπατοι, σατράπαι καὶ ἡγεμόνες τοῦ πατριάρχου τῶν Ρω- 

μαίων, μηδὲ εἰδότες οἱ πλείους διχχρίνειν τὸν γράψαντα, ὅτι 

ἀνταρσίαν γενικὴν διεγείρει, καὶ τὸν λαὸν ἀποστατεῖν ποιεῖ 

διὰ γραμμάτων" ἀπέστειλε δὲ ὁ παναγιώτατος κύριος Θεοδό- 

σιος καὶ ἐγχυχλίους ἁπανταχοῦ νουθετικὰς ἐπιστολὰς προτρέ- 

πὼν τὸν λχόν, ὥστε προσέχειν γουνεχῶς ἐκ τῶν ἀνοήτων τολ- 

μημάτων τῶν ἀπονενοημένων προσώπων, ἐξ ὧν ἕνα χαὶ τὸν 

πατριαρχεύσαντα Σεραφεὶμ. γινώσχοντας, ἀπορρίπτειν χαὶ ἐξου- 

θενεῖν, καὶ παρρησίᾳ καταχαίειν, εἴπου εἰς τὸ φανερὸν ἔλθωσι, 

τὰς διχσπαρείσας ἀποστατικὰς αὐτοῦ ἐπιστολάς - συνεπέστειλε 

δὲ χαὶ τὴν καθαίρεσιν αὐτοῦ, δὲ ἧς ὡς ἀποστάτην χαὶ ταρα- 

χοποιὸν χαὶ δημεγέρτην χαὶ ἄνδρα αἱμάτων ἡ ἐνδημοῦσα ἐν 

Κωνσταντινουπόλει ἱερὰ τῶν ἁγίων ἀρχιερέων σύνοδος μετὰ 

τῆς αὐτοῦ παναγιότητος ἀπεγύμνου πάσης ἱερατικῆς ἀξίας χαὶ 

τάξεως χαὶ ὅλως καθῇρε΄ χαὶ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς μεγάλης 

ταύτης πόλεως ἐδημοσίευσε χαὶ προσέταξεν ἐν παντὶ τόπῳ 

ἀναγνωσθῆναι, ὥστε ἰδιώτην διόλου γινώσκοντας κατολιγωρεῖν, 

καὶ ἐξουθενεῖν ἀνυποστόλως, εἰ ἔτι διαταράττειν ἐπιχειροίη. 

Οὕτως οὖν συνετῶς οἰκονομήσας σὺν θεῷ διεσχέδασε καὶ τὴν 

ἐκ τῶν γραμμάτων τοῦ προπατριαρχεύσαντος Σεραφεὶμ. χατὰ 

παντὸς τοῦ γένους βλάθην ὁ παναγιώτατος χύριος Θεοδόσιος. 

Ἔχ δὲ τῆς τοιαύτης φυγῆς τοῦ πατριάρχου Σεραφεὶμ, 

ἐζημιώθη καὶ τὸ χοινὸν τοῦ ἁγίου θρους, τοῦ βασιλέως ἐκχεῖ 

ἀποστείλαντος, χαὶ τὴν ἀχίνητον περιουσίαν τοῦ φυγόντος ἐχ-- 

τιμήσαντος, καὶ πρόστιμον οἱονεὶ ἀπροσεξίας τοῖς ἐχεῖ παροι- 
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χοῦσι θεμένου οὐ γὰρ εἶχον ὃν ἐξωνεῖσθ ἱκίας. καὶ λέ -ν. γᾶρ εἶχον χαιρὸν ἐξωνεῖσθαι οἰχίας χαὶ λί- 

θων οἰχοδομιάς᾽ διότι χατεθσρύνοντο χρέεσι, συνεισφοραῖς τε χαὲὶ 

ἀπαιτήσεσι, καὶ μυρίαις τῶν Θεσσαλονιχέων ᾿Οθωμανῶν κατα--. 

δυνφστερις. ᾿Αλλ οἱ μὲν ἐν μοναστηρίοις οὕτως ἀπαιτούμιενοι 
Ὶ - , ΑΚ ΤΥ ς ᾿ ε Μ 

καὶ ἅπερ οὐχ εἶχον, ἐταλαιπώρουν, μηδ᾽ ἐξιέναι καὶ ὡς ἔθος 

ἐλεημοσύνας τ παρὰ τῶν χριστιανῶν τ ως ν δυνάμενοι" οἱ δὲ 
» “ [2 , ; 

ἐν ταῖς σκήταις διεφέροντο διά τινα μιχρὰν μὲν κατ᾽ ἀρχὰς ζή- 
διι ᾿" ὮὌἮ ᾽ " 

τῆσιν, ὕστερον δὲ διαφορὰν χαὶ ταραχὴν οὐ μιχρὰν χαὶ σχίσμα 

ἐμποιοῦσαν. 

Αὕτη δὲ ἦν περὶ χολύῤων χαὶ μνημοσύνων με- 
- ᾽ χὰ «»» » ρικῶν. Εἰώθεσαν γὰρ οἱ ἔξω τοῦ Ὄρους χριστιανοὶ τὰς ἐλεη- 

μοσύνας αὐτῶν διανέμοντ τες εἰς πτωχοὺς χαὶ εἰς ἐχχλησίας χαὶ 

μοναστήρια, διδόναι χαΐί τινας εἰς τὰς σχήτας, ὑπὲρ ὧν οἱ ὁσίως 

ὰ “ Ν ᾿ ε Ὦ» . Ἃ“σ μ Ἴ -- δι" δ «- ἐκεῖ βιοῦντες, ἀμειθόμενοι τῆς χαλῆς γνώμης, προσευχὰς χαὲ 
»" , 

δεήσεις ποιοῦνται πρὸς χύριον, καὶ θανόντων τῶν ἐλεησάντων 

ὀνομαστὶ αὐτῶν μνημόσυνα. Ταῦτα γοῦν τὰ μνημόσυνα ἐποίουν 

οἱ ἀσχηταὶ ἀπ ἀρχῆς ἐν σαθύάτῳ, ὅτε ἡ ἐχχλησία -καθόλου 

ἐνδιατάχτως ἐχτελεῖ τὰ χοινὰ τῶν ἐν εὐσεθεῖ τῇ πίότει τε- 

λειωθέντων μνημόσυνα, προθέντες τὰ νενομισμένα χόλυδα, καὶ 

ὀνομαστὶ μνημονεύοντες τῶν αν ὀνν ἐχείνων θανόντων καὶ 

ἰδίᾳ ὑπὲρ αὐτῶν εὐχὰς ποιοῦντες " ὥφειλον δὲ συνέρχεσθαι πάν-- 

τες, καὶ υηδένα τῶν ἐλεημοσύνην λαθόντων ἀπιέναι, ὡς χατ᾽ 

ὀφειλὴν συνερχόμιενοι" ἐπεὶ δὲ ἐν σαθόάτῳ συνέῤαινεν ἀπεῖναι 

πολλούς, ὅτι ἐν τούτῳ χαὶ εἰς Κάρας ἀπιέναι χαὶ τὸ ἐργόχει- 

ρὸν τῆς ἑόδομιάδος ἀπεμπωλεῖν εἰώθασιν, ἔδοξέ τισι μεταθεῖναι 

τὰ μερικὰ μνημόσυνα, χαὶ μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τῆς. θείας 

λειτουργίας ἐν τῇ χυριαχῇ, ὡς ἐπὶ θανόντος ἀδελφοῦ προσε- 

πιψάλλειν νεχρώσιμα, προτιθεμένοις χόλυῤα, χαὶ ὀνομαστὶ μνη- 

μονεύειν τοῦ προθανόντος ἐλεήμονος χριστιχνοῦ εὐχομένοις ὑπὲρ 

αὐτοῦ: τοῦτο γοῦν χαινοτομία τοῖς ἄλλοις ἐδόχει, χαὶ τῆς 

χαλῆς τάξεως ἀνατροπή. Εἶτα τῆς συζητήσεως προχγομένης, 
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οὕτως ἁμαρτῶνες χαὶ ἔνοχον χρίματος, ὡς χαὶ αἱρετικοὺς ὑπο- 

λαμθάνειν τοὺς τὴν τάξιν μεταποιοῦντας καὶ τὰς ἡμέρας τῶν 

μνημοσύνων ἐναλλάσσοντας. 

Ἐντεῦθεν δὴ ἀρξάμενον τὸ ζήτημα ἐκχοινοῦτο ἐν παντὶ 

ἡσυχαστηρίῳ, καὶ κατεθρόει πάντων τῶν ἐν τῷ ἁγίῳ Ὄρει τὰς 

ἀχοὰς χαὶ διΐστη ἀπ ἀλλήλων καὶ διεχώριζεν- ὥστε τοὺς μὲν 

σαδθατίνους χαὶ κολυδιστὰς ὀνομάζεσθαι διεφέροντο δὲ περὶ 

αὐτῶν χαὶ οἱ λογιώτεροι, καί τίνες σοφιστιχοῖς τοῖς ἐπιχειρή- 

μᾶσιν ἀντετοξεύοντο, χαὶ γραφῆς ἐπειρῶντο χαὶ παραλογισμῶν 

βάραθρα χατωρύσσοντο, καὶ διαδολῶν ὑπεφύοντο ἄκανθαι, χαὶ 

'φορά τις ζιζανίων πουρέδχλλε, καὶ ἐσμὸς ἦν χαχῶν᾽ οὐ γὰρ 

ἐφ᾽ ἑνὸς ἵσταντο τοῦ ζητήματος, ἀλλ ἐν τοῖς χολύῤοις τὰ πολ- 

λὰ συγχυχῶντες χαὶ τὰ χόλυθχα αὐτῶν διαποικίλλοντες, δι- 

χαίως χολυοισταὶ ἐχαλοῦντο, καὶ τῇ ἑτεροφυεῖ ἐπιμιξίᾳ αἷρε- 

τιχῆς παροινίας παρεῖχον ὑπόνοιαν: τούτων οὖν οὕτως διχφε- 

ρομένων ἔγρχψαν οἱ τῶν ἱερῶν μοναστηρίων ἡγούμενοι καὶ 

προηγούμενοι χαὶ ἱερομόναχοι χαὶ ἁπλῶς ἅπαντες οἱ ἐν τῷ 

ἁγίῳ Ορει ἐφησυχάζοντες τῷ παναγιωτάτῳ οἰχουμενιχῷ πα- 

τριάρχῃ χυρίῳ Θεοδοσίῳ καὶ τῇ περὶ αὐτὸν ἱερᾷ χαὶ ἁγίᾳ συ- 

νόδῳ, δηλοποιοῦντες τὴν διαφορὰν τινῶν. ἀσχητῶν περὶ τῶν 

μερικῶν μνημοσύνων, καὶ ἐπερωτῶντες ὅπως δεῖ ποιεῖν: ἀπε- 

χρίνατο γοῦν ὁ παναγιώτατος διαγνώσει συνοδικῇ χαὶ γνώμῃ 

τοῦ μακαριωτάτου ἹἹεροσολύμων χυρίου Σωφρονίου, ὡς οἱ ποι- 

οὔντες τὰ μνημόσυνα τῶν χεχοιμημένων ἐν σαῤθάτῳ χαλῶς 

ποιοῦσιν, ἀλλὰ χαὶ οἱ ἐν κυριακῇ ἐπιτελοῦντες οὐχ ἁμαρτά- 

γόυσι- χαὶ νουθετῶν πατρικῶς παρεκελεύετο παύτασθαι τῶν 

ἀλχυσιτελῶν διενέξεων, χαὶ μὴ ἀκαίρως διαταράττειν τῶν εὐδρο- 

μούντων τὴν ἡσυχίαν, ἐπιχειροῦντας διόλου χωρίζειν τὴν μνή- 

μὴν τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως ἀπ ἀλλήλων" ὁ γὰρ 
ι » 

θάνατος τοῖς εὐσεδέσιν ἐπὶ ἐλπίδι ἀναστάσεως χαὶ ἐχ θανάτου 

ἡ ἀνάστασις. 
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Εἰ δὲ καὶ ἡ ἀποστολικὴ θεόσοφος ἐχχλησίχ τὰ νοητὰ ἐν 

τοῖς φαινομένοις μυστήριχ ἐν σοφίᾳ διδάσχουσα ἐπὶ τὰς ἡμέρας 

ἀνήγαγε τὰς μνήμας, καὶ τῶν χεχοιμημένων τὰ μνημόσυνα ἐν 

σαθθάτῳ ποιεῖν εἴωθε, λῆξιν μὲν τῶν βεδιωμένων ἐν σαθδάτῳ 

ὑπογράφουσα, ἀρχὴν δὲ τοῦ ὀγδόου, ὡς μετὰ τὸν ἑόδοματι- 

χὸν, τὸν λυόμενον τοῦτον χαὶ μηδέποτε ἱστάμενον, τοῦ μὴ 

λυομένου καὶ ἀεὶ ἱσταμένου αἰῶνος τὴν ᾿ ἑξῆς ἡμέραν τῆς ἀ- 

ναστάσεως ποιουμένη, ἀλλὰ χαὶ ταύτην τῇ ἑδδομάδι συντάτ- 

ἔτι ἐν ἡμῖν ἐνεργουμένην τὴν φθορὰν ὑποδειχνύουσα, οὐ- 

δ᾽ ἀμιγῆ, οὐδὲ τελείαν ἔννοιαν τῆς ἀναστάσεως, εἴτουν ἀκατα- 

λύτου ζωῆς, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἐλπίδι ἔχουσιν: ὥστε ἐν τῷ παρόντι αἰῶνι, 

ἐν ἑορτῇ χαὶ μνήμῃ τῆς τοῦ τὐμθεν ἐχ νεχρῶν ἐγέρσεως ἐπι- 

συντρέχει ἡ μνήμη τῶν ἐν εὐσεθεῖ τῇ πίστει τελειωθέντων 

ἐπὶ ἐλπίδι τῆς κοινῆς ἀναστάσεως, χαὶ ἐν τῇ καταπαύσει τοῦ 

βίου καὶ τῇ μνήμῃ τοῦ σαθύατισμοῦ τῶν ἐν εὐσεθεῖ τῇ πί- 

στει χεχοϊμημένων, ἐπανατέλλει ἡ μνήμη τῆς ἐκ νεχρῶν τοῦ 

Κυρίου ἐγέρσεως, καὶ δι αὐτῆς τῆς κοινῆς ἀναστάσεως" ὥστε 

οὐχ ἔστιν ἁπλῶς τὸ ἕτερον χωρὶς τοῦ ἑτέρου." διὰ τοῦτο χαὶ 

ἐν σαθθάτῳ ἐπὶ τῶν κεχοιμημένων μνήμη τῆς κυριακῆς ἀνα- 

στάσεως χαὶ ἐν τῇ χυριαχῇ οὐχ ἀπειχὸς ἐν τῇ υνήμῃ τῆς τοῦ 

Κυρίου ἐξεγέρσεως, ἀνάμνησις τῶν ἀπὸ βίου ληξάντων ἐπὶ ἐλ- 

πίδι τῆς ἐχ νεχρῶν ἀναστάσεως διὰ τὴν Κυρίου ἀνάστασιν. Διὰ 

ταῦτα οὖν ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐχχλησία ἔγραψε πρὺς τοὺς ἐν τῷ- 

ἁγίῳ Ὄρει, ὅτι οἱ ποιοῦντες τὰ οὐρανόν. ἐν σαδδότῳ καλῶς 

ποιοῦσι χαὶ οἱ ἐν τῇ χυριαχῇ μετὰ τὴν ΟΣ τῆς ἀναστά- 

σεως ἐπιτελοῦντες οὐχ ἁμαρτάνουσιν" ἀρχὴ γὰρ καὶ μέσον καὲ 

τέλος τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως ἡ τοῦ κυρίου χαὶ σωτῆρος ἡμῶν 

ἐκ νεχρῶν ἀνάστασις ἡ ζωηφόρος χαὶ ζωοποιὸς πᾶσιν ἀνθρώποις. 

Ἔν δὲ τῷ ἁγίῳ Ὄρει τῆς κοινῆς σχολῆς τῶν ἐπιστημῶν, 

ἐξ ὅτου ὁ μέγας Εὐγένιος ταύτην παρητήσατο, ὑποφθινούσης 

χαὶ τῶν λογιωτάτων διδασχάλων χαὶ φιλομαθῶν ἐν Κωνσταυ-- 

- 
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τινουπόλει ἔρανον ποιησαμένων ὑπὲρ συστάσεως τῆς χοινολαμ- 

ποῦς ταύτης λυχνίας, πολλὴν χηδεμονίαν καὶ πρόνοιαν χαὶ προ- 

θυμίαν ἐπεδείξατο χαὶ ὁ παναγιώτατος κύριος Θεοδόσιος, καὶ 

τὸ διδόμενον τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ ἐτήσιον τοῦ ἐπισχόπου ᾿Ε- 

ρισσοῦ καὶ ἁγίου [Ὄρους τῇ σχολῇ αὖθις ἀπέδωχε, χαὶ καθ᾽ ἕ- 

χαστον ἔτος ἀποδίδοσθαι προσεχυρώσατο. ἠγάπα γὰρ τοὺς 

ἐναρέτους χαὶ διὰ πολλῆς εἶχε τιμῆς τοὺς σοφοὺς, χαὶ τὴν ἐκ 

τῶν καλῶν μαθημάτων καὶ τῆς σπουδῆς ὠφέλειαν κατώρθωσεν 

ἂν παντὶ τῷ γένει, εἰ μὴ ἐν δεινοῖς οὕτω καιροῖς τὰ τῆς ἐχ- 

κλησίας διέπων, παντοδαπαῖς ἀνάγκαις χαὶ χρείαις περιεσπᾶτο. 

᾿Αλλ εἰ χαὶ αἱ χρεῖαι τῆς ἐκκλησίας πάμπολλαι ἦσαν καὶ 

αἱ δαπάναι συνεχεῖς διὰ τὸν χαιρὸν, καὶ τὰ χρέη τῆς μεγάλης 

ἐκκλησίας ἐπληθύνθησαν εἰς χίλια τάλαντα, ἀλλὰ πάντα συ- 

νετῶς καὶ μετὰ φρονήσεως οἰκονομῶν ὁ παναγιώτατος κύριος 

Θεοδόσιος ἔφθασεν ἐπαρκῶν παντὶ τῷ δεομένῳ τῆς κοινῆς βοη- 

θείας, καὶ τὸ χοινὸν χρέος ὑφῆχε μέχρι τῶν ἑπτακοσίων τα- 

λάντων ἐλαττώσας, καὶ ἐπχινετὸς ἦν τῆς χαλῆς οἰκονομίας, 

μάλιστα ἐν τοιούτοις χαιροῖς, ὅτε τὰ εἰσοδήματα χαὶ αἱ παν- 

ταχόθεν ἐκχλησιαστιχαὶ εἰσφοραὶ τῶν ἐπαρχιῶν, αἱ μὲν ὠλι- 

Ὑώθησαν, αἱ δὲ πάντῃ ἐξέλιπον" χαὶ πολλῷ μᾶλλον ἐπαινού- 

μενος ἦν, ὅτι οὐδένα κατεδάρυνε τῶν ἀρχιερέων ἢ ἱερέων ἐν 

ἀπαιτήσεσι, οὐδὲ ἐλύπησε τῶν δεομένων ἐν χορηγίᾳ, ἀλλὰ τοὺς 

μὲν. παραχαλῶν ἑτοίμους εἴχεν εἰς τὸ ἀγαθοποιεῖν, τῶν δὲ κα- 

ταμαλάσσων τὴν σχληρότητα, συμπαθεῖν τοῖς δεομένοις ἐποίει, 

ἄλλοις δὲ τοῦ χοινοῦ τὴν χρείαν ὑποδεικνὺς ἐχίνει τούτους εἰς 

βοήθειαν, καὶ πάντας παντοίως συντελεῖν ἑκόντας τῷ χοινῷ 

παρεσχεύαζε, πᾶσι πράως ἐντυγχάνων καὶ πατρικῶς ὁμιλῶν 

καὶ μειλιχίως προσδιαλεγόμενος, ἐν ἁπλότητι καὶ ἀληθείᾳ τὸ 

χοινὸν συμφέρον διενεργῶν, ἕνα σχοπὸν ἔχων κατὰ θεὸν τοῦ 

χοινοῦ τὴν ὠφέλειαν οὐδὲ γὰρ ἠγανάκτει, οὐδὲ κατωργίζετο 

τῶν ἀπολιπομένων ἐν τῇ κοινῇ συντελείᾳ, ἀλλὰ τῶν μὲν τὴν 
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ἰδίαν πτωχίαν, τῶν δὲ τοῦ χαιροῦ τὴν ἀνάγκην αἰτιώμενος, 

πράως ἔφερε, παραχαλῶν αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐνόντων συμπράττειν 

τῷ κοινῷ, καὶ μὴ τῆς κοινῆς ὠφελείας ἀμελεῖν" προσαπεπλή- 

βῥου δὲ χαὶ τὸν φόρον τῷ ᾿Οθωμανιχῷ χράτει ὧν ἐπαρχιῶν καὶ 

μητροπόλεων ἐχράτησαν τὰ ἀήττητα χαὶ ἀεὶ νικηφόρα ὅπλα 

τῶν Ρώσσων νῦν, ὅτε χαὶ διὰ θαλάσσης καὶ διὰ ξηρᾶς κατὰ 

χράτος ἐνίκησαν τὸν ἐχθρόν, χαὶ ὁ μὲν σταυροφόρος χαὶ θεο- 

δόξαστος στόλος ἐμπρήσας χαὶ χαταποντίσας, ὑπαγαγὼν χαὲ 

αἰχμαλωτίσας τὸ πολυπληθὲς καὶ πολύανδρον σμῆνος τῶν Ὄ- 

θωμανικῶν πλοίων, κύριος ἐγένετο τοῦ ᾿Αρχιπελάγους, χαὶ πᾶ- 

σαν πέριξ νῆσον εἶχεν ὑφ᾽ ἑαυτόν, καὶ θαλάσσης ἐχτὸς Ἑλ- 

λησπόντου ἐχράτει" ὁ δὲ ἀρχιστράτηγος χόμης Ρωμάνσοφος, 

ὁ ἥρως τοῦ νῦν αἰῶνος, τὸ μέγα θαῦμα τῶν ὁπλομάχων, ὃ 

φλογώδης χεραυνὸς χαὶ ἄληχτος τρόμος τῶν ἀσεθῶν, χατα- 

τροπώσας τριάκοντα υυριάδας ἐπιλέκτων ᾿Οθωμανῶν δὲ ὀλίγων 

χιλιάδων ἀνδρῶν Ρώσσων, χατεθδύθισε χαθάπαξ εἰς τὸν Ἴστρον 

τὸ βαρόαριχὸν θράσος, καὶ παρ ἑχάτερα τούτου ἔστησεν αἰώ-- 

νγίου δόξης τρόπαια" τότε ἄρα αἵ τε παρίστριοι ἐπαρχίαι, καὶ 

αἱ ἐν τῷ ἀρχιπελάγει τῆς τυραννίας τῶν ᾿Οθωμανῷν ἐλεύθεροι 

ἦσαν χαὶ οὐχ ἔτι ὑποτελεῖν φόρους ὥφειλον- ἀλλ᾽ ἵνα μὴ 

σκανδαλίσῃ τὸν δεινὸν ἀπαιτητὴν ὁ παναγιώτατος, τὸν συνήθη 

φόρον ἀπεδίδου, μηδὲν παρὰ τῶν ἐχεῖ ἀρχιερέων λαμθάνων, 

μηδ᾽ ἀπαιτῶν, ἀλλὰ τὰ πάντα ἐν φρονήσει οἰχονομῶν διὸ 

χαὶ ὑπερεθαυμάζετο τῆς οἰκονομίας, καὶ τῳόντι ἐπαίνων τῆς 

ἀρετῆς ἦν ἄξιος. 

Οὕτως οὖν χαλῶς φχονόμει τὴν ἔξω περιφορὰν τῶν ἐκ- 

Ἀλησιῶν ὁ παναγιώτατος χύριος Θεοδύσιος - ἐπεμελεῖτο δὲ μά- 

λιστα τῆς ἔνδον καλλονῆς, τῆς ἀχριθείας τῶν ὀρθῶν δογμάτων 

καὶ θεοπαραδότων μυστηρίων φροντίζων, χαὶ τῶν ἀρίστων ἠθῶν 

τὴν διδασχαλίαν διενεργῶν. ᾿Επεὶ δὲ τῇ εὐνοίᾳ τῶν δυναμένων 

τοῦ γένους ἐνισχύων ἦν ὁ τότε μητροπολίτης Προύσης Μελέ- 
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τιος, πρωτεύειν λόγῳ καὶ ἔργῳ ἤθελεν, ἤρξαντο χαὶ αὖθις παρα- 

φύεσθαι σχάνδαλα, τῶν μὲν ἀπαρεσχομένων τῇ τούτου ἀχαίρῳ 

ὑπεροχῇ χαὶ μὴ ἀνεχομένων τοῦ τύφου καὶ τῆς βαρύτητος τοῦ 

ἀνδρὸς, τῶν δὲ καὶ ἐγκαλούντων καὶ μεμφομένων, οἷς κατ' αὐτῶν 

εἶπε χαὶ ἔδρασε, τῶν δὲ καὶ δεδοικότων, οἷς ἂν κατεπιχειρήσειεν, 

καὶ λοιδορούντων, οἷς ἐφωράθη προσπταίων " διενοοῦντο οὖν καὶ 

ἐσχέπτοντο οἱ ἀρχιερεῖς, ὅπως τοῦ οὕτω χοινοπραγεῖν τοῦτον 

ἐχστήσαιεν, καὶ χατ' αὐτὸν συστείλαντες μηχέτι ἐῷεν ὑορίζειν, 

τὸ πολὺ τοῦ βάρους ἀφελόντες, καὶ τὸ περιττὸν τοῦ φυσή- 

μᾶτος ἐχχεντήσαντες" καὶ δὴ τὴν σύντομον καὶ προδηλοτάτην 

ἰόντες, τὸν παναγιώτατον χύριον Σχμουὴλ ἐπεχαλοῦντο διό τε 

τὴν παροῦσαν χρείαν, χαὶ τὴν ἐσομένην ὠφέλειαν" συνίσταντο 

γοῦν γνωμοδοτοῦντες οἵτε ἐνδημοῦντες ἀρχιερεῖς, χαὶ τῶν εὐ- 

γενῶν ἀρχόντων χαὶ κληρικῶν οἱ πλείους, καὶ ποιήσαντες τὴν 

ἐχλογὴν κοινῇ γνώμῃ διέθεντο τὰ τῆς νέας πατριαρχείας πρὸς 

τοὺς χρατοῦντας, παραλαθόντες τοὺς οἰχείους αὐτῷ καὶ συγ- 

γενεῖς συνεργούς " ὁ δὲ μαθὼν τὴν κοινὴν ταύτην σπουδὴν καὶ 
ι ,ὔ 

γνώμην περὶ αὐτοῦ, χαὶ τὸν ἥσυχον χαὶ ἀπράγμονα τοῦ λοι- 

ποῦ βίον αἱρούμενος, λαθὼν ἐκρύδη ἐπὶ ἡμέρας οἱ δὲ ἀναζη- 

τήσαντες χαὶ εὑρόντες, χαὶ τὴν χοινὴν σπουδὴν χαὶ γνώμην καὶ 

ἐχλογὴν μὴ παριδεῖν ἱκετεύσαντες, ἀναγχαίαν καὶ ἀπαραίτητον 

αὐτῷ τὴν ἀνάληψιν τοῦ οἰκουμενιχοῦ θρόνου ἀποδείξαντες πα- 

ρέλαθον ἑχόντα ἀέχοντα χαὶ συνοδεύσαντες παρέστησαν τῷ 

ἀνθυπάτῳ, λαθόντες τὰ συνήθη χαδόάδια, καὶ ἐπιστρέψαντες 

εἰς τὸ πατριαρχεῖον ἀνευφήμησαν τὸ δεύτερον οἰκουμιενικὸν, πα- 

τριάρχην τὸν παναγιώτατον χύριον Σαμουὴλ τῇ δεχάτῃ ὀγδόῃ 

Νοεμόρίου τοῦ ἑδδομηκχοστοῦ.͵ τρίτου ἔτους, παραιτησαμένου 

ἐγγράφως τὸν οἰκουμενικὸν θρόνον τοῦ χυρίου Θεοδοσίου, καὶ 

ἐγγὺς τοῦ πατριαρχείου ἐν τιμῇ χαὶ ἀνέσει χαὶ χορηγίᾳ ἐκ 

τοῦ χοινοῦ τῶν ἐξόδων κατ᾽ οἶχον ἴδιον ἐφησυχάσαντος. 

Ἦν δὲ ὁ παναγιώτατος χύριος Θεοδόσιος τὴν πατρίδα 
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Κρὴς, ἐκ παίδων τὸν μονήρη βίον ἀχθείς" γενόμενος "δὲ ἐν τῇ 

ἰδίᾳ πατρίδι ἡγούμενος ἔν τινι μονῇ καὶ δυσαρεστήσας τῇ μο- 

χθηρίᾳ τῶν κακεντρεχῶν ἐκ τῆς πίστεως ἐκεῖ ἀποστατῶν, ἀνε- 

χώρησεν εἰς Κωνσταντινούπολιν καταφυγών. ᾿Εν ταύτῃ δὲ προε- 

στὼς γενόμενος τῆς κατὰ ᾿Αδριανούπολιν ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου 

Γεωργίου, καὶ τῆς συνέσεως χαὶ εὐλαθείας καὶ ἄλλης αὐτοῦ 

ἀρετῆς πεῖραν δοὺς χαὶ εὐδοκιμήσας, ἐπίσχοπος ἹἹερισσοῦ χαὶ ἁ- 

γίου "Ὄρους χειροτονεῖται -" ἔνθα διὰ πολλῶν χρόνων θεοφιλῶς 

ποιμάνας τὸ ἐμπιστευθὲν αὐτῷ ποίμνιον, πᾶσιν ἦν ἀρεστὸς 

τοῖς τε ἐχτὸς χαὶ ἐντὸς τοῦ ἁγίου Ὄρους καὶ παρὰ πάντων 

ἐπαινούμενος ἐπεὶ δὲ ἡ μητρόπολις Θεσσαλονίκης βαρυτάτοις 

τοῖς χρέεσιν ὑπέπεσς καὶ χηρεύουσα ἦν, καὶ ἀνδρὸς ἐδεῖτο ἐν 

ἀγαθῇ ὑπολήψει χαὶ ἁδρᾷ τῇ χειρὶ οἰκονομήσαντος, ἐχλογῇ 

δικαίᾳ μητροπολίτης Θεσσαλονίχης γέγονεν - οἰκονομήσας δὲ 

χαὶ τὰ τῆς μητροπόλεως θεαρέστως ἐν ἱχανῷ χρόνῳ χαὶ τὰ 

χρέη. ἐλαττώσας, πλείονα εἶχε τὸν ἔπαινον παρὰ τῶν αὐτοῦ 

ἐπισχόπων χαὶ χριστιαγῶν ἁπάντων ὑπεραγαπώμενος " ἐπανελ- 

θὼν δὲ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐντίμως καὶ τὸ εὐθὲς καὶ 

ἄπλαστον ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς καὶ λόγοις φρονήσεως ἐπιδείξας, 

πᾶσιν ἀγαστὸς ἦν καὶ περισπούδαστος" διὸ τοῦ παναγιωτάτου 

χυρίου Μελετίου ἀπὸ φυλακῆς παραιτησαμένου τὸν οἰχουμενι- 

κὸν θρόνον, ἐκλογῆς προταθείσης, πάντες χοινῇ γνώμῃ οἵ τε 

ἐνδημοῦντες ἀρχιερεῖς καὶ οἱ εὐγενέστατοι ἄρχοντες χαὶ χλη- 

ρικοὶ τοῦτον πρὸ παντὸς ἄλλου προείλοντο οἰχουμενιχὸν πα- 

τριάρχην ἐχλέξαντες᾽ γενόμενος δὲ πατριάρχης ἐν τοιούτοις 

χαιροῖς πᾶσαν ἐξέφυγε ταραχὴν καὶ ζημίαν, χαὶ ὡς ἐν βαθυ- 

τάτῃ εἰρήνῃ διετέλεσε διενεργῶν τὰ χαθήχοντα τῇ μεγάλῃ 
ταύτῃ ποιμαντορίᾳ χαὶ ἡσύχως χαὶ πράως οἰχονομῶν τὰ συμ.- 

φέροντα μεγάλως ὠφέλησς τὸ χοινόν᾽ ἦν γὰρ συνετὸς χαὶ φρόνιμος 

καὶ βαθὺς τὴν γνώμην μᾶλλον ἢ ἐδόκει: ἁπλοῦς καὶ εὐθὺς τὸν 

τρύπον, φιλοδίκαιος, φιλάρετος, φιλάγαθος, ἄτυφος, ἀνεξίκαχος, 
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πραότατος, πᾶσι πατριχῶς ὁμιλῶν χαὶ ἀγαθοποιὸς εἶναι μᾶλλον 

ἢ δοχεῖν θέλων, λαμθάνων ἀλύπως καὶ δαπανῶν εἰς δέοντα, 

ἑτοιμότατος, φαιδρός, εὔελπις, εἰς θεὸν ἔχων πεποίθησιν ἀγα- 

θήν, ἥσυχος, ἀτάραχος, περὶ πάντων τῶν ἀνηχόντων ταῖς ἐχ- 

χλησίαις ἐπιμελῶς φροντίζων " ἠγαπᾶτο γοῦν παρά τε τῶν ἀρ- 

χιερέων, καὶ ἱερέων, καὶ μοναχῶν, χαὶ παντὸς τοῦ εὐσεθοῦς 

λαοῦ διά τε τὴν εὐθύτητα τοῦ τρόπου καὶ λόγων ἁπλότητα, 

μάλιστα διὰ τὴν ὑψοποιὸν ἰδιάζουσαν αὐτοῦ ταπείνωσιν, καὶ 

θεοφιλῆ πρὸς πάντας ἀγάπην, χαὶ ἐν παντὶ δικαιοπραγίαν χαὶ 

πρὸς τοὺς ἐν ἀνάγκαις φιλανθρωποτάτην συμπάθειαν καὶ εὐερ- 

γετιχὴν προθυμίαν" διετέλεσεν οὖν ἐπὶ τὸν οἰχουμιενιχὸν θρόνον 

τέσσαρα ἔτη χαὶ μῆνας ἑπτά, καὶ παραιτησάμενος μόνος πα- 

ρέμεινε τῇ μεγάλῃ ἐχχλησίᾳ παροικῶν ἡσύχως, χαὶ τὸ λοιπὸν 

ἐν ἀγάπῃ καὶ τιμῇ παρὰ τῶν ἐφεξῆς διαδόχων τοῦ οἰχουμε- 

γικοῦ θρόνου χαὶ τῶν ἐνδημούντων ἁγίων ἀρχιερέων ἐπιθιούς. 

᾿Αναλαδὼν δὲ τὸ δεύτερον τὸν ἁγιώτατον ἀποστολιχὸν 

οἰχουμενιχὸν θρόνον ὁ παναγιώτατος χύριος Σαμουὴλ τῇ δὲε- 

χάτῃ ὀγδόῃ τοῦ Νοεμύρίου τοῦ ἑδδομηχοστοῦ τρίτου ἔτους, 

ὡς εἴρηται, ἐπειρᾶτο χατὰ τὴν συνήθη αὐτῷ μεγαλουργίαν χαὶ 

δραστηριότητα ἐχτελεῖν τὰ ἐπιθάλλοντα τῇ μεγάλῃ ταύτῃ ἀ- 

ξίχ- χαὶ δὴ ἐπιστείλας τὰς ἐγκυχλίους τῆς εἰδήσεως προὐχα- 

λεῖτο πάντας ἀρχιερεῖς, ἡγουμένους χαὶ ἁπλῶς τῶν χοινῶν 

φροντιστὰς ἐπιμελεῖσθαι τῶν χαθηχόντων αὐτοῖς, καὶ εἴ τινος 

δέονται βοηθείας καὶ συνδρομῆς, θαρρούντως ἐξαιτεῖν, ὡς ἑτοί- 

μὴς οὔσης ἐν πάσῃ κοινωφελεῖ πράξει, πάντων τὰς χρείας εἰς 

ἑαυτὸν ἀναδεχόμενος ὡς δυνάμενος ἐχπληροῦν- ἀπεώσατο δὲ 

καὶ τοῦ χοινοῦ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας τοὺς “δοχοῦντας φρον- 

τιστὰς χαὶ χηδεμόνας, χαὶ τὸν Προύσης. Μελέτιον συνέστειλε, 

τὴν καλὴν τάξιν τηρῶν, καὶ υηδένα ἐῶν ὑπερπηδᾷν τῶν ἰδίων 

ὁρίων, καὶ ἑνὶ λόγῳ εἰπεῖν ὡς ἐπὶ τῆς πρώτης αὐτοῦ πατριαρ- 

χείας πάντα ποιεῖν ἤρξατο, καὶ τὰς ἴσας περὲ παντὸς ἐδίδου 
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ἐλπίδας, ἀγαθὴν ὑπόληψιν ἔχων, καὶ εὐνοίας ἀξιούμενος παρὰ 

τοῦ μονάρχου, ὥστε δυνατὸς εἶναι διενεργεῖν τὸ παριστάμενον" 

ἀλλ οὔπω παρῆλθε δίμηνον, χαὶ τοῦ βασιλέως τῶν ᾿Οθωμανῶν 

Μουσταφᾷ τοῦ γ΄. ζὴν λήξαντος ἰανουαρίου τ΄, τοῦ ἑδδομηχοστοῦ 

τετάρτου ἔτους, μοναρχήσαντος ἔτη δεχαὲξ χαὶ υῆνας σχεδὸν 

τρεῖς, καὶ διαδεξαμένου τὸ χράτος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ᾿Απδουλ- 

Χαμίτου, εὐθὺς πράγματα εἶχεν ὁ παναγιώτατος χύριος Σὰ- 
, 

μουήλ, ἐπίτε τῇ ἐναλλαγῇ τῶν νεωστὶ παραδυναστευόντων 
--᾿ ᾿} ’ 

καὶ τῇ ἀστάτῳ χαὶ ἀπαγεῖ τοῦ ἰσχύοντος ἐξ χὐτῶν ἐχδηλό-- 

τῆτι" πάντα γὰρ εὐρίπιστα καὶ εὐμετάόλητα ἦν, ἔξωθεν τῷ 

ἀτυχεῖ αὐτοῖς πολέμῳ μεταρριπτούμενα χαὶ ἔσωθεν τῇ γνώμῃ 

καὶ τῷ τρόπῳ τοῦ μονάρχου μεταθαλλόμενα χαὶ πανταχόθεν 

ἀστατοῦντα. Τούτων οὖν οὕτως ἔτι φερομένων, ἐφρόντισεν ὁ 

παναγιώτατος τῶν νεωστὶ δυνατῶν παρὰ τὸν νέον δυνάστην. 

τὴν εὔνοιαν ἐπισπάσασθαι, καὶ τοῦ ἔξω ἐν τῷ στρχτοπέδῳ 

ἐπιτρόπου τῆς βασιλείας, καὶ γενικοῦ στρχτηγοῦ θεραπεύειν 

τὴν γνώμην, ἀμελήσας τῶν πρότερον μάλιστα ἰσχυρῶν, ἐν οἷς 

ἦν χαὶ ὁ τῆς βασιλείας ἀντικαγγελάριος: ἀλλ᾽ ἐν οἷς ἐδόκει 

κατὰ λόγον ποιεῖν, ἐν τούτοις ἐσφάλη παρὰ λόγον ἀτυχήσας" 

προσδεῖ γὰρ πάντως καί τινος εὐχληρίας ἐν ἔργοις " ὁ γὰρ μέ- 

γὰς οὗτος τῆς βασιλείας λογοθέτης οὐχ ὅπως τὴν ἰδίαν ἀρχὴν 

πετήρηχεν, ἀλλὰ καὶ μείζονα δύναμιν παρὰ τῷ νέῳ βασιλεῖ 

προσεχτήσατο, καὶ πραχτιχὸς ὧν χαὶ πανοῦργος ἐν νεαρᾶϊς χαὶ 

ἀδιδάκτοις φρεσὶ τῶν νεωστὶ παραδυναστευόντων, πάντα ἦγε 

χαὶ ἔφερε, καὶ δυσπετήσας τῆς ἐπὶ μιχρὸν ὀλιγωρίας ἀδιαλ- 

λάχτως ἐπολέμει καὶ δολίως ἀντέπραττε πρὸς τὸν παναγιώ- 

τατον τούς τε γὰρ ἐξ ἡμῶν ἄρχοντας, ὅσοι μάλιστα αὐτῷ 

προσέχειντο, κατ᾽ αὐτοῦ τοῦ πατριάρχου ἐξεπολέμωσε, τάς τε 

πρὸς αὐτὸν ἀγομένας ἐχκλησιαστιχὰς χρείας διέστρεφε καὶ τὰς 

δυνάμεις παρέλυε, καὶ κατελάλει εἴπου ἔτυχε, καὶ ἐόδελύσσετο 

ὁ βέόηλος τὸ σεμνὸν ὄνομα. τοιούτῳ τοίνυν συμπλαχεὶς πο- 
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νηρῷ δαί ὃ χύριος Σχμουὴλ χατεπάλαις συνεγῶς χαὶ ἃ ἡρῷ δαίμονι ὃ κύριος Σχμουὴ ἅλα υνεχῶς καὶ ὡς 

οὐκ ἄλλος ἀντέτεινε σὺν ᾿Αθηνᾷ ἀντιτασσόμενος - ἤσχαλλςε μέν- 

τοι χαὶ σφόδρα ἐλυπεῖτο, ὅτι ὁ πονηρὸς τὰ βέλη ἐκ τῶν οἰ- 

χείων ἐτοξεύετο, χαὶ περινοήσας πάντοθεν τὴν ἀνάγκην, ὡς 

ἀποστῆσαι οὐχ εἶχε, καίτοι χαὶ χρήματα πάμπολλα δαπανή- 
» “ ᾽ ρ, ι “ «ὦ , ΝᾺ 

σας, ὀλιγωρεῖν ἐξεοιάζετο, καὶ δυσνοεῖν τῷ ἐπιτρόπω τῆς βα- 

σιλείας τοῦτον εἰδώς, ἐχεῖθεν ἀπέόλεπε τοῦ χοινοῦ ἐχθροῦ ἐ- 

πελθεῖν τὸν ὄλεθρον- καὶ διαθλήσας ἑξάμηνον, ὅτε ἡ χοινὴ 

εἰρήνη ὑπέλαμψε, χαὶ εἰρηνοποιὸς ὁ ἐπίτροπος ἤρχετο, τότε 

μᾶλλον ἤλπισεν ἣ συντριθὴν τοῦ σκανδάλου, ἢ ἔλασιν τοῦ κα- 

χοῦ δαίμονος - ἀλλ᾽ ἐλπίδες κεναί: διότι καθ᾽ ὁδὸν μὲν ὁ ἐπί- 

τροπος τέθνηχε, καὶ ὁ δυσμενὴς πάντα ἴσχυε χαὶ χατεχράτει 

ὁ πολέμιος, καὶ οἱ συνεργοὶ κατελάλουν ἀνόσια χαὶ ἀδίκως 

συνεκίνουν πάντας, ὥστε διεπράξαντο καὶ τοῦ οἰχουμενικοῦ 

θρόνου ἐξέωσαν αὐτὸν μετὰ ἔτος ἕν χαὶ μῆνα ἕνα. 

Κατ αὐτὴν οὖν τὴν δευτέραν πατριχρχείαν οὐδὲν μέγα 

οὐδὲ τῆς αὐτοῦ φύσεως καὶ μαθήσεως ἄξιον χατώρθωσεν ὃ 

παναγιώτατος χύριος Σαμουὴλ, ἢ ὅτι πρὸς τοιοῦτον ἰσχυρότα- 

τὸν χαὶ πανουργότατον τῷν μεγιστάνων ἀντιτασσόμενος, χαὲὶ 

ἐν μησὶ δέκα ὑπ αὐτοῦ δολίως καὶ πολυτρόπως διωχόμιενος 

οὐδὲν φαῦλον ἔπαθε, πάντοθεν ἐχφεύγων τὰς ἐπιχαιρείους λα- 
“ 7 , » Α ᾿ ΠῚ 3 7 

6άς, οἷόν τις πολύτλας ἀθλητὴς καὶ γενναῖος ἀντίπαλος" χα- 

τεδαπάνησε μέντοι χρήματα πάμπολλα χαὶ χατεθάρυνε τοὺς 

ἁγίους ἀρχιερεῖς ἔρανον πολυτάλαντον πὰρ αὐτῶν συναλίσας, 

καὶ τελευταῖον ἔδοξεν ἡττηθῆναι χκαταστρατηγηθεὶς τὴ ἐκλογῇ 

ποῦ διαδόχου: οὐ γὰρ ἂν περιεγένοντο τῆς κοινῆς εὐλαθείας 
ι ε .ἢ Ἔ - “- ε , , » ᾿Ὶ ͵7 

καὶ ὑπολήψεως τοῦ λαοῦ οἱ τούτῳ διαμαχόμενοι, οὐδὲ βέθαια 

καὶ συντελὴ ἦν αὐτοῖς τὰ ἐπιχειρήματα, εἰ μὴ τὸν μακχαριώ-- 
ε ,ὔ ᾽ὔ ,ὔ 5 2 Ἂν; 3 

τατον ᾿ἱεροσολύμων κύριον Σωφρόνιον ἀναδέξασθαι τὸν οἰκου- 

μενικὸν θρόνον κατέπεισαν. Τούτου γὰρ διαδεξαμένου τὸν οἰ- 

χουμιενικὸν θρόνον μετὰ τὸν Σαμουὴλ, ἐφησύγασαν ἅπαντες καὶ ι- : Ὡ -- » φησυχ 
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ἀρχιερεῖς καὶ ἄρχοντες χαὶ κληριχοὶ καὶ ὁ εὐσεθὴς λαός, καὶ 

αὐτὸς οὐκ ἔτι ἀντιπράττειν βουλόμενος ἡσύχως παρῴχησεν εἰς 

Χάλχην μίαν τῶν Κυανέων νῆσον, ἔνθα μιχρὸν ἐπιθιοὺς πρὸς 

χύριον ἐξεδήμησεν ἀπαλλάξας τοῦ δέους τοὺς αὐτῷ ἀντιπο- 

λιτευομένους - διὸ καὶ μετὰ τὴν ἔξωσιν οὐχ ἐπαύοντο κατα- 

λαλοῦντες καὶ δι᾿ ἀναφορῶν πρὸς τοὺς χρατοῦντας τὰ χείριστα 

ἀνοσιωτάτως καταψευδόμενοι, δεδοικότες μὴ καὶ αὖθις ἐπα- 

νέλθῃ εἰς τὸν θρόνον χαὶ ἀδίχου χειρὸς καὶ γλώττης δίκας 

ἐκτίσωσιν. 

Οὕτως οὖν καταπολεμηθεὶς ὁ παναγιώτατος χύριος Σα- 

μουὴλ ἐξώσθη τοῦ οἰχουμενιχοῦ θρόνου τῇ εἰχοστῇ τετάρτῃ 

τοῦ Δεχεμύρίου τοῦ ἑδδομηκοστοῦ τετόρτου ἔτους οἱ δὲ ἐν- 

δημοῦντες ἀρχιερεῖς καὶ εὐγενέστατοι ἄρχοντες χαὶ κληριχοὶ 

συνελθόντες χοινῇ γνώμη ἐξελέξαντο οἰχουμενικὸν πατριάρχην 

τὸν μαχαριώτατον Ἱεροσολύμων κύριον Σωφρόνιον, χαὶ ἀπελ- 

θόντες οἱ πρόχριτοι τῆς ἱερᾶς συνόδου χαὶ τῆς εὐγενοῦς ὁμη- 

γύρεως προσεχύνησαν, τὴν χοινὴν ψῆφον χαὶ γνώμην πάντων 

καὶ ἐχλογὴν διαγγέλλοντες " ὁ δὲ διαταραχθεὶς ἐπὶ τῇ ἀγγελίᾳ 

χαὶ δακρύσας, μὴ ἱκανὸν ἑαυτὸν ὡμολόγει πρὸς τὴν τοιαύτην 

ὑπεροχὴν καὶ ἐδέετο πρὸς ἄλλον ἀπιδεῖν, καὶ αὐτὸν ἀπολῦσαι 

ταύτης τῆς ψήφου, καὶ διαριθμῶν τὰς κεφαλαιωδεστέρας χρείας 

τοῦ οἰχουμενικοῦ θρόνου πρὸς οὐδεμίαν αὐτάρχην ἑαυτὸν ἔλε-- 

Ὑξ, φύσεως χαὶ ἀγωγῆς καὶ τρόπου μὴ λοχὼν πολυπράγμο- 

νος οἱ δὲ προσχείμενοι χαὶ ἐκλιπαροῦντες ἱκέτευον μὴ παρι- 

δεῖν τὴν χοινὴν ἐχλογήν, ὡς ἀνάγκης ἐπιχειμένης χαὶ πρὸς 

τὰς χρείας ἑαυτοὺς αὐτῷ ἔδιδον, ὑποσχόμενοι πάντα ὑπουρ- 

Ὑγεῖν, συνεργεῖν καὶ ἐν ἅπασι χρῆσθαι, ὡς ἂν δέοι, διὰ τὴν χοι- 

γὴν ἁπασῶν τῶν ἐχχλησιῶν ὠφέλειαν " ἐπεὶ δὲ χατενόησεν ὡς 

διὰ πολλοῦ ἐξητασμένη χαὶ χκοινοπραγὴς ἦν ἡ ἐκλογή, χαὶ 

ἐξειργασμένη ἡ χοινὴ ψῆφος, καὶ ἡ γνώμη ἀνηνεγμένη τῷ 

κράτει, καὶ ἡ ἀπόφασις ἀπαραίτητος, χατένευσεν ἐπειπὼν γε- 
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γέσθαι τὸ θέλημα τοῦ κυρίου" μέμνησθε δ᾽ οὖν ὅσα ἤδη ἐτά- 

ξατε- οὐ γὰρ ἐμοὶ ἀλλὰ θεῷ τὰς ὑποσχέσεις ἐποιήσατε! Τοί- 

γυν παραλαθόντες αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ χληρικοὶ τῇ ἐφεξῆς 

εἰκοστῇ πέμπτῃ Δεκεμύόρίου, πρώτῃ δὲ καὶ ἀρχῇ τοῦ ἑόδομη- 

χοστοῦ πέμπτου ἔτους, ἀφ᾿ ἧς τῶν σωτηρίων ἐτῶν ἀνατέλλει 

ἡ κχοσμοχαρμόσυνος ἡμέρα, παρέστησαν τῷ ἐπιτρόπῳ τῆς βα- 

σιλείας, καὶ λαθόντες τὰ συνήθη χαδδάδια ἐπέστρεψαν εἰς τὸ 

πατριαρχεῖον μετὰ πολλῆς συνδρομῆς τοῦ λαοῦ, καὶ ἀμυθήτου 

χοινῆς χαρᾶς, καὶ γενομένης τῆς μεταθέσεως ἐν τῷ ναῷ τοῦ 

ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ὡς νενόμισται, ἀνευφήμησαν 

αὐτὸν οἰκουμενικὸν πατριάρχην. 

Μετατεθέντος δὲ εἰς τὸν οἰχουμενικὸν θρόνον ἀπὸ Ἵερο- 

σολύμων τοῦ χυρίου Σωφρονίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων, 

χοινῇ ἐχλογῇ, γνώμῃ, συναινέσει καὶ σπουδὴ τῶν ὑπὸ τὸν ἁ- 

γιώτατον ἀποστολιχὸν θρόνον τῶν ᾿ἱἹεροσολύμων μητροπολιτῶν 

χαὶ ἀρχιερέων, πρωτοσυγχέλων χαὶ ἱερομονάχων καὶ μοναχῶν 

καὶ ἁπλῶς ἁπάντων τῶν ἁγιοταφιτῶν ἐκλεχθεὶς προεθιθάσθη 

εἰς τὸν ἁγιώτατον ἀποστολιχὸν τοῦτον θρόνον ὁ πανιερώτατος 

χαὶ θεοπρόθλητος μητροπολίτης Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης 

κύριος ᾿Αὐράμιος ἐν μηνὶ ᾿Ιουνίῳ τοῦ ἑθδομηκοστοῦ πέμπτου 

ἔτους. 

Ὃ μὲν οὖν εὐσεθὴς λαὸς ἔχαιρε καὶ ἠγαλλιᾶτο σφόδρα 

ἐπὶ τῇ μεταθέσει καὶ ἀναρρήσει τοῦ παναγιωτάτου χυρίου Σω- 

φρονίου ἐπὶ τὸν ἁγιώτατον ἀποστολικὸν οἰχουμενικὸν θρόνον, 

λίαν τεθηπὼς ἐπὶ τῇ ἀγλαΐᾳ τῶν αὐτοῦ ἀρετῶν, καὶ ὁρᾷν καὶ 

ἀκούειν διψῶν χαὶ ἐφιέμενος, ἐκπληττόμενος ἐπὶ τῇ συνέσει 

τῶν αὐτοῦ λόγων χαὶ θελγόμενος τῇ αἱμυλίᾳ καὶ ἡδύτητι τῆς 

διδασχαλίας χαὶ παραινέσεως " εἶχον δὲ χαὶ οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς 

χρηστὰς τὰς ἐλπίδας περί τε τοῦ χοινοῦ, χαὶ ἐπαρχίας ἑκά- 

στῆς, καὶ ὅλως εἰπεῖν περὶ πάσης ἐχχλησίας καὶ παροικήσεως, 

ἀφορῶντες εἴς τε τὸ παντελῶς ἀχτῆμον καὶ τὸ εὐθὲς τοῦ τρό- 
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που χαὶ τὸν ἀπ ἀρχῆς ἔνθεον ζῆλον τοῦ ἀνδρὸς πρὸς διδασχα-- 

λίαν χαὶ νουθεσίχν χαὶ κατάρτησιν ὁλιχὴν τῶν εὐσεθῶν: συ- 
, . 

νέχαιρον δὲ χαὶ τῶν εὐγενῶν καὶ ἀρχόντων ὅσοι ἄγευστοι ἦσαν 

τοῦ δολεροῦ χράματος καὶ χαθαροὶ τὴν γνώμην καὶ ἄμεμπτοι 

τὴν προαίρεσιν, καὶ προσεδόχουν ἰδεῖν ἐν τῇ ἐχκλησίᾳ χρὴη- 

στότερα᾽" διὰ μαχροῦ γὰρ ἐπὶ τὸν οἰχουμενικὸν θρόνον. οὐχ 

᾿ἑωράχασιν ἄνδρα τοιοῦτον ὅσιον, ἄκαχον, πρᾶον, ἀκτήμονα, δι- 

δαχτικόν, σοφὸν χαὶ ἐπιστήμονα, πάντοθεν διὰ βίου ἀρετῇ 

συγχεχροτημένον καὶ διόλου ἀπροσπαθῇ, καὶ πάντες εὐλόγως 

ἤλπιζον ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ τὰ χρηστότερα, δι ἃ χαὶ αὐτὸς ὁ 

παναγιώτατος χύριος Σωφρόνιος ἐπείσθη ἐνδοὺς τῇ κοινῇ προσ- 

λιπαρήσει χαὶ τὸ τηλιχοῦτον ἀνεδέξατο βάρος πεισθεὶς τοῖς 

λόγοις καὶ ταῖς ὑποσχέσεσι, μάλιστα τῶν προσχειμένων καὶὲ 

ἐχλιπαρούντων ἀρχόντων, συνορῶν τοσαύτην προθυμίαν, σύμ.- 

πνοιαν χαὶ συνδρομὴν πάντων τῶν δυνατῶν χαὶ πλουσίων χαὶὲὶ 

δόξας ταύτην χατὰ θεὸν καὶ ὑπὲρ τῆς ἐχχλησίας εἶναι" ἀλλ᾽ ἔ- 

λαθεν ἐμπεσὼν ἐν πονηρῷ ἀμφιθλήστρῳ, καὶ ἑάλω δυχτίοις, 
᾿" Ἃ 

οἷς χαὶ σοφὸς ὧν οὐχ ἠνόησε, χαί γε οὐκ ἀπειχός: σοφώτεροι 
- ΄ 

γὰρ οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς ἐν 

τῇ γενεᾷ αὐτῶν᾽ συνῆχε μὲν οὖν, ἀλλ ὀψέ, ὅτε πάντοθεν συ- 

νεσχέθη, καὶ ἄνευ χκαχῶν διαρρήξας “ἃς σχοίνους αὐτῶν οὐκ 

εἶχε: οὐδὲ γὰρ ρᾳδίως ἄν τις ὑπολάθοι τοσούτους εὐσέθειαν 

ὑποχρινομένους, ὅτε περὶ τῶν συμφερόντων ταῖς ἐχκλησίαις ἢ 

πᾶσα μέριμνα ἦν, χαὶ αἱ ὑποσχέσεις ἐνώπιον θεοῦ" καὶ ταῦτα 

ἀνέχαθεν αὐτῷ εὐλάθδειαν ἐπιδεικνύμενοι χαὶ ἀγάπην προσμαρ-- 

τυροῦντες διεθεθαιοῦντο ἐνόρχως πᾶσαν ἔχειν σπουδὴν διὰ τὴν 

χοινὴν ὠφέλειαν, ἧς χατὰ θεὸν ἐρῴη καὶ συμπράττειν διαχε- 

λεύοιτο. 

Ὑπὲρ ταύτης γοῦν τῆς χοινῆς ὠφελείας φροντίζοντες δῆ- 

θεν, διεῖλον εἴς τε τὸ ἐξωτεριχὸν χαὶ ἐσωτεριχὸν τὴν πατριαρ- 

χικὴν διοίκησιν, νέον ἐξευρόντες τὸ σύστημα, χαὶ τὸ μὲν ἐσω- 
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“- “ »Κ ᾿ ε “ 

τερικὸν παρῆχαν τῷ παναγιωτάτῳ, τὸ δὲ ἐξωτεριχὸν ὡς ἂν 

εἶπον, χαθ᾿ ἑαυτοὺς ἀναλαθόντες οἱ καλοὶ ζηλωταί, ἵνα τῶν 

περιττῶν ἀπαλλάξωσι τὸν παναγιώτατον, ἐψηφίσαντο χαὶ χα- 

τέστησαν ἐπιτρύπους τοῦ χοινοῦ ἔχ τς τῶν δημοτικῶν χαὶ 
ἐπΑΕτς ον “ ι νος , » ι ,ὔ ἊΣ 2 ἥ ἀρχόντων χαὶ ἀρχιερέων εἴχοσι, χαὶ τούτους ὀνομαστὶ κατε- 

γράψαντο. τοιοῦτον ἄρα διαπλάσαντες ἄγαλμα καὶ διαγράψαν- 
, 

τες τὸ ἐφεύρημα καὶ παντοίαις ἔξωθεν εἰς κάλλος ἐπιχρώσαν- 

τες. ταῖς βαφαῖς, παρέστησαν τῷ ποναγιωτάτῳ καὶ τῇ ἁγίᾳ 

καὶ ἱΞρᾷ συνόδῳ, αἰτούμενοι τὴν ἀποδοχὴν καὶ καθίδουσιν καὶ 
» 

ἰσχὺν παρ αὐτῶν καὶ χυριότητα. Διημφισρήτουν οὖν οἱ ἅγιοι 

ἀρχιερεῖς χαὶ ὑπώπτευον τὸν δούρειον, καὶ ὥχνουν μὲν συγχα- 

ταθέσθαι καὶ ἀποδέξασθαι οἱ πλείονες, ἀπειθῆσαι δὲ ἢ διασμι- 

λεῦσαι τὸ χκίδδηλον, ἢ περιελεῖν τὴν φενάχην ὅλως οὐχ ἀπε- 

τόλμων οἱ δὲ τὰς ἐχ τοῦ τοιούτου συστήματος ὠφελείας 

χαταλέγοντες χαὶ τὴν ὅλην τῆς ἐχχλησίας πλαττομένην βελ- 

τίωσιν, πολέμιον τοῦ κοινοῦ χαὶ ἐχθρὸν προδηλότατον ἀπεφαί- 

νοντο τὸν διασεῖσαι τοῦτο πειρχασόμενον, ἢ ἀπωθῆσαι χαὶ μὴ 

παραδέξασθαι τολμήσοντα, ἐπαπειλοῦντες, ὡς εἴ τις φωραθείη 

ἐναντιούμενος τούτῳ πολεμίῳ χρήσονται, ὡς προδήλως μαχο- 

μένῳ τῷ χοινῷ συμφέροντι. ᾽Εχ τούτων οὖν διέγνωσαν, καὶ 

οὐχ ἔτι ἐδίσταζον τί ποτ᾽ ἂν ἡ τὸ ὑψούμιενον ὀχύρωμα, ἀκχρό-- 

πολιν τυραννίας χαθορῶντες " ἀλλ᾽ ἀντισχεῖν τῇ τοσαύτῃ ὀχλώ- 

δει ὁρμῇ μὴ δυνάμενοι, τοῦ παναγιωτάτου μὴ συνεξορμῶντος, 

χαὶ τοῦ τότε Νικομηδείας Νικηφόρου χαὶ Προύσης Μελετίου 

χαί τινῶν ἄλλων συναινούντων τοῖς ἀρχιτεχτογοῦσιν ἄρχουσιν, 

ἄχοντες μέν, πλὴν χαχῶς ἐνέδωχαν στέρξαντες καὶ ἀποδεξά-- 

μενοι τὰ προδαλόμενα. 

᾿Επὶ τούτοις οὖν προέτεινον συγγράψαντες οἱ φαινόμενοι 

ζηλωταὶ χαὶ εἰς ἄρθρα διελόντες συμφωνητικὸν γράμμα, ἐν ᾧ 

παρῃτοῦντό τινας ἀπαιτήσεις παρὰ τῶν ἁγίων ἀρχιερέων, δὴ- 

λονότι ἐράνους χαὶ συνεισφοράς, ἵνα τι χαὶ χαρίζειν αὐτοῖς δό- 
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ἕωσι δελεάζοντες: ἀλλὰ τὴν πᾶσαν δολίως παρ αὐτῶν ἀφελά- 

μενοι δύναμιν χαὶ ἐνέργειαν περιῆψαν τοῖς προχειρισθεῖσιν ἐπι- 

τρόποις, ὡς ἠθέλησαν: τοῦτο δὴ ὑπογράψαντες πρῶτον οἱ ἀρ- 

χιερεῖς, προδήλως ἑαυτῶν ἀναξιότητα χαὶ ἀμέλειαν καὶ. βλα- 

χίαν κατηγοροῦντες, παρητήσαντο τὴν οἰκονομίαν τῶν ἐχκχλη- 

σιαστιχῶν τοῖς λαϊκοῖς, οὐχ ὡς τοῖς κληρικοῖς ἐπιτρέπουσι, τῆς 

ἐξουσίας ἀεὶ παρ αὐτοῖς μενούσης, ἀλλὰ χηδεμόνως τῶν κακῶν 

προσμαρτυροῦντες ἱχχνοὺς διοικεῖν τὰ τῆς ἐχχλησίας πράγματα, 

προδεολημένους ὑπὸ παντὸς τοῦ εὐσεθοῦς λαοῦ, καὶ πρόσωπον 

φέροντας τοῦ χοινοῦ, καὶ δύναμιν καὶ ἐνέργειαν ἐν τοῖς ἐχκλη- 

σιαστιχοῖς πράγμασι γενικήν, ἐκ γνώμης καὶ συνχινέσεως πάν- 

τῶν, τοῦ τε παναγιωτάτου οἰχουμενιχοῦ πατριάρχου χαὶ τῶν 

θεοπροδλήτων ἁγίων ἀρχιερέων, χαὶ τῶν ἐχλαμπροτάτων καὶ 

ἐνδοξοτάτων χαὶ εὐγενεστάτων ἀρχόντων χαὶ παντὸς τοῦ ὑπὸ 

τὸν ἁγιώτατον ἀποστολικὸν θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως 

εὐσεθοῦς λαοῦ: διὸ καὶ τὰς ὑπογραφὰς αὐτῶν ἐν τούτῳ χατα- 

στρώσαντες διέθεντο ἐφεξῆς τὰς τῶν ἀρχόντων καὶ χληρικῶν᾽ 

χαὶ προσχυρώσαντες ταῖς τῶν ἁπάντων ὑπογραφαῖς προσήνεγχον 

χαὶ ἐνεφάνισαν τῷ χράτει ἐχλιπαροῦντες χαὶ δεόμενοι, ἵνα λάθη 

τὸ βέόχιον χαὶ ἀμετάθετον" ὡς δὲ χατὰ γνώμην χοινὴν χαὶ 

συναίνεσιν παντὸς τοῦ ὑπηχόου λαοῦ γενόμενον, προσεχυρώσατο 

ἰσχυροποιήσας χρατερῶς ὁ μονάρχης, χαὶ χατ᾿ αὐτὸ ἐξέδωκε 

βασιλικὸν δίπλωμα. 

Οὕτως οὖν περιποιησάμενοι ἑαυτοῖς δύναμιν χαὶ ἐξουσίαν 

οἱ ρηθέντες τοῦ χοινοῦ ἐπίτροποι, ἤρξαντο χατ' αὐθεντείαν 

πρῶτον μὲν διοιχεῖν τὸ χρηματικὸν, ἐχθέμενοι φοινιχοθαφεῖς 

χώδιχας καὶ νοτάριον ἐπιδείξαντες χαὶ ἱερὸν φίσκον ὃ ἐστὶ 

χορδανᾶν ἐγχαθιδρύσαντες, καὶ πρόπολον αὐτοῦ χαὶ δαδοῦχον 

καὶ θεραπευτὴν ἐκ τῶν ἀγοραίων ἐγκαταστήσαντες, ἀποσεμνύ- 

νοντες διὰ τούτων τὸ βῆμα τῆς ἐπιτροπιχῆς, ἔπειτα χατα- 

γράψαντες ἐχ. χωδίχων εἰς χώδιχας νέους τὸ χρέος τοῦ χοινοῦ, 
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ὅπ Ἐερ τότε μέχρι τῶν ἑπταχοσίων ταλάντων προΐη, ἐ 

παρὰ τῶν ἁγίων ἀρχιερέων ἁποσῶν τῶν ὑπὸ τὸν ἁγιώτατον 

ἀποστολιχὸν θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ χρέους τὴν 

χαταγραφήν. Εὐθὺς οὖν ἀνεφύησαν μέμψεις καὶ δυσαρέσχειαι, 

βίαι χαὶ ἐπιτιμήσεις, διαλοιδορούντων τινῶν ἀν ευϑῶν τοὺπι- 

χείρηυχ " ἔλεγον γὰρ, ὡς πολλαχῶς ἡμῖν οὐ συμφέ ἔρει ἵνα πα- 

οαίδηλος ἢ ἡ χρηματικὴ τῶν ἐχχλησιῶν οἰχονομία χαὶ ἀπυρι- 

θμημένη 
ς , Ν φῦ νν πίω » “- . 
ἡ πρόσοδος- εἰ δὲ χατιδεῖν χαὶ ἀριθμῆσαι χαὶ ὅλως 

καταγρόψαι ἐπάν αγχες, ἀρχεῖ τῷ παναγιωτότῳ χαὶ τοῖς προ- 
᾿ 

χρίτοις τῶν ἀοχιεοέων ἐπισχέψασθαι χαὶ κατά τινας ὅρους χαὶ 

χανόνας διενεργεῖσθαι ἔξωθεν παρὰ τῶν ὍΡΤᾺ ν᾽ ἀρχεῖ γὰρ 

πάντας εἰδέναι, ὅτι χαταχοεως πᾶσα μητρόπολις, καὶ μὴ προ- 

σύδου: λογίζεσθαι τὰ παρὰ τῶν χριστιανῶν τοῖς ἀρχιερεῦσι 

διδόμενα, κἂν πολλὰ χἂν ὁ ὀλίγα δίδωται εἰς ἐλεημοσύνην χαὶ 

χρείας αὐτῶν᾽ οἱ δὲ δὶ ἴω 
π᾿ ν 

ΞΞ Ω φ-» ω.- -. “ Ο᾽ ΠΕῚ 
» 7 

ἐπίτροποι ἀναλογιζόμενοι, ὅτι 
“- τὰς Ὕ Η [᾿ ΓΝ - 5 τὸ 

τοῦ χαιροῦ προϊόντος ἐπαύξῃ τὰ χρέη τῶν ἐπαρχιῶν, καὶ περὶ 

τῶν δανείων, ἅπεο ἕχαστος αὐτῶν χαὶ τῶν ἄλλων εὐγενῶν χαὶ 

πλουσίων ταῖς ἐπαρχίαις ἐνξεν υριάζει φροντίζοντες, βουλόμενοι 
, ε ΕΣ Ἅ 

εἰδέναι ἀπηριθμημένα ἑκάστης ἐπαρχίας τὰ χρέη καὶ στῆσαι 
Α ε » , ΕΞ 

τὴν εἰς τὸ πρόσω φορὰν ὑπισχνούμενοι, ἐπέχειντο ἀπαιτοῦντες 

καταλόγους χχὶ τὴν χαταγραφὴν ποιοῦντες ἀπαρχίτητον, μη- 
» , δ ᾿ Ε 

δεμίαν βλάθην ἐπιγενέσθαι λέγοντες κἂν ἔχφορα καὶ ἔχπυστα 
-- ΝΜ ΡΞ » Ῥ- ᾿ 

ταῦτα γένηται. Ισχυσαν τοίνυν χαὶ πάντα τῶν ἐπαρχιῶν τὰ 
ε- Ὲ «-ὦ Ψ ᾿Ὸ ΕΝ » χ , -- , [2 “Δ 1 ἘΕΝ “ 

χρξεὴ χατέγραψαν, ἅπερ ἐπιλογισόμενός τις εὕροι ἂν ἀπὸ τοῦ 

χιλιοστοῦ ἑπταχοσιοστοῦ πεντηχοστοῦ ἔτους χαὶ ἑξῆς μέ; θι 
ως 

ΠΩΣ ε δ ΠΩ Ξι τοῦ ἑοδομηχοστοῦ πέμπτου, ἐν εἴκοσι πέντε ἔτεσι τριπλάσια 
»᾿ 

ἢ περ ἦσαν γενόμενα - οὕτω χαλεπῇ καὶ πέρα τοῦ εἰκότος ἀμε- 

τρία αἱ ἐχκλησίαι κατεοχρύνθησαν, καὶ τὸ ἱερχτιχὸν σύμπαν 

ἐδυστύχησε " διαγνωσθέντος δὲ χαὶ χαταγραφέντος τοῦ γρέους, 

ἔδοξε πρῶτον μὲν μηχέτι ἐξεῖναι οἱανδήτινα 1 χηρεύουσαν ἐπαο- 
, ᾿ 

χίαν καὶ υητρόπολιν τὸν νεωστὶ διχδεχόμενον ἀρχιερέα ἐπιφορ- 
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ξ ν “ἢ ΕΙΣ ῃ 5 δέξ ᾿ ι » ϑδ ᾿ , 

τίζειν παρ ὃ ἔφθασε δέξασθαι καὶ οἰχονομῆσαι τὸν προκάτοχον 

τῆς ἐπαρχίας γρέος, δεύτερον δὲ ἕχαστον υητροπολίτην καὶ 

ἀρχιεπίσχοπον χαὶ ἐπίσχοπον χατ᾽ ἔτος ἐχπίπτειν τοῦ ἐπιχει- 
, » ε ᾿ ς Ἔ . 

μένου χρέους τὸ διορισθὲν ἀνάλογον, ὡς ἂν οὕτω χαὶ τῆς ἐπαρ- 
ἡ " ,ὔ Ζ τ “ ’ » 

χίας ἄνεσίν τινα δεχομένης, καὶ τῆς μεγάλης ἐχχλησίας ἔχειν 
δὶ Ἔ . ΓΟ τ ἘΝ 5. ὃ ΚΕ νρο οὶ “» Ε τὰ ἐξ δ 
ὕστερον λαμοάνειν τι εἰς δαπάνην τῶν χοινῶν ἐξόδων. 

Κατησχολοῦντο οὖν περὶ τὸ χρηματιχὸν, καὶ συνερχόμενοι 
ΑἹ - 4 .Χ.6 ᾽ 

θαμὰ περὶ χοινῶν φρ ντίζειν ἐσχήπτοντο οἱ ΠΟΙ ἐπίτροποι, χαὶ 
9 

ο 

χατ᾽ ἐξουσίαν ἐπετέλουν τὰ δόξαντα, μιχρὰ τῆς ἱερᾶς συνόδου 

φοοντίζοντες᾽ ὁ δὲ παναγιώτατος οἰχουμενιχὸς πατριάρχης χύ- 

ρίος Σωφρόνιος, ἀπηλλαγμένος δῆθεν τῆς υναγαν μερίμνης, 

υνᾶλλον δ᾽ εἰπεῖν ἀπεωσμένος, ὡς ὕστερον ἐφά" τῆς χαλῆς νη, 

στάσεως, ἐμερίμνα περὶ τῶν πνευματικῶν, παντα ἀκ ἐπιστέλλων 

χχλη ὍΣ χαὶ νουθετῶν, καὶ χαθ᾽ ἑχάστην χαὶ ἐν ταῖς 
᾿ , Ν ὃ Ἷ “ ᾿ ἊΣ ἈΝ ΄ “ .“ 

παντὶ τόπῳ διδάσχων οὕτω γὰρ ἦν ἡδέα ἢ ὥστε ἅπας 

αὐτοῦ χαὶ λόγος καὶ τρόπος ἐν παντὶ διδασχαλία τις ἦν" ἀλ- 
» , 

χ᾽ ὅσον διέλχμπεν αὐτοῦ ἡ ἀρεση, πο ἡ χατὰ θεὸν σπουδὴ 

ἧς 

χαὶ ἐπιμέλεια τῶν ἐχχλησιῶν, τοσοῦτον διέφαινεν ἡ τυραννία, 

χα ἱ ἡ μελανία τοῦ ἐγειρομένου συστήματος ἐπεσχότει τὴν 
“" , ε , ἜΡΙΝ ᾽ ἀζο 
εἴθεν λαμπρότητα, ὡς νέφος ζοφερὸν ἐπισχιάζον κοι αὐγάς’ ΓΝ - 

ὃ μὲν γὰρ χοινὸς λαὸς μηδὲν ὑφορώμενος χαχόν, ἀποδεχόμενος 

δὲ χαὶ τὰ γιγνόμενα ὡς συμφέροντα, ἵστατο κίρὴν τῇ ουὐ- 

τοῦ ἀχροάσει καὶ θέᾳ, χαὶ πολλὰ ἐποίει διδασχόμενος " οἱ δὲ 

χατάστασιν χοινὴν συνιδεῖν οἷοί τε ὄντες, οἱ μὲν εὐλαδέστεροι 

ἐσχανδαλίζοντο, οἱ δὲ προπετέστερον ἤρξυντο λοιδορεῖν μυρία 

καταμεμφόμενοι" συνήλγει δὲ χχὶ αὐτός, τῶν ἰδίων χαχῶν 

συνχισθανόμενος, χαὶ στένων ὠδύρετο, ὁρῶν τὸν βόθρον εἰς ὃν 

χατέωσαν, καὶ ὡς ἐκ λάχχου τῶν λεόντων ρυσθῆναι ἐδέετο. 

Οὔπω δὲ παρῆλθεν ἑξάμηνον, ἐξ ὅτου ἔστη τὸ χαλὸν 

τοῦτο σύστημα, χαὶ τῆς τυραννίας τὰς ἀπ ὑὐείξοα ἱκανὰς πα- 
“, ᾽ ᾿ ερ ᾿ 

ρασχεῖν συνεχίνησεν εἰς ἄμυναν τοὺς ὕορ ιζομένους ἀρχιερεῖς 



ἘΡΕΛΥΣ Α Σ Η ΤΣ ΕΟΡΊΤΑ. 9017 

χαὶ δὴ συνελθόντες, ἐποδυρόμενοι τῆς χοινῆς συμφορᾶς διαλύσαι 

Ἴ}.σ 
" »ΩἋλ » Ὅλ Ἅ εὖ ὃς Ὄ ’ὔ - 7 

ἀὲν εὐθὺς οὐκ ἂν εἶχον τὴν δεινὴν σύστασιν: τῇ δὲ νομίμῳ 

ὁμοψυχίᾳ καὶ συμφωνίᾳ ἀντεμθαλεῖν τῇ τοῦ καχοῦ ρύμῃ ἀναγ- 

καῖον ἐνόμισαν" συνέθεντο γοῦν γνώμῃ χοινῇ καὶ δικαίᾳ, ὡς 
Μ ᾽ ,ὔ " »,»"ῬὋὈ ἐδ Σ Ἐς » - -» “ ᾿ - 

εἴ τις ἀτιμία καὶ βλάθη τινὲ ἐξ αὐτῶν τοῦ λοιποῦ παρὰ τῶν 

ἐπιτρόπων γένοιτο, ὑφωρῶντο γὰρ πλείονα, ταύτην κοινὴν λο- 

γιζόμενοι παντὶ σθένει ἀμύνασθαι, ὑπερμαχεῖν τε τῆς συνοδιχῆ: 
, 

τιμῆς καὶ διχαιοπραγίας χατὰ τοῦ νέου συστήματος, πάντα εἰ 

δέοι προϊέμενοι, καὶ θανεῖν ἕτοιμοι ὄντες" ταύτην δὲ τὴν συμ.- 

φωνίαν χαὶ σύμπνοιαν τῶν ἁγίων ἀρχιερέων μαθόντες οἱ ἐπί- 

τρόποι ἔστησαν ἐπὶ τῶν ἰδίων ὁρίων, ἄχρις οὗ ἐξευρεθῇ τι δει- 

νότερον περιολεψάμιενοι δὲ χαὶ τὸν Νικομηδείας Νικηφόρον 

ἐκτὸς τῆς γενομένης συμφωνίας ἰδόντες, τούτῳ χρησάμενοι 

διέστησαν ἀπ᾿ ἀλλήλων πρῶτον μὲν τὸν Κυζίχου Γεράσιμον 
“" 

χαὶ Θεσσαλονίχης Δαμχσχηνὸν τοὺς δοχοῦντας ζηλωτὰς τῆς 

χοινῆς τῶν ἀρχιερέων τιμῆς, χαὶ τῆς ρηθείσης συμφωνίας αἰ- 
,ὔ " δὲ ᾿ ὔ ι «“ ,ὕ 5 

τίους, ἔπειτα δὲ τοὺς λοιπούς: χαὶ οὕτω καταμερίσαντες ὠλι- 
Ξοω ᾿“ ,ὔ 

γώρησαν τοὺς πρὸ μιχροῦ δόξαντας γενναίους καὶ μεγαλόφρονας. 

Μετὰ μιχρὸν δὲ βουλόμενοι οἱ ἐπίτροποι εὐπροσωπῆσαι 
ἧς :6 , Ν δ " τὰς μὸν Α “- 
εὐσεθείας διαπραξάμενοι, ἡτήσαντο παρὰ τοῦ 

ἐπιτρόπου τῆς βασιλείας ἄδειαν, ὅπως τὰς ἐν Κωνσταντινου- 
- ᾿, “» - ᾿Ν » , » ᾽ » 

πόλει ἐχχλησίας ἐπισχευάσωσιν" ὁ δὲ ἐπέτρεψεν, ἀλλ οὐ χχτὰ 
᾿ Ἂ- 3 5 ῃ 

ἔννομον αὐτοῖς ἐπιθεώρησιν χαὶ διαγρχφήν, ἀλλὰ διὰ λόγου 
“ 6ό Ύ Α , " ΄ Α 

ψιλοῦ" λαθόντες οὖν τὴν τοιχύτην ἔνδοσιν συνεχαλέσαντο τοὺς 

κατὰ μέρος τῶν ἐχχλησιῶν ἐπιτρόπους, καὶ τούτους πρὸς τὸ 
ΕΣ εἰ ἜΡΚΗΝ αν 5 ἄδικον Ὁ.3 , εὰ ἘΣ ὔ 
ἔογον διήγειρον, υηδὲν ὀρθῶς ἐπιλογισάμενοι, μηδὲ προσδιορί-- 

σαντες, ἢ χρήματά τινα αὐτοῖς ἀνενεγχεῖν εἰς δέον δαπανησό- 

μενχ᾿ οἱ δὲ ἀπόλυτον ἄδειχν ἐκλχθόντες οὐχ ὅπως τὰ διερ- 
“- ε “-“᾿ “Ὁ ΕΣ » .Ὶ 

ρωγότα χαὶ σαθρὰ τῶν ἱερῶν ναῶν ἐπισχευάσαι, ἀλλὰ καὶ 

πολλοὺς χαλῶς ἔχοντας ἐκ βάθρων χαθελόντες βελτίονας ἀνε- 
"»- 

γεῖρχι χαὶ μείζονας προετεθύμηντο᾽ χαὶ δὴ πᾶς τι: συνεχι- 
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᾿ Α ΄ ας ἢ 

νεῖτο, χαὶ τὸν πλησίον παρεζήλου, χαὶ ὑπεροαλεῖν περὶ τὸ: 
Η ,Ν «“ » ὺ 

ἔογον ἐσπούδαζεν: ὥστε ἐξεθρόησαν σύμπασαν τὴν πόλιν τῷ 
“ , ΓΑΙ “ ,“ " 

πατόγῳ τῶν φερομένων δὲ ἐρον ξύλων, καὶ ἔπλησαν ἀχθο- 

φορίας λίθων, βησσάλων, ἀσθέστου, τὰς στενωπούς" ἀνῆγε δὲ εἰς 

τοῦτο χαὶ ἔπειθε υηδὲν προσερευνᾷν καὶ ὑφορᾶσθαι ἐμπόδιον, 

χαί τις ἄλλοθεν ψευδὴς ὑπόληψις 
τ ᾿Ν ἔθ ΕΠ 

ἐπιτρόπων ἔχειν τὴν ἄδειαν, τοῦ ἀνοικοδομεῖν τοὺς ἱεροὺς 

." ἀχούσαντες γὰρ παρὰ τῶν 

ναοὺς, δόξαν ξένον τοῦτο χαὶ ἄηθες, ὑπέλαθον χατὰ αἴ κοὺς, δόξχν ξένον τοῦτο χαὶ ἄηθες, ὑπέλχοον χατὰ αἴτησιν 

τοῦ ἁρμοστοῦ χαὶ μεγάλου πρέσθόεως τῶν Ρώσσων πρίγγιπο τ θυ. “) (Χ μξγὰ πρξσ ξως 75 [1 Υ ᾳ 

Νιχολάου Ῥεπνίνου ἐπιτρέψαι τοῦτο ἡμῖν τοὺς χρχτοῦντας 
᾽ » ΩΡ »’Ῥ , ᾿᾽ ΕΣ “ 

ἀλ) αὕτη ἦν δόξα δημώδης χαὶ διάχενος, εἴθ᾽ ὑπ ἀυνθείχς τοῦ 
Ν'» » . , ᾽ “- ε 

χύδην ὄχλου, εἴτε ὑπό τινος ἐπιθουλῆς: καχεντρεχοῦς ὑπ ν λθοῦσα, τ 

Α “ ς Α , : “- 

χαὶ μέγιστα τοὺς φρονοῦντας ζημιώσχσχ᾽ ὁ γὰρ μέγας ἐκεῖνος. 

ἡγεμών, ὁ περίόλεπτος χαὶ βθχθύνους πρίγγιψ, ὁ τοσαῦτα θαυ-- - 
᾿ ΜΗ, ἈΝ κω ᾿ , ; “ »“ 

ισσια ἐν Λεχία ὀισπραξζάμενος χαὶ μεγάλῳ ἐν τῷ στρχτῷ δια- 
,ὔ »Ὲ τὸν ᾿ »Ρ ᾿" ΧΩ 

νύσας, ὁ ἀγχίστροφος χαὶ πολύοουλος πολιτιχὸς χαὶ ἀήττητος. 

- ΦΖογς. ὃ ὑσεφὴς χχὶ ιλό: ιστος. ὃ ἐλ. Ξν) : χαὶ λά στρατάρχης, ὁ εὐσεοὴς καὶ φιλόχριστος, ὁ φιλογενὴς χαὶ φιλά- 
δ ε ἈΕῚ » ᾿ ᾿ , Α “ 
ὄξλφος, ὁ χατιδὼν εὐθὺς χαὶ κατασηφισάμενος τὴν ὕπουλον 

᾿ ’ ᾿ ᾽ η » “, Ω αὐ ἢ ᾿ ς 

χχὶ ἄστατον γνώμην τῶν Οθϑωμανῶν, πῶς ἂν εὐήθως τοὺς ἱε- 
Η Γ΄ , " ᾿ ᾿ 

οοὺς νχοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλε: ἐπηρξεάσειεν, Ρωσσιχοὺς ἐπὶι- 
, "» ,ὔ πο ᾿ » Α 5 ᾿ ᾽ὔ ᾽ Δ -ὠ ᾿ 

γράψας ἀχαίρως; τὸ γὰρ αὐτοὺς. διχ μεσιτείας ἀνοιχοδομεῖν ἐν 
, ἣΝ .. “ 

εἰρήνῃ, καθελεῖν ἂν εἴη εὐθὺς ἐν πολέμῳ διὸ τῶν εὖ φρονούν- 
Ν ς “ρ΄ -᾿ 

τῶν οὐδεὶς τοῦτο ἐδόξαζε, : διχχωλύεξιν μ δομιὴν τοῦ λχοῦ 

ἐπειρᾶτο ὁ δὲ ὄχλος ἐπε 5. πρόληψιν ἄτοπον, καὶ ἔνδοσιν 

ἄλογον, ἀδεῶς καὶ ἀσχέπτως τοῦ ὐλτρν ἐπεχείρησε, χαὶ οὔπω 

μὲν ὀλίγας ἐκκλησίας ἐπ τιδιωρθώσ ο, πλείονας δὲ καθεῖλε, καὲ 

τὴν ὕλην ἡτοίμασεν - οἱ δὲ ἘΠῸΥ αιμονοῦντες τῶν ᾿Οθωμανῶν 
ἐ 

, » Ν ᾽ 

δ νων ποιήσαντες, λίθελλον ἐπέδωχαν τῷ ἐπιτρόπῳ, προ- 
Ν Ξ 

δότην τῆς αὐτῶν θρησχείας λοιδοροῦντες, ὅτι καλλύνει χαὲ 
Ὡ 

.. εγεθύνει τῶν χριστιανῶν τὰ σε φάσματα, ὃ μηκέτι ἐνεγχεῖν 
5» 
ἠπείλουν δείσας οὖν τὴν ὁρμὴν τῶν οἰχείων ὁ τῆς θασιλείας 
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ἐπίτροπος χαὶ τὴν διχθολὴν πρὸς τὸν μονάρχην ἐχχλίνων, καὶ 

ἑαυτὸν ἀθωῶν, συνιδεῖν ὑὲν ἀπείπατο, καθελεῖν δὲ ἐκέλευσε, 

χαὶ συλλαθεῖν χολασθησομένους τοὺς ἐπισχευάζειν πρῶτον τολ- 

μήσαντας. 

Τοιαύτης δὲ δοθείσης τῆς προσταγῆς, ὁ μὲν στρατηγὸς 

περιήει καθαιρῶν τὰ ἐπισχευασθέντα, χαὶ κωλύων χαθάπαξ ἐ- 

γείρειν τοὺς τῶν ναῶν καταδεολημένους: οἱ δὲ μεγάλοι ἐπί- 

τρόποι ἐκρύδησαν δεδοικότες καὶ τρέμοντες" οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 

συνελθόντες, ἵνα τὸν λαὸν καὶ τοὺς ἐπιτρόπους τῆς ὀργῆς ἀπαλ- 

λάξωσιν, ἐπὶ τὸν παναγιώτατον μεταθεῖναι τὰς αἰτίχς ἐσχέ- 

πτοντο, χαὶ στῆσαι τὴν ὀργὴν τοῦτον τοῦ θρόνου ἐξώπαντες. 

Ταύτην οὖν τὴν οἰκονομίαν ἀποστείλαντες τὸν Νικομηδείας 

Νικηφόρον ἀνήγγειλαν τῷ παναγιωτάτῳ κυρίῳ Σωφρονίῳ, χαὶ 

παρεχάλουν ἀποδέξασθα: διὰ τὴν τῶν πολλῶν σωτηρίαν, καὶ 

εἰ δοκεῖ προελέσθαι εἰς τὴν τοῦ οἰχουμενιχοῦ θρόνου διαδοχὴν 

τῶν Παλαιῶν Πατρῶν κύριον Γαδριὴλ, ὃν αὐτοὶ ἔχριναν. Ταῦτα 

δὲ ἀμούσας ὁ πατριάρχης, ὀψόμεθα, ἔφη, εἰ τούτου χρεία! καὶ 

ἐξελθὼν τοῦ πατριαρχείου εἴς τινὰ τῶν συνήθων οἰκίαν, καὶ 

καλάμου ἁψάμενος ἔγραψεν ἱκεσίαν πρὸς τὸν τοῦ βασιλέως 

πρωτοσπαθάριον, ὃς μέγα τότε ἴσχυε, δυλώσας, ὡς ὃ πτωχὸς 

καὶ ὑπόφορος εὐσεθὴς λαὸς περιθαλπόμενος τῇ φιλανθρωποτάτῃ 

προνοίᾳ τοῦ χραταιοῦ ἄναχτος, ἀναθαρρήσας τῇ δαψιλεῖ ἐχχύ- 

σει τῶν πλουσίων αὐτοῦ δωρεῶν τῆς ἀφθόνου εὐτυχίας ἀπετόλ- 

σεν ἐπισχευάσαι τὰ σαθρὰ χαὶ διερρηγότα τῶν αὐτοῦ ναῶν: 

καὶ ἐπεὶ ἀπερισχέπτως καὶ ἄνευ ἐννόμου διαγραφῆς ἐπεχείρησς 

τὸ τοιοῦτο, καὶ διετάραξε τοὺς ἐπὶ τῶν οἰχοδομῶν ἄρχοντας 

χαὶ τοὺς γείτονας ᾿Οθωμανοὺς, οἵτινες καὶ ἀγωγὴν ἐκίνησαν, 

ὠργίσθη δικαίως κατ᾽ αὐτοῦ χαὶ τοῦ λαοῦ ὁ ὑπέοτατος ἐπί- 

τροπος " ὅθεν ἐδέετο θερμῶς, ἵνα οἰκτείρῃ τὸ πολὺ γῆρας αὐτοῦ 

χαὶ ρύσηται αὐτὸν τῶν ἐπαπειλούντων δεινῶν, καὶ σώσῃ τὸν 

πτωχὸν λαὸν τῆς ἐπιχειμένης αὐτῷ ὀργῆς. 
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Ταύτην οὖν λαθὼν καὶ ἀναγνοὺς ὁ παρὰ τῷ μονάρχῃ 

ἰσχύων μέγας σπαθάριος, διεμηνύσατο διὰ τοῦ αὐτοῦ εὐσεθοῦς 

οἰκείως αὐτῷ ἔχοντος τῷ παναγιωτάτῳ, μηδὲν περὶ τούτου 

πτοεῖσθαι χαὶ μεριμνᾷν" καὶ τῇ ἑξῆς, ὅτε ὃ ἐπίτροπος. εἰσήει 

εἰς τὰ ἀνάχτορα ποὸς παράστασιν τῷ μονάρχη, εὐφυῶς τοῦτον 

παραθαρρύνων, τί ἔδεισας ἔφη, δεδισσόμενος τὸν πατριάρχην 

Ρωμαίων; ἀπόλυσον οὖν τὸν πτωχὸν γηραιὸν τοῦ δέους, χαὲ 

τὸν ὑπόφοοον λαὸν τῆς ὀργῆς οὐ γὰρ ἁμάρτημα, ἀλλὰ τῆς 
, 

πρὸς θεὸν εὐλαθείας" τὸ ἐπι ἰχείρημα! ταῦτα τοίνυν πυθόμενος 

ὁ ἐπίτροπος μηδὲν πλέον περὶ αὐτοῦ ὑφορώμενος, χαὶ τοὺς 

ἄλλους τοῦ δέους ἀπήλλαξε, καὶ υηδένα τοῦ λοιποῦ ἐζήτει τι- 
- “- ᾽ φυν Ν ͵ὕ δι ᾿ ᾿ ῃ ᾿ 

μωρῆσαι τῆς ἀταξίας" διεμιηνύσχτο δὲ χαὶ πρὸς τὸν πατριάρ- 
» ᾽ Ν " ε " Φ τ 

χὴν εὐθυμοτέρως ἔχειν, καὶ μηδὲν καχὸν ὑπονοεῖν - οὕτως οὖν 
Ω ““ 5 κ᾿ - ͵ , “- ΄ ᾿ ,ὔ 

διὰ μιᾶς ἐπιστολῆς ἀπέλυσε τὸν τε τῆς βασιλείας ἐπίτροπον 

τῆς διαθολῆς, χαὶ τοὺς τοῦ χοινοῦ ἐπιτρόπους τοῦ χινδύνου, 

χαὶ τὸν εὐσεοῇ λαὸν τῆς ὀργῆς, ἑαυτὸν περισώσας ὃ παναγιώ- 

τατος Σωφρόνιος. 

᾿Αλλ ἐχ τῆς τοιαύτης ἀθουλίας τῶν ἐπιτρόπων τοῦ χοι- 

νοῦ πολλή τις ζημία ταῖς ἐχχλησίαις ἐπηχολούθησε᾽ πρῶτον 
᾿ ἔρ ,ὔ 5 ,ὔ ᾽ , , ᾿ 

μὲν ἔολαψε τοσαύτας ἐχχλησίας ἀπο στερήσας τοὺς χριστιανοὺς, 

ὅσας κατέοαλον ἐποικοδομησόμενοι " δεύτερον δὲ ἁπανταχοῦ οἱ 

Οἰθωμανοὶ, διώχοντες τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ὑπούλως, μά- 

λιστα τὸ ἱερχτεῖον, ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀφῃροῦντο τὰ μεγαλοπρεπῆ ἱερὰ 
Ὶ ᾿ 

δέλαυο δε με τὰ ἐπὶ διχφόρ ροις προφάσεσιν, ὥσπερ περίπου τὸ χι- 
“2 λιοστὸν ἑξηχοστὸν ἔτος ἀφεῖλον πάντας τοὺς ἐνδόξους ναοὺς 

τῶν χοιστιανῶν διὰ προγράμματος, εἰς τὸ μηκέτι ἔχειν θολω- 
-" τοὺς καὶ μολυθδοσχεπεῖς, ταὐτὸν εἰπεῖν περιφανεῖς ἐν ταῖς πό- 

λεσιν, ἀλλὰ χθχμαλοὺς καὶ προσγείους" ἔκτοτε ἀλλ᾽ οὖν οὐκ 

ἔτι φθονοῦντες τούτοις ἐπ -εὐούλευον, ἀλλὰ χαὶ πεσόντας ἀνορ- 
» 

θοῦσθαι ἐπέτρεπον χαὶ διερρωγότας ἐπισχευζζειν οὐ διεχώλυον:" 

ἀπὸ δὲ τοῦ χιλιοστοῦ ἑπταχοσιοστοῦ τριαχοστοῦ ἔτους ἑξῆς. 
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» ἣν» 

οὐχ ἔτι ράδιον οὐὸ ἐπιδιορθοῦν τὰ διαρρέοντα, πεσχευάζοντο [ΟἹ 

μέντοι μετὰ συνέσεως: ἐπεὶ δὲ ἐν τῷ χιλιοστῷ ἑπταχοσιοστῷ 
«.)ὶν »" “: ,ὔ “ ε ΒΕΣ "λ , 2 ἑοδομηχοστῷ πέμπτῳ τούτῳ ἔτει ἡ τοιαύτη παράλογος τόλμη 

᾿ ὃε δ ΤΌΝ Ἐ ΕΣ , Ἔ ἜΣ έθ ἐ ι ε ΗΥ̓ «ἀνῇ Η τοὺς δεισιδαιμονοῦντας ὀτμάνους ἠρέθισε, καὶ ἡ βλαχία χαὶ 

δειλία τοῦ ἐπιτρόπου τῆς βασιλείας χαθελεῖν τὰ ἐπισχευα- 
,ὔ » ᾿ » ΄ 

σθέντα χαὶ μηχέτι ἐγείρειν τὰ χατασληθέντα ἐδίχασε, τόλμη 
᾿ , -» ᾿ ΄ ΦΑΡῸ 15 “ἢ δ τὸς μος , ' 
ἀνεφύη τῷ βουλομένῳ τῶν ᾿Οθωμανῶν ἐπηρεάζειν παντί, χαὶ 

͵ὕ ͵Νδ , φ ε - 3 ΑΒΕ ΟἿΣ κι Ὡ  .“᾿ο. -« - : μανίχ λυσσώδης χατὰ τῶν ἱερῶν ἐνέσχηψε γενιχῶς" ὥστε ἁ- 
᾽ὔ “Ξ , 5 -᾿ αὶ - - 

πανταχοῦ μὴ στέργειν ἀνοικοδομεῖν χαὶ τὰ περίοικα τῶν ναῶν 

καὶ χελλεῖόν που πάροικον ἱερέων ἢ μοναχῶν, χαὶ περιαθρεῖν 

συνεχῶς χαὶ διερευνᾷν τοὺς ναοὺς, εἴπου ἧλος χαινὸς χαὶ με- 

τήλλαχτο χέραμος, πάντων ἐξουσίχν χαὶ τόλμην λαθόντων 

τῶν δυσσεοῶν χαταδιώχειν εἰς βλάθην χαὶ μαρτυρεῖν εἰς ζη- 
; ΄, Ξ δι Ἔν ,ὕ “- ΟΥΤΝ Ν τιϑ Ὡ - «- - 

μιὰν τρυτον δὲ χατεςημίῶσξε τὸ Χοῖνον Ἢ τοιχυ τῇ τῶν ἔπι- 

, πὰς ιν 5 Ὁ , ἤνς ὴ ΕΥΡ ΟΣ ἕν Ὧν 
τρόπων τοῦ χοινοῦ ἀοουλίχ τοσχύτης ὁχπάνης, χαὶ ὕλην μα- 

ταιώσας ἐν τοσαύτῃ: πτωχίᾳ τοῦ γένους χαὶὲὶ ἀνάγκαις τοῦ 

ἱερατείου. 

Κατελάλουν οὖν καὶ ἐμέμφοντο τῆς ἀδουλίας τῶν ἐπι- 

τρόπων ἅπας ὁ εὐσεθὴς λαός, μάλιστα οἱ ἀρχιερεῖς " χαί τινες 

ἀφορομἣὴς δοχξόάυενοι εὐλόγου τε χαὶ δικαίας, διενοήθησαν χα φορμὴς ὀρχζάμε ΡΟ κω Ξε ἀπο ντομς Ξ 
ταργῆσαι ἐγκαίρως τὴν ἐπιτροπιχήν, δηλοποιήσαντες δι ἀναφο- 

ρᾶς τῷ χκράτε:, ὡς τοιοῦτον ἐπιχείρημα ὑπῆρξεν, οὐ :διὰ τόλ-- 
, ΡΞ ἘΞ ᾽ οὗν. Π "ἦα ,ὔ τ: 

μὴν παράλογον τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ διὰ προτροπὴν ἀδιανόητον τῶν 

προχειρισθέντων ἐπιτρόπων τοῦ χοινοῦ, καὶ ἀπάτην ἐθελοψευδῆ, 

χαὶ οὐχ ἂν ἄλλως ἐτόλμησεν ὁ λαὸς χαθαιρεῖν καὶ ἐπισχευά- 
᾿ ς ᾿ ,ὔ ᾽ ᾿ » - εἰ ΠΝ -. Ἁ 

ζειν τοὺς ἱεροὺς ναοὺς, εἰ μὴ αὐτῷ εἶπον ἀδειαν λαθεῖν παρὰ 
“- . , ἩΡὉ ἘΠῚ » ᾿Ξ" ἀπ νι πὶ παν γ ας ς αὐ χα 

τῶν χρατούντων, καὶ εἴπερ ἄρα πειθαρχήσας τῇ ἀρχικὴ ἐνὸό- 
. ἜΗΝ Ψ»Α ω ΓΝ ὃ - δί; Ἃ ν᾽ Ἂ δὲ βου Ἂ ἢ 

σει ἐπεχείρησε τὴ οἰχοδομῇ, δίκαιος ἂν εἴη μηδὲν παθεῖν χαὶ 

προσζημιωθῆναι, γαὶ μὴν καὶ τῆς ἀσυνέτου χαὶ ἀλυσιτελοῦς 

ἐπιτροπικῆς ἀπαλλαγῆναι, τῆς συστάσης ἤδη ἐν τῇ πατριαρ- 

χικῇ αὐλῇ, καὶ χατὰ τὴν ἀνέκαθεν τῶν ἱερῶν διοίκησιν ὑπὸ 
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μόνων τῶν ἀρχιερέων χαὶ τοῦ πατριάρχου διοιχεῖσθχ: καὶ διε- 
75. 5 ᾿Ξ , Ν " » . ὡς 

ξάγεσθαι. Ταῦτα μέν τινες ὃ!ε νοήθησαν, εἰς ἔργον δ᾽ ἀγαγεῖν 
ὦ ͵ ᾿ Νι . , ε 

πολλαχῶς διεχωλύοντο, χαὶ οὐδὲ εἰς τὸν λαὸν ἐξεφώνησαν " ὁ 

δὲ τότε Κυζίκου Γερόσιμος ὁ Χῖος θερμότερος ὧν περὲ τὰ τοι- 

ταῦτα, καὶ χατελάλει προπετῶς, καὶ ἐπηπείλει τοιαῦτα διαρ- 
δδ᾽ , ε “» ΝΣ τ 4 ͵ " 

ρήδην φθεγγόμενος. ὑπηναντιοῦτο δὲ χαὶ ἀντέπραττεν αὐτῷ 

μάλιστα ὁ Θεσσαλονίκης Δαμασχκηνὸς, χεχαρισμένα τοῖς ἐπι- 
, ἘΞ “Ὁ ᾿ ,᾽Ν Ν᾿ Κ᾿ 

τρόποις ποιῶν, ἄλλως τε συνορῶν τὸν κίνδυνον χαὶ ὑφορώμενος 

ΣῊ μήπως τὸ μὲν τῆς ἐπιτροπῆς χρῆμα μένῃ, τῶν δὲ ἐ πιτρόπων, 
ξ , “Ἂ ᾿Ν , ᾿ “ Ν , 

οἷς ἄλλοθεν δυσμένειαι χαὶ μίση τῶν παραδυναστευόντων συγ- 
, 

κυρεῖ, θάνατος χαταγνωσθῇ, καὶ φονιχοῖς αἵμασι μιανθῶσιν " ἐ- 

νῆγε δὲ χαὶ ἔπειθε, πάντοθεν ἀπερύχειν τῶν δυσαρεττουμένων 

τὰς προσθολὰς χαὶ διαλύειν τὰς συστάσεις χατὰ τῆς νεοπα- 

γοῦς ἐπιτροπικῆς καὶ ὁ Προύσης Μελέτιος, γράφων τότε ἀπὸ τῆς 

αὐτοῦ ἐπαρχίας καὶ πρὸς αὐτὸν χαὶ πρὸς ἄλλους, πάντα χαρι- 

ζόμενος τοῖς λαϊκοῖς ἐπιτρόποις" ἐπηγρύπνε! δὲ οἢ πάντα ἐΞ 

ποίει ὑπὲρ τῆς ἐπιτροπικῆς χαὶ ὁ Νιχομηδείας Νικηφόρος" ὥστε 

διὰ πολλῶν οὕτως ἀπεσόῤφησαν αὑτῶν τὸν χίνδυνον οἱ ἐπίτρο- 

ποι᾿ ἀπαλλαγέν ντες δὲ τοῦ τοιούτου ἐπέρρωσαν τὴν δύναμιν 

τῆς ἐπιτροπικῆς χαὶ τοὺς ἐνδημοῦντας ἀρχιερεῖς κατέθλιθον, 

χαὶ οὺς ὑφωρῶντο εἰς τὰς ἐπαρχίας αὐτῶν ἀπέπεμιπον᾽ ἀπῆλθε 

δὲ χαὶ ὁ Κυζίχου Γεράσιμος δόξας ἑκών: μετεχαλέσαντο δὲ 

καὶ τὸν Προύσης Μελέτιον, καὶ τοῦ Νιχομηδείας Νικηφόρου πρὸς 

χύριον ἐνδημήσαντος, προεθίόασαν ἀπὸ Προύσης εἰς Νικομήδειαν. 

Τὰ μὲν οὖν τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοιχύσεως οὕτω διαμιε- 

ρισθέντα, τῷ χρηματισμῷ προσχείμενοι οἱ ἐπίτροποι, καὶ τῶν 

οἰκείων ὅρων ὑπεραλλόμενοι διετάραττον᾽ ὁ δὲ παναγιώτατος 

χύριος Σωφρόνιος βουλόμενος συστῆσαι τὴν χοινὴν ἁρμονίαν, διὰ 

μέσου ἰὼν τὰς ἑκατέρωθεν ἔχ τε τῶν ἐπιτρόπων χαὶ ἀρχιερέων 

ἀπεσόδει καὶ διεκώλυεν ὑπερθολὰ:, σπουδάζων ἐκ πάντων τὸ 
ἐν μτ ΕΓ ΡΡ ΤΕΥ ἐν Ἐπ ΕΗ Ἐπ λυσιτελὲς χαὶ γρήσιμον: χαὶ τὰς μὲν τῶν λαϊκῶν ὁρμὰς κα- 
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ταστέελλων, τὴν τῶν αρλιερξωῶν πξρ'! τὰ χοινα ρα. ὦνην χατε- 

ΒΞ το ΤᾺ , ᾿ ΕΣ σέο ΤΑ γος ἜΞΞῚ Α μυώπιζε, καὶ τούτων τὴν περὶ τὰ βιωτικὰ ἔχχυσιν περιστέλ-- 

λὼν ἐχείνους κοιναῖς χερσὶν ἐπιψα 

κατολιγωρεῖν τῶν ἀρχιερέων ἀπέτρεπεν" ἀλλὰ τὴν ἰσότητα σπου- 

δας ὑὸς ον ΒΑΣ ΞΟ το ἘΠ ΜΕ ΡΟ ἢ ΤΑ ΤΑ μας ΞΡ Σ ἄξων οὐδετέρους ἐπήρεσχεν" οἵτε γὰρ ἐπίτροποι εἰς πάντα τὰ 
ἣΝ , ΠΣ Η͂ ᾽« “- 

σφίσι σπουδαζόμενα συναινεῖν ἐδούλοντο, χαὶ μὴ συναινοῦντα 
ἴ , ᾿ 

ΕΞ “- ΄ -« δι ᾿ , » πε 

διεμέμφοντο, οἵτε ἀρχιερεῖς μηδὲν παρὰ τῶν ἐπιτρόπων αὐτοῖς 

ἐπιτιθεμένων παρὰ γνώμην χοινὴν ἀποδέχεσ σθαι. ἤθελον, καὶ 
ἐβι ΕΥ̓ 5 , 5 Ξ τ Ν δ 

στέργοντα ὅσα ἀποπέμπειν οὐχ οἷος τε ἥν, διξλοιὸδο- 

ροῦντο, χαὶ ἀμφό τεροὶ ἀπη ἡρέσχοντο ἐν πολλοῖς δυσχερ Ε 

δὲ τῆς ἑχατέρων δυδξσειυβείες μικρὰ φροντίζων, ἤσχαλλε καὶ 

ἐπωδύρετο συνεχῶς; ὅτι ἔχαστος τὸ ἴδιον ἐπιζητεῖ, χαὶ τίνα 

ἄρα πρὸς τὸ χοινὸν χρήσηται; χάτεσπ ὑδχζε γοῦν ὡς ἐξ ἀχαν- 

θῶν συλλέγειν τὰ ἄνθη εἰς χοινὴν μελιττουργίαν, ἢ ἐχ πολλῶν 

ἀχύρων τὸν σῖτον ἐπισχέπτεσθαι ἐν τῇ μεγάλῃ ταύτῃ ἅλωνι; 

καὶ ἀεὶ σύννους ὡς ἐπὶ παγίδων πολλῶν ἐπορεύετο, περισχοπῶν 

πάντοθεν τὰς “χρείας τῶν ἐκχλησιῶν, καὶ πρὸς τὴν ἐσωτεριχὴν 

χατάρτισιν εὐθύνων τὴν μέριμναν, τοὺς πρὸς τὰ ρευστὰ καὶ 
ὦ ᾽ὔ Ἀ ᾿Ὶ . 

μάταια τοῦ βίου χεχηνότας καὶ πρὸς τὰς σχιὰς διαπληχτιζο- 
, πὸ νον ἃ Ἂ , - «ω ᾿ αἱ} δΝ ε: , ἐς Ἄξεες 

μένους ἀλλήλοις δριμέως ἐπιτιμῶν, καὶ ἐλέγχων, καὶ παρερχό- 
ΕΞ - :Ῥ;ν “ὦ " ͵ 

μενος συνετῶς, ὁμιλῶν ἀξίως, καὶ πνευματικῶς ἐπαναπαυόμε- 

νος τοῖς νήφουσι χαὶ ζητοῦσι τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐν πτω- 

χίᾳ πνευματικῇ χαὶ ἐν ὑπομονῇ καὶ ὀλιγωρίᾳ τοῦ χόσμου, καὶ 

πραὕὔτητι πνεύματος καὶ νοὺς καθαρότητι, καὶ ἁπλῶς ἐν σω- 
᾿ ὶ 

οσύνη χαὶ διχχιοσύνῃ χαὶ ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς ὁ κατὰ Χρι- τ Ι : θῚ ἵ ν 
στὸν μορφοῦται ἄνθρωπος, παρεμύθει δὲ χαὶ τοὺς ἐν ἀνάγκαις 

χαὶ θλίψεσι καὶ διὰ λόγου χαὶ διὰ Ἰράμματος, μάλιστα τοὺς 

καταπολεμουμένους ὑπὲρ τῆς εὐσεθείας, χαὶ τούτων τὴν χαρ- 

τερίαν θαυμασίως ἐπέτεινε διὰ τῶν θεοπνεύστων λόγων χαὲ 

τῆς διδασχαλίας τῶν θείων Τοχφῶν. 
΄ Νι ᾿ . » ΄ " Νι’;» 

᾿Απέστειλε δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἐν Παννονία ὀρθοδόξζους 
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πορποη ον αὐτῶν τὴν χαρτ ερίαν χαὶ ΒΑΡ ΑΡΑΘΕΒΕΝΝ χαὶ ὃι- 

δάσχων μὴ ἐχχαχεῖν ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ ἐπηρείαις τῶν δυτι- 

χῶν, τὴν ἀποστολιχὴν χαὶ θεοδίδαχτον ὁμολογίαν κατέχοντες, 

χαὶ γενναίως ἐγχαρτεροῦντας χαὶ διχγωνιζομένους ὑπὲρ τῆς ἀ- 

ληθείας, χαὶ τῆς εὐϑεῶς μηδαμῶς ἐχτρεπομένους, εἰδότας, ὅτι 

διὰ τῆς ὑπομονῆς ἡ πρὸς θεὸν πίστις χαὶ ἐλπὶς μιν... 

καὶ οἱ καλῶς ὑπομένοντες μαχαὰ ΤῊΝ καὶ δοξάζονται παρὰ 
Ὁ 

τοῦ τὰ πόᾶάντα αρος τὸ συμῷςε ἔρο ν οἰχονομοῦντος ξου. Ἔγραφον 

γὰρ πρὸς αὐτὸν καταλέγοντες τοὺς ποικίλους πειρασμοὺς καὶ 
Α , » “Δ - Ω , ζω. 

τὰς διαφόρους ἐπηρείας, ἃς φανερῶς καὶ ὑπούλως ἐν πάσῃ τῇ 

ἐχεῖ παροιχίᾳ χατειργάζοντο αὐτῶν οἱ τῆς Ρώμης ναρθηχοφό- 

ροι καὶ ὅλως οἱ δυτιχόφρονες, ἐπερωτῶντες χαὶ περί τινων ἐθί- 

μων, ὅσα ἐκ πολιτικοῦ νόμου αὐτοὺς χατηνάγχαζον διενεργεῖν, 
ἍἋ , 5 ἣν", ΒΨ 

ἢ γενόμενα στέργειν καὶ ἀτοδέχεσθαι" χατὰ τοῦτον γὰρ τὸν 
᾿ ΡΣ Ἔ , , Ν 

καιρὸν καὶ τοὺς ἀπ᾿ ἀρχῆς κατοίχους ὀρθοδόξους παρηνώχλη- 

σαν, χαὶ τοὺς προσγενομιένους ἔξωθεν ἀπό τε Μαχεδονίας χαὶ 
᾿ς ὐδν ἡ "Ὁ ᾽ ι " 

οσδεξάμενοι, κατεφόοησαν ἐπὶ τὰ 
7ὕ ᾿ ἸΓΧΞ ῃ ἂν ἣν , ε ΠΨῊΣ , 

χαίρια τὰ βέλη χαὶ τὰ δόρατα τιταίνοντες οἱ ψυχωλέται χκυ- 

᾿ ) ε Ῥώ ἢ" ΣΑΣ λῇς, ἡστῶῶ -- «γί “ Σ νηγοὶ τῆς Ῥώμης" τῇ γὰρ συνήθει αὐτῶν πανουργίᾳ καὶ δο-- 
, “" λιότητι χατασοφισάμενοι, τὴν ἐν τῇ αὐτοχρατορικῇ αὐλῇ θεο- 
" Α 

σέθειαν μιχροῦ δεῖν κατὰ τῶν ὀρθοδόξων ἠρέθισαν, διωγμὸν 

τυρεύοντες" διὸ χαὶ ἐνοχλήσεις ἀλλεπαλλήλους περὶ τὴν πί- 

στιν ὑπέφερον χαὶ παραλλαγὰς τῶν ἐθίμων εἰσῆγον, καὶ τῆς 

ἐχχλησιαστικῆς διατυπώσεως χαὶ χανονιχῆς τάξεως μεταστῆ- 

σαι ἐπειρῶντο, χαὶ ὅλως εἰς ἀνκοω παρενεγχεῖν ἐσπούδα- 

ζον- ἐντεῦθεν ἄρα χατωδυνῶντο μὲν τοῖς παροῦσι καχοῖς, ὑ- 

φωρῶντο δὲ χείρονα, χαὶ ταῦτα διαγγέλλοντες ἀπωλοφύροντο, 

καὶ τῶν παναγίων εὐχῶν χαὶ σοφῶν παραινέσεων τοῦ πανα- 

γιωτάτου οἰκουμενιχοῦ πατριάρχου ἐδέοντο γράφοντες. 

ὋὉ μὲν οὖν παναγιώτατος κύριος Σωφρόνιος ἐσπούδαζε 

περὶ σωτηρίας ψυχῶν χαὶ τῆς τῶν ἐκχλησιῶν εὐσταθείας, καὶ 
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ε ν᾿ ᾿ . ᾿ Β᾿ τ Ἐ ἐπίτ πο χατὰ θεὸν ἀγωγῆς οἱ δὲ προχειρισθέντες ἐπίτροπο ἐς ἐφρύνι ιζον 
, ι -Ὁ Αν 7ὔ ᾿ 

περὶ χρημάτων χαὶ δόξης χαὶ τῆς ἀκαίρου ἀρχῆς 
-“ ἘΣ Η - 

κῆς χαχοζηλίας" καὶ προῆγον ἐπαύξοντες χατὰ τῶν ἁγίων 
. Η - ἂν “- "", 
ἀρχιερέων τὴν ἐξουσίαν, τοῦτον προελόμενοι ἐνδημεῖν, ἐχεῖνον 

᾽ δε ἜΣ 

ἀπωθοῦντες χαὶ διώκοντες" ἀπεδίωξαν γοῦν καὶ τὸν πρὶ βλρίς 
Σ 

νίκης Δαμασχηνὸν, καίτοι ἔναγχος δόξαντα πρόμαχον, καὶ τὸν 
Ν ᾿ ; ᾿ 

Καστοοίας Γεννάδιον διὰ λόγων τομότητα κατεσίγχσαν, χαὶ ὴ 9 

πάντας Χὶ «τεφόθησαν᾽ χαὶ παραλαθόντες προασπιστὴν συνεργὸν 
Η (..... ν » 6-6: , 5» ᾿" Ε 

χαὶ συνίστορχ τὸν ἄρτι προοεοηχότα ἀπὸ Προύσης εἰς Νιχο- 
Ν ᾿ 3 “ 

μήδειαν Μελέτιον, τούτῳ τὴν ἰσχὺν πε ὨΒΣ χαὶ δέ αὐτοῦ 
» δ» “ ᾽ » κ ᾿ Ἂν » 

ἐποίουν τὰ δόξαντα. Ἥχει δὲ κατ᾽ αὐτὸν τὸν καιρὸν δι ἀδείας 

ὃ Κυζίχου Γεράσιμος ἐλθόντα δὲ ἐπιστρέψαι εἰς 
ἰδί Ξε ἀπ τη τὸ ΡΥ ἘΞ τὴν ἰδίαν ἐπαρχίαν χατεοίχςον οἱ ἑ 

πατριαρχικῆς 

πίτροποι, χοτέοντες μὲν 
᾿ Α δι ᾿ κ ε Α 

τυχὸν διὰ τὰ προλαθόντα, φοθούμενοι ὃὁξ πάντως τὴν ὁρμὴν 

αὐτοῦ καὶ πολυπραγμοσύνην " ὁ δὲ ἀντέτεινς χαὶ ἐδιχαίου τὴν 

αὐτοῦ εἰς βασιλεύουσαν ἐπάνοδον διὰ τῆς πατριαρχικῆς ἀδείας, 
ι , ὯΝ , , Β δ 

χαὶ παρέμεινε διαμαχόμενος, καὶ συνετά ΤΣ μικροῦ δεῖν πάν- 

τας, τοὺς μὲν ἀμυνομένους καὶ ΑΕ υβόδον τοὺς δὲ χαὶ διώχοντας" 

χαὶ νοσήσας ἐν τῇ τοιαύτῃ ἐχθέρμῳ χαὶ συνεχεῖ πάλγ, καὶ 
᾿ κ - ᾽ , ε Α - ᾽ Α ͵ 

πρὸς τὴν τῶν ἀντιπάλων ὁρμὴν ἥκιστα ἐνδοὺς χατεπολεμήθη 

τελευταῖον ὑπὸ τοῦ θανάτου, ἐχδημήσας πρὸς χύριον" ἐζημιώθη 
δὲ Ν " Ν » » Α Α , , 7ὔ -» ε 

ἃ τὸ χοινὸν ὃι αὐτὴν τὴν παράλογον υάχην πλείονα τῶν ἑ- 

χατὸν ταλάντων᾽ χαὶ ὅσα γὰρ χατεξώδευσεν αὐτὸς ἀμυνόμε- 

νος τὴ ἐπαρχία γρέος προσέθετο: ὅθεν καὶ ἡ μητρόπολις Κυ- αυσ ηθπαρχίουεχρεος. προσδϑύξτ. Ξ τ ἐτ8 9 

. - ΕΣ . “ Ξ εἰ ίας ε ,ὕ , ΝδΟη"» ᾽ 

ρῶν ταῦτα ἔπαθε: χαὶ ἑξῆς αἱ λοιπαί, ὅσαι νέον ἐδέξαντο ἀρ- 

χιερέα, καὶ ὁ τεθεὶς ὅρος μὴ ὑπερδαρύνειν τὰς ἐπαρχίας τοῖς 

χρέεσι, φροῦδος καὶ ἀράχνης ἱστός. 

᾿Επωδυνᾶτο δὲ ὁ παναγιώτατος χύριος Σωφρόνιος χαὶ διὰ 

τὴν ὀλιγομαθίαν τοῦ ποτὲ ὑπὲρ πάντα τὰ ἔθνη πολυμαθοῦς 

γένους, μάλιστα δὲ διὰ τὴν ἐπ πιπολαιομάθειαν τῶν νέων τῆς 
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μεγάλης ταύτης πόλεως, χαὶ ἀποχαταστῆσαι τὴν ἐχλείπουσαν 

σχολὴν ἐπιστημῶν παρὰ τὸ πατριαρχεῖον βουλόμενος καὶ σπου- 

δάζων ἀπὸ τοῦ ἑθδομηκοστοῦ ἕκτου ἔτους, υόλις κατὰ τὸ 

ἑθδομηχοστὸν ὄγδοον τὸ ἔργον ἐξετέλεσε, καὶ ὡς εἰπεῖν ἀνή- 

γειρε ταύτην χαὶ ἀνῳχοδόμησε" χατανοήσας γὰρ τὸ βχρὺ τοῦ 

ἐράνου, ὅνπερ διὰ σιγιλλίου κατὰ τὸ πεντηχοστὸν ἔννατον ἔ- 

τος τοῦ παρόντος αἰῶνος συνέθεντο ἐτησίως εἰσφέρειν οἱ ἀρ- 

χιερεῖς, αἴτιον γενέσθαι ἑξῆς παντελοῦς ἀμελείας καὶ χαθαιρέ- 

σεως τῆς σχολῆς, τούτου τριτημόριον ἀπολαθὼν χαὶ διὰ νέου 

σιγγιλιώδους γράμματος διαταξάμενος, εὐμαρῶς καὶ ἀλύπως 

χορηγεῖν μικρόν τι εἰς σύστασιν τῆς σχολῆς ἅπαντας τοὺς 

ἀρχιερεῖς συνεκίνησεν᾽ ἐντεῦθεν οὖν οὐ διέλιπον χορηγοῦντες, 

οὐδὲ παύσονται τῆς προχείρου ταύτης ἐπιχουρίας τῶν λόγων, 
ε . 

ὅτε χαὶ διδάσχαλος παρῇ ἱκανὸς πρὸς διδχσχαλίαν ἐπιστημῶν, 

χαὶ τὴν ἄλλην συμπεριφορὰν τῆς πολυπαθοῦς ταύτης οἰκήσεως 

ἀνεχόμενος " ἐπετίμα δὲ χαὶ τοῖς ἐπιθάλλουσι προχείρως διερ- 

μηνεύειν ἐν ἄλλαις διαλέκτοις τὰς Γραφάς, καὶ οὐδὲ ἐπέτρεπεν 

ἄνευ ἀνάγχης μεταφράζειν ἢ εὐχὰς ψελλίζειν ἐν ἄλλῃ διαλέ- 

χτῳ, μάλιστα τῇ συμμίχτῳ ταύτῃ ᾿Οθωμανιχῇ" τοὺς μὲν εἰς 

εἰς βάθος ἑκατέρων τῶν διαλέκτων τὴν δύναμιν ἔχοντας, ἔλεγε 

Ὑὰρ ὡς ἐργῶδες χαὶ σχεδὸν ἀνέφιχτον ἀχριθῶς μεταφράσαι, ὥ- 

στε σώζειν τὴν ἔμφασιν τῶν ρητῶν χαὶ περιόδων, καὶ ἁπλῶς 

πολλῶν λέξεων, χαὶ ἄνευ ἀνάγκης, εἴτουν προχειμένης ὠφε- 

λείας ἀχροατῶν, οὐκ ἔξεστι μεταποιεῖν" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς παρὰ 

τὰς ἑρμηνεαίς τῶν Γραφῶν, ἃς ἐποίει ἐν διαλέκτοις, ηὔχετο 

χατ᾽ ἰδίαν ἢ χοινῇ ἀρχθικῇ διαλέκτῳ καίτοι ὑπὲρ πάντας ἐπι- 

στάμενος, οὐδ᾽ ἄλλῃ τινι, ἀλλὰ ἑλληνικὴ πάσῃ διαλέκτῳ μη- 

δεμίαν ταύτης προσθείς" τὸν γὰρ μὴ ταύτην εἰδότα, χρῆσθαι 

ἑτέρᾳ, ἢ πρὸς τὸ μὴ αὐτῆς συνιέντα δι ἄλλης λαλεῖν ἐπά- 

ναγχες, τὸν δὲ εἰδότα ἀναγινώσκειν καὶ συνιέντα ἀχαίρως μέν- 
, 1 “- ε -" ᾽ ’, ’ ὁ ἊΥ 

τοι παραψελλίζειν ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀλλοτρίας γλώσσης εὐχόμινον, 
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Ἢ ἑρμιηνεύοντα, οὐ διὰ χρείαν ἀλλὰ διὰ τύφον λαλοῦντα, ἀπέ- 

τρεπε᾿ ἠγάπα δὲ σφόδρα τὸν ἕλληνα λόγον, καὶ πάντας ἤθε- 

λε τοῦτον εἰδέναι, διὸ καὶ περὶ σχολείων ἐφρόντιζε. 

Ἐπειδὴ δὲ ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ ὄρει τοῦ Αθωνος οἱ ἀσκη- 

ταὶ οὐκ ἐπαύοντο διχφερόμενοι περὶ τῶν μερικῶν μνημοσύνων, 

χαὶ σχάνδαλον ἦν αὐτοῖς τὰ χόλυθα προτιθέμενα ἐν κυριαχῇ, 

ἀνῆλθεν ὁ ὁσιώτχτος ἀσχητὴς καὶ διδάσκαλος Βησσαρίων εἰς 

Κωνσταντινούπολιν, καὶ ἐντυχὼν τῷ παναγιωτάτῳ χυρίῳ Σω- 

φρονίῳ ἀνήγγειλε τὰ περὶ αὐτῶν, χαὶ ἐκθέμενος τὰς γνώμας 

τῶν ἀντιφερομένων χαὶ τὰ τῶν λόγων ἐπιχειρήματα, συνοδιχὴν 

περὶ τούτων διάγνωσιν ἡτεῖτο εἰς χοινὴν εἰρήνην χαὶ ὁμόνοιαν" 

συνελθόντες οὖν οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς χαὶ κληριχοὶ καὶ συνδιχακε- 

ψάμενοι μετὰ τοῦ παναγιωτάτου οἰκουμενιχοῦ πατριάρχου χυ- 

ρίου Σωφρονίου, συνοδικῇ τῇ διαγνώσει ἔγρχψαν αὐτοῖς τὴν 

προτέραν ἀνανεώσαντες ἀπόφασιν, ὡς οἱ ποιοῦντες τὰ μερικὰ 

υνημόσυνα ἐν σαθοάτῳ χαλῶς ποιοῦσι, χαὶ οἱ ποιοῦντες αὐτὰ 

ἐν χυριαχῇ οὐχ ἁμαρτάνουσι" τοὺς δὲ ἀντιλέγοντας χαὶ ἐναν- 

τιουμένους τούτοις, καὶ τὴν ἡσυχίαν χαὶ εἰρήνην τῶν ὁσίων 

ἀσχητῶν διενοχλοῦντας, καὶ κοινῇ σχάνδαλον ἐμποιοῦντας, ἐπι- 

τιμίοις ὑπέῤαλον, ἂν υἱἡ παύσωνται. Νεωτεριχὸν δὲ τὸ ἐφεύ- 

ρημα, καὶ ξένην καὶ ἀπαράδεκτον τῇ ἀποστολιχῇ χαὶ χκαθο- 

λικῇ ὀρθοδόξῳ ἐχκλησίᾳ συνοδιχῶς ἀπεφήνατο καὶ τὴν εἰχόνα 

τὴν λεγομένην τῆς ἁγίας Τριάδος - ἐκ γὰρ τῶν λατίνων πα- 

ρεισέδυ τῇ ὀρθοδόξῳ ἐκχλησίᾳ. 

Πολυμερὴς οὖν γενομένη ἐκ τῶν ἀντιπεφυχότων ἡ ἐν τῇ 

πατριαρχιχὴ αὐλὴ διοίχησις, ὡς εἴρηται, συχνὴν εἶχε τὴν με- 

ταθολὴν χαὶ πολυειδεῖς τὰς νόσους" διὸ ὅσον κατ' ἀρχὰς προ- 

χειροτέρα ἐδόκει, τοσοῦτον δυχερεστέρα ἀπέθη, καὶ χαθ᾽ ἑκά- 

στὴν πράγματα παρεῖχε καὶ ἐνοχλήσεις διακενῆς, χαὶ πολυ- 

μερίμνους φροντίδας τῷ οἰχουμενικῷ πατριάρχῃ, μεριμνῶντι περὲ 

τῆς καλῆς καταστάσεως χαὶ κοινῆς ἁρμονίας τῶν ἐχχλησιαστι- 
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χῶν᾽ ταύτην ἂν να νὼ πρότερον παθοῦσαν, τέως διετά- 

ρᾶττε βαρὺς ἐμπεσὼν ὁ Νιχο υπδεία ας Μελέτιος " περιστοιχούμε- 

νος γὰρ καὶ ἔπε ΑΜΔῊΡ οὗτος τῇ δυνάμει χαὶ εὐνοίᾳ πολ- 

χῶν ἀρχόντων χαὶ τῶν αὐτῷ προσχειμένων ἐπιτρόπων, πολλὰ 

ἐποίει χαὶ περὶ πολλῶν ξηνώγθει τὸν παναγιώτατον χύριον 

Σωφρόνιον, χαὶ τῶν ἁγίων ἀρχιερέων ἀποσχοινισθεὶς τούτους 

χατεφρύνει, τοὺς δὲ χοσμιχοὺς ἐθεράπευε, χεχαρισμένα αὐτοῖς 

πάντα ποιῶν" διὸ οἱ ἐνδὴμοσαῦεε ἀρχιερεῖς χατολιγωρούμενοι 

ὑπ αὐτοῦ χαὶ περὶ πλειόνων θλιδόμενοι, συνίσταντο χαὶ συνεχι- 

νοῦντο κατ᾿ αὐτοῦ χαὶ δὴ συνόδου γενομένης ὁμοθυμαδὸν κα- 

δι αὐτοῦ τὸ ἔχτροπον χαὶ αλλ δε Ὡς χαὶ δύων. 

χαὶ ἀλαζονιχὸν χαὶ ἐπιζήμιον, ἐπαπειλοῦντες ντελῇ αὐτοῦ 

χαταστροφήν, εἰ μὴ τοῦ λοιποῦ παύσῃ, τὴν διχ αίχν τάξιν τὴη- 

ρῶν καὶ ἐν ἰδίοις ὅροις ἐμμένων" ἐκ τούτου οὖν ἐρράγη προ- 

φανῶς τὸ κοινὸν σύστημα" καὶ οἱ μὲν τοὺς ἀρχιερεῖς διχαιοῦντες, 

ὑπὲρ αὐτῶν χαὶ τῆς συνοδικῆς εὐνομίας ἵσταντο οἱ δὲ τὸν 

Νικομηδεία ας περιέποντες χαὶ φιλοῦντες ὑπὲρ αὐτοῦ πάντα ἔπρατ- 

τον, χαὶ τὴν ἐπιτροπιχὴν συνιστῶντες τοῦτον ἐμεγάλυνον καὶ 

ὑπερύψουν᾽ ὁ δὲ παναγιώτατος Σωφρόνιος ἀποστρεφόμενος τὸν 

τύφον χαὶ τὴν ἔπαρσιν τοῦ Νικομηδείας, τοὺς βαρυνομένους καὶ 

χαταθοῶντας ἀρχιερεῖς ἐδικαίου χαὶ χαταπεσεῖν ἤγ)ελε᾽ χατα- 

νοήσας δὲ χατάφραχτον αὐτοῦ τὸ ὀχύρωμα χαὶ τὴν ἐπιτροπι- 

χὴν συμμορίαν ὑπεργινομένην τῶν ἀρχιερέων, τὴν ἑπομένην κατ᾽ 

αὐτῶν βίαν καὶ τὰς ἐπιζημίους ἐκ δυσμενείας ὁρμὰς ἀποτρέ- 

ψαι ἐφρόντιζε, δίχαιον μὲν ἡγούμενος τὸ ἐπιχείρημα, ἄκαιρον 

δὲ εὑρὼν χαὶ τοῖς ὅλοις ἐπιδλαδές διὸ χχλῶς οἰκονομήσας χαὶ 

πολλὰ διενεργήσας χαὶ ἐπειπὼν, καθησύχασε τὸν σάλον, ἀδλα-- 

θεῖς συντηρήσας τοὺς ἀρχιερεῖς, χαὶ εἰρήνην αὐτοῖς διαπρα- 

ξάμενος. 

Ἡὔξησαν δὲ τὰ χρέη τοῦ κοινοῦ, διότι πολλὰ χατεξώ- 
᾿ 

δευον οἱ ἐπίτροποι᾽ χαὶ ἐπεὶ ἐράνους χαὶ συνεισφορὰς ἀπαιτεῖν 
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ἀπεῖπόν ποςε, καὶ προσεπαύξειν ἄνευ εὐλόγου αἰτίας τὸ χοινὸν 

τῆς ἐκχλησίχς προσόχθισμα ἠσχύνοντο, ἤθελον δὲ χαὶ πολλοὺς 

τῶν ἀρχιερέων ἀποπέμψαι εἰς τὰς ἰδίχς ἐπαογίας, ἵνα μὴ ἐγγὺ θχ φως “ἐν ΑΞ κα νν - νπ ὧν ἔχ 53) “- μὴ ΞΥγΥ 

ἀνθισταμένους τῷ αὐτῶν συστήματι ἔχωσι, καὶ ἔργα κοινωφε- 

λοῦς ἐπιδεῖξα! προνοίας, ἐπινοοὺῦσί τι δῆθεν συμφέρον, χαὶ διε- 

γνεργήσαντες χατορθοῦσιν, ὥστε ὁρισμὸν δικαιοπραγίας ἀπολυ- 

θῆναι τοῦ χράτους, πρὸς πάντα ἡγεμόνα χαὶ σατράπην, χριτήν 

τε χαὶ ἄρχοντα ὑπὲρ τοῦ εὑσ σεθοῦ: λαοῦ χαὶ τῶν υητροπολι- 

“υτ 
τῶν: τοῦτον οὖν ἐξένωχεν ὁ χράτιστος μονόρχης φιλανθρωπευ- 

όμιενος, ἐν ᾧ διεχελεύετο σφοδρῶς ἐπιτάσσων πάντα ἄρχοντα 

ἀπέχειν χαθάπαξ τῆς πρὸς τὸν ὑπόφορον Ῥωμαῖον χαὶ τοὺς αὐ- 

τῶν μητροπολίτας χαὶ ἐπισχόπους οἱασοῦν βίας τε χαὶ ἀδικίας 

καὶ ἄλλης διενοχλήσεως, περιθάλποντας καὶ συντηροῦντας ἐπι- 

ὑελῶς ἐν ἀνέσει χαὶ εὐνομίψ, ἐπαπειλῶν, ὡς εἴ τις φωρχθείη 

ταύτην τὴν βασιλικὴν προσταγὴν ἀθετῶν καὶ παρχθαίνων, χαὶ 
3 - Α 

τὴν ἔννομον διχαιοσύνην υὴ συντηρῶν, χαὶ βίαν τινὰ χαὶ ἀρ- 

παγὴν ΕΊ πιφέρων τ τῷ γένε δε: τῶν ὑπο φόρων Ῥωμαίων, ἢ τοὺς μη- 

τροπολίτας χαὶ ἐπισχόπους αὐτῶν οἷῳωδήποτε τρόπῳ ἐπηρξἀζὼν 

χαὶ ἐνοχλῶν χαὶ χωλύων διενεργεῖν τὰ ἐπιτετ οαμμένα αὐτοῖς 

χαὶ παραλόγως. χρήματ τὰ ἀπαιτῶν, οὗτος τ ς διχαίας ὀργῆς χαὶ 

τιμωρίας οὐκ ἂν ἐχφύγοι" τοιαῦτα οὖν ἐγραφα βασιλιχά, πλή- 

θη πτισύραπίας χαὶ διχαιοπραγίας, ἀπελύθησαν εἰς πᾶσαν ἐ- 

παρχίαν᾿" ἀπέση μέντοι τοὐναντίον ἢ προσεδόχησαν οἱ ἐπίτρο- 

ποι" οἱ γὰρ κατὰ τύπον χριταὶ χαὶ ἄρχοντες ἐξηγριώθησαν 

χατὰ τῶν ἀρχιξρέων, ὑπολοθόντες ἀναφορὰς κατ αὐτῶν πρὸς 

τὸ χράτος ἀνενεγχεῖν, δι ἃς τοιαῦτα ἐξεδόθη τὰ προστάγμα- 

τα, χαὶ πολλοὺς μὲν αὐτῶν λόγοις κατήλεγχον διὰ τί υμηδὲν 

παθόντες χαχὸν χαταθοῶσιν αὐτῶν πρὸς τὸν ἄνακτα, πολλοὺς 

δὲ χαὶ ἐζημίωσαν χρήματα πρόστιμον συχοφαντίας ἐπιθαλόν- 

τες ἀλλ᾽ εἰ χαὶ μηδενὶ ὠφέλησε τὸ τοιοῦτον ἐπινόημα, ἤρκεσε 
͵ ᾿ - - , τι -Ξ , »ΌΝ 

μέντοι τὰ ἄλλως ἀναλωθέντχ τοῦ χοινοῦ χρήματα διὰ ἴδια 
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πάθη χαὶ διαφέροντα, ὡς ὑ πὲρ τοῦ τοιούτου χοινοῦ συμφέρον- 

τος δαπανυθέντα ἐπιλογίσασθαι, χαὶ ὡς δῆθεν προφάσεως ἀπά- 

σὴς ἀναιρεθείσης χαὶ γενικῆς παρούσης εὐνομίας, χατεθιάζοντό 
, 

οὐ ἀπχοέσχεσθαι τινας τῶν ἐνδημούντων ἀοχι'ερέων, οὃς τευ 

ὁ θεῖν ἐπαογίας ξ “ν ϊ χ ς. 
ν 

πώπ 

τοῖς πραττομένοις, εἰς τὰς ἰδίας αὐτῶν ἄπε 

Ὃ μὲν οὖν Νικ ομιηδείας Μελέτιος ἦγε καὶ ἔφερε πάν- 

ταὶ, παρωῇῶν χαὶ τἰρ ἀλιναθδν τοὺς συναδέλφους ἀρχιερεῖς, 

τοῖς χοσμιχοῖς προσκείμενος " ὁ δὲ παναγιώτατος κύριος Σω- 

φρόνιος ὑπὸ τυραννίαν ὑποπεσὼν χατωδυνᾷᾶτο χαὶ ἔστενεν, οἵ- 

χτιστα πάσχων χαὶ πολὺν ἔχων τῶν λογισμῶν τὸν θόρυθον " 

χατανοῶν δ᾽ ὡς οὐκ ἂν ἄλλως τῆς τοιαύτης τυραννίας ἀπαλ- 

λαγείη, εἰμὴ διὰ βιαίας καταφορᾶς καὶ δημεγερσίας, συνεννοῶν 
ἰ 

δὲ καὶ τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτοῦ ὅλον βίον ἥσυχον ἐν πραότητι καὶ 
» 5» ΄ Α Ἂ “-- ᾿Ν 

εὐαγγελικῇ ἀνοχῇ, ἵνα μὴ τὸν ἴδιον γαραχτῆρχ διολέσῃ τῆς 

τυραννίας τὴν ὕροιν ὑπέφερε" πλὴν χαθ᾽ ἑχάστην δυσφορῶν χαὶ 

ἀνιώμενος ἐπὶ τοῖς γιγνομένοις, τῆς βχαρυτάτης δυσθυμίας τὴν 

πικρίαν ἀποπτύειν εἰς πρόσωπον τῶν βιαστῶν ἠναγχάζετο, ἀ- 

πελέγχων τὰς παραλόγους αὐτῶν ὁρμὰς χαὶ τυραννικὰς βίας 
" “Ὁ » , Ε Δ 2 " 

χαὶ ἄδικα ἐπιχειρήματα" ἐν τοιούτοις οὖν διχγωνιζόμενος μετὰ 
, " ΘΕ χῖδς ξ πδν  δΥ ν - (ἡ ΚΘ 

πέμπτον ἔτος χατεθαρύνθη, καὶ πρὸς τέλος τοῦ βίου ἀπέκλινε, 

ἱ μιχρὲ σήσας. χαὶ μηδὲ βρχαγὺ τῆς ἀοετῆς ὑπογαλάσας χαὶ μιχρὸν νοσήσας, καὶ μηδὲ βραχὺ τῆς ἀρετῆς ὑποχαλάσας 
. , , 9. τῳ ᾿. ἢ ᾿- ποκ ον ἡ ᾿ , 

τὸν τόνον, χατέχειτο αἰνῶν χαὶ δοξάζων ἀπαύστως τὸν χύριον, 
, » Ν , ᾿ ᾽ “Ὁ 

χαὶ τοὺς προσιόντας ἀποδεχόμενος χα! εὐλογῶν" συνέτρεχον 

ἃρ ἀρχιερεῖς, ἄρχοντες, πολὺς ὁ εὐσε ῥὴς λαὺς ἐπὶ ἡμέρας γὰρ ἀρχιερεῖς, χοντες, πολὺς ς λαὸς ἐπὶ ἡμέρας, 

λαμθάνοντες τὰς εὐλογίας αὐτοῦ" τῇ δὲ ὀγδόη ὀκτωθρίου τοῦ 

χιλιοστοῦ ἑπταχοσιοστοῦ ὀγδοηχοστοῦ σωτηρίου ἔτους, ἀφ᾽ ἑἐ- 

, » , ᾿ ᾿ ν ᾿ “ "ἮΝ , 

σπερας εὐλογήσας τὸν θεὸν τὸν λυχνιχὸν ὕμνον ἄδειν προσε- 

ταξε, καὶ μεθ᾽ ὥραν πόλιν εὐλογήσας τὸν θεὸν χαὶ προσεύχε-- 
᾿ , ὸ . ᾿Ξ ᾿ --- » ΨΥ ,(ς , 

σθα!: τοὺς παρευρεθέντας παραγγείλας, μετὰ μιχρὸν πρὸς κύριον 

φαιδοῶς ἐξεδήμησ σε, τὸν οἰχουμξνιχὸν διζθύνας θρόνον πέντε ἔτη 

χαὶ μῆνας ἐννέα καὶ ἡμίέοας δεχατέσσαρας. 



Ἑ ΚΥΔΉ ΣΗΙ ΑΥΣΤ ΙΣ ΘΡΊΙΑ. ὌΝ 

Ἦν δὲ ὁ παναγιώτατος χύριος Σωφρόνιος τὴν πατρίδα 

Δαμασχηνός, ἐκ παίδων τὴν καλὴν ἀγωγὴν καὶ μάθησιν ἐν 

Ἱ'εροσολύμοις παιδευθείς " εὐδοκιμήσας δὲ κατά τε δύναμιν λό- 

γου καὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν, Χχλυῤῶνος ἤτοι Χχλεπίου υητρο- 

πολίτης χειροτονεῖται: πολλοὺς δὲ διωγμοὺς χαὶ ποικίλας ἐπι- 

Θουλὰς παρὰ τῶν λατινοφρόνων καὶ μισιοναρίων δεξάμενος, τέλος 

καταπολεμηθεὶς ἐχεῖθεν ἀπέδρα, καὶ μὴ δυνάμενος ἐπανελθεῖν πα- 

ραιτεῖται" παραιτησάμενος δὲ ταύτην μητροπολίτης Πτολεμαΐ- 

δος ὑπὸ τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις ψηφίζεται, χαὶ ταύτην παραδέ- 

χεται, ἴδιον ἔργον τὴν διδασχαλίαν καὶ ἑρμηνείαν τῶν θείων 

Γραφῶν ποιούμενος" ἐκεῖθεν δὲ ἀνελθὼν εἰς Κωνσταντινούπο- 

λιν χαὶ ἱκανὸν χρόνον ἐνδιατρίψας, χαὶ ἐπ ἐκκλησίας τὸν εὐαγ- 

γϑλικὸν λόγον διαχηρύξας χαὶ εὐλάθδειαν χαὶ ἀγάπην κοινὴν 

προσχτησάμενος, τοῦ ἀοιδίμου πατριάρχου ᾿Εφρχὶμ. πρὸς κύριον 

ἐχδημιήσαντος, χοινῇ γνώμῃ πατριάρχης Ἱεροσολύμων προύιδά- 

ζεται" διϊθύνας δὲ σχεδὸν πέντε ἔτη τὸν ἁγιώτατον ἀποστο- 

λιχὸν θρόνον τῶν Ἱεροσολύμων, ἐντεῦθεν μετατίθεται εἰς τὸν 

ἁγιώτατον ἀποστολιχὸν θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ 

τοῦτον βραχύ τι ἔλαττον τῶν ἐξ ἐτῶν διϊθύνας, ἐκ τούτου πρὸς 

κύριον ἐξεδήμησεν. Ἦν δὲ ἔκ τινος κώμης τῶν περιοίκων τῆς 

Δαμαπσχοῦ, ἀλλ᾽ ἐκ γονέων καλῶν κἀγαθῶν, ἄνωθεν εὐσεδῶν " 

διὸ καὶ εὐφυὴς χαὶ ἀγχίνους καὶ ἐκ πρώτης βαλόϊῖδος τοῦ ζῇν 

εὐμαθής, γενναῖος, εὐσταθής, φιλοπονώτατος " ὅθεν τὰ ἐγχύκλια 

διδαχθεὶς ἐν ἹἹεροσολύμοις, προσχὼν ταῖς ἱεραῖς Γραφαῖς ἀπε- 

μάξατο ἐν τῇ ἑρμηνείᾳ τῶν θείων λόγων τὴν ἡδύτητα, τὴν 

δύναμιν, τὸν νοῦν τοῦ θείου πατρὸς Χρυσοστόμου, καὶ εἰς βάθος 

εἰσέδυ τῶν Γραφῶν ἐκ δὲ τῆς διδασχαλίας τῶν θείων πατέρων, 

χαὶ τοῦ ζήλου καὶ τῆς μιμνήσεως τῶν πραχτιχῶς ἐναρέτων, 

διατυπώσας χαὶ χαλλύνας τὸ ἦθος, ἀρετῶν ἔμψυχον διέπλασεν 

ἑαυτὸν ἄγαλμα. οὐδὲν γὰρ παρῆκεν ἄκοσμον, καὶ ἀτημέλητον, 

οὐ σχῆμα, οὐ βλέμμα, οὐ κίνημα, οὐ στάσιν, οὐ κατάχλισιν" 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. 2] 
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λόγος δὲ πᾶς ἦν αὐτῷ ἅλατι' ἠρτυμένος, περιθολὴ πενιχρὰ 

ἀλλ εὐσταλής, πρόσωπον ἱλαρώτχτον χαὶ περιχεχυμένον τῆς 

ἔσωθεν γαλήνης τῇ χάριτι" προσοχὴ αὐτῷ διηνεχής, ἀπόχρισις 

ἀεὶ εὔστοχος, ἄπλαστος βίος, ἀληθὴς ταπείνωσις, ἀγάπη εἰλι- 

χρινής, ἐγκράτεια διηνεχής, σωφροσύνη ὁλική, ἀπροσπάθεια 

βίου, ὀλιγωρία κόσμου, ἀκτημοσύνη παντελής, μελέτη συνεχής, 

προσευχὴ ἀχατάπαυστος, πίστις χαὶ ἐλπὶς εἰς θεὸν τελεία, 

δι ὧν συνήθροισε τῶν τε ὀνομαστῶν καὶ ἀχατονομάστων ἀρε- 
3: Π δο᾽ ᾿ δι, ᾽ " δ᾿ “- 7 

τῶν τὴν φαιδρότητα χαὶ δύναμιν εἰ δὲ χαὶ ἐν τῇ πατριαρχείᾳ 

αὐτοῦ χαὶ τῶν ᾿Ἱεροσολυμιτῶν τινὰς καὶ τῶν Κωνσταντινουπο- 

λιτῶν οὐκ εὐχαρίστησε, πρόδηλον ἐν οἷς ἀπηρέσχοντο᾽" μικρὰ 

γὰρ ἡγεῖτο χαὶ ὡς περὶ μιχρῶν τῶν γρημάτων ἐφρόντιζεν, οἷς 

ἀρέσχονται τεθηπότες οἱ πολλοί" ἀλλ οὗτος διὰ βίου τὴν ὄν- 
᾽ « Υ , ΡΣ ͵ ᾽ , ῃ ΄ 4, 

τως ἀρετὴν (ζηλώσας χαὶ κατορθώσας εὐστόχως, χαὶ λόγῳ καὶ 

ἔογω διδάξας μέγοι πνοῆς ἐσγάτης οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῆς χλίνη ΝΣ Φορ κα ἡ μόνη ἀγὼν του. Δπωλιξάρο ς Ρ ὙΚΡ' Ὲ 9 φ 
» ᾽ ᾽ - Ἃ ᾿» ς 

χαταχείμενος ἔλυσε τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἢ μεθῆχε τὸ ἱμάτιον " 
Α ᾿ [ Η ΓᾺ « Η - ᾽ 

αιδρὸς ἐν ὕμνοις ποὸς χύριον ἐξεδήμησε, χαὶ πλεῖον ἀφῆχε 
ϊ 9 ἢ ἴ - ϊ 

, 

τὸ θαῦμα, τὸν πόθον τὴν μνήμην τοῖς εἰδός!: θαυμάζειν ἀνδρὸς 

ἀρετὴν, παμπληθοῦς γενομένης τῆς συρροῆς τοῦ εὐσεθοῦς λαοῦ, 

χαὶ λίαν ἐνδόξου χαὶ περιφανοῦς τῆς ἐξόδου, καὶ φαιδροτάτης 

τῆς πανηγύρεως ἐν φδοαῖς χαὶ ὕμνοις ἐν τῷ ναῷ τῶν ᾿Ασωμά- 

τῶν χατὰ τὸ Μέγα Ρεῦμα, ὅπου χατέθεντο τὸ τίμιον αὐτοῦ 

λείψανον. 
δι 4 ᾿Επὶ δὲ τὸν ἱερὸν αὐτοῦ τάφον συνετέθη μοι: καὶ τὰ ἑξῆς 

Τύμόος θεσπεσίου οἰκουμενιχοῦ πατριόρχου 

᾿Εξ Ἱερουσολύμων, Σωφρονίου πραέως, 

Οὗ γενεὴ μὲν Δαμασχός, σοφίη δέχΞς θείχ 

Καὶ ἀρετὴ πᾶσα, ηὔγασς γῆς πέρατα. 

Χρονολογιχόν. 

᾿Ιδοὺ δὴ νῦν, σὺ δ᾽ ἀρίθμει. 
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Ἕτερον. 

Δαμασχὸς γενεὴν φαίνει, δοφίην δὲ τά τ' ἔργα 

Οὐχ ᾿Ασίη μούνη, πείρατα πάντα γέης 

Σωφρονίου τοῦ πραοτάτου θείου πατριάρχου 

Τοῦ οἰχουμενικοῦ ἐξ “Ἱερουσολύμων, 

Χρονολογικόν. 

Οὗπερ καὶ τύγε δὴ σῆμα ἐνθάδ᾽ ὁράεις. 

Ἕτερον. 

Ἔξ Ἱερουσολύμων οἰκουμενιχὸς ἐπιλάμψας, 

ἜἘνθάδε ὡς φωστὴρ Σωφρόνιος κατέδυ. 

Ἕτερον. 

᾿νθάδε Σωφρονίου οἰχουμενικοῦ πατριάρχου 

Καὶ κόνις αὐγάζει μαρμαρυγὴν ἄφατον᾽ 

Κείνου τοῦ μεγάλου ἐκ ἀαμασχοῦ φωστῆρος, 

“Τοῦ οἰκουμενικοῦ ἐξ Ἱερουσολύμων. 

Ἡέλιος γὰρ θ᾽ ὡς κεῖνος κατὰ πείρατα γαίης 

Λόάμψας θεσπεσίως κάλλεσι τῶν ἀρετῶν, 

Ἔξ ἀδύτου νῦν τηλαυγεῖ κατ Ὄλυμπον ἀΐξας, 

Πᾶσιν ἀπαυγάζων θέσχελον ἀστεροπήν. 

Χρονολογιχόν. 

Λάαν ἀγλαὸν ἔτος ἦγ ἐπὶ τύμθον. 

Ἕτεῤόν. 

Δαμασχός, Χαλυθών, Πτολεμαΐς, Ἱερουσαλήμ, 

Τί δὲ λέγω; πᾶσα λῆζις ὑφ᾽ ἡελίῳ 

Στίλθει Σωφρονίου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου 

᾽ν σοφίᾳ, ἀρετῇ, ἔν τε θυηπολίῃς, 

Χρονολογικόν. 

Οὺ ἱερὰ κόνις ὑπὸ λίθον πέλει. 
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Ἕτερον. 

Θεσπεσίως ἀρεταῖς ἐπιλάμψας ὕψος ἐπὶ ἄκρον 

Τοῦ οἰχουμενικοῦ ἐξ ᾿Ἱερουσολύμων, 
᾿ »ἮἣΝ ΄, “ γ᾿ - 5 

Ενθάδε Σωφρόνιος λίπε χοῦν κατ Ολυμπον ἀΐξας - 

Εἰ θνητὸς κεῖνος τἄλλα γὰρ οὐράνιος. 

Χρονολογιχκόν. 
᾽ . Νι ᾿ εδι ὅτ " 4 
Αγλαὸς δὲ λίθος ἡδὶ χχῇ ἱερὸν τύμοον. 

Ἕτερον. 
ὦ 

Οὐχ ἔτ᾽ ἄρ ἐκ θώχου Πτολεμκχΐδος, οὐ Χαλυθῶνος, 

Οὐχ Ἱερισολύμων, οὐδ᾽ οἰχουμενιχοῦ 

Ἔνθεν ἀΐξας γάρ, τηλαυγεῖ νῦν κατ Ὄλυμπον 

Σωφρόνιος φωστὴρ εὐσεθίης ὁ μέγας, 

Χρονολογικόν. 

Σῆμα τίνος; θείου οἰχουμενικοῦ πατριάρχου 
ΣῈ ε ;- ἢ ́  ῃ:Ξ: ΩΝ Φι μὲ τῷ 

ΕΣ Ἱερουσολύμων, θεσπεσίου ἀρεταῖς, 

Σωφρονίου ἄρα τοῦ ἐχ Δαμασκοῦ, ὃς ἀπ' ἄκρου 

Πείρχτα γαίης πάντ' ηὔγασεν ἐξ ἔτεα. 

ΜΕΡΟΣ Δ΄. 

Τοῦ παναγιωτάτου οἰχουμενικοῦ πατριάρχου χυρίου Σω-. 

φρονίου τῇ ὀγδόῃ τοῦ ᾿Οχτωδρίου μηνὸς τοῦ χιλιοστοῦ ἑπτα- 

χοσιοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ σωτηρίου ἔτους πρὸς κύριον ἐχδημή- 

σᾶντος, συνελθόντες οἵτε ἐνδημοῦντες ἀρχιερεῖς, καὶ οἱ εὐγε- 

γέστατοι ἄρχοντες χαὶ χληριχοὶ τῆς μεγάλης ἐχκλησίας, συν- 

διασχεψάμενοι χοινῇ γνώμῃ καὶ ἐχλογῇ νομίμῳ ἐξελέξαντο 
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Ψηφίσαντες οἰχουμενικχὸν πατρισρχὴν τὸν μητροπολίτην Πα- 

λαιῶν Πατρῶν κύριον Γαδριήλ, καὶ δόντες ἀναφορὰν τῷ χράτει 

ἡτήσαντο χαὶ ἔλαθον ἐπὶ αὐτῷ βασιλιχὸν ὁρισμόν ἀπέστειλαν 

οὖν πρὸς αὐτὸν τά τε τῆς ἐχχλησίας γράμματα δηλοποιοῦντες 

τὴν κατὰ νόμον χοινὴν ἐχλογὴν καὶ ψῆφον ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ τὸν 

βασιλικὸν ὁρισμόν, προσχχλοῦντες χοινῶς εἰς τὸν ἁγιώτατον ἀ- 

ποστολιχὸν οἰκουμενιχὸν θρόνον ὁ δὲ δεξάμενος τὰ γράμματα 

παρά τε τῶν σταλθέντων τῆς πατριαρχιχῆς αὐλῆς, χαὶ τῆς ὑ- 

ψηλῆς Πόρτας, χαὶ ἐνιδὼν τὴν ἐπ᾽ αὐτὸν ἐχλογὴν καὶ χοινὴν 

ψῆφον, χαὶ ἐκπλαγεὶς ἐπὶ τῷ ἀδοκήτῳ τῆς τοιαύτης προσχλή- 

ξεως, ἐχφυγεῖν μὲν οὐκ ἠδύνατο, ἠγωνία δὲ ἐπὶ τῷ μεγέθει 

τοῦ πράγματος, καὶ οὐχ ἐτόλμα ἀποδέξασθαι: συνορῶν δὲ ἐχ- 

τετελεσμένην τὴν ψῆφον χαὶ ἐχπεφασμένον ἐπ᾽ αὐτὸν τὸν βα- 

σιλιχὸν ὁρισμόν, μετὰ πολλὴν τὴν ὥραν ἐπειπὼν, γενέσθω τὸ 

θέλημα τοῦ θεοῦ, ἀπεδέξατο τὴν κοινὴν ψῆφον χαὶ ἐχλογήν, 

χαὶ συνταξάμενος τοῖς ἐν τῇ αὐτοῦ ἐπαρχίᾳ ἀγαπητοῖς τέχνοις 

διὰ πολλῶν ἀμοιθχίων δακρύων ὁδοῦ ἅψατο, χαὶ ἐντίμως διὰ 

τῶν μεταξὺ ἐθνῶν δεξιούμενος ὑπὸ τῶν χατὰ τόπους ἡγεμόνων, 

ἀνελθὼν εἰς Κωνσταντινούπολιν παρέστη τῷ τῆς βασιλείας ἐπι- 

τρόπῳ μετὰ τῶν ἐνδημούντων ἁγίων ἀρχιερέων τῇ δεχάτῃ 

δευτέρᾳ τοῦ ἑξῆς μηνὸς Δεχεμθρίου, χαὶ παραλαθόντες τὰ 

συνήθη καδοάδιχ ὑπέστρεψαν ἐνδόξως εἰς τὸ πατριαρχεῖον, χαὶ 

γενομένου χανονικῶς διὰ μεταθέσεως τοῦ προδιθασμοῦ ἐν τῷ 

γαῷ τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγίου Γεωργίου, ἀνευφήμισαν αὐτὸν 

οἰκουμενιχὸν πατριάρχην. 

Ὃ μὲν οὖν παναγιώτατος κύριος Γαόριὴλ διαδεξάμενος 

τὸν οἰχουμιενικὸν θρόνον διὰ χοινῆῇς ἐκλογῆς καὶ ψήφου, ὡς εἴ- 

ρῆται, καὶ εὑρὼν τυραννουμένην τὴν ἐχχλησιαστιχὴν κατάστα- 

σιν, ἐδυσχέραινε μὲν εὐθύς, ἐπεμελεῖτο δὲ ὡς εἶχε τοῖς τε ἀρ- 

χιερεῦσι ποιεῖν τὰ δίκαια, χαὶ περὶ τῶν ἐχχλησιῶν φροντίζειν 

τὰ ἀνήκοντα, καὶ τοὺς βιαστὰς ἐθεράπευε, πράως χαὶ ἱλαρῶς 
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ἀνεχόμιενος τῆς βαρύτητος χαὶ ὑπεροψίας χαὶ συνετῶς οἰκονο- 

μῶν τὰ συμφέροντα᾽ ἐδόχει γοῦν πάντα ἄγειν καὶ φέρειν. ὃ 

Νικομηδείας Μελέτιος, καὶ εἰς αὐτὸν ἀνήγετο τὰ συγκυροῦντα, 
. τὰ , , ὃ ,ὔ - .3 νι “ἜΣ ΕΣ 

καὶ οὗτος περὶ πάντων διέταττεν, ὥστε οὐδὲν ἐγίνετο ἄνευ τῆς 
» ἕὧ ΠΣ ᾿ ἰδήσε πο το ἸῊΝ “χολούθε ᾿ εἰ 

αὐτοῦ γνώμης καὶ εἰδήσεως διὸ καὶ παρηκολούθει ἐν πλείοσι 

χαὶ εἰς αὐτὸν ἀπέολεπε χατ᾽ ἀρχὰς ὁ παναγιώτατος χύριος 

Γαύριήλ, μηδένα μέντοι παρωθῶν τῶν ἐνδημούντων ἀρχιερέων 
ΓΙ » 7ὕ “ ’ , 4 " ᾿ “- , 
ἢ ἀκαίρως λυπῶν, χαθιλαρύνων δὲ χαὶ τὸ τραχὺ τῆς διοιχή- 

σεως τῇ ἰδίᾳ πραὕὔτητι, ἐχφεύγων τὸν μῶμον συνετῶς πάντοθεν 

καὶ παραφυλαττύμενος τὸν ὄλισθον. 
-“ Α » Ρ- . ᾽ὔ Μ ξ μὰ μδ΄ Ἷ ᾿ - 

Τῶν δὲ ἐν τῷ ἁγίῳ Ὄρει ἱερῶν μοναστηρίων ἐπὶ τῆς 

χοινῆς διοικήσεως χαὶ ἐφορίας χηδεμόνος πάλαι χαθισταμένου 

τοῦ χαὶ Πρώτου ἐπονομοζομένου, μετὰ δὲ τὴν τῆς βασιλείας 

τῶν Ρωμαίων πτῶσιν, διὰ ψιλοῦ τοῦ ἐφύρου, χαὶ τεσσάρων 

ἐπιτρόπων ἐτησίως ἀπαλλασσομένων χατ' ἐχλογὴν χαὶ μόνην 

συναίνεσιν τῶν ἱερῶν μοναστηρίων, ἔδοξέ τισι τὴν ἀρχαίαν ἀ- 

γανεώσασθαι τάξιν, χαὶ τὸν πρῶτον αὖθις ἀποχχταστῆσαι διά τε 

προχειρήσεως πατριαρχικῆς καὶ βασιλείου ὁρισμοῦ". καὶ δὴ διὰ θοχειρησεῶς τριχρχίκῆς βισμ ἢ 
μαχροῦ διασχευάσαντες καὶ τὰς τῶν πλειόνων ὑπχγαγόντες γνώ- 

μᾶς, παρέστησαν τῷ παναγιωτάτῳ χυρίῳ Γαύριὴλ ἱερομόναχόν 

τινα σχευοφύλακα τοῦ πτωχοῦ μοναστηρίου τοῦ ᾿Εσφιγμένου, 

Γγνάτιον τοὔνομα, δοχοῦντα ρέκτην καὶ χκατορθωτιχὸν, χαὶ 

τοῦτον ἠἡτήσαντο εἰς ταύτην τὴν προστασίαν προχειρήσασθαι, 

δυνάμενον τὰ ἀρχαῖα ἀναχαλέσασθαι" καὶ ἐπεὶ χατὰ χοινὴν ἐ- 

δόκει ἐκλογὴν καὶ γνώμην, συγχατένευσεν ὁ παναγιώτατος, καὲ 

προχειρισάμενος πρῶτον τῆς χοινότητος τοῦ ἁγίου Ὄρους ἀνέ- 

δειξε. μαθόντες οὖν οἱ προεστοὶ τῆς μεγάλης Λαύρας καὶ τῆς 

μεγάλης μονῆς τῶν ᾿Ιδήρων, χαὶ μὴ ἀνεχόμενοι ὑπὸ τοιούτου 

διοικεῖσθαι καὶ ἄρχεσθαι, ὑφορώμενοι δὲ καὶ τὴν νέχν ἐπίνοναν 

ἐπιθλαδεστάτην, ἀντέστησαν, καὶ ἀποδεικνύοντες ὀλεθριωτάτην 

τῷ κοινῷ τὴν αὐτοῦ ἐξουσίαν, χατεπολέμιησαν τὸν πρῶτον, ἄ- 

Υ 
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χρις οὗ συνέθλασαν αὐτοῦ τὴν οράθδον, χαὶ περιέστειλαν τὸ 

χουχούλιον, ἔχοντες εἰς τοῦτο συνεργὸν τὸν μέγαν διερμιηνευ- 

τὴν τῆς βχσιλείχς Νιχόλαον Καρχτζᾶν χαὶ πολλοὺς ἄλλους, 

τοῦ παναγιωτάτου οἰχουμενιχοῦ πατριάρχου σοφωτέρᾳ προνοίᾳ 

ἀποδοχιμάσαντος τὴν προχείρισιν. 

Κατὰ δὲ τὸ αὐτὸ ὀγδοηχοστὸν πρῶτον ἔτος ἀπεστάλη 

παρὰ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῶν ἐν ταῖς χλειναῖς ᾿Ενετίτις 

γράμματα ἱκχετιχὰ, δεομένων χαὶ αἰτούντων ἀρχιερέα νόμ᾽ υν 

προστάτην τῆς ἐχεῖ ἐχχλησίας χαὶ τοῦ ὀρθοδόξου συστήματος, 

ἅμα δὲ συνέπραττε τῷ ἐκεῖθεν σταλέντι χαὶ ὁ ἐν Κωνοστου- 

τινουπόλει εὑρισχόμενος πρέσθυς τῆς γαληνοτάτης ἀριστὸ .υα- 

τείας. οἱ δὲ συνεργοῦντες ἐδείχνυον ἐπ᾿ αὐτῷ δεύτερον πρό- 

σταγμα τῆς ἀριστοχρατείχς " ἐντεῦθεν οὖν καὶ αὖθις ἐν τῇ 

ἐκχλησίᾳ γνῶμαι διάφοροι περὶ τούτου ὑπῆρξαν, τῶν μὲν ὅλως 

ἀπαρεσχομένων τῇ προύδολῇ καὶ προχειρίσει ἀρχιερέως ἐπὶ τοι- 

αὐτῇ ἀμφιδόλῳ καὶ ἀσυστάτῳ ἀποφάσει τῶν ἐχεῖ κρατούντων, 

τῶν δὲ χαὶ οἰκονομεῖν τὴν χρείχν τῶν ἐχεῖ ὀρθοδόξων αἱρου- 

μένων - χαὶ δὴ διὰ πολλῶν ἐξετάσαντες τέως συνῆλθον εἰς ἕν, 

χαὶ τὸ μὲν τῆς ἀριστοχρατείας δεύτερον πρόσταγμα οὐχ ἧττον 

τοῦ προτέρου ἐπὶ Φατζέα ὕπουλον καὶ δολερὸν χαὶ ἀσύστατον 

καταγνόντες ἀπεδοχίμασαν, τὴν δὲ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν 

ἁπλῆν δέησιν καὶ δικαίαν αἴτησιν ἀποδεξάμενοι κατὰ τὰ ἀπὸ 

ἀρχῆς διὰ μαχροῦ προσκυρωθέντα ὑπὸ τῆς γαληνοτάτης ὅρι- 

στοχρατείας τοῖς ὀρθοδόξοις (τῶν ἀπὸ τοῦ καχόφρονος Τυπάλ- 

δου χαθεξῆς εἰς βυθὸν λήθης οἰχομένων), συγκατένευσαν ὁμο- 

γοήσαντες ἔχδοσιν πατριαρχιχὴν ἀποσταλῆναι ἐπὶ μεταθέσει 

τοῦ Κεφαλληνίας καὶ Ζακύνθου ἀρχιεπισχόπου εἰς τὴν Ἕνετί- 

σι προεδρείαν ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Φιλαδελφείας, ἥνπερ καὶ ἐξα- 

πέστειλαν οὕτως ἔχουσαν. 

Ἔκχδοσις πατριαρχική. 
,ὔ 

Θεοφιλέστατε ἀρχιεπίσχοπε Λευκάδος χαὶ ἁγίας Μαύρας 
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᾿ -" 
ἐν ἁγίῳ πνεύματι ἀγαπητὲ ἃ χδελφὲ, χαὶ συλλε: τουργὲ τῆς ἡ- 

μῶν μετριότητος κὺρ... .... χάρις εἴη σοι χαὶ εἰρήνη παρὰ 

θεοῦ" ἐπειδὴ καὶ ἄλλοτε ἀδεία πατριαρχικὴ ἀπὸ τοῦδε τοῦ 

καθ᾽ ἡμᾶς ἁγιωτάτου ἀποστολιχοῦ πατριαρχικοῦ χαὲ οἰχουμε- 
΄ὔ 

-- νιχοῦ θρόνου προεχειρίσθησαν χαὶ ἐχε ιροτονήθησαν διὰ πατρι- 

αρχιχῆς ἐχδόσεως μητροπολῖται χανονιχοὶ ἐπὶ τῇ ἐπωνυμίᾳ 

τῆς ἁγιωτάτης υπητροπόλεως Φιλαδελφείας ἐν 'Ενετίᾳ εἰς ἐπί- 

σκεψιν τῆς ἐκεῖσε. ἱερᾶς “τῶν ὀρθοδόξων ἐχχλησίας, καὶ εἰς 

πνευματικὴν ποιμαντορίαν τοῦ ἐχεῖσε χαὶ εἰς τὰ πέριξ τῆς 

αὐτῆς γλληνοτάτης ἀριστοχρατείας τῶν ἱΕνετῶν εὑρισχομένου 

ὀρθοδόξου λαοῦ χαὶ πληρώματος εἶτα δὲ ἐν διαστήματ' χρό- 

νων τινῶν ἔμεινεν ἥ τε ρηθεῖσα τῶν ὀρθοδόξων ἐχχλησίχ, καὶ 

τὸ ἐχεῖσε εὐσεδὲς χρ: στώνυμον πλήρωμα ἐν χήτει: χαὲὶ στερή- 

σει ἀρχιερατιχῆς προστασίας χαὶ ἐπισχέψεως, οἵτινες εὐσεθεῖς 

ἐχεῖσε Ρωμαῖοι χατοδυνώμενοι ἐπι τῇ τοιχύτῃ ὀρφανίᾳ τῆς 

εἴπερ τι ἄλλο, ἀναγχαίας ἀρχιερατικῆς ἐπὶ αὐτοῖς ποιμαντορίας, 

ἔγραψαν προλαθόντως ἅπαξ καὶ δὶς χαὶ πολλάχις πρὸς ἡμᾶς, 

χαὶ πρὸς πᾶσαν τὴν περὲ ἡμᾶς ἱερὰν ὁμήγυριν, ἐπ ιζητοῦντες 

ἐνθέρμως τὴν λόγῳ μεταθέσεως κανονιχὴν ἀποκατάστασιν διὰ 

πατριγρχικῆς ἡμιετέρας ἀδείας τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισχόπου 

Κεφαλληνίας καὶ Ζαχύνθου, ἐν ἁγίῳ πνεύματι ἀγαπητοῦ ἡμῶν 

ἀδελφοῦ χαὶ συλλειτουργοῦ χὺρ...... ἐπὶ τῇ ρηθείσῃ ἱερᾷ 

τῶν ὀρθοδόξων ἐκχλησίᾳ ἐν ᾿ἹΕνετία, χαὶ ἐπὶ τῷ ἐχεῖσε θείᾳ 

συνάρσει σωζομένῳ χριστωνύμῳ ὀρθοδόξῳ λαῷ, τῇ ἐπωνυμίᾳ 

τῆς μητροπόλεως Φιλαδελφείας, ἐπὶ τῷ ποιμαίνειν αὐτοὺς ὁσίως 

θεοφιλῶς τε χαὶ θεαρέστως χαὶ ποδηγετεῖν εἰς νομὰς σωτγηοίας 

τῆς εὐαγγελικῆς χάριτος, χαὶ ὑπ τοστυρίζειν αὐτοὺς εἰς φυλα- 

κὴν χαὶ ἀπαραμείωτον τήρησιν τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς χα- 

θ᾽ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ ἁγίας ἀνχτολιχῆς μεγάλης ἐκκλησίας, 

καὶ μὴ ἐᾷν αὐτοὺς ἐχτρέπεσθαι τῆς εὐθείας ὁδοῦ, καὶ τῆς ἀ- 

ληθοῦς δόξης, καὶ τοῦ ὀρθοῦ φρονήματος, οὔτε προδιδόναι τὸ 
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πατ τρίον σέθας χαὶ τὴν εὐσέόδειαν ἢ ἐχπίπτειν ταύτης, ἢ ὁπω- 

ἱν ἡμεῖς τε χαὶ ἡ περὶ ἡμᾶς σοῦν παρατρέπεσθαι" τούτου ἐν 

τὰ ὁμιήγυρις τῶν ἁγίων ἀρχιερ 
, 

ξων ἱχανῶς συνδιχσχεψάμενοι 

Ὁ “τ » “ ᾽ Ξ»»Ἥ 

περὶ τῆς τοιαύτης τῶν ἐχεῖσε ὀρθοδόξων χριστιανῶν αἰτήσεως, 
ΕΣ ᾿ 

δεῖν ἔγνωμεν ἐχτελέσαι μὲν ταύτην, ἐπὶ συνθήκαις γϑξ υἷν, υᾶλ- 

μίων ἐχ- λον δ᾽ εἰπεῖν δεσμοῖς ἀδιαρρήχτοις χαὶ ἀλύτοις ἐπιτιι 
- Α “-“ “- -“ ᾽ 

χλησιαστιχῶν χατὰ τοῦ προστησομένου πνευματικῶς τοῦ αὐ- 

τοῦ εὐσεθοῦς ποιμνίου, τοῦ ἐδολλον δηλυδὴ τὴν θεοφιλίαν 

αὐτοῦ τὰ ὀρθόδοξα δόγματα τῆς χαθ᾽ ἡ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ ἁγίας 

ἀνατολιχῆς ὑεγάλης ἐχχλησίας πα τότραπας χαὶ ἀπαραχάρα- 

ΨΦῚ χτα μέχρι κεραίας αὐτῆς, καὶ τὴν ἄχραν ὀφειλομένην ὑποταγὴν 

εἰς τὸν χατὰ χαιροὺς πατριάρχην καὶ τὰ ἀῤχδξαχ σεμνὰ χαὶ γεραρὰ 

προνόμια τοῦ χαθ᾽ ἡμᾶς ἁγιωτάτου ἀποστολικοῦ πατριχρχιχοῦ 

χαὶ οἰχουμενιχοῦ τούτου θρόνου, ἅπερ αὐτῷ τε τῷ οἰχουμιενιχῷ 

θρόνῳ χαὶ τοῖς χατὰ χαιρὸν ἰθύνειν λαχοῦσι τὰ πνευματικὰ 

τούτου πηδάλια ἀνα ποσπάστως ἀφωσίωται διά τε βασιλιχῶν 

θεσπισμάτων τῶν ἀοιδίμων εὐσεόῶν βασιλέων, καὶ διὰ συνο- 

δικῶν ἀπ τοφόσεων χαὶ ὑποτυπώσεων, χαὶ μνημονεύειν αὐτὸν ὀ- 

φειλομένως καὶ ἀναποδράστως μόνου χαὶ μόνου τοῦ χανονιχοῦ 

πατριαρχικοῦ ὀνόματος ἐν πάσαις ταῖς ἱεραῖς τελεταῖς χαὶ ἀ- 

χολουθίχις, ὡς νενόμισται, χαὶ υηδένα ἕτερον ὁμολογεῖν ἢ φα- 

γερῶς ἢ χρυφίως, ἢ ὅλως διαγινώσχειν, ἄπαγε, ὑπεροχικὴν χα- 

γονιχὴν χαὶ 1 πατριαρχιὶ χὴν χατεστημένον ἐπ αὐτῷ ἐξουσίαν χαὶ 

Χ εσποτείαν, ἀρχήν τε καὶ χυριότητα, εἰμὴ μόνον τὸν χατὰ χαι- 

ροὺς οἰχουμενικὸν πατριάρχην, καὶ μηδενὶ ἑτέρω ὑπείκειν ἢ 

ὑποτάσσεσθαι. Γράφοντες οὖν ἐντελλόμεθα τῇ τε θεοφιλίᾳ σου 
" - , κι “- Σ: , ι ᾽ ΤΣ 

καὶ τοῖς προσχληθησομένοις παρὰ σοῦ εὐσεθέσι χαὶ ὀρθοδόξοις 

πλησιοχώροις ἀρχιερεῦσιν, ὑποχειμένοις τῷ οἰκουμενιχῷ πατρι- 
«“ 

ἀρχιχῷ ἡμῶν τούτῳ θρόνῳ, ὅπως χατὰ τὴν ἐχδοθεῖσαν χαὶ 

στελλομένην σοι πατριαρχικὴν ἡμῶν ἔχδοσιν συνελθόντες ἐν τῇ 

αὐτόθι ἱεοᾷ, τῶν ὀρθοδόξων ἐκχλησίᾳ τῆς ὑπεραγίας ἡμῶν Θεο- 
"π 
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,ὔ 

“ “Ααπῆῶρ ““ὦ “ - -’,σ5 τ΄ -ι)Ὅὦὄῖξκ “- κ τα ., 5 ᾿ τόύχου, ποιήσητε ἡμετέρα πατριαρχικῇ προτροπῇ χαὶ ἃ 

μετάθεσιν τοῦ αὐτοῦ θεοφιλεστάτου ἀρχιεπισχόπου Κεφχλλη- 
ΗΠ 

΄ ᾿ , . ἑὰ ᾿ ἘΞ ἘΝ ᾽ 
νίας χαὶ Ζαχύνθου ἐν ἁγίῳ πνεύματι ἀγαπητοῦ ἁμῶν ἀδελφοῦ 

. ΝΡ Ἵ ᾿ ον - ᾿ ΦΟΘΝΝ ἜἘΞΠ" ἐὙ" βιν- ε 

χαὶ συλλειτουργοῦ κὺρ... .... ἐπὶ τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς ἁγιωτά- 
΄« ,ὕὔ Νυ ε ’ “΄᾿ τῆς μητροπόλεως Φιλαδελφείας, δι ὑπομνήματος χανονιχοῦ χα- 

᾿, 5 ε ἘΞ ᾿Ν ᾿ , 

τεστρωμένου ἐν ἱερῷ χώδηχι χατὰ τὴν χανονιχὴν ὑποτύπωσιν: 
᾿ ΝῚ ᾿ 

χαὶ πτοούμενοι τὴν χκόλα- 
Μ, 

ἘΣΤῈ ἌΆΟΝ δὲ "7 " γὴε7 το Ἃ"», 

προσεετε ὁμῶς, χόξλφοι χάλως 

σιν τὴν αἰώνιον χαὶ εἰς νοῦν ἔχο 

᾽ 

ντες χαὶ διανοούμενοι τὸ φο- 
" “ -“ , ε , ᾽ " ᾿ »»ν ,ὕ 

Θερὸν τοῦ θεοῦ λογοθέτιον, ὁρκίσατε αὐτὸν δί ὠμοφορίου καὲ 

ἐπιτραχηλίου εἰς τὸν παντεπόπτην θεὸν, καὶ παραγγείλατε αὐτῷ 

ἐξ οὐ δυξ  πἐδε  δοδοδόΞν ΟΣ ΟΣ ἐδ φυλάζαι τὴν εὐσέσειαν καὶ ὀρθοδοζίαν, καὶ τὸ πάτριον σέοας 

χαὶ τὰ ἀμώμητα δόγματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ ἁγίας 

ἀνατολιχῆς μεγάλης ἐκκλησίας ἀπαράτρεπτα, κατὰ τὰς ἱερὰς 

διαταγὰς καὶ ὑποτυπώσεις τῶν ἁγίων οἰκουμενιχῶν ἑπτὰ Συ- 
, “ νν » ᾿ - - »,,.Ω δ“ - δι ΠΝ ,ὔ , 

νόδων, αἵτινες ἐπὶ φυλακῇ τῶν ὀρθῶν τῆς ἐχχλησίας δογμά- 

συνηθροίσθησαν, καὶ στέργειν χαὶ φυλάττειν τοὺς ὑπ αὐτῶν 

διορισθέντας κανόνας καὶ τὰς σεπτὰς χαὶ ἁγίας διατάξεις ὅσαι 
-" ς “ . “ ἊΝ » εξε ' Ὁ ἘΣ , Ὁ Σ , » 

τοῖς ἱεροῖς ἡμῶν καὶ πνευματεμφόροις πατράσι διετυπώθησαν, 
᾿ ᾿ ᾿ δι -" ἘΣΞΩΣ ΄ὔ δ ,ὕ ᾿ - "- » .λ 

χαὶ μηδὲ ψιλῇ γοῦν ἐπινοίᾳ ἐναντίχ φρονῆσαι τῇ ἀνχτολιχῇ 

α πώποτε παρ ὅλον αὐτοῦ τὸν βίον, πάντας τε οὗς ἀ- 
δι, ε . ΄ ᾽ ; 

ποδέχεται ἡ χοινὴ αὕτη μήτηρ ἀνατολικὴ ἐχκλησία, συναπο- 

δέχεσθαι, καὶ οὃς ἀποστρέφεται συναποττρέφεσθαι, ἕπεσθαί τε 

ἡμῖν τε καὶ τοῖς μεθ᾽ ἡμᾶς παναγιωτάτοις οἰχουμινιχοῖς πα- 
ΤΩΝ , , ᾿ ῥ- ὡΝ ξῖ Ἢ , 

τριάρχαις χατὰ πάντα, καὶ ὑποτάσσεσθαι, προσεπαγγειλάμενον 

ἐν φόόῳ θεοῦ, ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς τοῦ Χριστοῦ εἰκόνος ἀχροω- 

μένων ἡμῶν, χαὶ ἐν θεοφιλεῖ γνώμῃ ἰθύνειν εὐσεθῶς τὴν ἐγ- 

χειρισθεῖσαν αὐτῷ ἄνωθεν λογιχὴν ποίμνην, ἁπάσης πονηρᾶς ὑ- 

πολήψεως χαθαρὸν ἑχυτὸν συντηρεῖν ὡς ἀπ᾿ ἀρχῆς, οὕτω χαὲ 

ἐφεξῆς ἐν ὅλῳ τῷ διχστήματι τῆς ζωῆς αὐτοῦ, ὑπόση περίε- 
᾽ -Ὁ- ͵ὔ , ε ΄ ι , 

στιν αὐτῷ δύναμις, φυλάττειν τε ὡς διείληπται, χαὶ ἃ χέκτη- 

ται προνόμια χαὶ ὁ οἰχουμενιχὸς οὗτος θρόνος ἀπαρεγχείρητα 



ἘΓΚΙ  ἜΓΣΉΚΑ Σ ΠΥΕΙΚῊ. Δ Ἐ Ἰ Π ΟΥΡΩ͂ Α΄ ἘΠ}: 

ἐν πάσῃ τῇ ἐνορίᾳ αὐτοῦ. Ταῦτα τὰ παρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς 

παραγγέλματα. ἂν δέ τι τούτων ἐναντίον συμθῇ, ὑμεῖς ὄψε- 

σθε, γινώσκοντες χαὶ τοῦτο, ὅτι πρὸς τὸ ὑποπεσεῖν. ὑμᾶς χαὶ 

αὐτὸν χρίματι ἀσυγγνώστῳ, χαὶ τὰ: ἀπὸ τῆς ἐχχλησίας ἐσχά-- 

τας ποινὰς χαὶ παιδείας ὑμεῖς τε οἱ τὴν μετάθεσιν ποιοῦντες 

σὺν τῷ μετατιθεμένῳ οὐδέποτε φυγεῖν δυνήσεσθε. Ποιήσχτε 

οὖν καθὼς ὑμῖν γράφομεν, ἐν βάρει τοῦ πιχροῦ κατηγόρου τῆς 

συνειδήσεως, χαὶ μὴ ἄλλως ἐξ ἀποφάσεως" ἡ δὲ τοῦ θεοῦ χά- 

βις χαὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μεθ᾿ ὑμῶν ἐν ἔτει αψ πα΄. δε- 

χεμορίου ς΄. 

᾿Επεὶ 

χουμενιχοῦ θρόνου, κατὰ μίμησιν τούτου καὶ οἱ συντελοῦντες 
᾽ : 

δὲ τὸ λαϊκὸν σύστημα ἴσχυσεν ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ οἰ- 

ἄνωθεν εὐλαθείᾳ χαὶ ἀγαθῷ ζήλῳ φερόμενοι εἰς τὰς χρείας 

τοῦ ἁγιωτάτου ἀποστολιχοῦ θρόνου τῶν ᾿Ἱεροσολύμων χαὶ ὑ- 

πουργοῦντες ἐν διχφόροις καιροῖς, λεγόμενοι χοινότερον ἐπίτρο- 

ποι, . πειρῶντο ἐνισχύειν τὴν ἐπιτροπικήν, χαὶ τῶν ἐβίμῳν χαὶ 

λόγων χαὶ ἐπιχειρημάτων ὑπεράλλεσθαι. Ὃ δὲ μακαριώτατος 

κύριος ᾿Αὐράμιος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν συνετῶς οἰχκονομοῦντες 

ἀπεσόοφουν χαὶ διετείχιζον τὴν χαχόζηλον αὐτῶν ὁρμήν, συν- 

τηροῦντες τὴν ἰδίαν τάξιν, καὶ τὴν ἄνωθεν αὐτοῖς δόκιμον 

διοίκησιν. Κατ αὐτὸ δὲ τοῦτο προαγαγεῖν χαὶ τὴν ἐπιτροπι- 

χὴν τοῦ ἁγίου Ὄρους χατεσπούδαζον τινὲς τῶν ἐν Κωνσταν- 

τινουπόλει δυνατῶν, χαὶ πολλὰ ἐποίουν, ὥστε μεταγαγεῖν ἐν- 

ταῦθα τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν χαὶ δύναμιν ἐπὶ τῷ ἄγειν καὶ χι- 

νεῖν, καὶ ὅλως οἰκονομεῖν τὰ χοινὰ τῶν ἱερῶν μοναστηρίων, 

ἔχοντες καί τινας τῶν ἀνοήτων ἁγιοριτῶν συνεργοὺς καὶ συμ- 

πράκτορας. Ἢ δὲ βαθυγνώμων καὶ εὔθουλος ὁμήγυρις τῶν ἐχεῖ 

φρονίμων προεστῶν χαὶ γερόντων ἐμολέπουσα τὴν ἐν βάθει 

τοῦ τοιούτου συστήματος λύμην, καὶ προνοοῦσα τοῦ μέλλον- 

τος, καὶ ἀποφεύγουσα τὰ ἐπιόντα κακά, ἀντέστη γενναίως, 

καὶ πολλαχῶς ἀντενεργήσασα ἀπεσόθησε τὴν χατὰ τοῦ χοινοῦ 



992 ΣΡ ΘΥ͂ΜΑ ΛΑΌΣ ΘῈ 

πονηρὰν καὶ ὀλεθρίαν σύστασιν, μηδὲν πλέον ἔχειν τοὺς ἐπι- 

τρόπους τοῦ συνήθους. χαραχτῆρος συγχωρήσασα. ᾿Αρχεῖ γὰρ 

ἔλεγον, περὶ ὧν ἡμεῖς γράφομεν, εἰ βούλονται διὰ τὸν θεὸν 

ὑπουργεῖν, καὶ παρ᾽ αὐτοῖς εἶναι δέχεσθαι τὰς ἡμῶν αἰτήσεις" 

περὶ δὲ τῶν ἡμῖν χαθηχόντων διατάττειν χαὶ χατ' ἐξουσίαν 

ποιεῖν τι ἢ γράφειν χαὶ ἐντέλλεσθαι, τούτοις οὐ δέδοται, οὐδὲ 

συμφέρει ὅλως τῇ ἡμετέρᾳ χοινότητι ἔξωθεν διοιχεῖσθαι, χαὶ 

ταῦτα παρὰ χοσμιχῶν, μήτε χοινοθίων χανόνας, μήτε τάξεις 

μοναστηρίων εἰδότων, μήτε τῆς βιαίας ταύτης ἡμῶν περιφορᾶς 

αἴσθησιν ὅλως ἐχόντων. Συνέπραττε δὲ ταύτῃ τῇ ὀρθῇ βουλῇ 

χαὶ γνώμῃ, καὶ πολλαχῶς ἐθοήθει χαὶ ὁ παναγιώτατος κύριος 

Γαύριὴλ, προνοούμενος τοῦ συμφέροντος τῇ ἐχεῖ ἱερᾷ χοινότητι. 

Ἡ μὲν οὖν ἐκχλησιχστιχὴ διοίχησις παρέχχεντρος ἦν, προσ- 

νεμηθείσης τῆς ἐξουσίας τῷ Νικομηδείας Μελετίῳ, ὡς εἴρηται, 

ἐδυσχέραινε δὲ ἐπ᾿ αὐτὴν ὁ παναγιώτατος χύριος Γαδριήλ. Ἔ- 

Θαρύνοντο δὲ σ σφόδρα χαὶ οἱ ἐνδημοῦντες ἀρχιερεῖς " καὶ εἴ τινες 

διὰ φιλίαν δυνατῶν, ἢ δι ἀγχίνοιχν δραστιχὴν προέχειν ἐδό- 

χουν, μᾶλλον ἐθλίδοντο μὴ ἀνεχόμενοι τῆς ὀλιγωρίας. ᾿Εντεῦ- 

θεν οὖν ὁ μὲν Χαλχηδόνος Παρθένιος δόξας δυσνοεῖν διὰ μα- 

χροῦ, ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐπαρχίᾳ περιορισθεὶς ἐπετοξεύετο, ὁ δὲ ᾿Εφέ- 
᾿ 

σου Σαμουὴλ ὀμφαχίζων παρωθεῖτο, χαὶ ὁ Σμύρνης Προχόπιος 

ἐνδημῶν ἐν τῇ βασιλευούσῃ οὐχ ἀρεστὸς ἦν. ᾿Αλλ οὗτος μὲν 

δραξάμενος εὐχαίρου προφάσεως εἰς τὴν ἰδίαν ἐπαρχίαν ἀπῆλ- 

θεν. Οἱ δὲ παραμένοντες, ὧν ἀφίεντο περιγενέσθαι ἐσπούδα- 

ζον, καιρὸν φιλάττοντες, χαὶ τοὺς ἀπαρεσχομένους τὴ κατα- 

χρήσει: τῆς ἐχχλησιχστιχῇς δυναστείας χαὶ τῷ ἤθει τοῦ Νιχο- 

μηδείας Μελετίου προσοιχειούμενοι. Συμόαίνει γὰρ τοῖς ἔχθε- 

σμον δύναμιν προσχτωμένοις, πολλοὺς μὲν παρ᾽ ἀξίαν ὑφρίζεσθαι, 

χαὶ ἀδιχεῖσθαι οὐκ ὀλίγους, πλείονας δὲ “νεμεσσᾷν καὶ μηδὲν 

πάσχοντας, ἄλλως τε χαὶ τοῦ προέχειν καὶ χρατεῖν ὁλομένου, 

ἐπικροτοῦντος ἀχαίρως, χαὶ χούφως μετεωρουμένου, καὶ ἥχιστχ 



ἘΠΟΊΕΕ ΤΑ ἘΠῚῸ ἸΨΑΥΣ ΤΙ ἬΓ1 Σ᾽ ΕΟ ΒΕ Ἂ-: 999. 

τὰς τῶν πάντων ὄψεις ἐκχλίνοντος. Διὰ ταῦτα γοῦν πολλοὶ 

καὶ τῶν ἀρχιερέων, καὶ τῶν ἀρχόντων, χαὶ τοῦ χύδην λεῶ 

ἀπηρέσχοντο μισοῦντες διὰ τὰ σφίσι διαφέροντα τὸν Νιχομη- 
"Α , » ,ὕ Α - ι ΓῚ ἽΝ ,ὔ 

δείας Μελέτιον, ἐμέμφοντο δὲ γεμεσσῶντες χαὶ οἱ πλείους, καί 
« « , ΡΞ » ἣΝ 

τινες τῶν μεγιστάνων τῶν τε ἡμετέρων χαὶ τῶν ἐχτὺς διὰ τὴν 

κοινὴν μομφὴν ἀπεχθῶς διέχειντο. Καὶ τοῦ χαιροῦ προϊόντος 
ς “- ΠῚ , ο "ὡ , 

κατίσχυεν ἡ μομφή, καὶ τὸ μῖσος ἐπηύξει, ὥστε τοῖς χρατί- 
, 

στοις τῷ τε ἐπιτρόπῳ τῆς βασιλείας χαὶ τῷ χε χθρτῇ διέ- 
Ν 

θαλλε. Τοῦτον δὴ τὸν καιρὸν πρόσφορον τῆς ἐξώσεως εὑρόντες 

οἱ δυσνοοῦντες αὐτῷ ἀρχιερεῖς, χαὶ τῷ παναγιωτάτῳ χυρίῳ 

Γαθριὴλ χοινολογησάμενοι, χαὶ γνώμην χαὶ συναίνεσιν λαθόντες 

χαὶ ἀναφορὰν ἰδιοσφράγιστον πρὸς τοὺς κρχτοῦντας, διενήργη- 

σαν, καὶ δί ὁρισμοῦ βασιλικοῦ ἀπέστειλαν αὐτὸν καὶ τὸν Πρού- 

σῆς ΓΑνθιμον εἰς τὰς αὐτῶν ἐπαρχίας. 

Οὕτως οὖν ἀπωσθέντες τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὅ τε 

Νικομηδείας Μελέτιος, καὶ Προύσης ἴλνθιμος καὲ περιορισθέντες 

εἰς τὰς σφῶν ἐπαρχίας κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ χιλιοστοῦ ἑπταχοσιοστοῦ 

ὀγδοηκοστοῦ τρίτου σωτηρίου ἔτους, εὐθὺς ἐπεχείρουν τὴν ίρο 

χατ᾿ αὐτῶν διαλύσα: συσχευήν᾽ ἔγραφεν οὖν πρὸς τοὺς αὐτοῦ 

συγγενεῖς χαὶ φίλους ὁ Νιχομηδείας παροτρύνων πάντα ποιεῖν, 

ὥστε τὸν ἐχδοθέντα διχγράψαι ὁρισμὸν, μὴ ἀνεχομένους τῆς 

ἐν τῷ γήρει αὐτῷ ὕόρεως, χαθαπτόμενος τῶν ἀντιπάλων χαὶ 

προπηλαχίζων ἐν γράμμασιν" οἱ δὲ παραφυλαττόμενοι χαὶ. 

ἐξιχνεύοντες τὰ χατ' αὐτὸν, τὸν παραδυόμενον εἰς τὰς τῶν 

φίλων οἰκίας καὶ παροξύνοντα εἰς ἄμυναν διάκονον αὐτοῦ 

νυχτὸς καταλαθόντες, συνέλαθον τὰ γράμματα χαὶ χατιδόντες 

τὴν ἔνστασιν αὐτοῦ, χαὶ τὴν ἄλλην. κατ αὐτῶν καχηγορίαν 

χαὶ ὁρμὴν, πρίν τι παθεῖν τῶν χακχῶν, ἀντιδράσαι διενοήθησαν, 

χαὶ ἐγκλήματα συνθέμενοι καθαιρέσει ὑπέθαλον, καὶ ἐξορίᾳ εἰς 

Σίναιον χατεδίχασαν, συμπράττοντος τοῖς ἀρχιερεῦσι τοῦ με- 

γάλου ἑρμηνέως ᾿Αλεξάνδρου Μαυροχορδάτου. ᾿Αφελόμενοι γοῦν. 
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τὴν ἐπαρχίαν ἀπ᾽ αὐτοῦ προεθίδασαν ἀπὸ Βιζύης εἰς Νικομή- 

δέιαν τὸν Γεράσιμον, ἄνδρα γηραιὸν, λόγιόν τε χαὶ ἡσύχιον χαὶ 

ἐν πολλοῖς ἐπαινετόν. Ὃ δὲ Μελέτιος ἐξωσθεὶς διὰ βασιλείου 

ὁρισμοῦ ἀπὸ Νιχομηδείας εἰς Αἴγυπτον, ἀνῆλθεν εἰς Μέμφιν 

εἴτουν Κάῦρον, ἵν ἐντεῦθεν εἰς Σίναιον διαόῇ, χαὶ πείσας τοὺς 

Σιναΐτας παρέμεινς διὰ χρόνου ἐχεῖ, τῶν Σινχϊτῶν πρὸς τοὺς 

ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀρχιερεῖς προφχσιζομένων τὰς ἐν τῇ 

ἐρήμῳ τῶν ᾿Αράθων ληστείας, δυσωπ υμένων ἴσως τὸ γῆρας 

τοῦ ἀνδρός, 2 χχὶ ἄλλως ἀνύποιστον χαὶ θανατηφόρον τὴν 

ἐκεῖσε ὁδὸν λογιζομένων, καὶ χοινωνεῖν μιαιφονίχις πάμπαν μὴ 

ἀνεχομένων. ᾿Επεὶ δὲ χατ᾽ αὐτὸ τὸ ἔτος χατέστη ἡγεμὼν Οὐγ- 

γροδλαχίας ὁ ὑψηλότατος αὐθέντης χύριος Μιχαὴλ Σοῦτζος, 

ἐκλιπαρήσας τὸν παναγιώτατον χύριον Γαδριήλ, καὶ τὴν ἀγίαν 

χαὶ ἱερὰν σύνοδον παρέπεισεν, ὥδτε ἀπολύσαντες τῆς μαχρᾶς 

χαὶ δεινῆς ὑπερορίας τὸν πρῴην Νικομηδείας Μελέτιον, ἀνήγα- 

γον εἰς Χίον τὴν νῆσον, ἄνετον αὐτῷ ἐχεῖ τὴν διατριδὴν ,α- 

ρισάμενοι. 

Τῇ δὲ εἰχοστῇ ᾿Ιουνίου μηνὸς τοῦ αὐτοῦ ὀγδοηχοστοῦ 

τρίτου ἔτους τοῦ μαχαριωτάτου πάπα χαὶ πατριάρχου ᾿Αχε- 

ξανδρείας χυρίου Κυπριανοῦ πρὸς κύριον ἐχδημήσαντος, ἐχλογῇ 

καὶ ψήφῳ καὶ συναινέσει τοῦ οἰχουμενικοῦ πατριάρχου, τῶν Θὲ 

ἁγίων ἀρχιερέων τῶν ἐνδημούντων ἐν Κωνσταντινουπόλει, τῶν 

τε εὐγενεστάτων ἐπιτρόπων τοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου ᾿Αλέξαν- 

δρείας καὶ παντὸς τοῦ ἀρχοντικοῦ συστήματος, προεῤιδάσθη 

ρείχς ὁ Μετρῶν 
" 

εἰς τὸν ἁγιώτατον ἀποστολικὸν θρόνον ᾿Αλεξανὸ 

ἐπίσχοπος χύριος Γεράσιμος, γενομένης τῆς μεταθέσεως ἐν τῷ 

ναῷ τῶν ᾿Ασωμάτων χειμένων χατὰ τὸ Μέγα Ρεῦμα. 

Κατ' αὐτὸ δὴ τὸ ἔτος τῆς μικρᾶς Σκυθίας ὑποταγείσης 

τῷ χράτει τῶν Ρώσδων χαὶ ὁ μητροπολίτης Γοτθίας προσηνώθη 

τῇ ἐχχλησιχστιχῇ ἱερᾷ διοιχήσει τῆς ἐν Πετρουπόλει ἁγιωτά- 

πῆς συνόδου προσνεμηθείς. 
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Ἔν δὲ τῷ ἑξῆς ὀγδοηκοστῷ τετάρτῳ ἔτει ἦρος ἀνθοῦν- 

τος, τοῦ ἐν Χίῳ περιορισθέντος πρῴην Νικομηδείας, εἴτε εὐπα- 

θοῦντος, εἴτε ἡσυχά ἄζοντος ἐν τῇ νήσῳ, καὶ μηδὲν πλέον εἰς 

ἄμυναν μελετῶντος, χατ εΨψεύ ὑσαντό τινες δεινὰ μελετᾶν χατὰ 

τοῦ πατριύρχου, χαὶ τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐνδημούντων 

ἀρχιερέων, καὶ τούτους ἀποπλύνειν ταῖς ΤΡ χαὶ χαταπει- 

λεῖν, πειρωμένου ἀναμοχλεύειν χαὶ χατασείειν τὴν σφῶν οἰχο- 

δομὴν καὶ σύστασιν, παρὲπε εὀδείκνυντο δὲ καὶ γρόμματα ἐκ τῆς 

Χίου, καταμαρτυροῦντα τοιαῦτα ἀμ τοὺς ἐν τῇ νήσῳ χαλοὺς 

ἀνθη φόρους τὸν ἐξ ἀχχνθῶν ἐχείνῳ διαπλέκοντας στέφανον. Οἱ 

δὲ ἐν τῇ βασιλευούσῃ ἐνδημοῦντες ἀρχιερεῖς μετὰ τοῦ πατριάρ- 

χου δείσαντες καὶ θορυδηθέντες, πάλιν κατ' αὐτοῦ λίόξελλον 

τῷ χράτει ἐπέδωχαν, καὶ αἰτησάμενοι ὁρισμὸν πάλιν εἰς Σί- 

ναιον ἀπώσαντο: ὁ δὲ χαὶ αὖθις προσλαδόμενος ἀρχιξευνούχου 

τῶν ἀπὸ Βυζαντίου εἰς Αἴγυπτον ἀφέτου, δέ αὐτοῦ τὸν ἰσ υ- 

ρότερον δυνάστην Αἰγύπτου ἀνείργειν ἔπεισε τὴν εἰς Σίνχιον 

ἄνοδον, μὴ ἔχων διὰ καμήλου τοσαύτην ἔρημον διελθεῖν - πα- 

ρβέμεινς γοῦν χαὶ αὖθις ἐν Πλάχχῳ τῆς Μέμφεως τὸν λάχχον 

τοῦ δου φυγὼν ὁ πολύτλας ἤδη Μελέτιος. 

Τῶν δὲ ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ Ὄρει ἱερῶν μονχστηρίων ἔχλστον 

διὰ μέγεθος καὶ ὄγκον χρέους βαρυνόμενον καὶ κινδυνεῦον, 

μᾶλλον δὴ χατεθρόει χαὶ ἔθλιος τὸ νομιζόμενον τοῦ κοινοῦ, 

μέχρι που τῶν χιλίων ταλάντων ἐλάσαν, καὶ καθ᾽ ἑκάστην οὐ 

μικρὰ πορεῖχεν αὐτοῖς πράγματα ἐντεῦθεν οὖν ἀνεφύησαν αὐ- 

τοῖς σχάνδαλχ χαὶ ταρχχαΐ, μέρ ὑψεις τε χαὶ λοιδορίαι, χαὶ ὅλως 

διεταράττετ ο ἡ θεοφιλὴς- τῶν ἐν ἀσκήσει ἡσυχία, καὶ ἐχυμαί- 

νετο ὁ πνευματικὸς λιμήν. Καίπου τις τῶν ἀπὸ τοῦ βίου χα- 

χόσχολος παρεισδύς, ὡς ἐφησυχάσων, καὶ ἐπὶ τὸν πρότερον 

ἔμετον ἐπιστρέψας, ἢ ἄλλως χακόζηλός τις τῶν βιωτικῶν γε- 

νόμενος, ἄρχειν ἠξίου, καὶ πρωτεύειν ἐδούλετο, διεγείρων τοὺς 
τ 

πενεστέρους, λόγους ἀπαιτεῖν μακρᾶς καὶ χρονίου οἰκονομίας, 
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Η » ,“Ὑ κ᾿ . “ " 

χαὶ ἀποδείξεις ἐξ ὧν δικαίως ἐπὶ τοσοῦτον ηὐξήθη τὰ δάνεια. 
Ἅ; . "Ὁ “ , “ ,ὔ "Ὁ 

ΗἶἾν δὲ τῶν πολλῶν χατά τε τῆς Λαύρας χαὶ τῆς μονῆς τῶν 
᾿ ͵ὕ « , " “- 3 -“ - 

ΙΓ ήρων ἡ σύστασις, σχήψεις τε ἐποιοῦντο τὰς αὐτῶν τοῦ χου- 
πο ΣΕ , δον “ -“ » 

νοῦ ἐφορίας, χαὶ ἐπὶ τῶν χοινῶν πραγμάτων ἀρχὰς καὶ τὰς 
Α Α ΙΝ , 

παρὰ τὴν χοινὴν γνώμην δαπάνας, παραγράφοντες τὰς χαιρι- 
Π 5 , " - » , ΄ ᾽ 

χὰς ἐχθέσμους τῶν βιαστῶν ἀπαιτήσεις χαὶ δόσεις ἀπαραιτή- 
3 , - 5 . Σ 

τους. ᾿Εκ τοιούτων γοῦν ἐπληθύνετο ἡ χαχία, καὶ ἐπηύξει ἡ 
ὩΣ πε τρίς "αν σεῦ, πα ρα ἘΦ 5 συστροφή, χαὶ ἐπηπείλει ἄρδην τῶν ἱερῶν μοναστηρίων ἐρήμω- 

σις. Ταῦτα οὖν ὁρῶντες, οἱ τῶν ἱερῶν μοναστηρίων πρωτεύον- 

τες, χαΐ χὰθ ἑαυτοὺς τὸν τάλ ὁ δυνάμενοι. χατευνά ἱ τες, χαὶ χαῦ ἑαυτοὺς τὸν τάλον μὴ δυνάμενοι χατευνάσαι, καὶ 

τοῦ χρέους ποιήσασθα., διανομήν, ἐπὶ τὴν μεγάλην ἐχχλησίαν 
, ΝΕ. “- ,ὔ 

κατέφυγον, δεόμενοι τοῦ παναγιωτάτου κυρίου Γχθλιὴλ χαὶ 
“ο΄ ι » 3, ε “ , ᾽ Όυ ᾽ 

τῆς περ! αὐτὸν ἱερᾶς συνόδου ἐπιδιχάσαι αὐτοῖς τὰς διαφοράς, 
᾿ ; " , ᾿ ᾿ ; 

διαιτησαμιένους καὶ διανείμαντας τὸ ἐπιχλύζον αὐτοὺς χρέος, 
ε “ δ᾽, , Ἀπὸ ΕΝ ΠΡΟΝΝ ἠὰ πον , ΓΕ ἢ, 
ὡς ἂν λωφήσῃ τούτοις ὁ χλύδων, χαὶ χχαταπχύσῃ ἡ ἐνσχήψασχα 

- ΤΥ» » ᾿ “- ΄ ’ « " 

θύελλα, διαταράξασα ἐπὶ τοσοῦτον τὴν χοινὴν ἁρμονίαν. Ὁ δὲ 
“- , » " . “ ἃ ᾿ “ 

παναγιώτατος υὑετὰ τῆς περὶ αὐτὸν ἱερᾶς συνόδου εὐμενῶς 

ἀποδεξάμενοι τὴν αὐτῶν αἴτησιν, καὶ πολλὰ παραινέσαντες 
“ Α Ν Ξ τ Ἃ ῥ ᾿ δ ἘΠῚ ͵ ὅδ ᾿ 3. 4 ᾽ 

πρῶτον τοὺς διαφερομένους, χαὶ τὰς παραλόγους ὁρμὰς ἀνα- 

τείλαντες, καὶ τὰς ἐμπαθεῖς αὐτῶν ἀποχόψαντες ἔρεις, ἐπὶ τὸν 
» “-ῳὠῳ 5» .᾿ , "» 

λόγον ἀνῆγον καὶ ἐπαχροχσάμενοι ἀδεκάστως, χαὶ προσεξετά- 

σαντες ἀχριοῶς χαὶ ἐπιθεωρήσαντες τὰ κατάστιχα προσόδων τε 
Δ ΟΨ “- »Ψ . » ᾽ 

χαὶ ἐξόδων, καὶ τῆς κατ᾽ ἔτος ἐπινεμήσεως χαὶ συνάξεως αὐ- 

τῶν, ἔκριναν ἀποφήναντες, ἵνα τὰ ρηθέντα δύο εὐαγῆ μονα- 

στήρια ὡς δύναμιν ἔχοντα ἀναλάδωσι πλέον τι τοῦ ἡμίσεως 
κι . , ἐξ ΄ ᾿ ΝΥ: "» ὃ “- 

τοῦ ἐπιλεγομένου χοινοῦ χρέους καὶ μηδὲν ἔτι ιενοχλεῖσθαι, 

ἀναλόγως ἐπινεμηθέντος τοῖς ἐλάσσοσι τοῦ λοιποῦ, πολλοῖς 

οὖσι. Ταύτης οὖν ἐπενηνεγμένης τῆς ἀποφάσεως ἀπὸ χοινῆς 
Ν ΡΞ ε ΄, ΝΜ » " ε 

συνοδιχῆς γνώμης, ὡς μηκέτι ἔχοντες ἀντειπεῖν ὑπέγραψαν μὲν 

τὴν ἐπενεχθεῖσαν ἀπόφασιν οἱ τῶν δύο τούτων μοναστηρίων 
ἘΝ , , " " » ε ᾿ ἰδί 3 - , 
πρόδικοι, βαρέως μέντοι ἔφερον τὸ ἐνεγεχθὲν ἰδίᾳ αὑτοῖς βάρος. 
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τοῦ χρέους. Οἱ δὲ ἄλλοι ἐπαρχεσθέντες τῷ βάρει ἐκείνων, κα- 

θησύχασαν, καὶ παραλαδόντες ἔγγραφον τὴν συνοδιχὴν ἀπόφα- 

σιν ἐπανῆλθον ἐφησυχάσοντες. 

᾿Αλλ οἱ Μελετιανοὶ χαὶ αὖθις κατὰ τὸ ὀγδοηκοστὸν πέμ.- 

πτον ἔτος περὶ τοῦ πρῴην Νικομηδείας ἐπέκειντο χαὶ διηνώ- 

χλουν τὸν παναγιώτατον χύριον Γαθριήλ, ἐπανάγειν ἀπ᾿ Αἰγύ- 

πτου εἰς Χίον καταύῤιάζοντες. Ὃ δὲ ὑφορώμενος ταραχὴν καὶ 

βλάδην τῆς ἐκχλησίας, τῶν ἐνδημούντων ἀρχιερέων ἀντιφερο- 

μένων καὶ δυσνοούντων ἐκείνῳ, μετὰ τῶν πλειόνων ἦν ἐμμέ- 

γων τοῖς ἀπ ἀρχῆς. Πολλῆς δὲ γενομένης μετὰ τὴν μεγάλην 

ἑορτὴν τοῦ Πάσχα αὐτῷ βίας, ἀπονενοημένως ἐγκειμένων χαὲ 

προσαπειλούντων, οὐδὲν ἧττον ἀντεῖχεν. ᾿Αλλὰ μετ᾽ οὐ πολ- 

λὰς τὰς ἡμέρας νοσήσας, παρῆχεν ὅ,τι ἂν βουλομένοις αὐτοῖς 

ποιεῖν, καὶ οἱ μὲν τὰ περὶ Μελετίου ἐμελέτων διαθέμενοι" ὁ 

δὲ πάντα τὰ τοῦ παρόντος βίου παρωσάμενος, καὶ τὰ κατ᾿ αὐ- 

τὸν εὖ διαταξάμενος, προειδὼς καὶ προειπὼν τὴν μιχρὰν τότε 

ἐχείνην νόσον βίου αὐτῷ εἶναι τὸ τέλος, ἥσυχος, περιχαρὴς 

καὶ φαιδρὸς πρὸς χύριον ἐξεδήμησε τῇ κθ΄. Ἰουνίου. 

Ἦν μὲν οὖν ὁ παναγιώτατος κύριος Γαθριὴλ τὸ γένος 

Σμυρναῖος τῶν εὐπατριδῶν, διά τε βίου σεμνότητα καὶ τρόπων 

ἁπλότητα παρὰ πᾶσιν ἐπαινούμενος. ᾿Ηγαπᾶτο δὲ ἐν τοῖς μά- 

λιστα καὶ παρὰ τοῦ ἐν μαχαρίᾳ τῇ μνήμῃ πολυχλύτου Σμύρ- 

γῆς Νεοφύτου, σύγγελος αὐτῷ ὧν καὶ ἐν τοῖς ἐφημερίοις ἱε- 

ρομονάχοις ταττόμενος. Οὕτως οὖν εὐδοχιμῶν προχειρίζεται 

πρῶτον μὲν ἐπίσχοπος Μοσχονησίων, καὶ καλῶς οἰκονομήσας τὰ 

τῆς ἐπισχοπῆς, ἐπεὶ τῶν ᾿Ιωαννίνων ἡ μητρόπολις χρέεσιν ὑ- 

περμεγέθεσι κατεπονεῖτο, καὶ δυσδιοίκητος ἦν, εἰς ταύτην ἀ- 

ποσταλείς, καὶ τῇ περιούσῃ πραὔτητι τοὺς δεινοὺς ἀπαιτητὰς 

χαταμαλάξας, χαὶ διοικήσας πρὸς καιρόν, τῆς Πελοποννήσου 

ἀναστάτου γενομένης, καὶ τῶν ἐχεῖ ἀρχιερέων τῶν πλειόνων 

ἐκπεφευγότων, εἰς τὴν τῶν Παλαιῶν Πατρῶν μητρόπολιν με- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΑΙΟΘ. Γ΄. 2 
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τατίθεται, χαὶ γνήσιος ἐχείνης ποιμὴν καὶ ἀρχιερεὺς χαταστᾶ- 

θεὶς, κατεσχαμμένην χαὶ ἔρημον σχεδὸν καταλαδών, συμπονῶν 
χαὶ συναγωνιζόμενος, χαὶ διαπαλαίων πρὸς τοὺς κακούργους 

ἐπηρεαστάς, τῶν λαῶν τοῦ θεοῦ ὑπεραμυνόμενος πρὸς τοὺς δει- 

γοὺς τελχῖνας, χαὶ πᾶσαν τοῦ χαιροῦ ἐχείνου τὴν κάκῶωσιν “φέ- 

ρων, χαὶ τὴν θηριωδίαν τῶν ᾿Αλθανιτῶν ὑπενεγχών, συνήγαγε 

χαὶ συνεστήσατο αὖθις ἐπὶ τὸ πρότερον. ᾿Επεὶ δὲ τοῦ ἀοιδί- 

μου Σωφρονίου πρὸς θεὸν ἐχδημήσαντος, εἰς τὸν οἰχουμενιχὸν 

θρόνον προήχθη, καὶ τὴν ἐχκλησιχστικὴν χατάστασιν τυραννου- 

μένην χατέλαθεν, ἐδυσχέραινε μὲν καὶ βαρέως ἔφερεν, ἀλχὰ τὴν 

προσοῦσαν δυσθυμίαν χαὶ ἀπαρέσχειαν συνέχρυπτε, καιρὸν οἰ- 

χονομῶν, διὸ χαὶ ἐγκαίρως τὸν τότε Νιχομηδείας ἀπεσείσατο, 

πῆς συνοδιχῆς ἐλευθερίας προνοούμενος, χἀὶ πατριαρχικῆς με- 

γαλειότητος ἄξια “πράττων. Ἢν γὰρ φιλάγαθος, φιλοδίχαιος, 

ἐλεήμων φιλόπτωχος, ἐπιειχὴς πραότατος, φιλύμούσος εὐμαθὴς 

ὦν ἐδόκει δὲ ἁπλούστατος καὶ ἀπράγμων, βαθύνους χαὶ χρι- 

Ψίνους πως ὦν᾽ διὸ χαὶ διέλαθε τοὺς τυραννοῦντας, υηδὲν ἀν-- 

τιπράττοντα ὑφορωμένους. Τοσοῦτον δὲ πράως ὡμίλει χαὶ δὲε- 

ξιῶς ἔπραττεν, ὥστε ἐν πέντε ἔτεσι τὸν οἰκουμενικὸν διϊθύ- 

νας, οὐδένα παρελύπησεν ἣ ἀλγοῦντα οὐκ ἐθεράπευσε, γνώμην 

ἐν πᾶσι φιλάγαθον ἐπιδειξάμενος. Ταύτην οὖν διὰ βίσυ ἐπὶ 

τέρμα ᾿ἀσχήσας χαὶ τὰ κατ' αὐτὸν συνταξάμενος, καὶ εἴτι αὐτῷ 

περιῆν, οὐ “γὰρ τῶν πλουσίων ἦν, οὐδὲ ἀπὸ τῆς “πατριαρχείας, 

πλὴν τῶν εἰς τροφὴν προσελάθετο, πάντα ᾿θεοφιλῶς διανείμας, 

ὃ τοῦ θρόνου “πρὸς ᾿θεὸν ἐξεδήμησε, χοινὸν λαθὼν χαὶ τὸν 

τύμθον ἐν τῷ ναῷ τῶν ᾿Ασωμάτων χατὰ τὸ “Μέγα Ρεῦμα υετὰ 

τοῦ ἀοιδίμου προχατόχου αὐτοῦ “Σωφρονίου τοῦ πραοτάτου. 

Τούτου “μὲν εἰς τὴν ἐχλογὴν προσεφωνήθη παρ᾽ ἐμοῦ 

χρονολογικόν: 

'Χαρᾶς Ταδριὴλ καὶ εἰρήνης ἄγγελος. 

Τὰ ἴσα δὲ 1780 ἀριθμεῖ καὶ τόδε: 
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᾿Επὶ Γαύθριὴλ ἤδη ἡ θεῖχ ψῆφος. 

᾿Επιτύμθια δὲ γέγραπται τὰ ἑξῆς. 

Ἰαμβδιι 

Θρύνον τε χοινόν, ἀλλὰ κοινὸν χαὶ τάφον, 

τέλος βίου ἕν, ἀλλὰ χαὶ δόξαν μίαν, 

ἄνω τε λῆξιν πρὸς θεὸν πέλας ἔχει, 

σὺν Σωφρονίῳ Γαδριὴλ ὃ ἐκ Σμύρνης, 

ὁ πατριάρχης πραὕς τῆς οἰχουμένης. 

Ἕτερον. 

Ζῆλόν τε χοινόν, χοινὸν ἑξῆς τὸν θρόνον, 
Α ε ,ὕ Α Α 5 ,ὔ χοινὴν ὁμοίαν τὴν τελευτὴν ἐν θρόνῳ, 
΄ ὰ " , Π ΓΙ χοινόν τε τύμθόον, καὶ πόλον πάντως ἔχει, 

σὺν Σωφρονίῳ Γαδριὴλ ὁ ἐκ Σμύρνης, 

ὁ ποιμενάρχης εὐσεθῶν οἰχουμένης. 

ὙΠ πε αν 

Ἔχει ᾿δὲ κοινὸν ὡς θρόνον πρὶν χαὶ τάφον 

σὺν Σωφρονίῳ Γαύριὴλ ὁ ἐχ “Σμύρνης, 

τοὺς θειοπομποὺς τῆς -οἰκουμένης πάσης 

ἑξῆς μετ' αὐτὸν οἴχκας διευθύνας, 

οὗ καὶ χατ' ἔχνη εἰς πέμπτον προθὰς ἔτος 

οϑίον μετῆλθεν ἐνθέως δραμὼν ἄνω, 
- Ἕ Α » - »“Ἢ , , , ὡς ἂν «σὺν αὐτῷ τῶν πόνων λάθῃ γέρα. 

Ἡρωελεγεῖα. 

ι Δ ᾿ , ΣΝ ὁ τάρῖνον Ὁ Η 
Καὶ Γαύριὴλ μετὰ Σωφρόνιον πρχὔς πατριᾶρ (Ὡς 
-᾿ Ὁ , ΄ Ὑν 19 4“ εκ ΓΙ 
ὡὸξ μεθῆχε δέμας, πέμπτον ἐπ αὐτὸν ὃτος. 

Ἕτερον. 

᾿Ενθάὸς χαὶ Γαθριὴλ πατριάρχης σῶμα μεθῆχε, 

ὡς σὺν ᾿Σωφρονίῳ κοινὰ τὰ πᾶντα ἔχῃ 

839 



940 Σ ἘΠ ΡΙΥΓΓ ΤΟΥ ΜΑ Καὶ ῬΈΕΙ ΣΟΥΥ 

Ἕτερον. 

Ῥύμθος χαὶ Γαύριὴλ οἰκουμενιχοῦ πατριάρχου, 

ὃς μετὰ Σωφρόνιον ηὔγασε πέντε ἔτη. 

Ἕτερον. 

Σωφρόνιον διαδεξάμενος Γαύριὴλ πατριάρχης 

χοινὸν σὺν τούτῳ χαὶ τάφον ὧδε ἔχει. 

Τοῦ οἰχουμενιχοῦ γὰρ φαιδρὸς κατ᾽ [ολυμπον ἀΐξας, 

χοινὰ τὰ Σωφρονίου καὶ μετὰ πότμον ἔχει. 

Ἕτερον: 

Ηὔγασε πρὶν Γαόδριὴλ ὁ πρχότατος πατριάρχης, 

πολλὰς δὴ κλεινάς, παντοδαπάς τε πόλεις, 

Σμύρνην, ᾿Ιωάννινα, Πάτρας τε παλαιάς, 

τὴν μὲν τῇ γενεῇ, τὰς δὲ θυηπολίης. 

᾿Αλλ ἐπὶ τοῦ οἰχουμενικοῦ πύματον προδὰς ὕψους, 

ἄκρα γέης ἀθρόως ηὔγασε πέντε ἔτη. 

Ἔνθεν Σωφρονίου κατ' ἴχνος δ᾽ ἐς Ὄλυμπον ἀΐξας, 

χαὶ τύμοον σελαγῆ ἐνθάδε χοινὸν ἔχων. 

Ἐπεὶ δὲ ὁ παναγιώτατος χύριος Γαύῤριὴλ πρὸς κύριον 

ἐξεδήμησε τῇ εἰχοστῇ ἐννάτῃ ᾿Ιουνίου τοῦ χιλιοστοῦ ἑπτα- 

χοσιοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ πέμπτου σωτηρίου ἔτους, ὡς εἴρηται, 

συνῆλθον οἵ τε ἐνδημοῦντϑς πανιερώτατοι ἀρχιερεῖς, χαὶ εὐγε- 

γέστατοι ἄρχοντες χαὶ κληριχοί, καὶ συνδιασχεψάμενοι ἐξελέ- 

ξαντο οἰκουμενικὸν πατριάρχην τὸν πανιερώτστον μητροπολί- 

τὴν Σμύρνης κύριον Προχόπιον, καὶ ποιήσαντες ἀναφορὰν ἠτή- 

σαντο, ἐπὶ αὐτὸν παρχλαθόντες βασιλιχὸν ὁρισμόν ἀπέστειλαν 

οὖν γράμματα συνοδικά, δηλοποιοῦντες αὐτῷ τὴν χοινὴν ἐχλο- 

γὴν χαὶ ψῆφον, προσχαλούμενοι αὐτὸν ἀπὸ Σμύρνης εἰς τὸν 

ἁγιώτατον ἀποστολικὸν οἰχουμενιχὸν θρόνον, συνάμα δὲ τοῖς 



ΕἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ͂ ΙΣΤΟΡΙΑ. 3941 

ἀπὸ τῆς αὐλῆς συναπῆλθε χαὶ τζαούσιός τις τῶν ἀπὸ τῆς πόρ- 

τας φέρων τὸ πρόσταγμα. Φθάσαντες δὲ οἱ σταλέντες εἰς 

Σμύρνην χατὰ τὴν ὀγδόην τοῦ ᾿Ιουλίου, ἐν ἣ ἡ τοῦ μεγαλο- 

μάρτυρος Προχοπίου ἑορτή, ἐπέδωχαν αὐτῷ τὰ ἐκχλησιαστιχὰ 

τῆς χοινῆς ἐκλογῆς καὶ προσχλήσεως γράμματα, καὶ σὺν αὐ- 

τοῖς τὸν βασιλικὸν ὁρισμὸν, χαὶ μὴ ἔχων ἄλλως ποιῆσαι ἀπε- 

δέξατο τὴν κοινὴν ἀπόφασιν, καὶ συμπληρώσας τὴν ἑορτὴν, καὶ 

ἐπευλογήσας τούς τε χλυηριχοὺς καὶ ἄρχοντας τῆς λαμπρᾶς ἐχεί- 

γῆς πόλεως, χαὶ ἅπαντα τὸν εὐσεοῇ λαόν, χαὶ ἀπολαρὼν τῶν 

ἐκεῖ ἐνδόξων κονσούλων προσφιλεῖς τὰς προσρήσεις χαὶ δεξιώ- 

σεις, ὁδοῦ ἥψατο, καὶ ἐνδόξως διελθὼν διά τε ᾿Ασίας χαὶ Εὐ- 

ρώπης παραλλάξας δι ᾿Ελλησπόντου, ἀνῆλθεν εἰς Κωνσταντι- 

νούπολιν, καὶ παραλαθὼν τοὺς ἐνδημοῦντας ἁγίους ἀρχιερεῖς 

καὶ χληριχοὺς τῆς μεγάλης ἐχχλησίας, παρέστη τῷ ἐπιτρόπῳ 

τῆς βασιλείχς ὡς σύνηθες. ᾿Απολαύδόντες οὖν τὰ συνήθη καθδ- 

θάδια ἐπανῆλθον εἰς τὸ πατριαρχεῖον, καὶ γενομένης κανονι- 

χῶς τῆς μεταθέσεως ἐν τῷ ναῷ τοῦ μεγαλομόρτυρος ἁγίου 

Γεωργίου τῇ εἰχοστῇ ἐννάτῃ Ἰουλίου, ἀνευφήμησαν αὐτὸν οἰ- 

χουμενιχὸν πατριάρβχην. 

Διαδεξάμενος οὖν ὁ παναγιώτατος κύριος Προκόπιος τὸν 

οἰκουμενικὸν ἀποστολικὸν θρόνον, καὶ χατιδὼν τὴν τυραννου- 

μένην ἐχχλησίχν πάντοθεν χαταπονουμένην᾽ ταῖς ἀλλεπαλλή- 

λοις χρείαις καὶ ἀνάγχαις, διξνοήθη περιποιήσασθαι τὴν πα- 

τριαρχικὴν ἐξουσίαν, ἐπιρρώσας τὴν συνοδιχὴν χυριότητα, καὶ 

τὴν ὀχλώδη ἀποστῆσχι τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ἐπιτροπαρχείαν. 

Διὸ πρῶτον ἐξ ἰδίων ἀποπληρώσας πλείω τῶν ἑκατὸν ταλάν- 

των, εἴς τε τὰς συνήθεις τῶν χρατούντων λήψεις ἐν ταῖς ἀλ- 

"λαγαῖς τῶν πατριαρχῶν, (ἀρχὴν γὰρ μεγίστην ἐν τοῖς ἀρχο- 

μένοις ταύτην τὴν ἀποκατάστασιν ἡγούμενοι οὐκ ἀφιλότιμον 

αἱροῦνται, ὥσπερ καὶ τὰς ἄλλας εἰώθασι) χαὶ εἰς ἑτέρας ἐπι- 

'συμθάσας ἐχτίσεις προσέθετο, μηδὲν ἐκ τοῦ χοινοῦ προσλαμ- ρ θ 
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Θάνειν εἰς ἐφημέῤους τροφὰς χαὶ δαπανήματα αὐλιχά, συνές 

στειλς δὲ χαὶ τὰς περιττὰς δαπάνας, καὶ λύγον ἀχριθῇ ἑκά:" 

στὸυ παρὰ τῶν" ἐπιτρόπων καὶ τοῦ γραμματιχοῦ τοῦ χοινοῖξ 

ἀπαιτῶν, δεσποτικῶς ἐπιτάσσων αὐτοῖς τὰ δέοντα, τιμῶν καὶ! 

περιποιούμενος ἀδελφικῶς τοὺς ἁγίους. ἀρχιερεῖς, φιλοφρονούμενοξ; 

τοὺς πάντας χαὶ θεραπεύων τοὺς δυνατοὺς διὰ μεγαλοδωρίάς; 

περιορίσας τὴν ἐπιτροπικχὴν τῇ ἀχριθεῖ χαὶ διχαίᾳ ληψοδοσίᾳ,. 

ὀλιγωρήσας τοῦ λήμματος" καὶ τῆς χοινοθλαθοῦς: τῶν ἔπιτρό-- 

πὼν ἀλαζονίας, ἀποδεξάμενος χαὶ προσχυρώσας τῶν ἁγίων γε" 

ρόντων τὴν γνώμην. εἰς τὸ μηχέτ' ἔχειν τοὺς ἔξω: ἀρχιερεῖς: 

πρὸς τὸν οἰχουμενιχὸν πατριάρχην καὶ τὴν περὶ αὐτὸν ἁγίαν: 

καὶ ἱερὰν σύνοδον" ἀντιφωνητὰς χαὶ ἀποχρισορίους ἐκ τῶν λαξ- 

χῶν, ἀλλ ὅντινα ἂν ἕλοιντο τῶν ἐνδημούντων ἐν Κωνσταντι-» 

νουπόλει ἀρχιερέων, εἴτουν τῶν δέχχα συνεδριαζόντων ἐν. ταῖς» 

ἐχκλησιαστιχκαῖς συνελεύσεσιν. ᾿Επὶ γὰρ τοῦ ἀοιδίμου Σωφρο-" 

νίου ὑφορώμενος ὁ τότε Νίχομηδείας Μελέτιος, χαὶ οἱ περὲ αὐ-" 

τὸν: ἐπίτροποι τοῦ χοινοῦ, τὴν πληθὺν τῶν ἀρχιερέων,. διὰν 

βασιλείου τοῦ ὁρισμοῦ ἀπέκλεισαν τὴν εἴσυδον. τῶν πολλῶν, : 

χαὶ οὐκ ἔτ᾽ ἦν ἐπὶ τῷ εἰσοδίῳ γράμματι τοῦ πατριάρχου; ν᾽ 

χάστου ἡ κάθοδος. ᾿Αλλὰ χαὶ ἐάν τὶς μετ᾽ ἀδείας πατριαρχι- 

χῆς καὶ τοῦ ἀπολύοντος τὴν εἴσοδον πατριχρχιχοῦ ὡς νενόμιν» 

στὰᾶι γράμματος, βιαζόμενος. ὑπό τινος ἐπείγοντος κατέλθῃ, μὴ 

ἀποδημήσαντός τινος τῶν δέχα, ὡς μὴ ἔχων τόπον, οὐχ ἔκι' 

συνεδρεύειν, οὐδ᾽ ἐπισήμως χαὺ λαμπρῶς ἐνδημεῖν ἠναγκάζφτον 

διὸ χαὶ τοῖς πλείοσι: συνέθη, καὶ ἄχοντας παρχμένειν ἐν ταῖς 

αὐτῶν ἐπαρχίαις. Τούτους οὖν. ἐν: ταῖς χρΞίχις θαρρεῖν: ὀπεποι- 

ἡχξὶ πρὸς τὴν ἱερὰν τῶν ἁγίων: ἀρχιερέων δριήγυριν. ἀποθλέ- 

ποντὰς, μάλιστα ὡς αὐτόν. ᾿Αναδεχόμενος γὰρ τὰς πάντων' 

ἐκχλησιαστικὼς χρείας, χαὶ τῶν ἐγγὺς καὶ τῶν πόρρω ἱερέων" 

χαὶ λαϊκῶν, πᾶσιν ἐπέτρεπε μετ' ἀδείας αὐτῷ ἐντυγχάνειν; 

χαὶ γράφειν, καὶ θαρρούντως ἀπαιτεῖν οὕτινος. ἂν δέοιντο. 
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Οὕτως οὖν χατ' ἀρχὰς ἐπειρᾶτο ὁ παναγιώτατος κύριος 

Προχόπιος τὴν δικαίαν προλαθεῖν τῆς ὑπεροχῆς δύναμιν. Πα- 

ρεῖχε μέντοι ὑπόνοιαν δεσποτικῆς ἐπὶ τῶν ἐχχλησιαστιχῶν 

πραγμάτων ἐξουσίας, καὶ ταῦτα υηδὲν παρὰ γνώμην τᾶς περὶ 

αὐτὸν ἱερᾶς συνόδου διενεργῶν. ᾿Ελύπει δὲ οὐκ ἔλαττον καί 

τινας τῶν ἀρχιερέων, μάλιστα τὸν Χαλχηδόνος Παρθένιον" δό- 

ξας γὰρ κατισχύσαι τοῦ τότε Νικομηδείας Μελετίου, ἠξίου 

τῶν. ἴσων ἐχείνῳ λαγχάνειν - ὥστε μηδὲν παρὰ γνώμην αὐτοῦ 

γίνεσθαι ἤθελεν, ἐφεξῆς τοῦ ἀοιδίμου χυρίου Γαύριὴλ εἰς αὐ- 

τὸν. ἀπούλέποντος. ἤΑλλως τε ἐδεδοίκει: τοὺς περὶ τὸν ἐξω- 

σθέντα Νιχομηδείας, μήπως τὸν παναγιώτατον πείσαντες ἄνα- 

χαλέσωσι τῆς ἐξορίας χατχγαγόντες τὸν Μελέτιον. Οἱ μὲν γὰρ 

οὐκ. ἔκαμινον σπουδάζοντες ἀπενεγχεῖν ἀπὸ Χίου, οἱ δὲ ἀντιφε- 

ρόμενοι παντὶ τρόπῳ ἐμάχοντο λογοποιοῦντες ἀνόσια, πειρώμε- 

γο: παρενεγχεῖν. τὸν παναγιώτοιτον, ὥστε χαὶ τρίτον ἀποπέμ- 

ψαι εἰς Αἴγυπτον. ᾿Αλλ. οὗτος ἐπὶ τῶν διχαίων ἱστάμενος λο- 

γισμῶν, τὰς μὲν- εἰς ἄμυγαν δῆθεν τῶν ἀντιπάλων ἐχείνῳ ὁρ- 

μὰς ἀπεχρούετο, κατανοήσας σφίσι τὸ ἐνὸν δέος, διέλυσε δὲ καὶ 

τὰς. ὑπονοίας, χαταναγκάσας τοὺς. ὑπερμαχοῦντας καὶ οἰκείους 

τοῦ Μελετίου προσενεγχεῖν χαὶ ἀποδοῦναι τῇ μεγάλῃ ἐχχλη- 

σίᾳ. τὴν παραφυλαττομένην αὐτοῖς παραίτησιν, ἣν ἀπέστειλεν 

ἐκ. τῆς Χίου παραιτούμενος ἐξ: οἰκείας γνώμης καὶ θελήσεως 

τὴν ἐπαρχίαν Νικομηδείας. Ταύτης οὖν προσενεχθείσης. καὶ 

γράμματος ὑποσχετιχοῦ δι ἐγγυήσεως ἀρχόντων εἰς τὸ μηκέτι 
᾽ 

ἐνοχλεῖν ἀποδοθέντος, ἀπεστάλη ἐχείνῳ. ἡ ἀθώωσις συνταγέντι 

τοῖς ἀρχιερεῦσι, καὶ προσεχυρώθη: αὐτῷ. ἐτήσιον ἐκ τοῦ κοινοῦ 

(χιλιάδες δύο γροσίων) τάλαντα τέτταρα. 

᾿Αλλ οὔπω μὲν. ἔφθασε διατάξαι τὴν πρώτην τῶν προὺρ- 

γιαιτέρων ἐχχλησιαστικῶν ὑποθέσεων χατάστασιν ὃ παναγιώ- 

τατος κύριος Προκόπιος, καὶ αἴφνης τρικυμίχις ἐνέπεσε, χαὶ 
ΠῚ ΕΣ , ἢ 4 

χειμῶνα ἐπέγνω βαρύτατον, δεινὰ ὑπενεγχὼν χαὶ διαπονήσας 
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ἐπὶ τοῖς ἑξῆς τῶν δυνάμει, ἢ πλούτῳ δυστυχήμασι, καὶ τῇ 

παντοδαπῇ συνοχῇ τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος. 

Πρώτη οὖν καταιγὶς καὶ θύελλα διαταράξασα τὰ καλῶς 

ἔχοντα συνήντησεν, ἡ τοῦ τότε ἡγεμονεύοντος Μολδοδίας ᾿Α- 

λεξάνδρου ᾿Ιωάννου Μαυροχορδάτου ἀλαζονίχ. Τοῦ γὰρ μητρο- 

πολίτου Μολδοδίας Γαύριὴλ πρὸς θεὸν ἐχδημήσαντος, οὐ υό- 

γον τὴν κατὰ τόπον παρὰ τῶν ἐπισχόπων χαὶ ἱερέων κληρι- 

κῶν τε χαὶ ἀρχόντων γενομένην ὡς ἔθος ἐχλογὴν προσεδέξατο 

καὶ ἐκύρωσεν, ἀλλ ἄνευ ἐχδόσεως πατριαρχιχῆς χαὶ εἰς τὸν 

Μολδοθίας μητροπολιτιχὸν θρόνον μεταθέσθαι πεποίηχε τὸν 

ἐπίσχοπον Ρωμάνου λέοντα, νόμιμα παριδών, χαὶ ὀλιγωρήσας 

τῆς πατριαρχιχῆς ὑπεροχῆς, χαὶ τῶν συνοδιχῶν ἀποφάσεων, 

αὐθεντήσας ἐν οἷς οὐχ ἔδει παραλόγως. Οὐδὲ γὰρ οἱ τῆς Μολ- 

δοσίας αὐτόνομοι βασιλεῖς τοιαύτην φσιμὴν ἑαυτοῖς περιεποιή- 

σαντο. Ταύτης οὖν τῆς μεταθέσεως διαγγελθείσης, χαὶ πιττα- 

κίου αὐθεντιχοῦ πρὸς τὸν αὐτοῦ ἀντιφωνητὴν χαὶ ἐπ᾽ ἀδελφῇ 

γαμθρὸν πρωτοσπαθάριον Στέφανον χχταφανέντος, ἐν ᾧ οὐδέν 

τι σεμνὸν οὐδὲ χανονικόν, ἀλλὰ τῆς τεθρυλλημένης φήμης ἐ- 

ναργῇ προσῆν τὰ τεχμήρια, σφόδρα διεταράχθη ὁ παναγιώτα- 

τος ἐπὶ τῷ παραλόγῳ τοῦ ἐγχειρήματος, χαὶ ἐλέγξας τὴν ἀ- 

τοπίαν, παρεχάλει, φιλῶν ἐν τοῖς μάλιστα τὸν εἰρημένον ἄρ- 

χοντα, ὡς τάχιστα ἐπανορθώσασθαι τὸ σφάλμα, καὶ παρενεγ- 

χεῖν τῇ τοῦ Χριστοῦ μεγάλῃ ἐχχλησίᾳ αὐθεντιχὰ γράμματα, 

κατὰ τὴν ἀρχαίαν διχχίαν τάξιν προσμαρτυροῦντα τὴν ἐκλο- 

γῆν, χαὶ ἐπιζητοῦντα τὴν πατριαρχιχὴν ἔκδοσιν τῆς μεταθέ- 

σεως. ᾿Αλλ ἐπειδὴ διεδοήθη τὸ συμόάν, συγκαλύπτειν καὶ κα- 

τὶ ἰδίαν ἐπιδιορθοῦν οὐκ εἶχε, μὴ πρὸς τὴν ἱερὰν περὲ αὐτὸν 

σύνοδον κοινολογησάμενος: ἄλλως τε σιγῶν παρεῖχεν ἂν χα- 

θ᾽ αὑτοῦ ὑπόνοιαν οὐχ ἀγαθήν: οἵ τε πανιερώτατοι ἀρχιερεῖς, 

χαὶ τοῦ πιττακίου μήπω φανέντος, ἔμαθον παρ ἄλλων τὴν ἄ- 

θεσμον μετάθεσιν. ᾿Αλλὰ καὶ οἱ τοῦ χοινοῦ ἐπίτροποι πλεο- 

ΌΥΝ 
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νεξίαν τοῦ ἡγεμόνος καταμεμφόμενοι, δι ἣν ἐπὶ τὴν παράλο- 

γον πρᾶξιν παρατραπεὶς ἐξώχειλεν, ἔρωτι φιλοχρηματίας μυω- 

πιζόμενοι περὶ τὰ οἰχεῖα, καὶ ἐν χρήμασιν εὐεχτεῖν τὰ χοινὰ 

ἡγούμενοι, καχῷ τὸ καχὸν ἐξιᾶσθαι ἐνόμιζον" χἀντεῦθεν δὴ 

κατεδόων ἐπὶ τῆς μεγάλης ἐχχλησίας συγχυχῶντες θεῖά τε χαὶ 

ἀνθρώπινα, καὶ τὸν οἰκουμενιχὸν κατεδίαζον, τὸν μὲν ὀνομα- 

σθέντα μητροπολίτην καθελεῖν χαὶ τῆς ἀοχιερωσύνης ἀποστε- 

ϑῆσαι, τὸν δὲ ἡγεμόνα, ὡς ἀδικήσαντα τὴν ἐχχλησίχν χαὶ τὴν 

περιουσίαν, πολλὴν οὖσαν, τοῦ θανόντος Μολδοθίαχς, πᾶσαν 

τῶν συγγενῶν χαὶ τῆς ἐχχλησίας ἀφελόμενον, προσζημιῶσαι 

χαὶ ἀπολαθεῖν τι χαὶ τὸ χοινὸν τοιχύτης πεσούσης δρυός. οὕ- 

τως οὖν ὁ μὲν θροῦς ἦν πολὺς χαὶ χοινὸς ὁ χατὰ τοῦ ἡγε- 

μόνος πόλεμος, τῶν μὲν ἀρχιερέων ὑπὲρ τῶν ἱερῶν νόμων χαὶ 

τῆς χαλῆῇς τάξεως ὑπερμαχούντων, τῶν δὲ ἐπιτρόπων ὑπὲρ 

χρημάτων τῆς τοῦ θανόντος κληρονομίας παραζηλούντων, τοὺ 

δὲ οἰχκουμενικοῦ ὑπὲρ τῶν ἰδίων προνομίων ἀγωνιῶντος, συμ- 

πάντων χαταθοώντων ἀδιχεῖσθαι τὴν μεγάλην τοῦ Χριστοῦ 

ἐχχλησίαν, καὶ τὴν τοιαύτην παρανομίαν μὴ δεῖν ἀνέχεσθαι, 

ἀλλὰ πάντα λίθον κινεῖν τὸ τοῦ λόγου, ἐπιρρίπτειν χατὰ 

τοῦ ἀλαζόνος ἡγεμόνος. ᾿Εκ κοινῆς οὖν γνώμης ἔδοξε πρῶ- 

τὸν χαταθοῆσαι πρὸς τοὺς χρατοῦντας, χαὶ λίῤελλος προσε- 

γράφη χαταγγέλλων τοῦ παρανομοῦντος τὴν ἀδικίαν. ᾿Αλλ ὁ 

παναγιώτατος ἰδὼν ὅσα χατέλεγον αὐτοῦ τὰ ἐγχλήματα, πε- 

ριεῖλε τὰ πλείω, τοῦ ἀνθρώπου φεισάμενος, μετριοπαθεῖν ἐν 

τοιούτοις χαὶ διεχδιχεῖν φιλανθρώπως ἐπιστάμενος. ᾿Επέμφθη 

γοῦν βασιλιχὸς ὁρισμὸς τῷ ἡγεμόνι μὴ ὑπερπηδᾷν τὰ ἐσχαμ- 

μένα, ἀλλ ἐμμένειν τοῖς ὁρίοις οἷς οἱ πατέρες αὐτοῦ ἔγνω- 

σαν, χαὶ τιμὴν ἀπονέμειν τῷ πατριάρχῃ Ρωμαίων - ἐγράφη 

δὲ καὶ καθαίρεσις τοῦ καινοφανοῦς μητροπολίτου Μολδοῦσίας. 

Αἰλλ ὁ παναγιώτατος κύριος Προκόπιος μεγάλην ἐπὶ τοῖς γε- 

νομένοις ἐπέγνω ταραχήν, χαίτοι πολλὴν σύνεσιν χαὶ φι- 
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λανθρωπίαν ἐνδειξάμενος, χχὶ ζλον ἔμφοονχ χαὶ γενναῖον ποοσ- ρ Ζ εἰζςαμενος, “ ΚκῊΛ Ξυφς 4 { γξΞ τς 

μαρτυρήσας, 
« ἕν ΝΙΝ ᾽ ᾿ ε ,.Ε ἡ ΤᾺ ΞΡ ῸΝ ἐ Σ » “ Ὡ ει ; 

ὡς ὃὁὲ ἀνέγνω ὁ ἡγεμὼν τὴν χατ' αὐτοῦ τῆς υξγάλης 

ἐχχλησίας ἀγανάκτησιν, χαὶ τὴν ἀπειλὴν τῶν χρχτούντων χα- 

τεῖδεν, ἔμφοθος γενόμινος, πρὺς μὲν τὸν παναγιώτχτον. καὶ: 

τὴν περὶ αὐτὸν ἱερὰν σύνοδον, ἐξ ὑπαρχῆς ἀθετήσας τὴν γε-- 

νομένην μετάθεσιν, ἔγραψε δηλοποιήσχς τὸν θάνατον τοῦ Μολ- 

δοῤίας Γαύρ:ήλ, χαὶ τὴν χοινὴν ἐχλογὴν εἰς τὸν ἐπίσχοπον- 

Ρωμάνου Λέοντα, δεόμενος, ἵνα ἀπ τοδεξάμιενοι χαὶ χυρῶσδὴν 

ς. ταύτην τὴν ἐκλογὴν ἀπολύσωσι τὸ τῆς ἀποδοχῆς 

βεραιώσεως, χαὶ εἰς τὸν υμητροπολιτιχὸν θρόνον ἐγχαθιδρύσεως 

χαὶ μεταθέσεως ἱερὰ γράμματα, ἣν καὶ ἔχδοσιν πατριχρχικὴν 

οἶδεν ὃ λόγος, ὡς σύνηθες πρὸς δὲ τοὺς χρατοῦντας τὴν περὶ 

τὰ τοιαῦτα παραδρομήν, οὐ τόλμην αὐτονομίας, ἀλλ ἐξ ἀπροσ-- 

εξίας πλημμέλειαν πιστωσάμενος, χαὶ χρημάτων ποσότητα 

προσδαπανήσας, ἀπεώσατο τὸν ἐπιόντα τῆς ἐξουσίας χίνδυνον. 

Τῶν γὰρ δοχούντων τῆς ἐχχλησίας ζηλωτῶν, εἰς αὐτὸ τοῦτο 

περιέστη ὁ ζῆλος, καὶ προῦπτος ἣν ἐχείνῳ ὁ ὄλισθος. Περιγε- 

γόμενος τοίνυν τοῦ χινδύνου ὁ χράτιστος ἡμῖν ἡγεμών, ὧν διέ- 

ὃρα παθεῖν, διενοεῖτο ἀντιδράσαι. ᾿Αλλὰ πρὸς μὲν τὸν πανα- 

γιώτατον, ἢ ὅλην τὴν ἀντιπράξασαν αὐτῷ σύνοδον ἀντεμόα-- 

λεῖν ἐδόχει οὔ τι τῶν εὐχερῶν. ᾿Απολαδὼν οὖν τὸν. ᾿Εφέσου, 

Σαμουήλ, ἵετο κατ' αὐτοῦ σύμπαντα ἐξεμέσαι τὸν χόλον: ὑπώ- 

πτευσε γὰρ, ὡς οὐ διὰ τὸν χαλὸν ὑπὲρ τῆς ἐχχλησιαστικῆς εὺ- 

ταξίας: ζῆλον, ἀλλὰ πρὸς χάριν τοῦ ἐν τῷ βασιλιχῷ ἀργυρο- 

χοπείῳ ἀργυρογνώμονος χαὶ λογιστοῦ Πέτρου, μέγα τότε δυ- 

ναμένου χαὶ αὐτῷ ἀντιφερομένου, παροξύναι τὴν ἱερὰν σύνοδον 

παραλογίζοντα, χαὶ ἔλξγχρνσα, ὡς ὕζόρισεν, ὡς ἠδίκησεν, ὡς: 

ἠνόμιησξ, ταύτην τὴν πρᾶξιν πεποιηχώς. ἼΑλλλως τε συμπράξας 

ἐν τῇ ἐξώσει τοῦ πρῴην Νικομηδείας Μελετίου, χεχαρισμένα 

αὐτῷ χαὶ πολλοῖς ἄλλοις τῶν ἀρχιερέων ἐδόχει ποιεῖν, χαὲ 
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μετριοπαθεῖν ἤλπιζε πταίσαντι, καὶ ἀταχτοῦντι χαρίζειν, χαὶ μὴ 

ἀφειδῶς οὕτως χαταπλήττειν, χαὶ ταῦτα. τοὺς νομιζομένους φί- 

λους, ἐν οἷς μάλιστα ἐλογίζετο τὸν ᾿Εφέσου. Σχμουήλ, χαὶ 

Χαλκηδόνος Παρθένιον. -Ξύειν γὰρ θέλει ἡ παροιμία τὸν ξύοντα, 
" “ ΜΝ “ς - “ ι ᾽ ᾽Ν, ε Ψ»ἣΝ 7 

καὶ τῶν ἴσων τυχεῖν διχαιοῖ καὶ ἐν ἀδίχοις ἡ ἄδικος γνώμη. 
4 Ὁ “- ΓΙ , ᾽ Ω 

Διὰ. ταῦτα: γοῦν μάλιστα χατὰ τοῦ ᾿φέσου ἀγανακτήσας ἐξΞ 

ὥρμησε. καχοποιῆσαι,, καὶ διαπονήσας. δ ἁδροτάτης δαπάνης 

ἐπειρᾶτο εἰς Σίναιον ἐξορίσαι, ἀποστερήσας τῆς ἐπαρχίας τῇ 

βίᾳ. τῶν χρατούντων.- 

ΠΑῶΣ, ἃ παναγιώτατος κύριος Προχόπιος μετὰ τῆς πε ὶ 
τ 

αὐτὸν - ἱερᾶς συνόδου προέστη γενναῖος τοῦ ᾿Εφέσου, χαὶ ποι 
- 

σας. χοινὴν ἀναφοράν, ἀπελογίσατο πρὸς τοὺς χρατοῦντας διαθε- 

Θαιούμενος τὸν ὀρθὸν αὐτοῦ τρόπον χαὶ ἀνεπίμομφον βίον, χαὶ 

ὡς οὐ. μόνον ἐν τῇ τοῦ. Φιλίππου. διὰ μακρῶν ἀρχιερατεύσας 

εὐηρέστησεν, ἀλλὰ καὶ νῦν κατέχων. τὴν Ἔφεσον, εὐδοχιμεῖ 

κατὰ τὰ σφίσι χαθήχοντα, ἔμπειρος ὧν εὐτάχτου διοικήσεως, 

χαὶ. νομίμου προστασίας τῶν ὑπηχόων, εἰρηνοποιὸς χαὶ δίχαιος 

καὶ ζηλωτὴς καλῶν ἐργων, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ βασιλευούσῃ ἐνδημῶν 

πρὸς τὰς ἐπειγούσας τοῦ: πατριαρχείου χρείας διχτελεῖ ἀναγ- 

χαιότατος, σύμθουλος ὧν ἀγαθὸς χαὶ συνεργὸς προθυμότατος" 

χκαὶ- διὰ ταῦτα ἔλυε μὲν τὰς διαδολὰς τοῦ ἡγεμόνος τῆς Μολ- 
, ι , ἘΠΕΡΕΔΌΣΕΡΑ ΩΣ δοθίας, σκανδαλοποιὸν καὶ ταραχώδη χαὶ χαιρέχαχον φθορέα τε 

τοῦ χοινοῦ χαὶ ἐπιζήμιον ἐγχαλοῦντος, ἐδεῖτο δὲ τῶν χρατούν-- 
" 5» , ᾿ , » , σ - Ύ 

τῶν μιὴ ἀποπέμπειν μηδὲ χαταδιχάζειν ἀνεύθυνον. Κοινῆς οὖν 

γενομένης τῆς μαρτυρίας. καὶ προσπαθοῦς τῆς ἐκλιπαρήσεως χαὶ 

διὰ γραμμάτων χαὶ διὰ λόγων πλείστων ἀγωνιώντων ὑπὲρ αὐτοῦ, 

οὐ γὰρ μικρά τις ὑπῆρξεν ἡ τόλμη, τῶν χρατούντων ὡς ὑπεύθυνον 

ἐλαυνόντων, ἀπεναντίας διαμαρτυρεῖν, καίτοι δεόμενον, ἔδοξε διὰ 
᾿ ὶ - , ᾽ὔ τς 7 ,ὕ " μὲν τὰς τοῦ πατριάρχου διαμαρτυρίας καὶ ἱκεσίας. μηδέν τι παθεῖν 
Υ ᾿ Ἷ Α δ, . “Ὁ «ε , ᾿ ͵ὕ 1 [ 

τὸν ᾿Εφέσου, διὰ δὲ. τὰς τοῦ ἡγεμόνος ἐχλιπαρήσεις καὶ δωρεάς,. 

ἀπελθεῖν. εἰς. τὴν. αὐτοῦ. ἐπαρχίαν διὰ τζαουσίου. Καὶ δὴ οὕ- 
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τως ἀπῆλθεν, ἔχων ἀγαθὴν συνείδησιν, χαὶ χαλὴν χοινὴν μαρ- 

τυρίαν, καὶ δόξαν ἐρίτιμον, ὡς ὑπὲρ τῶν ἱερῶν νόμων ἔπαθεν 

ἀδίχως ἀπελαθείς. 

Ἢ δὲ τοιχύτη τοῦ ἡγεμόνος χατὰ τοῦ ᾿Εφέσου χαχοποιὸς 

ὁρμὴ ἀχμὴν ἠρέθισε καὶ παρώξυνε τὴν ἐνδημοῦσαν ἐν Κων- 

σταντινουπόλει ἱερὰν σύνοδον, χαὶ συγγινώσχειν ἐπὶ τοῖς πε- 

πλημμελημένοις οὐκ ἔτ᾽ ἠξίου, ὡς ἐκ γνώμης διαστρέφοντι, καὶ 

προφανῶς πολεμίῳ τῆς ἐκκλησίας" ἀπεναντίας γὰρ τῶν γραφο- 

μένων τὰ πραττόμενα οὐ μετάνοιαν χατήλεγχεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ χα- 

χοῖς πεισμονήν, χαὶ ἐν ἀδίχοις ἐντρέχειαν. Διὸ χαὶ τὴν ἔχδο- 

σιν ἐχώλυον, χαὶ μικροῦ δεῖν ἐχθρὸν τῆς ἐκχλησίας διεχήρυξαν. 

Α᾽λλὰ τηνικαῦτα γενόμενος Οὐγγροδλαχίας ἡγεμὼν Νιχόλαος 

ὁ Μαυρογένης, ταύτην τὴν ταραχὴν κατέπαυσε, διαπρχξάμε- 

νος, ὥστε τὴν ἔχδοσιν σταλῆναι. Ἐδόθη οὖν χαὶ τὸ σύνηθες 

φιλότιμον τῷ παναγιωτάτῳ, χαὶ γράμματα παρ αὐτοῦ ἀμοι- 

βαῖα ἐπέμφθησαν πρὸς τε τὸν ἡγεμόνα Μολδοθίας χαὶ τὸν 

γεωστὲὶ προχειρισθέντα μητροπολίτην, χαὶ ἡ κοινὴ συνήχησεν 

ἁρμονία, τῆς καλῆς καὶ νομίμου τάξεως ἐπιχρατούσης ἐν τῷ 

συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης χαὶ τῆς χατὰ θεὸν ἀλληλουχίας καὶ 

ἑνώσεως. 

᾿Αλλὰ τὰ μὲν τοῦ προχειρισθέντος ἀτάχτως μητροπολίτου 

Μολδοθίας ἐπανωρθώθησαν διευθετηθέντα ὁ δὲ νεωστὶ προδε- 

Θλημένος Οὐγγροδλαχίας ἡγεμών, διαμαχόμενος πρὸς τὸν ἐν 

τῷ βασιλιχῷ ἀργυροχοπείῳ χερματολογιστὴν Πέτρον, χατισχύ- 

σας, τοῦτον χατέχτανεν. Ἦν δὲ ὁ εὐσεοὴς οὗτος ἀνὴρ διὰ 

μαχροῦ ἐξυπηρετήσας ἐν τῇ βασιλείῳ αὐλῇ, δόχιμος ἐν πολ- 

λοῖς, εὐνοία τῶν δυναστῶν χατωχυρωμένος, πλούτῳ βρίθων, 

καὶ δύναμιν προσχεχτημένος ἀξιόλογον, δι ἣν καὶ παρὰ τῶν 

ἡγεμόνων Οὑὐὑγγροθλαχίας, ὡς τὰ μέγιστα τούτους ὠφελῶν, 

περισπούδαστος ἦν. ᾿Επεὶ δὲ ἡγεμονίας ἠράσθη ὁ Μσουρογένης, 

τοῦ βασιλιχοῦ στόλου ἑρμηνεὺς διατελῶν, τούτῳ ἀντέπραττεν 
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ἄλλοις χαριζόμενος, χαὶ διεχώλυς πρὸς τοὺς ἐν τῷ παλατίῳ 

χαταιτιώμενος τοῦ σπουδάσματος᾽ ὃ δὲ διαθαλὼν πρὸς τὸν 

τότε ἐπίτροπον, ἑταῖρον πρὶν ὄντα χαὶ αὐτῷ σύνχυλον, χαὶ 

πρὸς τὸν μέγαν στολάρχην ἴδιον αὐτοῦ πάτρονα εἴτουν προ- 

στάτην, χαὶ τούτους παροργίσας, τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν οὐ μόνον 

τῆς αὐθεντείας ἐγχρατὴς ἐγένετο, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀντίπαλον 

χατεπάλαισε, χαὶ τέλος οἱονεὶ σχηπτὸς ἐνσκήψας ἀπετέφρω- 

σεν. Ὃ γὰρ ἄναξ ταῖς διαδολαῖς τῶν εἰρημένων δυναστῶν 

χαὶ τῶν τούτοις χαριζομένων παρενεχθείς, ἐχέλευσε συλλαθεῖν 

χαὶ ἀπάγειν εἰς δεσμωτήριον " ἔστι δὲ τοῦτο κάτω τῶν ἀνα- 

χτόρων χατὰ τὸ λεμδώριον παρὰ τὸν ἰπνὸν τῶν ὑπὸ ὀργὴν 

βασιλικὴν καταδίκων. Πολλῶν δὲ δυνατῶν ἐξελεῖν καὶ ρύσασθαι 

σπουδαζόντων, ὡς ἐπέκειντο καὶ θανεῖν ἤθελον οἱ χρατοῦντες, 

ἐτασθεὶς οὐ περὶ τῶν διαθολῶν, οὐ γὰρ ἐπίστευον, ἀλλὰ περὶ 

τῶν αὑτοῦ χρημάτων, διὰ βαρυτάότων βασάνων, χαὶ καταφανῆ 

πάντα ἐν καταστίχοις ἐπειπών, τέλος τὸν διὰ ξίφους ἐδέξατο 

θάνατον. 

᾿Αλλὰ τὸν μὲν Πέτρον ἄνδρα δόξαντα χοινωφελῆ ἡ ἄδι- 

χος χαὶ πονηρὰ διαθολὴ ἀνεῖλε, καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐ- 

τοῦ τε καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ καὶ συγγενῶν, καὶ τῶν σύμπρων 

αὐτοῦ τὸ βασιλικὸν ταμιεῖον, ἡ τῶν πλουσίων καὶ δυνατῶν 

Σκύλλα καὶ Χάρυθδις κατέπιεν. Εὗρε δὲ ἐπὶ τούτοις ὡς ὃδει- 

γὴν χαὶ ἀλλόχοτον καὶ ξένην τὴν ταλαιπωρίαν ὁ παναγιώτα- 

τος χύριος Προχόπιος, χαὶ ἡ περὲ αὐτὸν ἱερὰ σύνοδος, εἴτε τοῦ 

ἡγεμόνος χαριζομένου, εἴτε τοῖς χρατοῦσι δόξαντος διερευνᾷν 

διὰ τοῦ παναγιωτάτου κτήματα καὶ χρήματα τοῦ φονευθέν- 

τος, καὶ εὑρεθέντα διαπέμπειν χαὶ ἀποχαθιστᾷν τοῖς μετερχο- 

μένοις, ἀποπληροῦν τε ὡς ἴδια χρέη, ὅσα τῶν ἐχχλησιαστιχῶν 

εἶχεν ὑπογραφήν. Ὑπὲρ τούτων οὖν ὡς δεινῆς καὶ βαρυτάτης 

χαὶ ἐπιλύπου, ἀλλὰ δὴ καὶ ξένης ἐπειράσατο τῆς φεραλγίας 

ὅτε θειότατος πατριάρχης καὶ οἱ φιλανθρωπότατοι ἀρχιερεῖς, 
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διὰ μακροῦ ἀναδιφῶντες τὰ λύθρα τοῦ ἀδίκως φονευθέντος ἀ- 

γαπητοῦ υἱοῦ, χαὶ τῶν ἐπηρεάζομένων τοῖς "δάκρυσι περιχεό- 

μενοι. 

Ἔν δὲ τούτοις τοῖς ἀλγεινοῖς, ἤρξαντο γὰρ χύδην προρ- 

ρέειν τὰ δεινά, θλιθόμενος ὁ παναγιώτατος, ἤσχαλλε κἀὶ᾿ πεῤὲ 

τοῦ χοινοῦ χρέους ὅτι δυσοιχονόμητον ἦν, οἵ τε λεγόμενοι "ἐ- 

πίτροποι οἱ μὲν ἀφίσταντο, ὡς μηχέτι ἔχοντες ἄγειν χαὶ φέ- 

θεῖν τὰ τῶν ἄλλων, οἱ δὲ χαὶ ἐπειρῶντο χολούειν τὴν πρόσω 

φορὰν χαὶ προσευρεῖν τινα τρόπον οἰχονομέας ἐδέοντο: “ηὔξησε 

γὰρ τὸ χοινὸν τῆς ὑεγάλης ἐκκλησίας χρέος ἐπέκεινα “Τῶν χι- 

λίων τριαχοσίων ταλάντων. Πολλῶν οὖν γενομένων σχέψεων, 

ἔδοξεν ὡς δή τι εὐμαρές, ἀφελομένους μέρος τι τούτου, ἐπιμε- 

ῥίσασθαι ἀν ἑκάστην ἐπαρχίαν ὑποχειμένην τῷ ἁγιωτάτῳ “ἀ- 

ποστολιχῷ θρόνῳ ἐπιθᾶλομένους τὸ ἀνάλογον χατὰ τὴν ἐνερ- 

γουμένην τοῦ ἰδίου ἑχάστη χρέους ἐτήσιον ὕφεσιν. Καὶ δὴ 

ἀναδασάμενοι ἑξαχόσια τάλαντα, προσέθεντο ἑχάστῃ τὸ ἐπί- 

Θάλλον. ᾿Εχυρώθη γοῦν αὕτη ἡ προσθεσαφαίρεσις προαχθεῖσα 

εἰς πρᾶξιν ἀπὸ πρώτης Μαΐου τοῦ χιλιστοῦ ἑπτακοσιοστοῦ 

ὀγδοηχοστοῦ ἕχτου σωτηρίου ἔτους, μηδενὸς τῶν ἔξω ἀρχιερέων 

ἀντειπόντος ἢ χχταθοήσαντος. Τὸ γὰρ χατ' ἔτος εἰς ἀφαίρεσιν 

τοῦ ἐπιχειμένου χρέους, εἰς τόχους ἑξῆς ἀποδιδόμενον βραχύ 

τι ἢ οὐδὲν ἕκαστον ἐλύπησε, τῆς ἐξ ἐπιταγῆς κατ᾽ ἐνιαυτὸν 

ὑφέσεως πεπαυμένης. Ἥκχιστα μέντοι ὠφέλησε τὴν “χοινὴν δἰ- 

χονομίαν ἡ τοιαύτη ἐπίνοια, ᾿ τὸ παρὸν σχοπουμένη, καὶ “τὸ 

ἐσύμενον χεῖρον διχτεθεῖσα. ᾿Εχυρώθη δέ, καὶ πολλῶν πραγμά- 

τῶν ἑξῆς τὸν παναγιώτατον ἀπήλλαξε. 
“ 

᾿Αλλὰ χαὶ ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ Ὄρει ἔτι τὸ λοιπὸν τοῦ χρέους 

ράγματα παρεῖχε τῆς μεγάλης Μέσης οὐκ ἀνάδαστο" ἦν, καὶ πὶ 

τοῖς ἐχεῖ μοναστηρίοις" οἱ υὲν γὰρ τῶν πολλῶν συμμετεχεῖν 

ἐνεχομένους ἤθελον καὶ τοὺς ἐν τῇ μεγάλῃ Λαύρᾳ, καὶ τῇ 

τῶν ᾿Ιδήρων. Οἱ δὲ ἀπολαδόντες τὸ πλεῖον τοῦ ἡμίσεως ᾿ ἐν 
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τῇ προτέρᾳ διανομῇ, τῆς ἐνοχῆς τοῦ λοιποῦ ἀπηλλαγμένους 

σφᾶς αὐτοὺς ἐδικαίουν, καὶ οὐκ ἔτι ὡς περὶ χοινοῦ φροντίζειν, 

ἀχλὰ μεριχὸν ἐπιλογίζεσθαι ἀπισχυρίζοντο. Κατεθόων δὲ καὶ 

περὶ τῆς προτέρας ἀποτόμου νεμήσεως, ὅτι εἰς ἄφιχτα ἐπεχεί- 

θῆσε, 'καὶ εἰς φυγὴν αὐτοὺς συνελαύνει, καὶ τῶν μεγίστων τού- 

τῶν μοναστηρίων ἐρήμωσιν, μὴ δυναμένους τοσοῦτον “ὄγκον 
1 ε -γ αἣν ἄνα λ! ᾿ Α αν, 3 δ ἐδ τὰ 

χρέους ὑπενεγκεῖν. Διὸ καὶ πρὸς τὴν μεγάλην ἐχκλησίαν αὖθις 
, ΄ὔ ι ΄ ,ὕ ΝΕ ᾽ 

χατέφυγον, διαδικασίας καὶ σοφωτέρας προνοίας δεόμενοι. ᾿Α- 

ποδεξόμιενοι οὖν εὐμενῶς ὅτε πανογιώτοτος χύριος Προκόπιος 

καὶ ἡ περὶ αὐτὸν ἱερὰ σύνοδος, καὶ τὸ ἐπίλοιπον τοῦ χρέους 

ὀρθῶς διαιτήσαντες, ἀπέλυσαν ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀδελφιχῇ ὁμονοίᾳ, 

τοῦ σχανδάλου ἐκ υέσου ἀρθέντος, χαὶ ἑχάστου μοναστηρίου 
᾿" ΠΑ οι ᾿ς ,2 ᾽ δὲ - “ ι Δ 

τὸ ἐπιοάλλον οἰχονομήσαντος. Ἔχ ὃε τῆς συνεχοῦς πρὸς τὴν 

βασιλεύουσαν τῶν ἡγουμένων χαὶ προεστῶν ἐνδημίας χαὶ ἑχα- 

τέρας διανομῆς τοῦ χοινοῦ χρέους, μέγα αὐτοῖς προσεγένετο 

χέρδος, καὶ οἰκονομία τις λυσιτελεστάτη χαὶ ἐν τοῖς μάλιστα 
᾽ " .« ͵ . Ν “ ε “ 

ἀναγκαίοις ἐπενοήθη ὅσα γὰρ χρέη χοινὰ χαὶ ἴδια τῶν ἱερῶν 

μοναστηρίων ὑπὸ βαρυτάτοις τοῖς τύχοις, ἔν τε Θεσσαλονίχῃ 

χαὶ ἄλλοις ἐχτὸς τόποις, ὀφειλόμενα ἐθνιχοῖς χαὶ ἀλλοφύλοις, 

ἐπαπειλοῦντα τοῖς ἱεροῖς χίνδυνον, ταῦτα πάντα ἀπετι λήρωσαν 

δανεισθέντες παρὰ τῶν ἐν Κωνσοταντινουπόλει ὀρθοδόξων γρι- 

δτιανῶν ἐν ἐλαφροτέροις τοῖς τόχοις, συνιστῶντες τοῖς εὐσεθέσι 
ἐν δε , ΄ » Ε γα ᾿ ἴδ ῖ 
τὰ ἱερά, χαί πως ἐνεχυράζοντες τὰ ἴδια. 

ΕῚ - 5: ἔφρῳ ὀγδοὴν Γέλων ᾿Υ̓ΆΒΩΣ ᾿ 5 2 ἘΞ ᾿ 

Εν τῷ αὐτῷ ὀγδοηχοστῷ ἕχτῳ ἔτει, ἐξωνηθείσης παρὰ 

τοῦ ὑεγάλου σχευοφύλαχος τῆς ἐξαρχίας Λιδυσίου χαὶ Καστε- 

λορρίζου, ἀπεχοατέστη ἡ ἀρχιεπισχοπὴ Μιύρων. 

ὲ Ἔν δὲ τῷ ἐφεξῆς ὀγδοηχοστῷ ἑόδόμῳ ἡνώθη ἡ ἀρχιε- 
ι » ,ὕ ε -Ὁ- , “Ὁ ““ 

πισχοπὴ ὥλένης χαὶ ὑπετάγη τῇ υὑητροπόλει Παλαιῶν Πατρῶν, 

δι οἰκονομίαν ἴσως χρεῶν, χαὶ χέρδος τοῦ ἐχεῖ μητροπολίτου. 

Ο γὰρ βαρὺς χαὶ ἄληκτος χοτὰ τὸν χαιρὸν τοῦτον τῆς τοῦ 

Χριστοῦ μεγάλης ἐχχλησίας περισπασμὸς περὶ χρημάτων μά- 
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᾿ , 
λιστα καὶ χρεῶν ἦν, χαὶ ἡ διηνεχὴς περὶ τούτων ἐνόχλησις 

χατέθλιθε τὸν παναγιώτχτον. 

᾿Αλλὰ τὰ μὲν μέχρι τοῦδε συγχυροῦντα πανταχόθεν λυ- 

πηρὰ χαὶ ἐπίπονα, πολλὰ μὲν ἦν, πάντων δὲ τῇ ἀτρύτῳ φε- 

ρεπονίᾳ καὶ ἔμφρονι γενναιότητι ρᾳδίως ἐχράτει ὁ παναγιώτα- 

τος "τὰ δὲ ἑξῆς συρρεύσαντα δίχην χειμάρου τῶν χαχῶν, τίς 

ἂν ἀθρόα χαὶ χαρτερήσειεν; ἐμάνη γὰρ καὶ αὖθις λυττήσας 

χατὰ τῶν Ρώσσων ὁ Αρης, χαὶ χαθ᾽ ἡμῶν βαχχεύων συνεχίνει 

τὸν χυδοιμόν. Ἤρξατο δὲ ὁ πόλεμος ἀπὸ ε΄ Αὐγούστου μηνὸς 

τοῦ ὀγδοηχοστοῦ ἑδδόμου ἔτους, ἡ δὲ προπαρασχευὴ ἦν με- 

γάλη, ἀπὶ ἀρχῆς τοῦ ἔτους συγχινουμένων τῶν στρατευμάτων. 

Ηρξατο μέντοι μετὰ πολλοῦ τοῦ θράσους, καὶ βαρύαρικῆς τῆς 

ἀλαζονίας ἐνυθρίσας εἰς τὸν ἐνταῦθα παρεδρεύοντα πρέσθυν, χαὶ 

τοῦτον εἰς τὸ “Επταπύργιον ἐναποχλείσας, τοὺς δὲ ἄλλους εὑ- 

ρεθέντας Ῥώσσους διχρπάσας ἀδίχως χαὶ καταιχμαλωτίσας ἀ- 

πανθρώπως, καὶ τὰ πλοῖα αὐτῶν ληϊσάμενος, καὶ πολλὰ ἡμῖν 

εὐθὺς ὁρᾷν τὰ δεινά, πλείω δὲ καὶ χαλεπώτατα παρεῖχεν ὑ- 

πονοεῖν, ἀναμιμνησχομένοις ὅσα χατὰ τὸν πρότερον ὑπέστημεν 

πόλεμον. Διὸ οὐδεὶς ἦν ἐχτὸς κινδύνου χαὶ φόδου. Ὁ δὲ πα- 

ναγιώτατος συνεχῶς ὑπὸ τοῦ χράτους διαχελευόμενος, ἵνα παν- 

ταχόσε ἐπιθλέπῃ καὶ χαλῶς προσέχῃ μή τι τῶν ἀτάκτων 

παρὰ τῶν ὑπηχόων γένηται, σφόδρχ ἦν περὶ πάντων ἀγωνιῶν. 

Α᾽ πέστειλε δὲ πανταχοῦ γράμματα ἐντελλόμενος τὴν ὀφειλο- 

μένην ὑποταγὴν καὶ εὐπείθειαν τοῖς χρατοῦσι, παραχαλῶν μὴ 

ἐκκακεῖν ὑπομένοντας ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς εἰς θεὸν τὸν διχαιοῦντα 

χαὶ σώζοντα, μηδὲ διδόναι τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς πρόφασιν τοῦ 

χκαχοποιεῖν. ᾿Αλλὰ χαὶ ὁ τότε τῆς βασιλείας ἐπίτροπος ἔργον 

τοῦτο μέγα καὶ χαλὸν ἐργασάμενος, διὰ πολλῶν διεκώλυσε 

τὰς χαθ᾽ ἡμῶν πλείονας τῶν φαύλων ὕῤρεις, προτρεψάμενος χαὶ 

διεγείρας τοὺς νομιχοὺς ὁμιλεῖν καὶ θρησχολέκτας χηρύττειν 

καὶ διδάσκειν ἔν τε ταῖς αὐτῶν συναγωγαῖς καὶ ἰδίᾳ, ὡς τὸ 
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“- Ἃ. ἢ ο“ο " ε δ Α ε , Ε2 ᾿ 

καταχαίνειν καὶ συλᾷν χαὶ ὑορίζειν τοὺς ὑπηχόους ἄδικον χαὶ 

θεοστυγές, χαὶ τῇ τοῦ βασιλέως γνώμῃ πολέμιον, χαὶ πρὸς 

τὴν ἐπιοῦσαν τῶν πραγμάτων χρείαν ἐπιθλαδές. ᾿Εντεῦθεν δὴ 

χαὶ ἀραὶ χαὶ ἐπιτίμια ἐξεφωνήθησαν τοῖς μιαιφόνοις τολμη- 

τίαις, καὶ τοῖς παραφυλάττουσιν ἐδόθη προστάγματα συντηρεῖν 

τὸ ὑπήχοον, τῶν φαύλων χαὶ πονηρῶν τὴν ὕδριν χολάζοντας, 

χαί πως διὰ τούτων ἡ προχεομένη συνεστάλη ἀσέλγεια, καὶ ἡ 
2 6 “ ὃ " “" , ,ὕ Α “ Α ἴω κεν 

μέγα σοοοῦσα διὰ τῶν πόλεων λῃστεία χατέπαυσε, καὶ ἡ ἄ- 

δικος ᾿γνώμη ἐκρύθη. 
Ἐ δὲ “Ὁ » ΓΟ ΤῸ Υ̓ΨΕΥΕ ἈΟΎᾺῚ τ Δ ΤΕΣ Ε ᾽ὕ ἘΞΈ 

ν δὲ τῷ αὐτῷ ἔτει χατ' ἀρχὰς μηνὸς Νοεμύρίου, τοῦ 

μακαριωτάτου χυρίου ᾿Αὐραμίου ἐν βαθεῖ γήρει πρὸς κύριον 

ἐχδημιήσαντος, προεθιθάσθη ἀπὸ Καισαρείας Φιλίππου εἰς τὸν 

ἁγιώτατον ἀποστολικὸν τῶν Ἱεροσολύμων θρόνον νομίμῳ ἐκλο- 

γῇ καὶ κανονικαῖς ψήφοις ὁ χύριος Προχόπιος, γενομένης τῆς 

μεταθέσεως ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 

τοῦ ἐπιλεγομένου Μετοχίου τῇ β΄. τοῦ ρηθέντος μηνός. 

Τὰ μὲν οὖν τῶν βαρθάρων ἐθνῶν πλήθη ὅσα ἐκ τῶν Κο- 
᾽ὔὕ ι ,ὕ ἂν Ν»" “ὃ ’ δώ 5 , Ξ 

ρακίων καὶ Καυχασίων ὀρέων διὰ ἁδροτάτων δώρων ἐφώρμησαν, 

τῇ δυνάμει τοῦ σταυροῦ ἡττηθέντα, τούτων τὰ πλείω ὑπετά- 

γήσαν τῇ Ῥωσσικὴ εὐνομίᾳ, χατεχόπησαν δὲ χαὶ ὅσοι τοὐντεῦ- 

θεν ἐθρασύνθησαν τὰς ἐχθολὰς τοῦ Βορυσθένους παρελθεῖν, καὶ 

τοῦ ναυτιχοῦ τὸ πλεῖον ἄλλῃ πη διόλωλεν. Ἡ δὲ ἀλαζὼν ὀφρὺς 

οὐδὲ μικρὸν ὑπέκλινε, καὶ τὸ βάοθαρον φρύαγμα ἔτι ἀγέρωχον ρον ὯΕ ᾽ τοῦ ΡΟ: Ὁ Ξ Ὡς 
ἦν. Καὶ δὴ ἐνισταμένου τοῦ ὀγδοηκοστοῦ ὀγδόου σωτηρίου 
ΕΣ ε Α ν , 4. ὁ ζ ὃ , ὔ Ξ' ᾿ 
ἔτους, ἡ παρασκευὴ τοῦ πολέμου ἐγίνετο διά τε θαλάσσης καὶ 

ξηρᾶς σφόδρα μεγάλη καὶ πολυπληθής, ἥ τε προσδοχίχ οὐκ ἐλάσ- 

σὼν ἦν ἐπερειδομένοις τῇ χαλαμίνῃ ρόδδῳ τῷ Σουήχων ρηγί. 

Συνέστη γοῦν ναυτιχόν, οἷον οὐδέπω τὸν Εὔξεινον Πόντον χα- 

τέπλευσε, πλοίων μὲν μεγάλων ἐγγὺς ἑκατόν, διπλασίων δὲ 

ἐλασσόνων, καὶ πολὺν ἐπερρόθει τὸν ἐνυάλιον. ᾿Επὶ τούτου οὖν 

συνήγαγον χαὶ τῶν ἡμετέρων, ὅσοι εὐπαραλόγιστοι χαὶ πρὸς 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΑΙΟΘ. Τ΄. Ὁ 
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τὰ τυχόντα χέρδη παράδολοι, ἀλλὰ δὴ κἀκ τῶν νήσων πολ- 

λοὺς χατ᾽ ἀνάγχην ἠριθμημένους, ὥστε πλείονας ἣ μυρίους τῶν 

χριστιανῶν, τοὺς μὲν ἄκοντας, τοὺς δὲ καὶ ἐθελοντὰς ναυλο- 

χεῖν. ᾿Επὶ δὲ τούτοις ἐπιλογισόμενοι ἀπὸ Σηστοῦ καὶ ᾿Αδύδου 
{ Μ Ἶ Ξ ι , . , ᾿ ’ μέχρι Ἴστρου χαὶ Σινώπης παρ ἑκχτέρχν τὴν παραλίαν δισχι- 

λίους, τούτους ἀπήτουν τὸν παναγιώτατον, χαὶ στρχτολογεῖν 
» ᾽ ᾿ - 

τὸν εἰρηνάρχην χαὶ ἐξοπ τλίζειν ἄρῳ τιανοὺς χατὰ χριστιανῶν 
ἠνάγχαζ ἐπ Ἐπ γῆν, ΠΑ ἢ ἠζοντες. Ἤςγαλλε 5 ἡνάγλαξζον, ναύτας πανούργως ἐξονομάζοντες. Ησχαλλεν οὖν 

χαὶ χατωδυνᾶτο σφόδρα ὁ ἀπβ ῆινι, ἐπὶ τῷ ξένῳ χαὶ ἀλλο- 

κότῳ τῆς πονηρᾶς ταύτης ἀνά ἄγ ης, ἀπεχλαίοντο δὲ συνθρη- 

γοῦντες χαὶ οἱ ἐνδημοῦντες περὶ αὐτὸν ἀρχιερεῖς, χαὶ τῷ πυρὶ 

τῆς ἀλλοχότου ταύτης θλίψεως τηχόμενοι, νύχτας ὅλας χαὶ 

ἡμέρας συνδιεσχέπτοντο εἴ τις μηχανή, τὸν πονηρὸν τοῦτον 

ἄθλον διαφυγεῖν. Ὃ δὲ παναγιώτατος ἕτοιμος ἦν πάντα προέ- 

σθαι, ὅσα γρημάτων προσῆν, χαὶ ἐκ τοῦ χοινοῦ προσδαπανῆσαι 

πολλά, ἵνα τῆς ἀδελφοχτονίχς τὰ τέχνα ρύσηται, καὶ μὴ ἣ 
Π ὃ ἘΠῚ. φ᾿- 9: ᾿-» ἄν ΥΣ Σ ᾽ὔ » ᾽ «Ξ .»Ὸ;ὔ;ἢ 

τοιαύτη ἀδικία εἰσχωμάσῃ τῇ ἐχχλησίᾳ, ἀλλ οὐχ ἐξέφυγε 

προσλιπαρήσας χαὶ δεηθεὶς τῶν χρχτούντων, ἀπαραιτήτως τὸν 

χατάλ ογον τῶν ἀνδρῶν ἐχπληροῦν ἀπ χιτούντων, χαὶ εἰ ἄλλως 
, , 5 δ: Ρ δα , ᾿ Ἢ 

γένοιτο, ἐπ πειλούντων παγχάλεπα χαὶ δὴ γραμμάτων ἐχχλη- 

σιαστικῶν ἀποσταλέντων, καὶ ἐφημερίων πατριαρχικῶν, γενο- 

ὑένης ἐπινεμήσεως ἐκ πάσης χώμης καὶ πόλεως τῆς εἰρημένης 

πα ἀδλες ἀπεπληρώθη ὁ αἰτούμενος τῶν ναυτιχῶν ἀριθμός" 

αὕτη δὲ ἡ στρατολογία πρώτη ἐγέν νετο. Καὶ ἤδη ὁπλοφοροῦν- 

τες χριστιανοὶ πλείονες μυρίων ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐφάνη- 
ΕΣ Α 

σαν. Ἔν γὰρ Βλαχίᾳ τηνικαῦτα πολλῷ πλείονας συνειλοχὼς 
5» - Κα ;; 
ἐκ διαφόρων ἐπαρχιῶν ὁ ἡγεμὼν, οὐ τοσοῦτον ἐδόχει ξένα ποι- 

ε ᾿ “ Ἔ" " " " “«- ͵ὕ 

εἶν, ὡς τὸ ἄγειν χαὶ χινεῖν ἢ ἂν βούλοιτο τὰ ἀτίθασσα πλήθη 
᾽ “- ᾽ “ “-- ΄ὔ νὰ ; 3 

Οἰθωμανῶν. ᾿Εκ ταύτης γοῦν τῆς στρατολογίας βραχύ τι ἀπε- 
ς Ὁ ΟΣ Εν κα , ἔ : " 

λώφησεν ὁ δυσμενὴς χαθ᾽ ἡμῶν κότος διεχελεύοντο δὲ οἱ στρα- 
" 

τευόμενοι μηκέτι ἀδιχεῖν καὶ ὑδρίζειν εἰς τὸν ὑπόφορον, ἀραέ 
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τε χαὶ ἐπιτίμια διεκηρύττοντο ἐπὶ τῶν συναγωγῶν αὐτῶν, εἴ 

τινες βλάπτειν ἐπιχειρήσαιεν, καὶ τῶν ὑποτελῶν τινα τῷ Ρωσ- 

σικῷ ὀνόματι προσωνομάσοιεν " χοινὴν γὰρ χατὰ τῶν εὐσεδῶν 

τὴν υἦνιν ὑποτρέφοντες, ἡμᾶς ἀόπλους διεχειρίζοντο, Ῥώσσους 

κατονομάζοντες ἐπὶ τοῦ προτέρου πολέμου, καὶ τοιαῦτα ποιεῖν 

οὐχ ἂν ἤδη ἐπαύσαντο, εἰ μὴ μεγάλη τις ἦν περὶ τούτου τῶν 

χρατούντων ἡ πρόνοια. Διὸ μετά τινος εὐταξίας ἐξήει ὁ στρα-- 

τός, καὶ οὐκ ἔτι ἐποίουν οἱ ἐν τῇ πόλει ὁπλοφοροῦντες τὰ 
ΟΝ Α 

συνήθη σφίσιν ἐχεῖνα χαχά, χαὶ τὰς πολλὰς χαθ᾽ ἡμῶν ἀδι- 

χίας χαὶ ὕόρεις. 

Συρρχγέντος δὲ τοῦ πολέμου, καὶ τῶν Ρωσσικῶν χαὶ ᾿Αου- 

στριαχῶν στρατευμάτων εἰς Μολδούίαν εἰσρυέντων, ὁ ταύτης 

ἡγεμὼν ᾿Αλέξανδρος Ὑψηλάντης ἡττηθεὶς ἐν πολέμῳ ἑάλω. Ὁ 

μὲν οὖν. στρχτηγὸς τῶν ᾿Οθωμανῶν ἐν Βασσαραθίᾳ. γράψας 

ἐμαρτύρει μηδὲν τῶν ἀνηκόντων ἐχείνῳ λόγῳ καὶ ἔργῳ διαλι- 

πεῖν, εἰ καὶ ἡττήθη δι᾿ ἔλλειψιν στρατοῦ, χαὶ τῆς ἔζωθεν ἐπι- 
πλλὸρ τ: 

χουρίας, ἣν πολλάκις ἡτήσατο δεηθεὶς τοῦ ὑπάτου. Ὃ δὲ τῆς 
ῃ 

Α 

Βλαχίας ἡγεμὼν δυσμενὴς ὧν τὰ πρῶτα, αὐτομολήσαντα τοῖς 

ὑπεναντίοις διέθαλε, χαὶ τὸν ὕπατον παρχχρούσας χαὶ παρα- 

γαγὼν ἕτοιμον αὐτῷ πάντα χαρίζεσθαι, πρὸς τὸ χράτος ἐσυχο- 

φᾶντει ἐπίοουλον χαὶ προδότην ὃ: αὐτοῦ ἀποχαλῶν. Τούτου 

δὲ τοῖς γράμμασι πεισθεὶς ὁ ἄναξ, εὐθὺς ἐκέλευσε συλλαθεῖν 

πάντας τοὺς οἰχείους τοῦ ἡγξμόνος χαὶ εἰς φυλα χὴν ἐμοσλεῖν, 

χαὶ πᾶσαν τὴν περιουσίαν αὐτοῦ χαταγράψατθαι. Τὰ μὲν οὖν 

ποῦ ἡγεμόνος Μολδοσίας ἐπὶ ξυροῦ ἵσταντο ἀχμῆς " ἐταλαιπώ- 

ρει δὲ καὶ ἐθλίοετο ἐπὶ αὐτοῖς ὁ παναγιώτατος ἀπαιτούμενος, 

ὅσα τοῖς ἐκχλησιαστιχοῖς ἦν δανεια. ᾿Αλλὰ χαὶ ἐν τὴ φυλαχὴ 

χαταδιχασθέντος τοῦ μεγάλου λογοθέτου τῆς ἐκκλησίας, γαμ- 

Ὁροῦ ἐπὶ θυγατρὶ τοῦ ἑαλωχκότος ἡγεμόνος, περιμαχήτου γενο- 

μένης τῆς μεγάλης λογοθετίας, πράγματα εἶχεν. "Ἔδοξζε δὲ ἐν 
τῇ τοιαύτῃ περιπετείᾳ, μᾶλλον ἀτυχήσας ὁ κύριος Προκόπιος, 
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ἐλάσσων νομισθεὶς τῆς ὀφειλομένης αὐτῷ συμπεριφορᾶς ἐν τοῖς 

τοιούτοις δυστυχήμασι, καὶ μέγαν λογοθέτην τῆς ἐχκλησίας, 

ζῶντος τοῦ προτέρου παρὰ τὸ ἔθος προχειρισάμενος, καὶ ταῦτα 

ἀνεψιὸν τοῦ διώκοντος ἡγεμόνος. Κἀντεῦθεν πολλοὺς εἶχεν ἀπα- 

ρεσχομένους καὶ μεμφομένους αὐτοῦ τὴν διοίχησιν. 

᾿Αλλ ἡ μὲν χατὰ τῶν οἰχείων τοῦ ἡγεμόνος τῆς Μολδο- 

βίας ὀργὴ ὑφεῖτο τοῦ θεοῦ μεταδαλόντος. Ὃ δὲ παναγιώτατος 

τῆς ἀδίκου ἐργολαθίας οὐκ ἀπηλλάγη. Οὐδὲ γὰρ τῶν ἀδίχων 

φόνων ὁ λοιμὸς ἔπαυσεν" ἔσπευδε γὰρ πάντα τὸν δυνάμει ἣ 

πλούτῳ κομῶντα τοῦ γένους ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀπαλεῖψαι, 

ὡς μηκέτι φοθοῖτο, οἷς ἐτέλει, καὶ ὧν ἂν ἕλοιτο. Διὸ καὲ 

παρὰ πόδας ἀνεῖλε ρᾳδιουργήσας χαὶ δολίως τεχνητευτάμενος 

Δημήτριον τὸν Σκαναθῆ, ἄνδρα δόξαντα διὰ μαχροῦ εὐτυχεῖν 

τοῖς δυνάσταις ἐμπορευόμενον. Καὶ ἐπὶ τούτῳ γοῦν ἐταλαι- 

πώρει ἑξῆς ὃ κύριος Προχόπιος μετὰ τῆς περὶ αὐτὸν “ἱερᾶς συ- 

νόδου, χαταγράφων, συνάγων, ἀποδοὺς ἐχχλησιχοατιχὰ χρέη, ἐν 

οἷς συνέδαινε λυπουμένους λυπεῖν, σφόδρα λυπούμενος, καὶ 

ἀδικουμένους, εἴ τι ἔλαθεν ἀδιχοῦντας, προσχπαιτεῖν ἀπηνῶς 

ἀδικούμενος. 

Ἔν δὲ τῷ αὐτῷ αὐγούστῳ μηνί, καθ᾿ ὃν ἔλαδε τὴν ἄδι- 

χον θλίψιν περὶ τοῦ φονευθέντος Δημητρίου ἡ τοῦ Χριστοῦ 

μεγάλη ἐχχλησία, πολλὴν ἐπέγνω τὴν ἀπαρέσκειαν ὁ πανα- 
) 

ι 
γιώτατος χύριος Προχόπιος καὶ διὰ τὴν εἰς τὸν μητροπολιτι- 

᾿᾿ κὸν θρόνον Θεσσαλονίχης τοῦ Γερασίμου προχείρησιν᾽ ἐγένετο 

δὲ οὗτος γνώριμος καὶ τολμητίας τις χαὶ ρέκτης κατεφάνη ἐπὶ 

τῆς ἐπηρείας τοῦ ἀρχιεπισχόπου Κύπρου, δί ἣν ἐπὶ τοῦ ἀοιδί- 

μου Γαδριὴλ ἀπεστάλη, διενεργήσας μὲν τὰς βουλὰς τῶν ἀπο- 

στειλάντων, τοσαῦτα δὲ χαταδαπανήσας, χαὶ τοιούτοις ἐμθδα- 

λὼν αὐτοὺς τοῖς δεινοῖς, ὅσα χαὶ οἷα οὐδὲ δέχα διώκοντες 

τύραννοι διὰ βίου ἂν διενέγχοιεν καὶ κατεργάσαιντο. Ὃ γὰρ 
ϑ , , ᾿γ40.} , Ἴ Σ 7 . “" ’ 

τότε προκόνσουλος, ἢ ἀνθύπατος (μέχρις ἐκείνου γὰρ τοῦ ὑπά- 

ἐλ ν 

γι ἀφ ᾿ ν 
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του ἐνομίζετο ἡ Κύπρος) πλεονεξίᾳ νιχώμενος, ἐδίωχε τὸν ἀρ- 

χιεπίσχοπον καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν ἀρχιερεῖς, καὶ αἰτήσας τοῦ 

χράτους ἔλχόεν ἄδειαν, ἀντιστῆσαι ἑτέρους, ὡς μηχέτι ἔχειν 
Νὴ , ᾿ “ « ω ε . , , ι 

τοὺς χωλύσοντας τῆς ἁρπαγῆς οἱ δὲ λαθόντες διέφυγον, χαὶ 
, 

τὸν ρηθέντα ἀπέστειλαν τῇ τοῦ Χριστοῦ μεγάλῃἨ ἐχχλησίᾳ 
η 

᾽ , 

δηλώσοντα τὴν ἐπήρειαν, χεῖρα βοηθείας αἰτούμενοι, ἐπιτρέ- 

ψαντες καὶ εἴ τινος δέοιτο τῶν μετρίων προσδαπανᾷν. Ὁ μὲν 

οὖν ἀοίδιμος τότε οἰχουμενικὸς πατριάρχης κύριος Γαύριὴλ χαὶ 

ἡ περὶ αὐτὸν ἱερὰ σύνοδος, ὑπερμαχοῦντες τῶν συνοαδελφῶν χαὶ 

τῶν ἐχεῖ χριστιανῶν, ἐχχλησίας ὅλης χηδόμινοι, τὴν ἄθεσμον 

χαὶ ἄδιχον τοῦ τυράννου βουλὴν διεσχέδασαν, ἀχυρώσαντες χαὶ 

χαταργήσαντες. τὴν παράνομον προχείρησιν, ἀποδειχνῦντες τὸν 

τὰ τοιαῦτα ἄθεσμα τολμῶντα ὕπουλον ἀντάρτην, χαὶ πλεο- 

νέχτην ἀναίσχυντον, λυμεῶνά τε καὶ φθορέα τοῦ λαοῦ, ὡς τῆς 

ἐπαινουμένης τάξεως παραθάτην, ἐχάλεσαν δὲ χαὶ ἐχφυγόντας 

ἀρχιερεῖς εἰς βασιλεύουσαν ἀνελθεῖν. Ὁ δὲ ρηθϑεὶς Γεράσιμος 

τοῖς δυνατοῖς ὁμιλῶν, καὶ καταφανὴς γενόμενος, ἅτε ἄπειρος 

ὧν τῆς ἐνταῦθα πολιτικῆς, ὡς ἕτοιμος ἦν μεγάλα προσδαπα- 

νᾷν, ἕνα τύχῃ, ὧν ἥλπιζε, γέγονε ματτύη τοῖς λύχνοις τὸ δὴ 

λεγόμενον, κάκ τούτου τοῖς πλεονεχτοῦσι χαὶ ἐπαῦθις ἦν χα- 

ταθύμιος- τοῖς δὲ σωφρονοῦσιν ἀηδὴς ἦν χαὶ ἐπίμωμος, καὶ 

υᾶλλον ἐπιθλαδὴς ἐνομίζετο. ᾿Απηρέσχοντο γοῦν χαὶ τῶν ἀρ- 

χιερέων χαὶ τῶν ἀρχόντων οἱ πλείονες τὴν τούτου προχείρη- 

σιν, χαὶ τὸν παναγιώτατον κύριον Προχόπιον, τῇ ἔξωθεν βίᾳ, 

χαὶ ἔσωθεν ραδιουογίᾳ ἀγενῶς ὑποκλίναντα, ἐμέμψαντο. 

Τοῦ δὲ μαχαριωτάτου πάπα καὶ πατριάρχου ᾿Αλεξαν- 

δρείας κυρίου Γερασίμου πρὸς θεὸν ἐχδημιήσαντος τῇ ς. τοῦ 

αὐτοῦ αὐγούστου μηνός, χαὶ γραμμάτων ἀπὶ Αἰγύπτου ἐλθόν- 

των, ψήφῳ καὶ ἐκλογὴ τῶν ἐνδημούντων ἐν Κωνσταντινουπό- 

λει ἁγίων ἀρχιερέων, καὶ εὐγενεστάτων ἀρχόντων χαὶ ἐπιτρό- 

πῶὼν τοῦ χλήρου χαὶ τοῦ λαοῦ τοῦ ἀποστολιχοῦ τούτου θρόνου, 
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γνώμῃ χαὶ συναινέσει τοῦ πο ε ορὴῤοᾧν- οἰχουμενικοῦ πατριάρ-- 

χου χυρίου Ποοχοπίου, καὶ τοῦ μαχαριωτάτου ᾿Αντιοχείας χκυ- 

ρίου Δανιήλ, χαὶ μαχαριωτάτου ἹἹεροσολύμων χυρίου ἐξ κου νδν 

προεχρίθη ἐχλεχθεὶς ὁ μέγας πρωτοσύγγελος τῆς τοῦ Χριστοῦ 

μεγάλης ἐχκλησίας κύριος Παρθένιος, χαὶ χειροτονηθεὶς ἐν τῷ 

ναῷ τοῦ μεγαλομόρτυρος Γεωργίου ἐν τῷ πατρισρχείῳ ὑπὸ 

τοῦ παναγιωτάτου οἰκουμενικοῦ πα τρθῖραον χυρίου Προχοπίονυ 

τῇ δεχόάτη τρίτῃ σεπτεμώρίου ἀρχιε ερεὺς χαὶ μήῆτροπ τολίτης Πη- 

λουσίου, προεδιθάσθη νομίμως εἰς τὸν ἁγιώτατον ἀποστολιχὸν. 

θρόνον ᾿Αλεξανδρείας. 

Πολλῶν δ᾽ ἐπηρειῶν χαὶ θλίψεων γενομένων τοῖς ἐν τῇ 

Κωνσταντινουπόλει ὀρθοδόξοις χρὶδ στιανοῖς χατὰ τὸν ἐνιαυτὸν 

τοῦτον, χαὶ ἐν ἅπασι συμπεριαγὸ ἤμιενος χαὶ θλιθόμενος ὁ πανα- 

γιώτατος κύριος Προχόπιος, χαὶ ἄχων ἐλύπησεν οὐχ ὀλίγους. 

Διὸ χαὶ λίδελλοι κατ᾽ αὐτοῦ τοῖς κρατοῦσιν ἀδικώτατοι τρεῖς 
5 

ἐφεξῆς ἐπεδόθησαν, δι ὦ ὧν ἧχεν εἰς αὐτὸν ἔγγραφος ἀπειλὴ τοῦ 
͵ ἱ 

᾽ 

ἀνθυπάτου, ἄηθες ὃν τοῦτο γίνεσθαι, ὡς εἰ μὴ παύσει ἄρχων 

πλεονεχτιχῶς, καὶ ἀγρίως διασπαράττων, χαὶ χαχῶς λυμαινό- 

ὑξνος τὸ ποίμνιον, ὡς αὐτοῦ χατεθόησαν, θάνατος αὐτῷ ἡ 

ζημία. "Ἔδεισεν οὖν φοθηθεὶς ὁ παναγιώτατος τῆς ἀδίχου δια- 

6ολῆς, ἔδεισαν δὲ καταπτοηθέντες περὶ αὐτοῦ χαὶ οἱ πανιερώ- 

τατοι ἀρχιερεῖς, ὑφορώμενοι ἐν σφαλερῷ οὕτω καιρῷ τῶν χα- 

χῶν τὰς ὁρμάς. Καὶ δὴ συνελθόντες, καὶ χοινὴν ποιήσαντες, 

ὑπὲρ αὐτοῦ τὴν ἀναφοράν, ἀπέστειλαν μαρτυροῦντες χαὶ δια- 

δεθαιούμενο: τὸν ὀρθὸν τρόπον χαὶ χοινωφελῆ μέριμναν, χαὲ 

ἀνεπίληπτον προστασίαν τῆς αὐτοῦ παναγιότητος, ἀπελέγχον-- 

τες ψευδεῖς χαὶ χακομηχάνους τὰς ὡς ἐκ τοῦ κοινοῦ δῆθεν 

ἐχείνας δηλώσεις, χαὶ διαθολὰς ἀσυστότους ἀνθρώπων ἐμπαθῶς 

χινουμένων, χαχεντρεχῶν τε χαὶ ἀπονενοημένων χαὶ τοῦ ἡμῖν 

συμφέροντος πολεμίων. 
- Ἔν τῷ αὐτῷ ἔτει ὀχτωσρίου εἰχοστῇ τετάρτῃ τοῦ μα- 
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χαριωτάτου ἡ ἐροσολύμων χυρίου Ἰ]ροχοπίου οἰχειοθελῇ παροί- 

τῆσιν ποιησαμένου εἰς τὸν πανιερώτατον Καισαρείας Φιλίππου 

ὑητροπολίτην χύριον ἔλνθιμον, προτροπῇ τοῦ παναγιωτάτου 

χυρίου Προχοπίου, χαὶ συναινέσει τοῦ μαχαριωτάτου πάπα χαὶ 

πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας κυρίου Παρθενίου, χαὶ τοῦ μακαριω- 
͵ὔ ,7ὔ 

τάτου πατριάρχου ᾿Αντιοχείας χυρίου Δανιὴλ, συνδρομὴ τῶν 

Αἰ γιοταφιτῶν, ἐγένοντο αἱ ψῆφοι ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου μεγα- 

λομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐπιλεγομένου Μετοχίου, χαὶ γενο- 

μένης κανονιχῶς τῆς μεταθέσεως, προεοιθάσθη γομίμως εἰς τὸν 

ἀποστολιχὸν ἁγιώτατον θρόνον τῶν “Ἱεροσολύμων ὁ κύριος 

Αἴνθιμος. 

᾿Αρχομένου δὲ τοῦ ὀγδοηχοστοῦ ἐννάτου σωτηρίου ἔτους, 

χαὶ αὖθις προσχπητεῖτο ὁ παναγιώτατος τῶν δισχιλίων ναὺυ- 

τιχῶν τὴν ἀνδρολογίαν, χαὶ συναλγῶν μετὰ τῆς ἱερᾶς συνόδου 

προσετοαλαιπώρει χατολοφυρόμενος τῇ ἀδικωτάτῃ ταύτῃ ἐπη- 

ρξίᾳ, ἣν χαὶ φυγεῖν τοῦ λοιποῦ ἀμήχανον χαὶ ὑπενεγκεῖν τοῖς 

ἐπηρεαζομένοις οὐ φορητόν. ᾿Αλλ ἐν οἷς περὶ τῆς χαταδυνα- 

στείας ταύτης ἐσχέπτοντο, πονηροτέρχ ἄλλη τούτοις ἐπῆλθε, 
ι δ᾿ τ , τ ,ὔ .Ὶ ε [4 

καὶ οὐχ ἧττον παράδοξος. Διεχελεύετο γὰρ ὁ παναγιώτατος 

συναγαγεῖν ἐκ τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ὀρθοδόξων χριστια- 

νῶν, καὶ ἀποδοῦναι τῷ βασιλιχῷ ἀργυροχκοπείῳ μυριάδας δια- 
7, - 3 72 ᾽ “ ε ν ἐ κ᾿ 

χοσίας δραχμῶν ἀσήμου ἀργύρου. Ὃ δὲ προτρεψάμενος τὰ 

πρῶτα, ἔπεισε προσαγαγΞῖν τὰ τῶν εὐγενῶν οἴκων ἀργυρᾶ σκεύη, 
.« ᾿ 7, ᾿" ων ἌΝ ΗΠ , ͵ὕ 

ἅπερ χαὶ συναχθέντα τὸ ἕόδομον τοῦ αἰτουμένου συνεπλήρω- 

σαν, χαὶ ταῦτα ἀπέδωχεν " ἐπειδὴ εἰς τοὺς ἱεροὺς ναοὺς ἀφο- 

ρῶντας ἐπέγνω, ἐνόμιζον γὰρ πολὺν εἶναι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις 

σταθμὸν ἀργύρου, περιελόμενος τοῦ ἐν τῷ πατριαρχείῳ ναοῦ 

τὸν κόσμον τῇ δεχάτῃ ἑόδόμῃ Φεύρουαρίου, καὶ ἐφεξῆς τῶν 
ἄλλων ἐκκλησιῶν, κανδήλας, πολυελαίους, χηροστάτας, θυμιαν- 

ε , 

τήρια, δίσχους ἀπέδωχε τοῖς ἱεροσύλοις, συμποσωθέντα εἰς τεσ- 
ε ,ὕ ὙΚΆΛΟ ᾿ ,ὔ -“ δὰ ι -» 

σαάραχοντα χαι ΟΥτΤὼ μυριάδας δραχμῶν ως δὲ και ταῦτὰ 
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προσήνεγχον, ἐδέοντο μεθεῖναι μηκέτι ἔχοντας. Οἱ δὲ χαὶ ἐ- 

πέχειντο ἀποπληροῦν, χαὶ ἐχ τῶν ἐχόντων πορίζειν. ᾿Εθλίδετο 

γοῦν περὶ τούτου ὅ τε παναγιώτατος χαὶ ἡ περὶ αὐτὸν ἱερὰ 

σύνοδος, χαὶ ἀναδασμὸν ποιησάμενοι εἰς τὸν εὐσεθὴ λαὸν χατὰ 

συμμορίας καὶ συστήματα, νόμισμα ἤθροιζον, ἐξωνούμενοι χαὶ 

ἀποπληροῦντες τὸν ἀπαιτούμιενον ἄργυρον. Διηνωχλεῖτο δὲ χαὶ 

διὰ τῆς συστροφῆς τῶν ἐνταῦθα Χίων, ἀντιποιουμένων τῆς ψή- 

φου χαὶ ἐκλογῆς τοῦ ἐν τῇ πατρίδι αὐτῶν μητροπολίτου, καὶ 

ἀπαρεσκομένων τῇ προχειρήσει τοῦ νεωστὶ χειροτονηθέντος, ὃν 

ὃ παναγιώτατος καὶ ἡ ἱερὰ σύνοδος ἐξελέξατο χαὶ ἐψήφισε͵ 

Προσετάγη δὲ ἐπὶ τούτοις χαὶ περὶ λιτότητος ἱματίων, καὶὲ 

πενιχρῶς ἀμπίσχεσθαι φροντίζειν τὸν ὑπόφορον, ὡς ἄξια ὧν 

ἔπασχεν οἶμαι ἀμφιέννυσθαι, καὶ πενθεῖν τυραννούμενον. Οὕ- 

τως οὖν ἐπεχύμαινε τὰ λυπηρὰ ἐπὶ τοῦ καιροῦ τούτου, υυ- 

ρίων τῶν χαθ᾽ ἕκαστα ἐπιτρεχόντων, τοῦ βαρδαριχοῦ θράσους 

ἐχμανέντος καὶ ἀσελγῶς ἐξυδρίζοντος. Ὃ δὲ εὐσεδὴς λαὸς 

οὐ μόνον πρὸς ταῦτα διεκαρτέρει, ἀλλὰ χαὶ πολλὴν ἐπεδεί-- 

ξατο τὴν χριστιανιχὴν ἀγάπην τοῖς ἀπὸ Μεχαιδίας αἰχμαλω- 

τισθεῖσι, πλείστους διὰ χρημάτων ρυσάμενος. Ὁ δὲ παναγιώ- 

τατος χύριος Προχόπιος, ἀδιαλείπτως ἐν τοιούτοις συνεχόμενος 
2 2} τοῖς δεινοῖς, πλειστάκις ἐπιδαχρύων ἐδόα --- φεῖσαι Κύριε, τοῦ 

, 

λαοῦ σου, χαὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς τῆς παρούσης ἀνάγκης χαὶ θλίψεως! 

χαὶ ἦν διὰ παντὸς χατοδυνώμενος ταῖς χοιναῖς συμφοραῖς " ἐ- 

πεφόδει δὲ αὐτὸν χαὶ ἡ τῶν καχῶν μανία, δί ἃς δὰ. συ- 

χοφαντίας χαὶ ἀσυνειδήτους διαθολάς, καὶ ἀπ ταλλαγὴν ἐζήτει 
- 

πρύσφορον τῆς πατριαρχείας χαὶ μεγάλης ταύτης ἐπιστασίας, 

ῳχονόμει δὲ τὸν χαιρὸν εὐχόμενος ὑπὲρ σωτηρίας πρὸς τὸν θεόν. 

Οἱ δὲ ἐνδημοῦντες ἀρχιερεῖς, εἴτε διὰ τὴν ἀρχόντων ἀπαρέσχειαν, 

εἴτε διὰ τὰ ἴδια συμφέροντα ἢ καὶ δὲ ὀλιγωρίαν χαὶ περιφρό- 

νησιν ἐν ταῖς συγκυρούσαις ὑποθέσεσι καὶ ὁμιλίαις, τὸ τραχὺ 

χαὶ αὐθέχαστον τέως μεμφόμενοι τοῦ παναγιωτάτου ἀπηλλο- 
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τριοῦντο, συσχεπτόμενο: τὰ περὶ διαδοχῆς χαὶ ἐξώσεως τούτου, 

πῶς ἂν. οἰχονομηθείη βέλτιον. 
᾽ ΡΞ ,ὕ Σ 

Επεὶ δὲ τὰ τῆς βασιλείας μετέπεσε, διαδεξαμένου τὸν 

θρόνον Σελήμου τοῦ τρίτου τῇ εἰχοστῇ ἑδδόμη Μαρτίου, εὐ- 

μαρεστέρα ἐδόκει τοῦ χυρίου Προχοπίου ἡ ἔξωσις, χαὶ μᾶλλον 

πρόχειρος ἡ μεταδολή, μηχέτι τῆς ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ἀπο- 
Ν “ » ,ὔ , » Α Ἅ τ , “--- 

φάσεως τοῦ ἐπιτρόπου δεομένοις. Εὐθὺς οὖν συνελθόντες τῶν 
᾿Ὶ 

ἀρχιερέων καὶ ἀρχόντων οἱ πρόχριτοι συνέθεντο τὰ πρὸς τοὺς 

χρατοῦντας διαθέσθαι περὶ ὑεταδολῆς πατριάρχου, χαὶ διενερ- 

γήσαντες ἔλαθον Ἡνώυην χαὶ ἄδειαν εὑρεῖν τὸν ἄξιον τῆς τοι- 

αὐτῆς ἐπιστασίας. Οἱ δὲ καὶ ἔχειν μὲν ἕτοιμον εἶπον" ἐδέοντο 

δὲ χατὰ τὸ δίχαιον ἔθος ὁρισμὸν ἀποδοθῆναι, ἵν ἐχ κοινῆς 

τῆς γνώμης ἧ ἐχλογὴ γένηται. Ἦν δὲ ἐχ πολλοῦ ἡ γνώμη 

τῶν προὐχόντων ἀρχιερέων χαὶ εὐγενῶν ἐπὶ τὸν Ναρωνείας 

χύριον Νεόφυτον, ὃν καὶ ὑποπτεύσας ἐδίωχεν ὁ χύριος Προχό- 

πιος, οἱ δὲ χαὶ ἀντιπράττοντες χατεῖχον σχηπτόμενοι προφόά- 

σεις, χαὶ τῶν λῃστῶν τὰς ἐφόδους εἰς Ναρώνειαν προθαλλό-- 

ὕξενοι, ὥστε χινδύνου δῆθεν προφανοῦς ἐξελόμενοι χαὶ τοῦ πρὼ- 

τεύοντος τὴν γνώμην θεραπεύοντες, παρεῖχον αὐτῷ ἄνετον τὴν 

διατριδὴν ἐν μιᾷ τῶν Κυανέων νήσων τοῦ ᾿Αντιγόνου περιο- 

ρίσαντες. Ἧχεν οὖν τῇ εἰχοστῇ ἐννάτῃ ᾿Απριλίου ἔγγραφος 

προσταγή, ἵνα χοινῇ γνώμῃ πατριάρχην ἐκλέξωσιν, ἐπὶ δὲ τὸν 

παναγιώτατον χύριον Προχόπιον ἐπιστὰς τζαούσιος ἡσύχως 

τοῦτον παραλαθδών, εἰς τὴν παλαιὰν Χαλχηδόνα διεπέρασε, χά- 

χεῖ ἐπέστη δευτέραν περιμένων τὴν προσταγήν. 

᾿Επὶ μὲν οὖν τῆς ἐχλογῆς χαὶ προχειρήσεως τούτου εἴ- 

ποι τις ἂν χρονολογήσας, τὸν Προχόπιον ἐξαριθμεῖ ἔτος. Ἦν 

δὲ ὁ παναγιώτατος κύριος Προχόπιος τὸ γένος Πελοποννήσιος 

τῶν πενεστάτων᾽ τραφεὶς δὲ χαὶ παιδευθεὶς παρὰ τῷ ἀδελφῷ 

αὐτοῦ Γάνου καὶ Χώρας μητροπολίτη, τούτου θανόντος, οὐ μό- 

νον τῆς περιουσίας κληρονόμος ὑπῆρξεν, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῇ ἐπαρ- 
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ἧς πνευματικῆς προσταδίας χατέστη διάδοχος" διοιχήσσς ὸς Ἐν Ν᾽ 

δὲ τὴν ἐπαρχίαν ταύτην χρόνους ἱχανούς, χρείας καλούσης, 

᾿ 

υήσας ἐπὶ τὸν οἰχουμενικὸν μετεπ ἀριμθὸν θρόνον. Ἦν δὲ ἐπὶ 

τον χαὶ ἐπαγωγότατον διεσχευασμιένος" σωφροσύνῃ τ Θ΄ Ν ῳ.- » »ἢ ὥ 

γὰρ ΜΕ σεμνότητι διὰ βίου χοσμούμενος, καρτερίᾳ καὶ φερο-- 

πονίᾳ. διέφερεν, ὕπνου βρχχέος μεταλαγχάνων, καὶ τροφῆς ἀ- 

μελῶν. Φιλοδίχαιός τε ἦν χαὶ φιλάγαθος, καὶ φιλομαθής. Πι- 

θανός τε εἰπεῖν, χοὶ τῷ πιθβανωτέρῳ ἑχὼν εἶναι ἕπεσθαι, 

λόγῳ ὑπείκων. ᾿Αρχιχὸς ἐν χαταστάσει, χαὶ εὐσύνετος, “χα-- 
τ ΡῈ ΟΣ πρό ἐὐμδ δὴν ἘΠ Ύ ἐδ νονιχῆς τάξεως καὶ: ἐχχλησιαστιχῆς εὐχοσμίας ζηλωτής, δι- 

δαχτικός, μισοπόνηρος, ἐλεγκτιχός. Διὸ καὶ βαρὺς ἔδοξε καὶ 
᾿ " ᾿ - , δον 

πιχρόχολος, χαὶ ἐμισήθη παρὰ πολλῶν, χαταμεμφόμενος τὰ ἐ- 
,ὕ " ,ὕ ΄ . ορζ Ἂ ᾽ ΟΥ̓ ᾿ , 

χείνων ἐλλείμματα εἴτουν ἁμαρτήματα, ἢ ἀδικήματα. Εφρον- 

τισε δὲ χαὶ περὶ χρηματικῆς οἰχονομίας τῶν ἐχχλησιαστιχῶν 
, 

χρεῶν ἐν τοῖς μάλιστα, ὑ πὲρ ἧς χαὶ μῶμον φειδωλίας ἑαυτῷ 

περιῆψε, κἂν ἐδόχει φιλότιμος περὶ τὰ χαρίσματα, μηδένα τε 

ἐζημίωσε τῶν ἀρχιερέων, κϑὶ πρὸς τὰς χοινὰς χρείας πολλὰ 

τῶν ἰδίων ἐδαπάνησε μιχρὰ ἐκ τῶν πολλῶν ποριζόμενος, χαὶ 
ε “" “Δ' ᾽ . ΕΔ ΄ , 

τὰς δαπόνας ὡς οἷόν τε ὑφαιρῶν, ἃς αὐλιχὰς οἷδὲν ὁ λόγος" 

Χχ τευστοχήσας δὲ ἐν πολλαῖς ταῖς πράξεσι, φορτιχώτερος εἷ- 

ναι ἐδόκει, χαὶ οὐχ ἔτι: δὴ ἀνεχτὸς χαὶ ἀρχιερεῦσι χαὲὶ ἄρ- 

χου μ τῇ χοινῇ περιπετείᾳ δῆθεν μὴ συμφερόμενος. Διέφερε 

δὲ χα μάλιστα ἀγαστὸς ἦν τῇ τε πρὸς θεὸν πίστει χαὶ ἐλ- 
ΝΝν , » , ϑινΨ, .] ᾽ ται χαὶ τῇ πρὸς πάντας διαπύρῳ ἀγάπῃ, δι ἧς τὰ τῶν εὐ- 

Ν ““ ᾽ὔ ᾿ ΩἿ » ΄ Α , ᾿ σεοῶν παθήματα καὶ τοὺς ἐπιχειμένους διωγμοὺς καὶ χινδύ- 

νους χαθ᾽ ἑχάστην λογιζόμενος, ἠγωνία συναλγῶν χαὶ συμπά- 

σχων πᾶσι τοῖς εὐσεθέσι, χατὰ τὸν θεῖον ᾿Απόστολον. 
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ΜΕΡΟΣ Ε΄. 

Ω “-" ,ὔ αἱ “Ὁ 

Γοῦ παναγιωτάτου χυρίου Προχοπίου ἐξωσθέντος τοῦ οἰ- 
ι 

χουμενικοῦ θρόνου, χαὶ τῆς ἐχλογῆς γενομένης ἐπὶ τὸν κύριον 
Ὁ “ ΕΣ “- 

Νεόφυτον τὸν ς΄., γενομένης τῆς παραστάσξως ἐπὶ τοῦ ἐπι- 
᾿ 

» 

τρόπου τῆς βασιλείας, καὶ ἐπιδεθαιωθείσης τῆς ἐκλογῆς διὰ 

τῶν συνήθων χχσοχδίων, τῇ ἅ. Μοΐου τοῦ χιλιοστοῦ ἑπταχο- 

χοσιοστοῦ ὀγδοηχοστοῦ ἐννάτου σωτηρίου ἔτους ἐγένετο ἡ με- 

τάθεσις τοῦ χυρίου Νεοφύτου ἀπὸ Δίαρωνείας εἰς τὸν οἰχουμε- 

νικὸν θρόνον ἐν τῷ ναῷ τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, γένο- 

μένης τῆς ἀναρρήσεως ἐν τῷ πατριχρχείῳ πληθούσης ἐχχλησίας 

ὡς νενόμισται. 

Τὸν μὲν οὖν προχειρισθέντα νέον πατριόρχην ἔσαινον οἱ 

πλείους τῶν ἀρχιερέων καὶ ἀρχόντων, χρηστὰς τρέφοντες ἐλπί- 
ι - ΄ ὯΝ , " ᾿ κ᾿ ᾿ 

δας περὶ τῶν σφίσι διαφερόντων, περιώρισαν δὲ τὸν ἐξωσθέντα 

ἐν μιᾷ τῶν Κυανέων νήσῳ τοῦ ᾿Αντιγόνου, ἀπαιτοῦντες πλῆ- 
ε δι “-- “- 3 ᾽ 

θος χρϑιλότων, ὡς δῆθεν τῶν χοινῶν ἀφελόμενον. ᾿Επιλογισά- 

μενοι γὰρ ὅσα εἰς ἀν τῆς μεγάλης ἐχχλησίας, χαὶ ταῦτα 
. 

“- ’ 

ἐν τοιούτοις χαιροῖς, καθ᾽ οὃς τὸ βάρδαρον ἁδροτάτοις τοῖς δώ-. 

νταὰ θοις ἜΡΥΘΟΝ νὰ ἐχπληροῦν ἐχ τῶν ἰδίων ἠνάγκαζον, 
γ 

ἀπογυμνῶσαι ὧν εἶχε σχοποῦντες, δίκαιον ἀγόμενοι χατισχύ- 

σαι τοῦ ἀνδρός, πάντα ἐκ πάντων ποιοῦντες, χαὶ περιελεῖν οὐ 
᾿ Ρ ἃ γ μόνα τὰ χρήματα, ἀλλὰ χαὶ τὴν δόξαν ἣν εἶχε περὶ αὐτοῦ ὁ 

Ὁ δ Ν 
λαός, πλεονέκτην χαὶ ἅρπαγα χαὶ φθορέα τοῦ χοινοῦ διαχη- 

,ΝἮἯΝἮ 

ρύττοντες - ὑπέθραπτε γὰρ δέος αὐτοὺς τῆς ἐπανόδου, χαὶ ἵνα 

μηκέτι φοθοῦνται, ταῦτα διεμιηχανῶντο, παντοίως ἀδιχοῦντες 

χαὶ καταψευδόμενοι, ὥσπερ εἰώθασι τὰ πολλὰ οἱ δεινοὶ οὗτοι 

σοφισταί, καὶ λυμεῶνες ὑπουλότατοι. ᾿Αφεῖλον οὖν ὅσα ἐχ χλη- 

βονομίας καὶ ὅσα ἐν δυσὶ ταῖς ἐπαρχίαις αὐτῷ περιεγένετο μέ- 

χρι τῶν ἑθδομήχκοντα πέντε ταλάντων, καὶ γυμνώσαντες εἰς 

τὴν ἐν τῷ ἁγίῳ Ὄρει Λαύραν ἐξέωσαν, ἐν αὐτῇ περιορίσαντες. 
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» Α ᾿ ε ἢ» 

Οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας μετεπέμψαντο μὲν ἐκ 

τῆς αὐτοῦ ἐπαρχίχς τὸν Προύσης Ανθιμον, ἀπελύσαντο δὲ 
» γ΄ ΓᾺ κα Α 

τῆς ἐν Χίῳ ἐξορίας τὸν πολύτλαν γηραιὸν Μελέτιον Νιχομη- 

“.,.- ᾿ ἦ Σ-" ΞΞ- . “» Δ Ν δείας, τῇ εἰχοστῇ ἕχτη μαΐου ἐγγράφως ἐπιτραπείσης παρὰ τοῦ 
“-- “ ΕΚ ᾿ » ᾽ - «ε ἀνθυπάτου τῆς ἐπ ἀνόδου: Ἐωδεῦθέν νοὖν ἤρξατο ἀγωνιᾶν ὑφο- 

ρώμενος τὸν προκείμενον οἷ δίχυλον ὁ Χαλκηδόνος Παρθένιος, 
ι ᾿ ᾿ 

καὶ πρὸς ἄμυναν παρασχευάζεσθαι, παραλογισάμενος περὶ τὰς 
3 ῳ ε - ᾿ - , ᾿Ξ 

ἀρχάς, τῇ ὑποστολῇ χαὶ τῶν χοινοτέρων δῆθεν πραγμάτων 

παραιτήσει χαὶ αὐθχιρέτῳ ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐπαρχίᾳ διχτριοῇ φανε- 

ρὰν τὴν ἀπαρέσχειαν χχατχστήσας, χαὶ χατ' αὐτοῦ διερεθίσας 

παγχάλεπα τὸν ἰσχύοντα. Οὐ γὰρ διὰ τῶν αὐτῶν ἀεὶ φιλεῖ 

γιχᾷν τὸν ἀντίπαλον: ἀλλὰ τὸ μὲν ἅπ ταξ φανὲν χρήσιμον οὐχ 
»' ᾽ , Ν δι ᾿ ᾿ Μ 

ὅτι ἰσχύει, τὸ δὲ καὶ πρὸς ἄλλον χαιρόν, ἀλυσιτελές, χαὶ ὡς 

εἰπεῖν ἄλλα ἐν ἄλλοι: χρα τεῖ, χαὶ ταῦτα ἐν τοῖς τοιούτοις, ἐν 

οἷς ἥτε πονηρίχ πλεονάζει, χαὶ ἀχάθεχτος ἡ ὁρμή, μήτε χα- 

νόσιν ὁριζομένη, μήτε λόγῳ ὑπείχουσα. Ὥετο γοῦν οὕτως χαὶ 

αὖθις περιγενέσ ὑδν ὡς καὶ ἄλλοτε περιεγένετο τοῦ τότΞς Νι- 

χομηδεί ίχς Μελετίου χαὶ τῶν περὶ" αὐτὸν πουδαζόντων, μὴ 

συνεννοήσας τῶν πραγμάτων τὴν μεταθολὴν, υηδὲ χαλῶ: ἐπι- 

γενομένοις, ἴσως τῆς δίκης ἀγούσης τὴν αἰτίαν, 

τὸν κύριον Προχόπιον ἐπλημμέλησε, μᾶλλον δὲ 

περὶ αὐτὴν ὅλην τὴν ἐκκλησίαν. Οἱ γὰρ ἐν τοῖς ἐκχλησιαστι- 

χοῖς διχφερόμενοι δοχοῦσι μὲν τὰ πρῶτα περὶ τῶν κοινῶν ἀ- 

γωνίζεσθαι, χατισχύσαντες δὲ οὐδὲν τῶν προτέρων, εἰ μή τι 

χεῖοον διήνεγκαν. Οὕτως οὖν πάντα λίθον χινήσας τὸ τοῦ λό- 

γου, καὶ χατισχύσας τοῦ Νικομιηδείας πρότερον ὡς τυραννιχοῦ, 

χαὶ ἐξώσας εἰς Αἴγυπτον αὐτὸς μοναρχεῖν ὕστερον ἤθελεν. .Ἀ-- 

“ἐπὶ μὲν τοὺ ἀοιδίμου πατριάρχου Γαθριὴλ, διὰ φόθον τοῦ 

ἐξωσθέντος ἐνομίζετο ταῦτα πράττειν, περιαιρῶν πάντοθεν τοῦ 

ἀντιπάλου τὰς μηχανάς, καὶ διαφράττων τὰς διώρυγας χαὶ δια- 

ειχίζων ὡς: εἰπεῖν τὴν ἐπάνοδον. ᾿Επὶ δὲ τοῦ χυρίου Προχο-" 
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πίου πρόφασιν τοιαύτην μηκέτι ἔχων, ὡς οὐ τῶν πάντων ἰδιχι- 

τέρως αὐτῷ ἐκοινώνει, ἐφωράθη τὴν ὑρόοι μοναρχίαν νοσῶν, 

χαὶ τοῦ πατριάρχου μὴ συγχωροῦντος, ἄντικρυς διεμάχετο χαὶ 

ἐπανέστη ἀναιδῶς τοὺ πρωτεύοντος, χαὶ ἐπιστήσας τὴν αὐτῷ 

παρεμοολὴν ἐπὶ μιᾶς τῶν Κυανέων νήσων, Στὴν υκηνῳ 

τινὰς τῶν ἀρχιερέων χαὶ ἀρχόντων, ἐπετοξεύετο ἀδίχως τοῦ 

δικαίου πατρὸς, πολλὰ ἄδικα χαὶ παράνομα ὑποθάλλων ταῖς 
᾽ “ 

ἀθασανίστοις ἀχοαῖς τοῦ λαοῦ, καὶ τὰ ἄνω χάτω ποιῶν ἕως 

ἂν περιεγένοιτο, ὡς χαὶ περιεγένοιτο, χαὶ ὑπήγαγε χαταχρη- 

σάμενος. ᾿Αλλ ἐπεὶ ἀηδῶς αὐτῷ ἐπειθάρχει ὁ χύριος Προχόπιος, 

χαὶ οὐ πάντα πάντως ἐδούλευεν, ὑφωρᾶτο, διὸ χαὶ παρεώρα, 

καὶ ποιχίλως παρώθει τοῦτον εἰς πτῶσιν χαὶ περὶ τοῦ διχδε- 

ξομένου τὸν οἰχουμενιχὸν θρόνον ἐσχέπτετο. ᾿Αλλὰ τὸν συμ- 

πράττοντα τέως οὐχ εἶχε ἅπαντες γὰρ αὐτῷ διαπιστοῦντες, 

χαὶ προσχεῖσθαι τῷ ἡγεμόνι Οὐγγροδλαχίας ὑπολαμθάνοντες, 

οὐκ ἔτι προσεῖχον, καὶ τὰ διενεργούμενα ἀπεχρύπτοντο παρα- 

φυλαττόμενοι. Διὸ χαὶ τὰ περὶ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ πατριάρχου 

αὐτοῦ πρότερον εἰπόντος, ἀπεπήδησαν ἔντρομοι, ἐπιθουλὴν ἡ- 

γησάμενοι, χαὶ ἀκοὴν ἀποφράξαντες, ὅσα τε ἑξῆς συνεσχέψαντο, 

εἴτε μετ᾽ ἀλλήλων οἱ ἐνδημοῦντες ἀρχιερεῖς, εἴτε καὶ μετὰ τῶν 

ἀρχόντων ἔλαθον αὐτὸν διόλου τὰ πραττόμενα ἀγνοοῦντα, καὶ 

χεναῖς ἐλπίσι τρεφόμενον. Ὥστε παρὰ τὸ εἰχὸς αὐτῷ γενομέ- 

νης τῆς μεταδολῆς, καὶ παρὰ γνώμην τῆς ἐκλογῆς ἐπὶ τὸν 

Νεόφυτον, εὐθέως οὐ συνῆχε μεταπεσόντα Κλωθοῦς τὸν ἄτρα- 

χτοὸν ἣ λέγεται, χαὶ συγχλώθειν ἐπειρᾶτο τὰ ἄχλωστα. 

᾿Αλλὰ χαὶ κατὰ τοῦ μεγάλου λογοθέτου τότε τῆς ἐκ- 

χλησίας Στεφάνου, ἤτοι τοῖς ἄλλοις χαριζόμενος, ἢ ἑαυτὸν ἐχ- 

δικῶν, ὅτι νέον ἐπὶ τῆς ἐκλογῆς ὠνόμασε, καὶ τοῖς ψηφίζουσιν 

ἑτοίμως οὐ συνηνέχθη, εὐθὺς ὀλιγωρίαν ἐπεδείξατο, καὶ μῖσος 

ἐνέφηνεν ὃ κύριος Νεόφυτος, χαὶ νεανιχῶς εἰς προὺπ τον ἐφήλ- 

λατο κίνδυνον, εἰ υὴ ὅτι ὁ ἄρχων εὐσεθὴς ἦν, καὶ πολλοὶ ὑπὲρ 
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“ ἐχχλΊ Ἵ ΄ ΤᾺ ΗΞ Σ “, ᾿ Ὁ λάρ ΄. Ξε, τῆς ἐχχλησίας συναγωνιζόμενοι, εἰς τὸ κοινὸν τῆς ἀΌης ἐ 
τα “- “Ὁ ᾿ » 

ξικνουμένης δί ἐχδικήσεως τοῦ γὰρ ἐξώλους χαὶ προώλους ἀ- 
ῃ ν ᾿ “- ὃ ΟΥ̓ Α ι ΄ ᾿ 

τασθόάλου πο λέμου χαλεπῶς σφαὸδάζοντος χαὶ μαινομένου, χαὶ 
᾽ “«», ; ἈΡΙΣ Ἀν ’ ,ὔ 7ὔ Ἷ ω ᾽ν ΞΞΕΣ , 

εἰς τρεῖς ἀρχὰς τότε συνισταμένου, Χιμαίρας δίχην τρικεφάλου, 
᾿ , 5. ΑΔ φήνη, ᾿ ᾽ Γς » Ῥ ᾽ὔ ’ὔ - 

τὸ δέος ἐφ᾽ ὅλην τὴν ᾿Οθωμανικὴν ἐξουσίαν χατίσχυς τῶν δο- 

κούντων ὡς μέγα τε χαὶ παγχάλεπον, καὶ ψιλή τις φάσις ἤρχει 

"ἀπορεσχομένοις εἰς ὄλεθρον, πολλοῦ γε χαὶ δεῖ ἀντιπράττουσι" 

χατὰ τούτων οὖν προπετήσας ὁ παναγιώτατος, υηδαμῶς τὴν 
5 -Ὸ- Α “ 2 ᾿ π᾿ ᾿ ᾽ ,ὔ : , 

ἐντεῦθεν χαταστροφὴν λογισάμενος, εἰς πολλὴν ἀγωνίαν ἐνέθαλ- 

λε, χαὶ πράγματα μὴ εἰδὼς τοῖς νοοῦσι παρεῖχεν ὑπὲρ αὐτοῦ 

ἀγωνίσασθαι, γνώμην τυχόντος τοῦ ἄρχοντος εὐγνώμονά τε χαὶ 

εὐσεθῆ, ὥστε ἀνεχομένην τῆς ὀλιγαρχίας χαὶ ἀπιδοῦσαν εἰς 
, , - Ν; “ - 

διαλλαγάς, πρζως διενεγκεῖν χαὶ μηδέν τι αὐτῷ φλαῦρον δια- 

πράξασθαι. Ἤρχει γὰρ πρὸς ἄμυναν τοῖς χρατοῦσιν ἀντιπράτ- 

τοντα σφίσι τὸν πατριάρχην κατειπεῖν" ὅ τε γὰρ ὑπέρτατος 
» ἜΣΕΙ ΟΡ 7, ᾿ ὥ ἜΣ ὝΌΥ άπ κά τ , ᾽ , 

ἐν Βουλγαρίᾳ καὶ γενικὸς ἀρχιστράτηγος ἠγάπα αὐτόν, καὶ 

πρὸ αὐτοῦ χαὶ μετ᾽ αὐτὸν ὁ στρατηγὸς τῆς ασαραθίας ὡς 
«Ὰ Μ ΟΡ ὡ ᾿] « ἈΣΤῊΝ ε » 7 » ΝΟ Ξ ν " ᾽ -" υἱὸν ἔστεργε. καὶ ὁ τῆς Οὑγγροδλαχίας ἡγεμὼν θεῖος αὐτοῦ 

ὦν, καὶ ἔντιμος ἦν αὐτοῖς καὶ πιστὸς, διά τε τὸ περιὸν αὐτῷ 
- .».» ε 7ὔ Δ ΩΝ ἣν , ᾿ 

τῆς φρονήσεως χαὶ ἀόχνου ὑπουργίας, καὶ δι’ ἣν εἶχε τότε ἀ- 
ἮΝ , " ᾽ ΚΞ “- ᾿ ᾽ "Ὁ 

ξίαν διάχτορος πρὸς τὰς ἀρχὰς τῶν ναυτιχῶν, χαὶ ἀντιφωνητοῦ 

προσεδρείαν τοῦ πρὸς πατρὸς θείου πρὸς τὰς ὑπερχειμένας καὶ 

μείζονας. ᾿Αλλὰ καὶ τοιοῦτος ὧν οὐχ ἠθέλησε προαρπάσαι τὸν 
᾿ , ΕῚ Ἂν ᾿ δὲ τς , “- καιρόν, καὶ πρίν τι χεῖρον παθεῖν ἀντιδοῦναι, καίτοι προνοῶν, 

οἷος αὐτῷ ἀποθαίη, τοῦ καιροῦ ἐπιτρέψαντος, ὁ ἀντίπαλος" οὐ 

γὰρ ἁπλῶς τῶν ἀντιπολιτευομένων αὐτῷ ἐδόκει, ἀλλὰ πατριάρ- 
ατ ᾿ 4. ΄ " »ὰ , - χῆς ἦν, καὶ σχῆμα περιέχειτο πάντων αἰδέσιμον, καὶ τὰ τῆς 

ἐκκλησίας ἐπὶ τούτῳ ἐσάλευεν, ὅτε χαιρὸς βαρύτατος ἦν, χαὶ 

στόματα ἐχθρῶν ἦσαν ἀπύλωτα, ἥ τε ταχεῖα μεταθολὴ τοῖς 

καχοῖς, μυρίας χαθ᾽ ἡμῶν παρεῖχε προφάσεις, δεινοί τε οἱ χρα- 

τοῦντες, ἐφ᾽ οἷς τὰ τῆς πτώσεως ἂν διήνεγχε πρὸς ἄμυναν ᾽ Ὁ ἣ » 
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, 

χαὶ τὸ ὅλον μηδένα βλάψαι οὐχ ἠνέσχετο εἰς ἅπαν τὸ πρόσω- 

πον τῆς ἐκκλησίας, ἐφ᾽ ὅσον διχτείνει ἡ θεὼ ωὡρία τῶν τοιούτων 

φαίνεσθαι υχχόμινος τῷ πατρι ἄρχῃ χαὶ δοχεῖν φι) λέχδιχος χαὶ 

χαχοποιὸς, τῶν πλειόνων τὰς αἰτίας ἀγνοούντων, ἑλόμενος πα- 
Ξ «- χὰ δ ἈΝ , » 

θεῖν τι μᾶλλον ἢ πρίν τι δρόσαι χαχόν. Εγένετο δὲ χαὶ χοι- 
, 7 Ν Ζ᾿ω» ϑνο σ τς ἐδ Κα ϑ δ το "» Ἔ ἕξ 

νοτέρα συνέλευσις ἐφεξῆς ἀρχιερέων χαὶ. ἀρχόντων, ἐν ἔδοζεν 
" , ᾿ ὃ δ ,ὔ ,ὔ , ΠΗ 

ἀνανεώσασθαι τὰ διὰ βασιλείου κεραίας περί τε ἐ 
Ρ 

λογῆς καὶ ἀπαρχοιάστου προχειρίσεως τοῦ οἰχουμιενικχοῦ πα- 

τριάρχου, χαὶ γϑνιχῆς ἐπιτροπῆς τῶν χρηματιχῶν τοῦ πατριαᾶρ- 

χείου, καὶ ἐγχαθιδρύσεως τῆς παρενδημούσης δεκάδος. Διὸ καὶ 

ὡς ἔθος ἱχετιχὸν ἐνυπόγραφον χατεστρώθη, πάντων ἐξαιτουμέ- 

νων δουλιχῶς τὰ πρότερον βασιλικῶς ἐπιχορηγηθέντα ἡμῖν ἐ- 

λέη χατὰ διχαιοπραγοῦσαν εὐμένειαν τῶν χραταιῶν τ τ; 

χων τοῦ ἄναχτος, ἐπιδορχθευθῆναί τε καὶ αὖθις καὶ ἐπιθεθαιω- 

θῆναι διὰ διπλώματος ἐπισημσνθέντος τῇ βασιλείῳ χερα κακία εἰς 

πρᾶξιν χαὶ ἐνέργειχν ἀπαράτρεπτον, ἔμμονόν τε χαὶ ἀσφαλὴ 

διατήρησιν, ὡς λυσιτελῶς κελεύει, νομίμως τε ὥριστο, τὴν χοι- 
} 

νωφελὴ εὐταξίαν βασιλιχῶς συνιστῶντα, χαὶ συνέχοντα. Κα- 

θήπτοντο δὲ ἐν τῇ ἐχθέσει τῆς ἱκεσίας καὶ διέδαλλον τὸν χύ- 

ριον Προχόπιον ὡς παραθάτην χαὶ ὀλιγωρητὴν τῆς βασιλείου 

ταύτης διαταγῆς χαὶ νομοθεσίας " εἰς τοσοῦτον γὰρ τὸ δέος 
“« » ᾿ἣδ ", τ ΑΞ 

τῆς ἐπανόδου τούτους ἐξέστησεν, ἥκιστα συνορῶντας, ἢ μὴ 
, ξ- τω ᾿ ς “νι ΝΣ Α 

βουλομένους συνιδεῖν τὸν ἑπόμενον κίνδυνον. Ὡς δὲ τὴν περι- 

χοπὴν τῆς ἀναφορᾶς ταύτην ἑώρχχεν ὁ τότε τῆς ἐχχλησίας 
, , Γαι , 9 “- “ Ν 3) 

υέγας λογοθέτης Στέφανος, ἐξεούησεν: εἰ ἀνελεῖν τὸν ἄνδοα 

Βούλεσθε ὑῆτν το βουλομένοις διαχειρίσασθαι, τὶ ὅτι τὸ αἷμα 

αὐτοῦ ἐφ ἡμᾶς ἐπάγειν βουλεύεσθε; ἀθῷοι ἡμεῖς τοῦ διχαίου, 
Ὗ , δ᾿ ς ς΄ ᾽ : ἣΝ - “σπεοιξ ΄-» ὑμεῖς ὄψεσθε! Αἰσχυνθέντες οὖν οἱ ραδιοῦργοι περιεῖλον ταύτην 

"Ν ΘὲΞ ΕΣ Ως γοι “τὴν ὄδιχον διχόο σιγήν, χαὶ ἐξαιρεθέντος τοῦ δηλητηοίου, τὸ λοι- 

πὸν πρὸς τὸν σχοπὸν διεύθυναν καὶ χοινὴ χατεσφράγισαν" ἐ- 

πηνέθη δὲ ἐπ αὐτῷ παρὰ τῶν πολλῶν ὁ ρηθεὶς λογοθέτης, 
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ι » Α Μ φ . ᾿ ΕΣ 

καὶ εὐχὰς ἔλαόε, τοῦ διχαίου προστάτης φανείς, καὶ τὸν ἐγχε- 

χρυμμένον δόλον ἐχχαλύψας, παρρησίᾳ ἐξελέγξας τὴν μιαιφο-- 

νίαν τοῦ ἀνοσίου ρᾳδιουργήματος, χαὶ τῆς ἐπιθουλῆς ἀπαλλά- 
ρα Α ἘΠ δλ 5, ΞΟΌ , ἝΞ ΕΥ ΑΕΣ ὙῊα Ῥ ε 
ξας τοὺς πλείονας, οἱ ἐν τοῖς τοιούτοις μήτε τῆς Τουρχοαρα- 

Θικῆς διχλέχτου ἅλις ἐπαΐουσι, μήτε σχευορραφίας συνιέναι ὡς 
, ι ᾿ “2 ἢ Ξ " , ’ὔ 

τάχος, χαὶ πλοχὰς καχεμφάτων ρημάτων χαὶ λόγων δολίων 

διαλύειν ἰσχύουσι, καὶ τοῦ κινδύνου τὸν ἀθῶον ρυσάμενος. Ὁ 

γὰρ παναγιώτατος κύριος Προχόπιος 1 προδή λως καὶ ἀναντιρρή- 

τως τὸ χατὰ τὸ «Ψνθ΄. σωτήριον ἔτος ἐπὶ τοῦ ἀοιδίμου πα- 
ι Π ᾿, » “ 5 ἣΝ 

τριάρχου Σεραφεὶμ. περὶ προχειρίσεως τοῦ οἰχουμενιχοῦ ἐχδοθὲν 
, . ᾿ , Δ ᾿ .» 

χαὶ διὰ βασιλιχῆς χεραίας ἐπισημανθὲν διάταγμα, εὐθὺς ἐξε- 

ἀεηβηίκα ἐξ ἰδίων ἀποδοὺς πάντα τὰ ἐπὶ τῆς προχειρίσεως 
» “" ᾽ Ρε .Ν “« » , 

αὐτοῦ ἀναλώματα, τά τε περὶ τῆς ἐνδημούσης τῶν ἀρχιερέων 
᾿ , ᾿ ΡΞ ἮΝ ο ᾽ 

δεκάδος ἐντάλματα ἀχριθῶς διετήρησε, καὶ τὰ περὶ τῆς ἐπι- 

τροπικῆς διενήργει προστάγματα. ᾿Εδόχει μέντοι τὴν ἄθεσμον 

καὶ ἔκτοπον χολούειν εὐλόγως ἐπιτροπάρχειαν, καὶ τὰ παρὰ 
ἈΠ 7 τ ΘΕ, πῆς - ΄΄. δ ΒΨ ΤῊΝ ἜΣ ᾿ ΜῊ 

τὴν νομοθεσίαν ἀπείργειν τολμήματα" ἡ γὰρ πρὸς τὸ συμφέ 

ρον τῆς ἐχχλησίας δ᾽ εὐλόγων κεφαλαίων ὁρισθεῖσα ἐπιτροπική, 

δοκοῦσα τὴν ἐχχλησιαστιχὴν ἔννομον καὶ σύνναον τῇ εὐπαρρη- 

σιάστῳ πρὸς θεὸν συνειδήσει τῶν ἱερῶς ἐν ἱεροῖς ὑπουργούντων 
᾿ 

συνιστᾷν καὶ χρατύνειν, χαὶ πρὸς τὰς ὑπονοουμένας τυραννίας 
ς 

χ τὴν ἑπὶ τὸ ἀντίθε- ο 

δὲ ὀλιγαρχίας μορφὴν 

ἐμμένειν τοῖς ὁρισθεῖσιν 

δ 

διαμάχεσθαι καὶ ἐναντιοῦσθαι, εὐθὺς χρ 

τον ἐξετράπη, τῇ μὲν ὀχλοχρατίας, τῇ 

μεταμείθουσα, χαὶ μετχαδαλλομένη, χαὶ 

ἥχιστα βουλομένη. Διὸ χαὶ ἐξ αὐτῆς οὐδὲν ἡ ἐχκλησία ἀπώ- 

νατο, θορύθους δὲ καὶ ὕδρεις, ἀπηνείας τε καὶ ζημίας, εἰσὶν οἱ 

τῶν ἀρχίερεων ἐχτόπως ἀπέλαθον, ἀλλὰ χαὶ τὸ κοινὸν ἐλπίδα 

ἔχον χρηματικῆς οἰχονομίας προσεζημίωτο, χαὶ χρέεσι βαρυ- 

τάτοις ὑπέπεσεν. ᾿Εντεῦθεν οὖν οἱ μὲν ἀρχιερεῖς διέδαλλον τῶν 

λαϊκῶν τὴν ἐν τοῖς ἱεροῖς τόλμαν, καὶ ἀνεπιστήμονα ἐχάλουν 

τὴν οἰκονομίαν, χατολιγωροῦντες τῆς προπετοῦς αὐτῶν φιλαρ- 
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χίας, καὶ τῆς ἀδίκου πλεονεξίας μεμφόμενοι. Οἱ δὲ ἄῤχοντες 

ἐν αὐτοῖς διαφερόμενοι, δεδοικότες δὲ χαὶ τὰς τοῦ ἡγεμόνος 

Οὐγγρούλαχίας ὀργάς, ἀπεχρύπτοντο. Διῃσχύνοντο δὲ χαὶ τῶν 

χειρωναχτῶν χαὶ ἐμπόρων οἱ πρόχριτοι, χαὶ οὐχ ἔτι σοθεῖν διὰ 

τῆς ἱερᾶς αὐλῆς ἀπετόλμων, οὐδ᾽ αὐχεῖν ἐπὶ τῇ ἀξιώσει, ὡς 

εἰώθασι πρότερον, ἐπίτροποι τοῦ χοινοῦ, χαὶ οἰκονόμοι τῆς ἐκ- 

κλησίας ὑπερσεμινυνόμενοι. ᾿Εντεῦθεν οὖν ἐξ ἀκολασίας σωφρο- 

νιζούσης τῆς ἐπιτροπικῆς, οἱ ἀχολασταίνειν θέλοντες, τὰς αἱ- 

τίας τῆς ὑεταθολῆς ἐπὶ τὸν χύριον Προκόπιον περιῆψαν, καὶ 

εἰς τοῦτο παροινίας παρήλασαν, ὥστε χαὶ πρὸς τὸν βασιλέα 

διαβάλλειν παραθάτην τῶν συνθηχῶν, χαὶ χαταφρονητὴν τῶν 

βασιλικῶν διαταγμάτων ἀσεθῶς ἐγχαλοῦντες, καὶ διαμαρτυρεῖν 

θέλοντες. 

Ἡ μὲν οὖν χοινὴ ἱκεσία ὑπὲρ τῶν ἵλαρῶν ἀνενεχθεῖσα τῇ 
᾽ εἰκοστῇ δευτέρᾳ ᾿Ιουλίου ἀπεδόθη τῷ χράτει. Ὃ δὲ δικαιοπρα- 

γὴς καὶ φιλάνθρωπος ἄναξ, εὐμενῶς ἀποδεξάμενος προσεχυρώ- 

σατο τῶν προκατόχων αὐτοῦ τὰς ἀποφάσεις καὶ τὰ ἐντάλματα, 

νέον ἐπιδοὺς διάταγμα. Ὃ δὲ παναγιώτατος τὸν Χαλχηδόνος 

Παρθένιον εἰς Χάλχην περιώρισεν, ἀπειπάμενος αὐτῷ τὴν μετὰ 

πολλῶν ὁμιλίαν καὶ εἰς βασιλεύουσαν ἄφιξιν. Ποτνιώμενος γοῦν 

ἐχεῖνος τῆς ἀδίχου τοῦ ἰσχύοντος βίας ἀναιτίως διώχεσθαι, καὶ 

ἐκ διαχένου ὑπονοίας τοῦ πατριάρχου παραλόγως διωθεῖσθαι, 

εἶχε μὲν τῶν ἀρχόντων τινὰς συνηγοροῦντας, καί τινας τῶν 

ἀρχιερέων ἀπαρεσχομένους τῇ βία, ὅτι παραλόγως εἰς πράγματα 

ἐμθάλλει τὴν ἐκκλησίαν ὁ πατριάρχης ὑποτονθορύζοντας, οὐκ 

ἐξέφυγε μέντοι τῶν ἀρκύων, οὐδ᾽ ἀπελύθη περιορισθείς. 

᾿Αλλὰ χαὶ τῶν ᾿Αγιοριτῶν βαρυτάτοις τοῖς χρέεσι κατα- 

πιεζομένων χαὶ δυσφορούντων, ἐχεῖ μὲν παραπληχτισμὸς καὶ 

διχόνοια ἦν, ἐν δὲ τῇ μεγαλῃ ἐχχλησίᾳ χαταθοαὶ καὶ ἐνοχλή- 

σεις, τῶν δανειστῶν ἀπαιτούντων ὧν μὲν τόχους, ὧν δὲ χαὶ 

χεφάλαια. ᾿Εντεῦθεν οὖν τὸ χαχὸν ἀρξάμενον ἐξ ἐνδείας, ἐπὶ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. 24 
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νέγα προήχθη ἐκ προσωποληψίας τοῦ διχάζοντος. Τῶν γὰρ 
πολλῶν διαφερομένων μετὰ τῆς Λαύρας, ὡς μὴ ἀποπληρούσης 

τὰ ἐπιοάλλοντα, δόξαντα προαρπάζειν τὴν δίχην χαὶ ἑτερο- 
ζυγεῖν τὸν παναγιώτατον, ἀπεώσαντο ἀφ᾿ ἑχυτῶν οὐχ ὡς οἰχου- 
μενιχὸν, ἀλλ ὡς Λαυριώτην ἐπιδιχάζοντα οἱ λοιποὶ τῶν ᾿Αγιο- 

ριτῶν. 

Ἔν αὐτοῖς δὲ χαὶ τὸ σχολεῖον τοῦ Ὄρους, ὅπερ μετὰ τὸν 
χ Μεσόῤδου Νιχόλχον ἡμροίρησε μὲν ἀνδοὺς τελεω τέρας ἐπιστη- 

μονιχῆς ἕξεως, ε εἶχε δὲ ἐ εξῆς ΕΨΕΗΝ ἐπιμελητὰς τῶν 

λογιχῶν ἕξεων, τῶν ἐπιστημονιχῶν οὐχ ἀδαήμονας μαθημάτων, 

πατριαρχιχῆς κηδεμονίας χαὶ τῆς τῶν φιλογενῶν χαὶ φιλολό- 

γῶν συνδρομῆς μὴ παντάπασιν ἀποστερούμενον, μηδεμιᾶς ἀξιώ- 

σας προνοίας, τοὐναντίον δὲ ἀχαίρως ἐπιτιμήσας τὸν ἐν αὐτῷ 

διδάσκαλον, τούτου αὑτῷ δύσνουν καταμαθόντος τὸν προστά- 

τὴν, ταχέως τε ὑποχωρήσαντος, χαὶ τῶν μαθητῶν διασπαρέν- 

τῶν, ἀπέκλεισεν ἤδη χαὶ ἐρήμωσεν ὁ παναγιώτατος. Αὐτὰ 

ταῦτα ἔπαθε χαὶ ἡ ἐν Πάτμῳ σχολή ἀλλὰ ταχέως ἀποχα- 

τέστη. Ἢ δὲ ἐλθῇ τῷ πατριαρχείῳ ἐνταῦθα εἰσέτι διακαρτερεῖ 

παντοίως ἐπὴρ εαζομένη, τὰ λοίσθια πνέουσα. 

Ἀρχομένου δὲ τοῦ χιλιοστοῦ ἑπταχοσιοστοῦ ἐννενηχοστοῦ 

σωτηρίου ἔτους χαὶ αὖθις προσταγὴ περὶ ναυτικῆς ἀνδρολογίας 

ἐγένετο, χαὶ τῶν παραλίων ἐπαρχιῶν μιηχέτι δυναμένων ἀνδρο- 

λογεῖν, χρήματα, συλλεξαμένων, ἐμισθοῦντο πλείονας τῶν ἐν 

ταύτῃ τῇ πόλει: δι ἀμηχανίαν βίου ναυλοχεῖν αἱρουμένων, συ- 

νέπραττον δὲ καὶ ἐδοήθουν οἱ ἐνδημοῦντες ἀρχιερεῖς πρὸς τὴν 

ἀνάγκην, τὸ ἐπιθάλλον ἑχάστῃ ἐπαρχίᾳ συνεισφέροντες. 

᾿Εξορισθέντος δὲ χατὰ Μάϊον υμῆἦνα τοῦ μεγάλου λογοθέ- 

του Στεφάνου δι ὁρμὴν ἄλογον τοῦ αὐτῷ θείου αὐθέντου 

Οὐγγροδλαχίας, ἐπανέλαθς τὴν μεγάλην λογοθετίαν ὁ Μάνος 

Αἰλέξανδρος. Μετὰ μιχρὸν δὲ αἰτήσας διὰ γραμμάτων ἔλεος 
᾿ 

παρὰ τῆς ἐκχλησίας ἐτήσια ἔξοδα ὁ χὺρ Προχόπιος, θλίψεις 
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ἀπέλαθε" καὶ πολλὰ ἂν ἔπαθεν ἐν τῷ πύργῳ τῆς Λαύρας κα- 

θειρχθεὶς παρὰ τῶν σταλθέντων, τοῦ τε μεγάλου σακελλαρίου 

καὶ ρχϑδούχου τῆς χὐλῆς, ἵν ἀποδώσῃ δώδεχα ἔτι τάλαντα, 

εἰ μὴ ὃ εὐσεθὴς ζῆλος τῶν ὁσίων τῆς Λαύρας διεχώλυσε τὴν 
ΕΑ ι ’ Φ “- » δ ᾽ 

ἄνομον χαὶ παράλογον βίαν τῶν ἀδίχων ἀπαιτητῶν. 

᾿Αλλὰ τὸν μὲν παναγιώτατον κύριον Προκόπιον καταπα- 

λαίσας οὐχ ἔτι ἐφοθεῖτο ὁ διάδοχος. Ηνώχλει δὲ αὐτὸν καὶ 

συνέστρεφε, χαὶ τῆς ποθουμένης εὐημερίας ἀπολαύειν οὐκ ἀνεῖχε 

τὰ ἐπὶ: τῇ προχειρίσει αὐτοῦ χαὲ τοῖς διαπληχτισμοῖς γενόμενα 
᾽ὔ ᾽ὔ , -᾿ ε - 7 Μ 

πάμπολλα διαπανήματα, ἥ τε τῶν ᾿Αγιοριτῶν γενναία ἔνστα- 

σις. Παντοίως γὰρ διενεργήσας χαὶ τεχνιτευσάμενος, ὥστε ὑπα- 

γαγεῖν καὶ κατὰ τὴν αὐτοῦ γνώμην ἀναδασθῆναι τὰ παρ ἐκχεί- 
! 

Ἶ 
νων ὀφειλόμενα, καὶ ὅλως ὑποτάξαι, ὥστε ἄγειν χαὶ φέρειν τὰ 

αὐτῶν, τέως ἀπειθούντων, ἀναφορὰν κατ᾽ αὐτῶν πρὸς τοὺς 

χρατοῦντας δέδωχεν, ἐγκαλῶν χαὶ ὀργὴν κατ᾿ αὐτῶν ἐρεθίζων. 

Αὐ᾽λλ οὐδὲν ἤνυσε, μᾶλλον δὲ χαταπλήξας αὐτοὺς ἀποπηδῆσαι 

ἐξ αὐτοῦ ἠνάγχασεν" ὥστε καὶ διὰ βασιλικῆς προσταγῆς περὶ 

χρηματικῶν τοῦ Ὄρους μηκέτι ἐπιδιχάζειν τῆς ἀπολύτου χα- 

τὶ αὐτῶν ἐξουσίας παραιτησάμενος. ᾿ΕἙπομένως δὲ ἐπιδοὺς ἱχέ- 

σιον χαὶ περὶ ἀπολύτου χαθόδου τῶν ἀρχιερέων παρωράθη, 

ἀσύμφωνα τοῖς ἐν τῇ γενικῇ ἀναφορᾷ περὶ ἀνανεώσεως τῶν 

ἱλαρῶν αἰτησάμενος. ᾿Επέκειτο δὲ αὖθις τῷ προχατόχῳ αὐτοῦ 

Προχοπίῳ τὰ δώδεχα τάλαντα ἀπαιτῶν: χαὶ τὴν πνευματικὴν 

τέως στιλθώσας ρομφαίαν ἔγραψε καθαίρεσιν, διχμηνύσας, εἰ μὴ 

σπεύσας ἐκ παντὸς τρόπου ἀποδώσει τῷ διορισθέντι ἐξάρχῳ τὰ 

ρηθέντα τάλαντα, καθαίρεσιν ὑποίσεται, χαὶ ἀποτόμως τῆς 

ἀξίας χαὶ στάσεως ἐκπεσεῖται. ᾿Απεστάλη οὖν ταῦτα τὰ γράμ- 

ματα κατὰ μῆνα σεπτέμοριον εἰς τὸ ἅγιον Ὄρος. 

Κατ αὐτὸν δὲ τὸν να φονευθέντος τοῦ τῆς Οὐγγρο- 

Ὀλαχίας ἡγεμόνος Νικολάου Μαυρογένη, χαὶ τῆς περιουσίας 

αὐτοῦ δημευθείσης, πάλιν ἐνοχλήσεις ἔλαθεν ὁ παναγιώτατος, 
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δὶ αὐτοῦ ἀνερευνωμένων τῶν λανθανόντων χρημάτων τοῦ ἀ- 

ποκτανθέντος, καὶ τῶν δανείων ὅσα αὐτοῦ τε καὶ τῶν συγγε- 

γῶν αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐχχλησιαστικοῖς. ὑπῆρχον παρὰ τοῦ πατρι- 
ΡΣ » , Ε “ δ᾽ " ὃς " - «οἷν . 
ἄρχου ἀπαιτουμένων. Ἔθος τοῦτο δὴ τὸ ὃεινὸν ἀρξάμενον ἐπὲ 

3: » ἣΝ, Α ι ᾿ Α ᾿ , " 

τοῦ “ἀοιδίμου Σαμουὴλ, καὶ κατὰ μιχρὸν ἐπισχύσαν, τὰ λανΞ 

θάνειν νομιζόμενα τῶν χρημάτων χαὶ χτημάτων τῶν δημευο- 

μένων χριστιανῶν, διὰ τοῦ πατριάρχου προσαπαιτεῖσθαι, ἐπιτι- 

μῶντος τοὺς χρύπτειν τι ὑπονοουμένους, εἰ μὴ πάντα φέροντες 

ἀποδώσουσι τοῖς ἀπαιτοῦσι, διενεργεῖται ἤδη ἀπαραιτήτως χαὲ 

χαλεπῶς, πάντοθεν καταδυναστευομένων ἀνιλεῶς τῶν συλου- 
, ᾿ ΕΝ δὲ - ΞΖ ὃ ΕΒ ν ΝΜ ὃ μένων φέρε: δὲ τοῖς πάσχουσι δυσανάσχετον ἄλγημα, οἰχιῶν 

» ,ὔ }] Ἷ “- ι ᾽ὔ 

ἐκπίπτοντας, καὶ στερουμένους τροφῆς, χαὶ γυμνουμένους ἱμα- 
᾿ 5 Ν ᾿᾽ , ε “Ὁ 

τίων, καὶ πάντα ἐχκ πάντων ἄρδην ἀφαιρουμένους, ὑπὸ τοῦ 
ἰδί ἘΡῪ ΕΓ ΘΕ ΡῪ ἢ Ὡς Δ ἊΝ ; λύθ ἌΡΑ, ; δά; - Ψ Ἀ ί 
ἰδίου πατρὸς καὶ ποιμένος, ἐν λύθροις καὶ δάκρυσιν ὄντας πνίς 

».» ᾽ὔ [} 7 ον Μ“) ΕΥ̓ ᾿ Α 

γεσθαι δι ὑπόνοιαν, ἀπαιτουμένους ἔτι ἤτοι ὅσα ἀπὸ δεινῆς 

οἱονεὶ τῆς πυρχαϊᾶς περιτωθέντα διέλαθεν, ἢ ὅσα υηδ᾽ ἔχουσι. 
᾿ ΄ὔ ΄, Νι, “ ε , -" Α ᾿ , Καὶ δημίων χείρων δήπου αὕτη ἡ βάσανος: τῶν μὲν γὰρ μέ- 

χρι τοῦ σώματος, τοῦ δὲ χαὶ χατ' αὐτῶν τῶν ἁπαλῶν πνευ- 
, ᾿ ᾿ 5 ᾿, ᾿ ᾿ “Ὁ " Ὧν νΝ 

μάτων ἐπισείεται τἀπιτίμια. Ἔπι τοσοῦτον φεῦ, δ᾽ ἤλασεν ἡ 
7, [2 »" “ ᾽ " : “ὦ .8, 

βία, ὅρον μὴ ἔχουσα, ὥστε οἰμωγῶν, ὀλοφυρμῶν, καὶ δαχρύων; 

ἀλλὰ δὴ καὶ αἱμάτων αὐτῶν, καὶ τῆς ἀπανθρώπου θηριωδίας, 

ἔθνη καὶ φυλάς, οἰκίας καὶ πόλεις, μέλεθρα καὶ ἀρχεῖα, ἀλλὰ: 

καὶ ὀπὰς καὶ ἄντρα γῆς ἐνταῦθα ἐπλήρωσεν. 

Ἔν δὲ τῷ ἐφεξῆς μηνὶ ἐκ τοῦ Αἰγαίου πελάγους ἐπα- 

γελθὼν ὁ βασιλιχὸς στόλος, χατῆρΞ συνεπαγόμενος ἐχεῖθεν λῃ-: 
, πεν ᾿ Ω «. ε«»», ἃ " ᾽ 

στείας ἄνδρχς ἐπέκεινα τῶν ἑξήχοντα, οὗς μὲν ἐκ φορτηγῶν 
Ν . ΓΞ Ω 

πλοίων, οὃς δὲ χαὶ ἐκ τῶν νήσων παρανομώτατα ἁρπασθέντας, 

πάντας δῆθεν ἑαλωκότας ὡς πολεμίους, χαὶ ἐπὶ τούτοις θρι- 

αμθεῦσαι ἠτήσαντο, τοῦ ναυάρχου τῶν Καρχηδονίων μάλιστα 

ἀλαζονικώτερον παραφρονήσαντος. Καταπολεμηθέντας γὰρ τρι- 
αι 

ἄκοντα ὅλα πλοῖχ ὑπὸ ἑνὸς ἑλληνικοῦ, μάλιστα σμικροτάτου, 
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αἰσχρὸν μὲν διομολογεῖν, ἀλλ᾽ εὔγνωμον θύειν τούτους σωτή- 

ϑια. ᾿Επιτεχνᾶσθαι δὲ τὴν ἐχεῖθεν φυγὴν καὶ σωτηρίαν θρίαμ- 

θον, ἀφροσύνης ἔργον οἰομένους τὴν αἰσχύνην συγχρύπτειν, ἐπι- 

θύειν δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ ἄνδρας ἀθώους, ἀπονοίας τῆς ἐσχάτης ἀδί- 

κημα. Ἧχον ἀλλ᾽ οὖν ἐπαγόμενοι τινὰς ἁλιευτικὰς λέμθους χαὶ 

φορτηγὰ πλοῖα δύο, καὶ γραμματοκομιστήν τινα χαὶ ἕτερον 

ὑπὲρ ἄλλης χρείας διάχτορα πρὸς τὸν αὐτοῖς πολέμιον Λάμ- 

προν, ὑφ᾽ οὗ νικηθέντες, ὅτι μὴ τέλεον διεφθάρησαν, θριαμ- 

Θεῦσαι ἀναιδῶς ἐξητήσαντο, χαὶ τοὺς γενναίους τῷ ὄντι χαὲὶ 

ἀθώους ἄνδρας ἀπήγαγον" χαὶ τούτων δὴ τοὺς μὲν τῇ εἰχο- 

στῇ ἑθδόμιῃ ᾿Οχτωθρίου ἀπηγχόνισαν, χρεμάσαντες ἀπὸ χεραιῶν 

μετὰ Ῥωσσικῆς σημαίας ἐν. ταῖς ναυσὶ τῶν Καρχηδονίων, τοὺς 

δὲ τῇ εἰχοστῇ ὀγδόῃ χατέσφαξαν ὑπὸ δημοσίᾳ περιαγωγῇ ἐν 

ταῖς πύλαις χαὶ ρύμαις ταύτης τῆς πόλεως, ὅπου οἰκοῦσι χοι- 

στιανοί, τάχα ἡμῖν ἐπεχδιχούμενοι. Περιῆγον δὲ χαὶ ἱστάμε- 

νοι ἐφ᾽ ἑκάστης πύλης ἢ ρύμης, τὸν πρώτως ἀγόμενον χατέ- 

σφαττον, ἵνα τοὺς λοιποὺς θεασαμένους τὰς σφαγὸς φοθίσωσι, 

τῆς εὐσεῦδείας παρασαλεῦσαι μηχανώμενοι οἱ παράνομοι, ἐφ εἷς 

χάστου προσλαλοῦντες, ἣ ἔθος αὐτοῖς, καὶ πρὸς ἀσέόειαν πα- 

ρακαλοῦντες, ζωήν, πλούτη, τιμάς, καὶ πάντα τὰ αὐτοῖς ἀγαθὰ 

νομιζόμενα, τούτοις ὑπισχνούμενοι. ᾿Αλλὰ δόξα Χριστῷ τῷ 

θεῷ, τῷ βασιλεῖ τῶν αἰώνων καὶ ποιητῇ τῷ ἐν παντὶ καιρῷ 

καὶ πάση γενεᾷ θριαμδεύοντι! οὐδένα γὰρ ἐσάλευσαν, ἀλλὰ 

πάντες φαιδροὶ μετὰ χρείττονος ἐλπίδος, ὅτι ὑπὲρ Χριστοῦ χαὶ 

τῆς ἀληθοῦς εἰς αὐτὸν πίστεως θνήσχουσι, γενναίως διεκαρτέ- 

βήσαν, χαὶ μαρτυριχῶς ἐδοξάσθησαν οἱ μακάριοι. Κατήσχυναν 

οὖν δαίμονας, χατήσχυναν τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ, ὕψωσαν 

χέρας χριστιανῶν, ἐφαίδρυναν πρόσωπα, καὶ καρδίας διεθέρμα- 

νον τῶν πιστῶν πρὸς τοὺς ἀγῶνας τῆς πίστεως τῷ ἐκχεομένῳ 

αὐτῶν ζέοντι αἵματι, ἐν ἡμῖν πρὸς αἰσχύνην δῆθεν, καὶ πτοίαν 

σφαττόμενοι, ἡμᾶς τῇ δαψιλεῖ τῆς πίστεως γάριτι κατελάμ- 
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πρυναν" νέοι γάρ, γέροντες, παιδία, καὶ ἁπαλὰ γύναια εὐθαρ-- 

σῶς περιϊστάμενοι, καὶ τῶν θυρίδων προσθλέποντες, καὶ ταῖς 

εὐχαῖς ἐπὶ τὸ μαχάριον αὐτῶν τέλος συναγωνιζόμενοι, θανά-- 

του δι αὐτῶν ὀλιγωρεῖν ἐπερρώσθησαν. Ἔτι γὰρ ἔναυλον ἔχουσι 

τοῦ γενναίου ἐχείνου ἀλείπτου τὴν φωνήν: ὕπνος ἡμῖν ἀδελ- 

φοὶ ὁ θάνατος, μηδεὶς δειλιάτω μηδεὶς φοδείσθω θνήσχομεν 

ἵνα ζήσωμεν: ὑπνώσωμεν ἵνα ἐγερθῶμεν: ὑπὲρ Χριστοῦ θνή- 

σχομεν᾽ Χριστὸς ἡμῖν ἡ ζωή, χαὶ ἡ ἀνάστασις" χαρά, χαρά, 

χαρά, ἡμῖν! Οὗτος γὰρ ὁ μαχάριος τελευταῖος ἐπαγόμενος 

πλησθεὶς πνεύματος οὑτωσὶ ἐπεφώνει, ὅλως ὧν περιχαρής, ὅ-- 

λως φαιδρός, ὅλως ἀδεὴς χαὶ ἄτρεστος, ἐπιστηρίζων τοὺς πάν- 

τας, καὶ ἐπιθαρρύνων πρὸς τὸ μαρτύριον, ὃς χαὶ τελευταῖος ἐν 

μέσῃ τῇ ἀγορᾷ τὸν χαλὸν δρόμον ἐπλήρωσε διὰ ξίφους, μετὰ 

τοὺς ἄλλους σφαγείς, πλήρη παραλαθὼν μαρτύρων χορόν, καὲ 

εἰς Χριστὸν ἀναδραμών. Οὕτως οὖν τελειωθέντων τῶν μαχα- 

ρίων, διὰ τριῶν ἡμερῶν κειμένων ἀψχύστων τῶν ἱερῶν λειψά- 

νων, εἶτα περισταλέντων ὑπὸ τῶν εὐσεθῶν, ἡμῖν ἀντὶ αἰσχύ- 

νης δόξα, τοῖς δὲ ἀσεθέσιν αἰσχύνη χαὶ ὄνειδος τῶν ἐθνῶν 

χαταθοώντων προσεγένετο. Καὶ θεήλατοι ἐνέσχηψαν σφίσι 

ποιναί. 

Συνέσχε δὲ ἐν τοῖς αὐτοῦ ἄρχυσι χαταγαγὼν τὸν Χαλ- 

χηδόνος Παρθένιον ὁ πατριάρχης, ἀπατήσας ὡς διχλλαγησόμε- 

νος, καὶ εἰς Κύπρον ἐξόριστον ἀπέωσε, παντελεῖ χαθαιρέσει 

ὑποδαλών, τῇ τρίτῃ Νοεμθρίου τοῦ τρέχοντος, χαὶ ἀντὲ αὐ- 

τοῦ προεθίδαχσεν εἰς Χαλχηδόνα τὸν Βιδύνης Ἱερεμίαν. 

᾿Αρχομένου δὲ τοῦ χιλιοστοῦ ἑπταχοσιοστοῦ ἐννενηχοστοῦ 

πρώτου σωτηρίου ἔτους, εἰς τέλος διέλυσε τὴν κατ᾽ αὐτοῦ ἐπή- 

ρειαν ὁ παναγιώτατος χύριος Προχόπιος, προσπεσὼν, χαὶ πάντα 

ὅσα εἶχεν ἐν σκεύεσι καὶ ἱεροῖς ἀμφιεσμοῖς ἐχτιμηθῆναι τοῖς 

φίλοις ἐπιτρέψας, χαὶ δὶ αὐτῶν ὀχτὼ τάλαντα τοῖς: ἀπαιτοῦ-. 

σιν ἀποδούς: οὕτως οὖν πολυτρόπως καταπαλαίσας τὸν προ-- 

ἢ 
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κάτοχον ὁ διάδοχος, κατέπαυσε παρεάσας, χαὶ τραπεὶς πρὸς 
" 

ἄλλα ἔταλαιπώρει. Τοῦ γὰρ πολέμου ἀτασθάλως ἔτι φερομέ-- 

νου, προσταγῆς ὑπὸ τῶν χρατούντων περὶ ἀνδρολογίας χαὶ αὖ- 
»" θις ναυτῶν, εἴτουν εἰσφορᾶς ὁπλομάχων τῷ πατριάρχῃ ἐνε- 

χθείσης, πάλιν ἀπαιτήσεις χρημάτων παρὰ τῶν ἐνδημούντων τῇ 

μεγάλῃ ταύτῃ πόλει ἀρχιερέων ὑπὲρ τῶν παραλίων ἐπαρχιῶν 

ἐπεθαρύνοντο. Ἔν τούτοις οὖν ἐταλαιπώρουν οἱ ἅγιοι ἀρχιε- 

ρεῖς, χαὶ οἱ ἐπ᾿ αὐτοῖς παράλιοι εὐσεθεῖς ἀπαιτούμενοι χρή- 

ματα περιελαύνοντο ὑπὸ δεινῆς τῆς ἀνάγκης, ἀποδιδόντες 

ὑὲν ὅσα εἶχον, δανειζόμενοι δὲ ὅθεν ἠδύναντο. 

Τοῦ δὲ ἔαρος ἐπανθοῦντος προέλαμψεν ἡ τῆς ποθουμένης 

εἰρήνης αὐγὴ προανατέλλουσα. Τὰ δὲ τῆς ἐχκλησίας συνέστρεφς 

καὶ συνετάραττεν ἥτε ἐπάνοδος τοῦ πρὶν ἐξωσθέντος Νιχκομη- 

δείας Μελετίου, καὶ ἡ τοῦ πατριάρχου παλιμθουλία, χαὶ ἄ- 

στατος γνώμη, χαὶ ἀκανόνιστος ἐν πᾶσι περιφορά. Ὃ μὲν γὰρ 

ἐπανελθών, ἀδίκως ἀπελαθῆναι τοῦ θοόνου ἀπισχυρίζετο, καὶ 

τῆς τοιαύτης ἀδίκου ἐξορίας ἔγγραφον παρὰ τῶν ἐνδημούντων 

ἀρχιερέων τὴν μαρτυρίαν ἐλάμθανε, καὶ τοὺς κατ' αὐτοῦ μα- 

γέντας ὑπὸ χεῖρα εἶχε λαθὼν αὐτῶν τὰς ὑπογραφάς, ἐχεῖνον 

μὲν ἀθωούντων, ἑαυτῶν δὲ καταμαρτυρούντων ἀνοσιώτατα. Ὁ 

δὲ ἐχαραδόχει, καὶ τὸν πάντα ἑαυτοῦ ἐξυφαίνειν ἱστὸν ἐπὶ τὸν 

θάνατον τοῦ τότε Δέρχων ᾿Ανανίου ἀπέθλεπε, πολλὴν ἐντεῦθεν 

καρπωσάμενος, ὡς ἐδόχει, τὴν ὠφέλειαν. Κατευτυχήσας οὖν, ὡς 

τοῦ ἀοιδίμου ἐκείνου γέροντος τῇ εἰκοστῇ ἕκτῃ Μαρτίου ἐν- 

τεῦθεν εἰς τὰς μαχαρίων μονάς ἀπελθόντος, τὸν μὲν Νικομη- 

δείας Γεράσιμον ὑπαγαγὼν εἰς Δέρκων χατέστησε, ἀπέδωχςε δὲ 

τὴν Νικομήδειαν τῷ Μελετίῳ, δόξας διευθετῆσαι τὰ σχολιά, 

καὶ τὰ ἀντιπίπτοντα περιελεῖν. 

᾿Αλλ οὔπω ταῦτα διαθέμενος, εἰσπηδήσας δὲ ὡς βαρὺς 

ἀπ ᾿Αντιόχειαν ὁ οἰκουμενιχός, πρότερον τὸν μακαριώτατον 

πάπαν χαὶ πατριάρχην ᾿Αλεξανδρείας διαταράξας χαὶ μὴ κα- 



570 Σ ἘΡΑΙΙΔΩ  ΥΑ ΤΑ 

τισχύσας κατ αὐτοῦ, τὸν μαχαριώτατον ᾿Αντιοχείας Δανιὴλ 

ἀφήρπασε, χαὶ εἰς Κωνσταντινούπολιν διὰ φερμανίου χαὶ ἐξάρ- 

χου ἀπαγαγεῖν ἐσπούδαζεν. ᾿Αλλ ἐν τοιούτοι: χαχοῖς εὐθη- 

νγούμενος οὐχ εἶχεν οὐδ᾽ αὐτόν, ὑπὲρ οὗ τέως τοσαῦτα ἐπεποι- 

ἤχει ἐπίηρα αὐτῷ φέρων, ἐπαρξεσχόμενον τὸν Νικομηδείας Με- 

λέτιον, τοὐναντίον δὲ ἀντιπράττοντα, χαὶ χαταστέλλειν τὰ 

πρῶτα, ὕστερον δὲ καὶ καθελεῖν διανοούμενον: ἤσχαλλεν οὖν 

ἰσχυρὸν τὸν ἀντίπαλον λογιζόμενος, καὶ ἑαυτὸν συνιστᾷν ἐπειρᾶτο 

τὰς τῶν ἁπλουστέρων γνώμας ὑποδυόμενος, Πρωτέως μορφὰς πα- 

ραλάσσων, καὶ τρόπον μιμούμενος χαμαιλέοντος. Ὁ δὲ μεγαλό- 

φρωῶν χαὶ πολύπειρος τῶν βαρυτίμων γερόντων Μελέτιος χα- 

τωλιγώρει τοῦ πρωτεύοντος τῆς γνώμης, χαὶ τῆς ἐκκλησίας 

φροντίζων ἤρξατο διατιθέναι τούτου τὴν ἔξωσιν. ᾿Αλλὰ νο- 

σήσας μικρόν, τοῦ πολυπήμονος βίου ἐξῆλθε, τῇ ιδ΄. νοεμθρίου 

ἐχδημήσας πρὸς χύριον. 

"Ἐδοξς δὲ πάλιν εὐτυχὴς ἐκ θανάτου ὁ πατριάρχης μέ- 

γιστα γὰρ ἦν αὐτῷ τὰ συνοίσοντα, ὡς ᾧετο, θανόντος τοῦ 

Μελετίου τόν τε γὰρ ἐγγὺς χίνδυνον τῆς ἐξώσεως ἐξέφυγε. 

Προσεχτήσατο δ᾽ ἑαυτῷ ἵλεως καὶ εὐμενεῖς χαὲ τοὺς τότε ἐκ 

τῶν ἡμετέρων μέγα δυναμένους, αὐτοῖς αἰτησαμένοις τὸν ΔΛι- 

Ούης εἰς Νικομήδειαν προαγαγών, ὃν διὰ μαχροῦ προσλαθεῖν 

ἐπόθει, χαὶ ὑπὲρ οὗ ἐπ᾽ ᾿Αντιόχειαν βιαίως ἐφώρμησε, τὰ μεί- 

ζονα συλήσων ἵν αὐτῷ δωρήσηται, χαὶ συνήγορον ἐλπίσας πρὸς 

αὐτοὺς ἔχειν χαὶ τῶν σπουδαζομένων αὐτῷ συνεργόν. 

᾿Αλλ᾽ ἐν τούτοις κατῆρεν ὁ τῆς ἀδιχίας ἔξαρχος, ἄγων 

ὡς ἐπὶ πολλοῖς δῆθεν τοῖς ἐγχλήμασι τὸν μαχαριώτατον ᾿Αγ- 

τιοχείας Δανιήλ, καὶ εὐθὺς εἱρχτὴ ἦν αὐτῷ τὸ λεγόμενόν ποτε 

Συνοδιχὺν ἐν τῷ πατριαρχείῳ᾽ ἔνθα περιστήσας χαὶ διατειχί- 

σας τῆς μετὰ τῶν ἄλλων ὁμιλίας, ἠνάγκασε παντοίως ἀπο- 

στῆναι τοῦ θρόνου: ὁ δὲ πρὸς τὴν ἡλικίαν ἑαυτοῦ, καὶ τὴν 

ἄλλην ἐκ τῆς ἐνστάσεως πρὸς τοιοῦτον ἀντίπαλον ζημίαν ἀπο- 
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ὀλέψας, παραίτησιν τοῦ ἀποστολιχοῦ θρόνου ᾿Αντιοχείας ἐποιή- 

σατο᾿ τῇ γοῦν δεχάτῃ πέμπεῃ δεκεμορίου, γνώμῃ αὐτοθελήτῳ 

τοὺ μακαριωτάτου ᾿Αντιοχείας χυρίου Δανιήλ, συναινούντων τῶν 

ἁγίων πατριαρχῶν, χαὶ ψήφῳ τῶν μητροπολιτῶν, ἀποχρισαρίων 

τῶν ἐχεῖ ἀρχιερέων, καὶ χληριχῶν καὶ τοῦ καθολιχοῦ ἐπιτρό- 

που, προεθσιοάσθη εἰς τὸν ἁγιώτατον ἀποστολικὸν θρόνον ᾿Αν- 

τιοχείας ὁ ἐπίσχοπος ᾿Ελενουπόλεως ἴΑνθιμος, μετονομασθεὶς 

Αὐἰνθέμιος. 

Ἑξῆς δὲ τῇ δεκάτῃ ἑθδόμῃ ἀπῆλθεν εἰς τὰς τῶν μα- 

καρίων μονὰς Καλλίνιχος ὁ Τουρνόθου " μεταθέμενος οὖν Σερ- 

ρῶν Ματθαῖον εἰς Τουρνύόου χαὶ τὸν Μεσεμύρίας Κωνστάντιον 

εἰς Σερρῶν, καὶ χειροτονήσας τὸν πρῴην μέγαν πρωτοσύγκελον 

Θεόχλητον εἰς Μεσεμορίαν, αὐτὸν εὑρε χρυσορροῦντα τὸν Πα- 

κτωλὸν χαὶ τοῦ Κροίσου ἐξήντλησε τάλαντα ὁ πατριάρχης. 

Τοῦ δὲ ἐννενηχοστοῦ δευτέρου ἔτους ἀρχομένου, συντε- 

λεσθείσης εἰρήνης χαὶ καταλλαγῆς τῶν μαχομένων ἐθνῶν, συνή- 

δετο πᾶς τις ἐπαγαλλόμενος ἐπὶ αὐτῇ χαὶ χαίρων. Ὁ δὲ πα- 

γαγιώτατος μαθὼν τὸν ἐν Κύπρῳ θάνατον τοῦ ἐξορισθέντος 

Ηαρθενίου Χαλχηδόνος, ὀγχωδέστερος ἑαυτοῦ ἐγένετο, υηδένα 

ἔχειν ἑξῆς ἢ λόγῳ ἀντειπεῖν ἢ ἀντιπράξασθαι ἔργῳ οἰόμενος. 

Τῷ ὄντι γὰρ τοὺς γενναίούς χαταθαλόντα χαὶ ἀποστήσαντα ἐ- 

δεδοίκεσαν αὐτὸν οἱ λοιποί, ὥστε ἕχαστος ἐσχόπει ὅτῳ τρό- 

πῷ χρησάμενος φύγῃ τὸν ἐπικείμενον οἷ κίνδυνον, ἀλλήλους τε 

ὑπώπτευον, καὶ αὐτῷ πάντες προσεῖχον δουλεύοντες κατίσχυσε 

δὲ χαὶ τοῦ δήμου, προσλαδόμενος ἑχάστου συστήματος τοὺς 

ἀναιδεστέρους, χαὶ τὸν πάντα ἦγε καὶ ἔφερεν ὄχλον ὡς ἐθού- 

λετο. Ἐπεὶ δὲ θανόντος τοῦ μητροπολίτου Μολδοδίας, χαὶ 

τῶν ἐχεῖ ἀρχόντων καὶ κληριχῶν αἰτησαμένων, προθέθληται 

χειροτονηθεὶς ὑπὸ τοῦ Αἰχατερινοσλαδίας μητροπολίτης Μολ- 

δοθίας ὁ Γαύδριήλ, χαὶ γενομένης εἰρήνης παρέμεινεν. Ὁ δὲ 

ὑπὸ τοῦ ὀθωμανικοῦ χράτους σταλεὶς ἡγεμὼν ᾿Αλέξανδρος 
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} ε 

Μουρούζης, μέλλων εἰσιέναι, παρεχάλει αὐτὸν ἐχστῆναι τοῦ 

θρόνου, καὶ μὴ συγχέειν τὰ χαλῶς καταστάντα. Ὃ δὲ μένειν 
᾽ὕ ᾿ΝΝἊ Νὰ ) λ : , - »" αι 

ταχθείς, οὐδὲν εἰδέναι παρὰ τὰ τεταγμένα ποιεῖν ἔλεγεν, οὐδὲ 

ὑποχωρεῖν δύνασθαι δίχα αὐτοχρατοριχοῦ θεσπίσματος, χαὶ ἐν- 

τολῆς συνοδικῆς. Ὁ οὖν ἡγεμὼν ἰσχυρὰν ταύτην εὑρὼν τὴν 

ἔνστασιν, συνορῶν δὲ καὶ τὰς ἑξῆς δυσχρηστίας, μηδ᾽ ἀνεχόμε- 

νος τὴν κατατομὴν τῆς διοιχήσεως, χαὶ τὴν ἔχτοπον χκατά- 

στασιν τοῦ ἐπ᾿ αὐτῷ πολιτεύματος, ἔγνω ἐπὶ τὸν οἰκουμενιχὸν 
, 5 Ζ Α ὃ Ω Ἢ ὑν ᾿ δ υσα, 3. ὅκ. 5 . ᾿ 

πατριάρχην ἀναθέσθαι τὰς δυσχερείας καὶ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπιτρέψαι 

τὴν ἀποχατάστασιν τῆς ἐπαρχίας. Ὃ δὲ πανχγιώτατος παρα- 

χοῆμα ἔχδοσιν πέμψας εἰς τὸν ἐπίσχοπον Χουσίου τοῦτον ἀπε- 

δείχνυς μητροπολίτην, τὸν δὲ Γαύριὴλ ἀποτόμως χατέχρινε, 

χαὶ παντελεῖ καθαιρέσει ὑπέόαλε, καὶ αἰτήσος παρὰ τοῦ ὀθω- 

μανικοῦ χράτους ὁρισμὸν ἀπέστειλεν ἀπάγειν εἰς Κωνσταντι- 

νούπολιν. Ἥρπασαν οὖν ὡς χατάχριτον χαὶ κατήγαγον οἷονεὶ 

δέσμιον τὸν Γαύδριὴλ οἱ τοῦ ἡγεμόνος, χαὶ τῷ πατριάρχῃ πα- 

ρέδωχαν. Ὁ δὲ τοῦτον ὃν ἐν Μολθοδίᾳ χαθαιρέσει ὑπέθδαλεν, 

ὡς ἀρχιερέα ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐδέξατο, ἤτοι ἀνάγχῃ τότε 

δουλεύων, ἢ ὕστε θὰ χ τῆς ἐχχλησίας ἔθιμα οὐ γὰ θῇ ἐρον μαθὼν τὰ τῆς ἐχχλησίας ἔθιμα " οὐ γάρ 

αὐτῷ ἐπιδιχάζειν ἀπολύτως ἐφεῖται, οὐδὲ μεταχινεῖν τὰ τῶν 

ἐκχλησιῶν ὡς βούλεται. Διὸ χαὶ ὁ διωχόμενος ἀρχιερεὺς ἐτύ- 
» ὔ δν} ᾿ 5 ᾽ ᾿ ,ὕ 6... ὦ (85 “. 

μῶς ἀπεχρίνατο, διώχει μέν, ἀλλ οὐ δύνατα!: λαθεῖν παρ ἐμοῦ 

ὅπερ μοι οὐκ ἔδωκεν ὁ πατριάρχης " ἐγὼ γὰρ ἔφη, τὴν ἀρχιε- 
’ Ἁ “ » , ε ,ὔὕ , Η ,ὔ 

ρωσύνην διὰ τῆς ἐν Πετρουπόλει ἱεραρχίας παρέλαθον, καὶ ταύ- 

τὴν χεφαλὴν γνωρίζω, καὶ ταύτῃ εἰ δέοι εὐθύνομαι, τῇ δὲ 

χαθόλου ἐχχλησίᾳ συνενούμενος ἐν ἁγίῳ πνεύματι τὰ αὐτὰ 

ὑμῖν φρονῷ χαὶ πρεσόεύω. Ἔν τούτοις ἄρα ἀπεώσατο ἀπ αὐ- 

τοῦ τοῦ πατριάρχου τὴν ἐξουσίαν, ἀδελφοὺς χαὶ συλλειτουργοὺς 

σὺν αὐτῷ τοὺς περὶ αὐτὸν ἐπιγινώσχων, καὶ τιμῶν ὡς εἰκός, 

χαὶ τιμώμενος παρ αὐτῶν᾽ παρεκελεύοντο δὲ τὸν πατριάρχην 

καὶ οἱ χρατοῦντες περιέπειν αὐτὸν, ὡς τότε δῆθεν μαθόντες 
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"Ὁ ὁποῖος ἦν᾽ ὅ τε ἐπὶ τῶν ὑποθέσεων τῆς ῬΡωσσικῆς αὐλῆς πα- 

ρενδημῶν παρεθάρρυνεν, ἐπειπὼν μηδέν τι πτοεῖσθαι χαὶ περι- 

μένειν τὰ χρείττονα. ᾿Εντεῦθεν ἠγωνία μὲν ὁ πατριάρχης σὺν 

τῷ ἡγεμόνι περὶ τῆς βιαίας ἀπαγωγῆς. Καὶ ὁ μὲν τὸν πα- 

θόντα, ὁ δὲ τοὺς ἐπ᾿ αὐτῷ ἀτιμασθέντας δυσχεραίνοντας ἐξευ- 

μενίζειν ἐσπούδαζε, καὶ δέος οὐ μιχρὸν τούτοις ὑπῆν, μή τις 

ἐνσχήψῃ χεραυνὸς τοῦ τολμήματος, ἐφ᾽ ἕτερον τῶν χρατούν- 

τῶν ρᾳδίως τὰ πραττόμενα ἀπωθούντων πλημμελήσαντα. Κα- 

τηρῶντο δὲ χαὶ οἱ εὐλαδέστατοι τοῖς προπετῶς χατατολμῶ- 

σιν, ὡς τὴν ἐχχλησίαν εἰς πράγματα ἐμθάλλουσι, καὶ βίαν 

πρὸ λόγου αἱρουμένοις. Τὸ μὲν γὰρ μεταστῆσαι τοῦ θρόνου 

τυχὸν ἦν ἐπάναγκες εἶχε δὲ λόγους ἱκανοὺς ὃ πατριάρχης, 

χαὶ ἐπ αὐτὸν ἦν τὰ δίκαια - βιαίως δ᾽ ἐφορμήσας, ὑπ᾽ αἰτίαν 

ἦν, καὶ ἐδεδοίκει μὴ χείρονα πάθῃ, ὧν ἔδρασεν. Ἔμεινε δὲ ὁ 
᾿ 

Γαδριὴλ ἐν τῷ πατριαρχείῳ, εἰς Πετρούπολιν ἀφορῶν, κἀχεῖθε - 

ἐχδεχόμενος χέλευσμα. 

᾿Επεὶ δὲ καθ᾽ ἑχυτῶν λυττήσαντες οἱ Γάλλοι, παραφρο- 

γοῦντες ἔπραττον μὲν σφίσιν αὐτοῖς ἀνοσιώτατα, ἐπεχείρουν 
᾿ ι τὰ , » , , , ΄ Ν ὔ 

δὲ χαὶ τοῖς πέλας ἐπάγειν χαχά, φωραθέντες μέντοι ἐδεδοίχε- 
»" Μ , σαν τὸ χοινὸν ἔχθος τῶν ὁμόρων ἐθνῶν, χαὶ τῶν πόρρω βα- 

τ κα , 3 [χά 

σιλέων τῆς Εὐρώπης, ἔχδιχον τούτων τὴν ὀργὴν εἰς ὅπλα ἐρε- 

θίσαντες, ἐπειρῶντο παντοίως τοὺς ᾿Οθωμανοὺς παρατρέψαι, ὡς 

εἰώθασι, καὶ εἰς πόλεμον ἐμθαλεῖν κατὰ τῶν Γερμανῶν, χαὶ 

λύσαι τὴν ἔναγχος εἰρήνην ὑετὰ τῶν Ῥώσσων, μυρία τούτοις 

ὑπισχνούμενοι ἐντεῦθεν τὰ ἀγαθά, λόγοις σπουδάζοντες πεί- 

θειν τοὺς δυνατοὺς, καὶ δώροις ἁδροῖς, ὅπῃ παρήκει, δεχάζον- 

τες, λογοποιοῦντες τῷ ὄχλῳ χαὶ ὑπούάλλοντες τὰ θυμήρη 

διὰ μυρίων στομάτων, τῶν μὲν ὠνητῶν, τῶν δὲ χαὶ ἰδίων ὑπο- 

χρινομένων καὶ φωνὴν καὶ γνώμην καὶ αἵρεσιν βίου, καὶ σχῆμα 

ὀτμανιχόν. ᾽Εχ τούτων ἄρα ἐξήχησε χαὶ μέγα ἐπέσχε τις φήμη 

χαὶ πτοία οὐ υικρὰ ἐπέπεσεν, ἣ γοῦν ἐμπεσεῖν ἔδοξεν, ὡς ὃ. 
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συμμαχήσας τοῖς Ρώσσοις Λάμπρος ἐν πλοίοις περιπλέων τὴν 

Πελοπόννησον διχσείει ἅπαν τὸ ἑλληνιχόν, ἔρυμα ἐπὶ Μαΐνης 

συνιστῶν, καὶ ναυτιχὸν συνάγων, καὶ συμπάσης διχνοούμενος 

χρατῆσαι τῆς χερσονήσου. Κατὰ τούτου οὖν ἐξώρμησεν ὁ μέ- 

γᾶς στολάρχης, χαὶ ἀνδρολογίαν ναυτῶν πάλιν ἐξητήσαντο 

τὸν πατριάρχην, ἢ ἄλλως εἰπεῖν συνεργὸν χαὶ ὑποχριτὴν ἐν 

τῷ δράματι ἐχαλέσαντο. Ὃ δὲ ἐπὶ τὰ πρόσω ἔκθερμος προ- 

χωρεῖ, χαὶ ἐπιστολὰς προτρεπτικὰς εἰς τὴν ὀφειλομένην τῷ 

χράτει ὑποταγὴν πρὸς τοὺς μητροπολίτας καὶ πάντα τὸν ἐχδῖ 

λαὸν γράψας, ἐξαρχίαν διατυποῖ καὶ τρόπον χρηματολογίας 

ἐκεῖθεν διατίθησι, καὶ τὸν μὲν Βιζύης Παρθένιον, ὡς μὴ βου- 

ληθέντα ἀπιέναι, τῆς μητροπόλεως ἀδίχως ἀπέωσε, τὸν δὲ Σε- 

Θαστείχς προαγαγὼν εἰς Βιζύης ἀνῆκεν εἰς Πελοπόννησον. Ἔν- 

θεν πλείονα συναγαγὼν αὐτῷ ἀπεκόμισεν, ἱχανώτατος δόξας 

καὶ πρόθυμος ὑπηρετεῖν τὰ χοινά. 

Κατὰ δὲ τὸν ἰούλιον υῆνα, παραιτησαμένου τοῦ Λαρίσσης 

Μελετίου τὴν ἐπαρχίαν εἰς Διονύσιον τὸν ἀνεψιὸν αὐτοῦ, καὲ 

θανόντος τοῦ Οὐγγροδλαχίας, καὶ πεμφθείσης τῆς ἐχδόσεως 

ἐπὶ τὸν Ρεμνίκου, πολλὰ ἔλαθεν ἀφ᾽ ἑχατέρας τῆς μεταθέσεως 

χρήματα ὁ πατριάρχης. ᾿Αλλὰ καὶ τὸν Νικαίας μεταστήσας 

εἰς ᾿Αδριανούπολιν, χαὶ τὸν ᾿Αδριανουπόλεως εἰς Νίχαιαν, ξένῳ 

τρόπῳ τὰ χέρδη ἐπλήθυνεν. ᾿Επὶ τούτου οὖν ἤρξαντο καὶ οἱ 

παράλογοι οὗτοι ὑποδιδασμοί, καὶ τὸ ἐπὶ τρισὶ μεταπηδᾷν καὶ 

διαδαίνειν ἐπαρχίαις παρὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνας, ἤδη πρόχειρον 

χαὶ ἀνέγκλητον. 

᾿Εφωράθη ἄρα δημοσίως ἡ ἐπιθουλὴ χαὶ ρᾳδιουργία τῆς 

τεθρυλλημένης πρότερον φήμης. Καὶ γὰρ ἐπανῆκεν ὁ βασιλικὸς 

στόλος ἄγων πλοιάρια ἄττα, ὡς δῆθεν πολέμια ἐκ τῶν τοῦ 

Λάμπρου χατειλημμένα, καὶ ἐπὶ αὐτοῖς θρίαμθος ἀναιδὴς ἐξηρ- 

τύετο, τεσσάρων χαπιτανέων προσονομασθέντων ἐν ρωσσικοῖς 

παρασήμοις, χαὶ ἀπὸ κεραιῶν ἀναρτηθέντων ἐφ᾽ ὕῤρει τοῦ ρωσ- 
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σικοῦ ὕψους. Ἦν δὲ τὰ μὲν ὑπὸ ρωσσικαῖς ταῖς σημαίαις φι- 

λίως ἀπαντήσαντα, χαὶ ἐχθρικῶς χρατηθέντα, τὰ δὲ ἀρχιλη- 

στοῦ τινος ἀμφιθίου παραλλὰξ ἤπειρον καὶ νήσους ληΐζοντος, 
» 

χαὶ τότε περιπλέοντος τὴν Πελοπόννησον χαὶ εἰς Μαΐνην ἀπο- 

Θάντος, ἔνθεν χαὶ τὰ μικρὰ ταῦτα ἀκάτια, ὡς μέγα τι ἕρμαιον 

χατέλαθον, αὐτοῦ διὰ μέσου τῆς Πελοποννήσου διαθάντος εἰς 

Ηπειρον. Ὁ γοῦν παράλογος οὗτος θρίαμόος καὶ ἡ ἀνοσιωτάτη 

αὕτη τῶν ἐπιθούλων τῆς εἰρήνης ἐπιδουλή, μιχροῦ δεῖν τὰ 

καθεστῶτα ἀνέτρεψε, καὶ εἰς μέγαν συνώθησε τὸν πάντα χίν- 

δυνον. ᾿Αλλ οἱ συνετοὶ τοῦ βασιλέως σύμθουλο: χατανοήσαντες 

τὴν ἀτοπίχν τοῦ δράματος, λόγοις μειλιχίοις καὶ τρόποις με- 

ταμελείας παρητοῦντο τὴν ὀργὴν τῶν Ρώσσων, συγγνώμην ἐπὶ 

τοῖς πεπραγμένοις αἰτήσαντες, χαὶ διὰ γραμμάτων ἱκετικῶς τὸ 

ἐχείνων χράτος ἐξευμενήσαντες. ᾿Επέμφθησαν δὲ χαὶ τοῦ πρῴην 

Μολδοθίας Γαδριὴλ δῶρα ἀπὸ Πετρουπόλεως, λιθοκόσμητος σταυ- 

ρὸς καὶ λευχὸν χαλυμμαύχιον, καὶ χατὰ τὴν προσταγὴν ἣν 

ἔλαθεν ὁ ἐπὶ τῶν ὑποθέσεων τῆς ρωσσιχῆς αὐτοχρατορίας, δι 

ἀδείας τῶν χρατούντων ἀπέστειλεν ἐντίμως τοῦτον πρὸς ἐχεῖ- 

γον ὁ πατριάρχης. 

Ὃ δὲ πατριάρχης τοῖς δυνατωτέροις εἰωθὼς δουλεύειν; 
“- ὑεταπηδήσας ἐχ τῶν περὶ τὸν ἡγεμόνα τότε Οὐγγροθλαχίας, 

οὐ μόνον ἐκείνοις οὐ προσεῖχεν, ἀλλὰ καὶ ἀντιπράττειν ὡς εἷ- 

χεν οὐκ ἔπαυε, χαριζόμενος τοῖς δοχοῦσι δυνατωτέροις περὶ τὸν 

ἡγεμόνα Μολδοῦίας, ἔνθεν τοι χαὶ ἐλύπει ἐν πολλοῖς, τῶν ἡγε- 

μόνων τηνικαῦτα ἀντιφερομένων’ δυσχεραίνοντας οὖν ἐπὶ τού- 

τοις χαὶ ἐπ᾽ ἄλλοις, οἷς ἔπραττε, τοὺς συγγενεῖς καὶ ἄρχοντας 

τοῦ ἡγεμόνος Οὐγγροδλαχίας προσλαθόμενοι οἱ ἀρχιερεῖς, οἷς 

οὐ προσεῖχεν ὁ πατριάρχης, υτηδ᾽ ἀνεχόμενος ἔτι τῶν εὐλαοε- 

στέρων χαὶ φιλαρέτων τὰς μομφὰς, ἀμελεῖν τῆς ἐχχλησιαστι- 

χῆς σεμνοπρεπείας καὶ δικαιοπραγίας ἐγκαλούντων, εἰς ἔξωσιν 
" "ἢ - ε δὲ ς , ἮΝ ΒΔ 

του πατριάρχου συνεκινοῦντο. Ὁ ὃς ὑπονοήσας, προ χοὼν χα! 
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δαπανήσας τοῖς χρατοῦσι συνιστᾷ ἑαυτῷ τὴν χαθίδρυσιν, χαὶ 

ἔγγραφον δίδωσι πρὸς τοὺς κρατοῦντας, ἐγχαλῶν τοὺς ἀρχιερεῖς 

ὡς διχταράσσοντας τὴν κοινὴν εὐπραγίαν, ἐξῶσαι τούτους, οὗς 

ὑφωρᾶτο, εἰς τὰς σφετέρας ἐπαρχίας διενεργῶν. Καὶ δὴ τοῦ 

πολέμου δεινῶς ἐχρχγέντος ἀμφαδὸν συστάντες ἐμάχοντο οἱ 

εἰρηνιχοὶ, ἕτερος ὑφ᾽ ἑτέρῳ σχήπτρῳ τῶν ἡγεμόνων παρατα- 

μάχης δι ἡμερῶν διαπρηθούσης, ἑχάτεροι χρή- 

΄ 
Ξ 

᾿ 
Ρ 
Ψ ς 

ζημιώθησαν᾽ χαὶ ὁ μὲν πατριάρχης προσετάγη μένων 

πράττειν τὰ χοινὰ τῇ συναινέσει τῶν ἐνδημούντων ἀρχιερέων, 

ματα ἐ 

οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀπελθεῖν εἰς τὰς αὐτῶν ἐπαρχίας, πλὴν μέν- 
τοι ἐχείνων, ὧν ἤθελε μάλιστα ὃ πατριάρχης, τούτους ὑφο- 

ρώμενος. Ἔνθεν το: ἐπαύταντο μαχόμενοι, ἔξωθεν συνελασθέντες 
εἰς εἰρήνην. Καὶ συνερχόμενοι γνώμῃ χοινῇ τὰ ἐπιθάλλοντα 

τῇ ἐκχλησίᾳ διοικεῖν χαὶ εὐθύνειν οἱ ἐνδημοῦντες ἐπειρῶντο. 

᾿Επεὶ δὲ οἱ Παρίστριοι Κοζάχοι, χόμμα ὃν τῶν ἀπεσχι- 

σμένων τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας ἀχέφαλον, χαὶ τέως ἀνίερον, 

παρὰ τῆς μεγάλης ἐκχλησίας ἐζήτουν ἱερεῖς, ὑποπίπτοντες χαὶ 

ὑποταγὴν ὑπισχνούμενοι, προσεχαλέσατο ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐχχλη- 
͵, ΩΣ “ο4ὦ᾿ » Ὁ ΝΜ “- Μ “ “ 7 σία ἐκ τῆς ἐν τῷ ὄρει τοῦ ΓΑθωνος μονῆς τοῦ Χιλιανταρίου 

"δ δια “Ὁ ε δ, πΞ ἣΝ ὔ ᾿ ΒΝ ι , 
ἄνδρας ὁσίους, ὡς εἰδήμονας τῆς διαλέχτου αὐτῶν, χαὶ τούτους 
" » Ψ' ᾽ὔ Μ ͵ ᾽ ν᾿ , ΩΣ ᾿ 

ἐπ᾿ ἐκείνους ἔγνω πέμψαι διδασχάλους χαὶ χήρυχας τῶν ὀρθῶν 

δογμάτων. ἼἜγραψεν οὖν ἔχθεσιν τῆς ὀρθῆς πίστεως ἐν χεφα- 

λαίοις, παραίνεσίν τε ὧν δέον ἀπέχεσθαι χαινοτομιῶν, παρακα- 
νΨν 

λοῦσα ἐπὶ τὴν γνησίαν μιητέρα ἐπανελθεῖν ἀπορρίψαντας πᾶσαν 

φρενοθλαθίαν ἐν ἐθίμοις χαὶ δόγμασιν ὑπὸ ἀμαθῶν χαὶ χαχο- 

φρύνων ἐπὶ τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰσρυεῖσαν. Καὶ προχειρισαμένη 

τῶν δύο ἐλθόντων τὸν ἕτερον ἀρχιμανδρίτην τοῦ οἰκουμενιχοῦ 

θρόνου, χαὶ ἐπιδοῦσα αὐτοῖς τὰ πατριαρχικὰ καὶ συνοδικὰ 

γράμματα, χαὶ βασιλικὸν ὁρισμὸν ὑπὲρ ἀσφαλείας, ἀπέστειλεν 

αὐτοὺς, παραγγείλασα προσέχειν ἀχριθῶς ἐπιμελουμένους τὴν 

ἐπιστροφὴν τῶν ἐκεῖ, φυλαττομένους τῶν αἱρετικῶν τὴν ὕπου- 
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λον γνώμην, καὶ εἰς βάθος, ἀφ᾽ ὧν ρίζα ψυχώλεθρος φύεται χαὲ 

βλαστάνει πονηρία, ἐμολέποντας ἐχτίλλειν τὰ ζιζάνια, καὶ δια-- 

καθαίρειν τὰς ψυχάς. Ταύτας οὖν τὰς ἐντολὰς παραλαθόντες 

ἀπήεσαν παρὰ τὸν Ἴστρον πρὸς τοὺς ἀπεσχισμένους Κοζάκους, 

χατελθόντας ἀπὸ τοῦ Βορυσθένους κἀκεῖ συνοιχήσαντας, οἱ τὴν 

ἐπιστροφὴν αὐτῶν καὶ ἕνωσιν ὑετὰ τῆς ὀρθοδόξου ἐχχλησίας 

μετελθεῖν ὁρισθέντες χατ᾽ ἀρχὰς τοῦ ἐννενηχοστοῦ τρίτου σω- 

τηρίου ἔτους. 

Ὥς δὲ τὰ τῆς ἐνταῦθα σχολῆς εἰς πενίαν περιέστη, 

χαὶ διδασκάλοις ἐπαρχεῖν οὐχ οἷά τε Ὧν, ἐπιλαθόμιενοι οἱ φι- 

λομαθεὶῖς τῶν ἀρχιερέων τοῦ περὶ εὐμουσίας λόγων χαὶ τῆς 

ὅἅλλης παιδείας χαὶ μαθήσεως ζήλου. τῶν ἐν τέλει ἐκλάμπρων 

χαὶ περιολέπτων χαὶ βὐγενῶν τοῦ γένους, ἐνδείας μὲν τῆς πα- 

ρούσης ἀπαλλάξαι, χαταστῆσαι δ᾽ ἐφ ἁδροτέραις ταῖς χορηγίαις, 

χαὶ μαθητῶν πενομένων ἐπιμελείαις, προείλοντο, τάξαντες τὰ 

μὲν ἐξ ἐράνου ἀρχοντιχοῦ, τὰ δὲ ἐκ συνεισφορᾶς τῶν ὑπὸ τὸν 

οἰκουμενιχὸν πατριάρχην ἀρχιερέων. ᾿Εν τούτοις οὖν τὰ μὲν 

πρῶτα ὁ παναγιώτατος ὑποχρινόμενος ἔδοξε πολὺν ἔχειν τὸν 

ζῆλον, γράφων καὶ προτρέπων τοὺς χύχλῳ ἀρχιερεῖς εἰς συν- 

δρομὴν τοῦ χοινωφελοῦς τούτου ἐράνου: οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ 

πρὸς τοὺς ἐν Δαχίᾳ ἡγεμόνας παρενδειχνύμενος τὸν ὀφειλόμε-- 
Ὁ γον τῇ προγονιχῇ τῶν λόγων ἑστίᾳ προσαπήτει ζῆλον" ὥστε 

πανταχόθεν συνθέων ἐφοίτα ὁ ἔρανος, καὶ συμμετέχειν τοῦ 

καλοῦ οὐχ ἀπεῖπον οὐδ᾽ ἀγοραῖοι. ᾿Αλλὰ τῶν μὲν χαλῶν χάγα- 

θῶν ὁ ζῆλος ἦν ἀληθὴς, καὶ φιλογενὴς ὁ τρόπος τοῦ δὲ τοῦ 

ἔργου κατάρχειν δοχοῦντος κίοδηλος ἐφωράθη ἡ γνώμη, καὶ ὁ 

ζῆλος ψευδής - ὡς γὰρ τῶν ἐκτὸς συνδραμόντων συνέστη, τὰ ἔν- 

δον χαχῶς διετίθει, καὶ συγχέειν ἤρξατο διὸ εὐθὺς φιλοσοφία 

ταύτης ἀπέπτη, χαὶ μουσῶν χορὸς σεσίγηχξ, χαὶ πᾶσα αὐτῆς 

διαρτία παίζεται ὑδριζομένη, ἀφ ἧς τοσοῦτοι ἐν τοσούτοις τὰ 

μέγιστα εἰς φιλοσοφίαν χαὶ λόγων εὐφράδειαν ἀπώναντο. ᾿Απὸ 
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γὰρ τοῦ χιλιοστοῦ πενταχοσιοστοῦ πεντηχοστοῦ πέμπτου σω- 

τηρίου ἔτους ἀρξαμένη παρὰ τὸν οἰκουμενιχὸν πατριάρχην δη- 

μοσίως ἀμφιέπειν φιλοσοφίαν καὶ ἐπιστήμας, χαὶ πᾶσαν εὐ- 

μουσίαν λόγων, πλείστους ἤνεγκεν ἐν πάσῃ ἰδέᾳ λύγων ἀρί- 

στους μαθητὰς χαὶ διδασχάλους σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας, οἵους 

Τωάννην χαὶ Θεοδόσιον τοὺς Πελοποννησίους, Συρίγον καὶ Κο- 

ρυδαλέχ τοὺς περιωνύμους, ᾿Ιωάννην τὸν Καρυοφύλλην, χαὶ 

Αἰ λέξανδρον τὸν Μαυροχορδάτον τοὺς εὐχλεεστάτους, Σεῤχσοστὸν 

τὸν Τραπεζούντιον χαὶ Σπαντωνῆν τοὺς πολυμαθεστάτους, 

Τάκωδον τὸν ᾿Αργεῖον χαὶ Ἀέήθ αν τὸν Λέσόιον χαὶ Εὐγένιον 

τὸν μέγαν τοὺς φιλοσόφους, ᾿Αντώνιον, Χουρμούζιον, ᾿Ανανίαν 

τοὺς ἐν γραυματικῇ ἐπισήμους, δι ὧν χαὶ ἡ πολιτιχὴ εὐγλωτ- 

τία χαὶ ἡ ἐχχλησιαστιχὴ εὐφράδειν, καὶ. ὡς εἰπεῖν ἡ ἑλληνικὴ 

εὐμουσία ἐν τοιούτῳ βαρυτάτῳ κατὰ πάντων ᾿Ελλήνων χειμῶνι 

ἀκμὴν οὐ διέλιπεν. ᾿Αλλ ἐκ τοιούτων καὶ τοσούτων ἄρα διὰ 

μαχροῦ συγχροτουμένη χαὶ εἰς πάντας πολυειδῶς ἐφαπλοῦσα 

τὰς ὠφελείας χαὶ τῇ τοῦ Χριστοῦ μεγάλῃ ἐχχλησία γενναίως 

ὑπουργοῦσα, καὶ ὁτὲ μὲν πολλῆς, ὁτὲ δὲ ἐλάσσονος ἐπ τιμελείας 

χαὶ χορηγίας τῶν δυνατῶν μεταλαγχάνουσα, υηδέποτε μέντοι 

ὅ οὐδενὸς ἀρδννα μιν ἤδη μαχόμενον ἐπὶ τέτταρσιν 

τὲσι τὸν πατρι ἀρχὴν ἀπεχρούσατο, χαὶ δυσμενῶς ἐπικείμενον 

διεχαρτέρησεν " φιλίως δὲ ὑποδεξαμένη ἐν σχήματι πατρὸς καὶ 

προστάτου, δεινὰ πέπονθε, καὶ εἰς ἔσχατον ἥχει τὸν ὄλεθρον, 

χαγχομηχάνως ἀνατρέψαντος. 

Τοῦ δὲ Οὐγγροδλαχίας Φιλαρέτου ἐξωσθέντος τοῦ θρό- 

νου, ἀπέστειλε προχείρως ἐπὶ τὸν Μποζέου Δοσίθεον τὴν ἔχ- 

δοσιν ὃ παναγιώτατος, λαθὼν ἁδρὸν τὸ φιλότιμον. Συνεχίνει 

δὲ πάντα χαὶ διετάραττε πάντοθεν χρηματίζεσθαι ἐπειγόμε- 

νος, ὅτι πολλὰ ἐδαπάνησεν ὑπὲρ συστάσεως ἑαυτοῦ ἀγωνιζόμε- 

νος, χαὶ τοῖς δυναμένοις ἀρέσχειν παντοίως ἐσπούδαζε. Περὶ 

δὲ τὰ τέλη τοῦ Δεχεμόρίου μηνὸς τῆς εἰσόδου τοῦ πρέσόδεως 
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τῶν Ῥώσσων μεγαλοπρεπῶς προευτρεπιζομένης, οἱ μὲν χρα- 

τοῦντες ὑφορώμενοι τὸν ράδιον ὄχλον χούφως συγχινεῖσθαι., 

ἐπιεικῶς παρεκελεύοντο, ἐντειλάμενοι τῷ πατριάρχῃ προσέχειν 

χαὶ παραινεῖν τὸν ὑπόφορον λαόν, μὴ προπετῶς μεταπηδᾷν, 

καὶ προσφεύγειν πρὸς τοὺς ὁμοδόξους, οἰομένους παρ ἐκείνους 

ἐλευθερίαν εὑρεῖν χαὶ πλούτη χαὶ τὴν ἄλλην ρᾳστώνην τοῦ 

βίου, ὥστε συγχέειν τὴν κοινὴν τῶν ἐθνῶν ἁρμονίαν" ὁ δὲ 

τοῖς χρατοῦσι μᾶλλον χαρίζεσθαι βουλόμενος, ἰταμώτερον ἀν- 

τεπεξήει, καὶ μανικώτερον καθ᾽ ἡμῶν ἐξύόριζε, τὸν ἤπιον καὶ 

πρᾶον λαόν, τὸ ποίμνιον τοῦ πρχοτάτου Χριστοῦ ἀγρίως δια- 

σπαράττων, χαὶ ἵν ἐπεχδικῇ τοῖς ἐχθροῖς, τὰ ἴδια, ἀπὸ γοῦν 

τοῦ σχήματος χατασφάττων πρόθατα- ταῦτα οὖν ἐνορῶντες 

οἱ φιλόθεοι ἔφριττον, οὐδὲ πρόσχημα εὐσεθείας, οὐδὲ γνώμην 

ἔμφρονα ἔχοντα, οὐδὲ πρὸς τὴν σπουδχζομιένην τῶν διαλλα- 

γέντων εἰρηνικὴν ἁρμονίαν συμφέροντα, μᾶλλον δὲ ἐναντία χαὶ 

πολέμια. Ταῦτα χαταμαθὼν χαὶ ὁ περιώνυμος στρατηγὸς καὶ 

περίόλεπτος πρέσθυς, ἐξουθένησε παριδὼν αὐτόν, καὶ τιμῆς καὶ 

ὁμιλίας, ἣν τῷ οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ ὁ χατὰ χαιρὸν μέγας 

εἰς ταῦτα πρέσθυς τῶν Ρώσσων ἀπέδιδεν, οὐκ ἠξίωσεν, ἀλλοὺ- 

δὲ ὅλως προσειπεῖν κατεδέξατο. Οἵ τε ἐνδημοῦντες ἀρχιερεῖς 

διεσχέπτοντο, εὐθετοῦντες τὰ πρὸς τὴν ἔξωσιν, οἵ τε χύχλῳ 

ἀρχιερεῖς χατεθόων, γράφοντες πρὸς τοὺς ἐνταῦθα αὐτῶν προ- 

στάτας, χαὶ ποτνιώμενοι ἀπαλλαγὴν ἠτοῦντο" διὸ χαὶ ὁ Ν:- 

χομηδείας προϊστάμενος τοῦ Σερρῶν, καταλαδὼν ὡς οὐχ ἢρ- 

χέσθη οἷς πρότερον ἔλαθεν, ἀλλ ἵνα πλείονα λάθη, ἐπενοχλοῦν- 

τα χαὶ διαταράσσοντα τὸν Σερρῶν καὶ διερεθίζοντα χκατ' αὐτοῦ 

ὀργὰς καὶ συγκινοῦντα ἐκεῖ σχάνδαλα, ἀναφοράς τε συμπλαάτ- 

τοντὰ χαὶ μυρία χαχὰ κατ ἐχείνου διατεχνώμενον, τοῦτον χα- 

τήλεγξε, χαὶ μετὰ τῶν ἄλλων ἀρχιερέων συνέστη τούτου ἀπαλ- 

λαγείς. ᾿Επὶ τούτοις οὖν καὶ τὸ ἐννενηκοστὸν ἐπῆλθεν τέταρ- 

τον ἔτος. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. 2Ὁ 
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Ὑπονοῶν δὲ ὁ πατριάρχης τὴν χατ' αὐτοῦ τῶν ἀρχιερέων 

σύστασιν, παντοῖος ἦν. ᾿Αλλ ἐπὶ τοῖς δυνατοῖς θαρρῶν εὐνοῖ- 

κῶς πρὸς αὐτὸν ἔχουσιν, οὐχ ἐδεδοίκει τὴν πτῶσιν. ᾿Ενέπαιζε 

μέντοι προαναφωνῶν χαὶ προλέγων, ὅτι πεπλήρωται αὐτῷ ὁ 

καιρός. ἴἼΑλλοις δ᾽ ἔλεγε κόρον λαθεῖν τῆς ἀρχῆς, καὶ ἡτυχίας 

ἐφίεσθαι: καὶ ποιχίλος ἦν, καιρὸν ἐπιτηρῶν ἐπιθέσθαι χαὶ λύ- 

σαι τὴν σύστασιν, καὶ ἀπελάσαι ἐντεῦθεν τοὺς ὑπόπτους ἀρ- 

χιερεῖς. Παρεφύλαττε δὲ μάλιστα, χαὶ παραλαθὼν χαὶ φιλεῖν 

μάλιστα καὶ τιμᾷν προσεποιεῖτο τὸν Δέρχων Γεράσιμον, χαὶὲ 

ἐπὶ αὐτὸν ἔστρεφε τὰς ὑπονοίας, ὅτι πέρυσιν ἀντιφερόμενοι οἵ 

ἀρχιερεῖς προσέθλε: ἂν εἰς αὐτόν. Ὁ δὲ τὴν γνώμην τοῦ πρω- 

τεύοντος εἰδὼς χαὶ τὴν ὀργὴν ἐχχλίνων ὑπεχρύπτετο, χκαὲ τοῦ- 

τον διέλαθε νόσον ἤτοι ὅλως σχηπτόμενος, ἢ τὴν μιχρὰν μεί- 

ζονα ὑποδείξας, καὶ ὑποφυγὼν χαὶ μετοιχήσας χαὶ μετὰ τῶν 

ἄλλων βαρυτίμων δοκούντων γερόντων γενόμενος " ὑπελάμθανε 

δὲ τὰς γενομένας συχνὰς αὐτῶν συνελεύσεις διὰ τὰς ἐμπεσού- 

σας ἐνστάσεις περὶ τῆς γνώμης τοῦ Ἡραχλείας. ᾿Επεὲ γὰρ πολ- 

λάκις προτραπεὶς, ἵνα ἐπὶ τὸν Μυριοφύτου ἐπίσκοπον ζῶν ποιή- 

σῃ ποραίτησιν τῆς ἐπαρχίας, ἐπένευσεν, ἐν ὑποθέσει μέντοι 
τὸς β 

ἱερᾷ συνόδῳ - χαὶ δὴ προθεὶς τὴν γνώμην αὑτοῦ 
-" 

εἰ δοχεῖ τῇ 

ἐπὶ συνόδου, ἐζήτει τὰς γνώμας" ἔνθεν τοι μὴ πάντων συναι- 

γούντων ἐνστάσεις ἀπεναντίας ἀνεφύησαν ὑπὲρ ὧν συνέρχεσθαι 

εὐθετοῦντας τοὺς ἀρχιερεῖς, χαὶ νοσοῦντα αὖθις τὸν Γεράσιμον 

ἐπισχέπτεσθαι ᾧετο ὁ πατριάρχης. ᾿Αλλ αἴφνης ἐπέγνω, ὡς τέ- 

χνη, ἧ λέγεται τέχνην παίζει. 

Τῇ γὰρ α΄. Μαρτίου τοῦ ἐννενηχοστοῦ τετάρτου τοῦδε 

ἔτους οἱ ἐν τῷ Καταστένῳ παροιχοῦντες ἀρχιερεῖς πρωὶ κατελ- 

θόντες καὶ τοὺς ἐν Φαναρίῳ παρενδημοῦντας ἀγηοχότες, χαὶ 

τούτοις τὴν γνώμην ἑαυτῶν ἀναχαλύψαντες, καὶ συναινοῦντας 

παραλαθόντες ἐπέστησαν ἀθρόοι τῷ πατριάρχῃ, καὶ τοῦτον 

σφοδρῶς ἐλέγξαντες, ἐφ᾽ οἷς παρὰ νόμον. καὶ δίχην ἐπεποιήχει, 
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ἀπεκήρυξαν τὴν ἀξίχν ἀφελόντες, καὶ εὐθὺς ἐξελθόντες ἀπὶ αὐ- 

τοῦ ἐποιήσαντο ἀναφορὰν πρὸς τοὺς χρατοῦντας, τοῦτον ἀδό- 

χιίμον ἐπὶ αὐτοῖς μαρτυροῦντες, χαὶ δεόμενοι τοῦτον ἀφ αὑτῶν 

ἀποπέμψασθαι, καὶ ἐπιτρέψαι ἕτερον ἐκλέξασθαι, ὃν χοινῇ γνώ- 

μὴ ἕλοιντο. Ὁ δὲ Νεόφυτος δείσας παντελῆ καθαίρεσιν, ἀπέ- 

στειλε τῷ μεγάλῳ ἑρμηνεῖ ἔγγραφον παραίτησιν, μηνύων αὐτῷ 

τὴν κατ' αὐτοῦ ὁρμήν, καὶ ἀποστροφὴν τῶν ἀρχιερέων, καὶ τὴν 

ἀπὸ τοῦ θρόνου καθαίρεσιν, ἐλπίσας τυχὸν ἀντιλήψεως τυχεῖν, 

εἰ χαὶ δεινὸν ἡγεῖτο τοσαύτην τόλμην παρὰ γνώμην γενέσθαι 

τῶν χρατούντων. Ἔμεινεν οὖν κατ᾽ ἐκείνην ἐν τῷ πατριαρχείῳ 

ἀργὸς τῆς ἀξίας, μετακινῶν τὰ ἑαυτοῦ, καὶ περιμένων τοῦ χρό- 

τοὺς τὸν ὁρισμόν, μικρὰν ὑποτρέφων ἐλπίδα, ἐξ ὧν αὐτῷ ἀ- 

πεχρίνατο ὁ μέγας ἑρμηνεύς, μηδέν τι προσταράσσεσθαι καὶ 

θροεῖσθαι ὑπὸ φωνῶν: τῇ δὲ ἐφεξῆς ἕωθεν ἐξελθὼν τοῦ πα- 

τριαρχείου χαὶ ὁμιλήσας μετὰ τοῦ μεγάλου ἑρμηνέως ἐχτὸς 

παρέμεινε, τοῦ θρόνου ἐχπεσών. 

Κατ' αὐτὴν οὖν, ἐκλογῆς γενομένης παρά τε τῶν ἐνδη- 

μούντων ἀρχιερέων, κληρικῶν τε καὶ ἀρχόντων, καὶ τῇ ἐφεξῆς 

Ὕ τοῦ μαρτίου μηνὸς παρχστάσεως ἐπὶ τὸν ἐπίτροπον τοῦ 

βασιλέως καὶ διὰ καθθαδίων ἐπικυρώσεως καὶ τιμῆς καὶ προπομ.- 

πῆς, ὡς εἴθισται, προήχθη ἐπὶ τὸν οἰκουμενικὸν θρύνον ἀπὸ 

ητροπόλεως Δέρχων ὁ κὺρ Γεράσιμος ὁ Κύπριος, διὰ κανονι- 

κῆς μεταθέσεως, τῆς τυραννίας ἀποσείσας τὸν φύθδον, ὃν πολ- 

λοῖς ἐνεποίει ἡ τοῦ πρὶν πατριάρχου ἔπαρσις, καὶ χρηστὰς 

ἐπανατείλας ἐλπίδας, διά τε εὐμάθειαν, καὶ τρόπον ἄρεσχον χαὶ 

ἡσύχιον, ὃν ἐν πολλοῖς καὶ διαφόροις καιροῖς χαὶ προσώποις 

ἐξήσκητο. Μετετέθη δὲ ἀπὸ Αρτὴς εἰς Δέρκων Μαχάριος ὁ 

Βυζάντιος, ὁ χαὶ τὸν εὐαγῆ ναὸν τῆς Ζωοδόχου πηγῆς πρῶ- 

τος ὑποχωρήσας τὴ ἐξουσίᾳ τοῦ πατριάρχου. 

Τῶν δὲ οἰάκων ἐπειλημμένος τοῦ μεγίστου τοῦδε σχά- 

Φοὺυς τῆς ἐχκλησίας ἐν γήρει βαθυτάτῳ ὁ κὺρ Γεράσιμος, εὐθὺς 
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ἐδόκει νεανικῶς περιάγειν, χαὶ οἰαχοστροφεῖν χατ' αὐτὸν τὸν 

Νεόφυτον συνωθούμενος ἐν τῷ κλύδωνι, πολὺν δὲ καὶ ἐν τοῖς 

. ἐγκυκλίοις τῆς εἰδήσεως γράμμασι συνειρήκει ὑπὲρ αὐτοῦ τὸν 

ἔπαινον, τῇ ρύμῃ τοῦ γράφοντος ἑαυτὸν δούς, χαὶ τοῖς βου- 

λομένοις. πάντα χαλῶς λέγειν, τὰ ἄλλως πραχθέντα ἢ γρα- 

φέντα. παρ' ἐχείνου ὑποκύψας, καὶ ὑπογράψας ἁπανταχῆ τὸν 

ἑαυτοῦ ἤτοι ἀγενοῦς πτοίας καὶ ἀνελευθέρου θωπείας, ἢ ἀδὲυ- 

χίας. ἔλεγχον " εἰ γὰρ δεόντως ἐτέλει, καὶ νομίμως εἶχεν, ὅσα 

ἐκείνῳ ἐπράττετο, χαχῶς χαὶ ἀδίχως ἄρα τοῦ θρόνου ἀπώσαν- 

το, καὶ οὐδὲ αὐτὸς συμπράττων τοῖς ἀδιχοῦσι, καὶ τοῖς βιχ-- 

σταῖς συναινῶν, χαλῶς τὸν θρόνον ἐδέξατο. ᾿Αλλὰ ταῦτα χαὶ 

λέγειν καὶ πράττειν κατ᾿ ἀρχὰς ἐπεχείρει διά τι δέος ἴσως τῶν 

δυνατῶν. Οὐχ εἰς μαχρὰν μέντοι χατ᾽ ἴχνος τοῦ χὺρ Νεοφύτου 

ἐδάδισς, καὶ μεταθαλὼν τὴν χατ' αὐτὸν ἐτράπη. Καὶ τὸν μὲν 
ριαρί 
ιορίσας, τοῖς δὲ ἀρχιε- 

! 
χὺρ Νεόφυτον εἰς Ρόδον ἀπώσατο πε 

ρεῦσιν ἀνῆχε γενικὴν τῶν ἐχχλησιαστιχῶν πραγμάτων διάγνω- 

σιν, χαὶ κυριότητα, διαταξάμενος ἀφεύκτως ἐχτὸς τῶν χατε- 

πειγόντων, ἐν μιᾷ τῆς ἑδδομάδος συνέρχεσθαι ἅπαντας, καὶ τὰ 

ταῖς ἐκκλησίαις συγκυροῦντα ἀναχρίνειν, καὶ σχεπτομένους ἐ- 

πιδιορθοῦν, καὶ τὰς εὐλόγους αἰτήσεις τῶν ἔξωθεν προσαιτούν- 

των ἀρχιερέων, καὶ πανταχόθεν χριστιανῶν ἀποδεχομένους ἐχ- 

πληροῦν, καὶ τῶν ἐν ἀνάγχαις προΐστασθαι, χαὶ ἐχτελεῖν ἐν 

πᾶσι τὰ δέοντα. 

Τῆς δὲ ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως τῇ συνοδιχῇ διαγνώΞ 

σει οὕτως προσχυρωθείσης, εὐθὺς οἱ δυνατοὶ τῶν ἀρχιερέων ἤρ- 

ξαντο ἀντιφέρεσθαι. Ἔδοξεν οὖν ὁ Νιχομηδείας ᾿Αθανάσιος μά- 

λιστα τοῦ πλείονος ὀρεγόμενος, ὅτι οἱ συνιστῶντες αὐτὸν ἰσχυ-- 

ρότεροι ἦσαν, καὶ ὁ πατριαρχεύων φίλος αὐτῷ ἦν καὶ πατριώ- 

τῆς, δὲ ἃ χαὶ τοῦ χύρους τῶν ἐχχλησιαστιχῶν ἀντεποιεῖτο, καὲ 

εὐθὺς τὴν χοινὴν ὁμόνοιαν τῶν ἀρχιερέων διετάραττε, χαὶ τὸν 

πρωτεύοντα ἡσυχάζειν βουλόμενον διηνώχλει, χαὶ διχαιοπροι- 
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γεῖν θέλοντα ἐχλόνει παράγων" συνιδὼν δὲ ὁ παναγιώτατος 

τοὺς πολλοὺς αὐτῶν ἀπαρεσχομένους, καὶ ἀσθένειαν γήρους, οὐ 

γνώμης ἐπιείχειαν, καὶ τῆς ἀρχῆς προδοσίαν, οὐ τρύπου χρη- 

στότητα διαμεμφομένους, καὶ λοιδοροῦντας τὴν τοιχύτην αὐ- 

τοῦ ὕφεσιν χαὶ ὕπουλον τυραννίαν, οὐ νόμιμον καὶ συνοδιχὴν 

διοίκησιν φημίζοντας, μεταθαλὼν ἐπὶ τοὺς πολλούς, τούτους 

ἐθεράπευε, δοχῶν παρορᾶν τὸν αὑτοῦ φίλον ἐν οἷς οἱ πολλοὶ 

ἠρέσκοντο. ὋὋ δὲ μὴ ἀνεχόμενος ταύτης τῆς ὀλιγωρίας, μᾶλλον 

δ᾽ εἰπεῖν μὴ ἐπισχύσας χρατεῖν, ὡς ᾧετο, χαὶ δεσποτιχῶς ἄγειν 

καὶ φέρειν τὰ τῆς ἐχχλησίας, ἵνα πάντα ἡ τοῖς Κυπρίοις, θρό- 

νοι, χυριότητες, δόξα χαὶ πλοῦτος, καὶ ὁ χρυσοῦς αἰὼν, δυσχε- 

ράνας ἐπὶ τὴν κατ᾿ αὐτὸν ἐπαρχίαν ἀπήει καὶ τοῖς πλείοσι μετὰ 

τοῦ ᾿Εφέσου ὑπεχώρησεν. Ὁ δὲ παναγιώτατος τὰς γνώμας τῶν 

πλειόνων μετιὼν ἐθεράπευε τοὺς δυνατούς, χεχαρισμένα τούτοις 

ποιῶν, χαὶ οὕτω τοι συνέχων τῶν πολλῶν τὴν ὁμόνοιαν. 

Κατὰ δὲ τὸν σεπτέμθριον υῆνα, τοῦ Κυζίκου ᾿Αγαπίου 

εὐτεῦθεν πρὸς τὰ ἐκεῖσε δικαιωτήρια ἀπιόντος, τὰ χαχῶς συν- 

αχθέντα χρήματα τοῖς ἅρπαξι χαὶ κληρονόμοις χόκιστα χα- 

ταλιπόντος εἰς ἔλεγχον αἰσχροχερδείας χαὶ ἀνοσιότητος᾽ τοῦτο 

γὰρ ἔθος νῦν εἰσεκώμασεν, ἐθῶν ἁπάντων φαυλότατον ἅμα χαὶ 

ἀδικώτατον, κατασυλοῦντας ἐκκλησίας καὶ φθείρειν τὰ χοινὰ 

τοὺς ἀρχιερεῖς, ἐφ᾽ ᾧ χαὶ τοὺς συγγενεῖς ἑαυτῶν ἱεροσύλους 

ποιήσωσι, θεοστυγεῖς χαὶ ὁμοίους ἑαυτοῖς ἀναδείξαντες - πλεῖ- 

στα δ᾽ ἠγωνίσατο ὁ παναγιώτατος, ὥστε τοῦ ᾿Αγχιάλου Ἴωα- 

χεὶμ, ὃν ἠγάπα, εἰς Κύζιχον προὐδίθασε. Θανόντος δὲ καὶ τοῦ 

Δημητριάδος ἀρχιεπισχόπου, τὸν ἀρχιδιάκονον καὶ ἀνεψιὸν αὐὖ- 

τοῦ Δημητριάδος ἐχειροτόνησε, μητρόπολιν αὐτὴν τιμήσας. 

Υ᾽ πέσχετο δὲ χαὶ τῷ τότε Ἡρακλείας Μεθοδίῳ τὴν κατ' ἔφεσιν 

αὐτοῦ διαδοχὴν ἐπὶ τὸν Μυριοφύτου Μελέτιον ἐχτελέσαι, ὡς 

χαὶ ἐπλήρωσε. 

᾿Επεὶ δὲ τὰ τῶν κοσμοσωτηρίων δεσποτικῶν ἑορτῶν τοῦ 
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ἐννενηχοστοῦ πέμπτου ἔτους προαναφωνεῖσθαι ἤρξαντο, καθ᾽ ἃς 

ἱερουργεῖν χαὶ πατριαρχικῶς παρρησιάζεσθαι τὸν οἰχουμενιχόν; 

εἴθισται, οὐκ οἶδ᾽ ὅσον τις ὑποδαλὼν, παρέχρουσεν, ἢ αὐτὸς ὁ. 

πατριάρχης θελήσας χαινοτομεῖν, χαὶ τοῖς χούφοις συμμετα- 

δάλλεσθαι, ἐπέτρεψε τὰ κατὰ τῆς κεφαλῆς ἐπιθλήματα παραλ- 

λάξαι, χαὶ παραποιήσασθαι τὴν ἀρχιερατιχὴν στολὴν τῶν συλ- 

λειτουργούντων αὐτῷ ἀρχιερέων ἐν ταῖς δεσποτιχαῖς ἑορταῖς, 

τοῦτο δεύτερον καινοτομηθέν. Μέχρι γὰρ τῶν ἀοιδίμων πα- 

τριαρχῶν Καλλινίκου χαὶ Σεραφεὶμ. τοῦ δευτέρου, ἔθος ἦν τοὺς 

συλλειτουργοῦντας τῶν ἀρχιερέων ἐν τῇ μυσταγωγίαᾳ φελώνην 

ἀναδάλλεσθαι, χαὶ χατὰ χεφαλῆς τὸ σύνηθες φέρειν χαμηλαύ- 

χιον, σὺν τῷ ἐπικαλυμμαυχίῳ πρὶν τοῦ χερουθικοῦ, μόνου τοῦ 

οἰκουμενιχοῦ, ἢ χαὶ τῶν ἄλλων πατριαρχῶν συλλειτουργούντων 

σάκχους, χαὶ χορώνας, καὶ ἐγχόλπια φορούντων᾽ ἐξ ἐχείνων δὲ 

ἀρχὴν μεταποιηθὲν τὸ παλαιὸν ἔθος, εἰς δεῦρο προήχθη, σάκ- 

χον μὲν τοὺς συλλειτουργοῦντας ἀρχιερεῖς ἀναθάλλεσθαι, ἐγ- 

χόλπιον δὲ μὴ ἐνάπτειν παραιωροῦντας, φέρειν δὲ χατὰ χεφα- 

λῆς οὐδὲ τὰς συνήθεις μίτρας, ἐν αἷς χατὰ τὰς σφῶν ἐπαρ- 

χίας παρρησιάζονται, ἀλλὰ τὸ χοινὸν ἐπίδλημα, ὅπερ ἀντὲ 

χαυσίας χρῶνται νῦν οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς. Ἔδοξε γοῦν 

χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ τἄλλα περιχεχυμένους, τί μὴ χαὶ τὴν χε- 

φαλήν; χαὶ τὰς συνήθεις μίτρας ἀναθέσθαι, ὅπερ ἦν προχειρό- 

τερον, τούτοις οὐχ ἔδοξε. Καινοτομῆσαι μέντοι καὶ παραποιή- 

σασθαι ἄλλας σὺν οὐδενὶ λόγῳ ἐπὶ τὴν ἐξίσωσιν καὶ ὁμοίωσιν. 

τοῦ οἰχουμενιχοῦ, μήτε βασιλιχοῦ, μήτε δεσποτιχοῦ χαλύμ- 

μᾶτος ἐπὶ χεφαλῆς σχῆμα ἐχούσας: οὕτω γὰρ ἀδαεῖς καὶ ἐχ- 

χλησιαστικῆς ἱστορίας, χαὶ συμθολικῆς ἱεροφαντίας, οἱ νῦν ἰε- 

ροφάντα! χαὶ διδάσχαλοι, μόνον περὶ τὰς ἐχ χρυσοῦ καὶ λίθων 

μαρμαρυγάς, καὶ τῶν βαμμάτων τὰς χροιὰς χεχηνότες χαὲ 

βλέποντες, χαὶ τὸ χεῖρον ὑπὸ τύφου ἐλαυνόμενοι, χαχῶς και- 

νοτομεῖν ἐπιχειροῦσι, μὴ αἰδούμενοι. Πᾶν γὰρ τὸ ἐν τῇ τοῦ 
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Χριστοῦ ἐκχλησίᾳ χανονισθέν, πολλῆς γέμει σοφίας, καὶ περὶ 

τὰ ἔξω ὁρᾶται, καὶ αὐτὴν συνέχει χαὶ χοσμεῖ τὴν ἀναθολήν. 

Ε'τεχτήναντο γοῦν, καὶ οὕτω κατὰ τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς 

τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως περὶ τὸν πατριάρχην ὡράθησαν ἐν τῇ 

ἐχχλησίᾳ ξένως τὰς χεφχλὰς χοσμούμενοι, σὺν οὐκ ὀλίγῳ τῶν 

πολλῶν γέλωτι. , 

᾿Αλλὰ σὺν τούτοις μὲν προΐει ἐπὶ τὸ ἐννενηχοστὸν πέμ- 

πτον ἔτος ὁ παναγιώτατος, λαμπρυνόμενος, διέπων τε καὶ συμ.- 

φερόμενος ἠπίως, τοῖς μὲν ἐνδοὺς, ἄλλως δὲ θεραπεύων ἄλλους, 

παρορῶν πολλὰ, χαὶ μηδενὶ μαχόμενος. Προσεποιεῖτο δὲ ἀπο- 

νεύειν τοῦ Νιχομηδείας, ὑπὸ τοῦ ᾿Εφέσου ἀγόμενος, χαὶ τοὺς 

διηρημένους χαὶ πρὸς αὐτοὺς συνισταμένους ἀρχιερεῖς οὕτως 

ἐδόκει συνάγειν, περὶ τοὺς ὑπόπτους αὐτῷ μᾶλλον προασχολού- 

μενος χαὶ προσέχων, καὶ τῶν γνησίων δοχῶν ἀμελεῖν. Εδοξὲ 

δὲ χαὶ τὸ χρηματικὸν τῆς ἐκκλησίας συμφερόντως οἰχονομῆσαι, 

τῶν εἰσόδων καὶ ἐξόδων ἀναθεωρηθέντων μετὰ ἐνιαυτόν, ὅτι 

τὰ ἀπὸ τοῦ Δημητριάδος καὶ τοῦ ᾿Αγχιάλου καὶ τοῦ Ἡρακλείας 

προσληφθέντα ἐξέπεσον ἐκ τοῦ χοινοῦ χρέους, ὅσον ἀφῆχεν ὁ 

προπατριαρχεύσας χὺρ Νεόφυτος, παρ᾿ ὃν εὐδοχίμησεν ἐπαινού- 

μενος, ὡς οὔτε πολλὰ χατ' ἐχεῖνον ἐλάμθανε, καὶ τὰ ὀλίγα 

χαλῶς ᾧχονόμει παρὰ λόγον μὴ καταπροέμενος, σχνιπὸς εἶναι 

θέλων. Οὕτω γοῦν τοῖς πολλοῖς ὑπαχθεὶς, ὡς ἀρέσχειν σπου- 

δάζων, ἀντιπεριέστη, ὡς μήτε τοῖς φίλοις ἐπαρχεῖν ἔτι, μήτε 

τὸν ἑχυτοῦ Φώτιον ἐπὶ τὴν σχολὴν τῶν γραμματικῶν, δύ ὃν 

ὅλην αὐτῆς τὴν χαλῶς ἔχουσαν ἀνέκαθεν σύστασιν ἀνέτρεψε, 

λάθρα ὑποχινῶν χαὶ ἐρεθίζων τὰ πρῶτα τὸν κὺρ Νεόφυτον 

συνιστᾶν, μήτε τὸν μακαριώτατον πατριάρχὴν ᾿Αντιοχείας ἀνε- 

ψιὸν ὄντα κατάγειν εἰς Κωνσταντινουπόλιν, μήτε τοὺς ἄλλους 

Κυπρίους ἐπιδονθεῖν δύνασθαι. Διετέλεσεν οὖν οὕτως μέχρι ιἢ΄. 

Αἰ πριλλίου τοῦ ἐννενηκοστοῦ ἑδδόμου ἔτους ἐπεὶ δὲ χαὶ τοῖς 

χρατοῦσι κατωλιγωρεῖτο, χαὶ οὐχ ἔτι ἴσχυε διενεργεῖν τὰ ἐπι- 
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ράλλοντα, δείσας μή τι χαὶ ἀειχὲς πάθῃ, τὸν θρόνον παρητήσατο. 

Τοῦ γοῦν χυρίου Γερασίμου τὸν οἰχουμενιχὸν θρόνον πα- 

βαιτησαμένου τῇ δεχάτῃ ὀγδόῃ ᾿Απριλλίου τοῦ αψη, ζ΄, ἔτους, 
τῇ ἐφεξῆς ιθ΄, ᾿Απριλλίου, γενομένης γενικῆς συνελεύσεως, προ- 

ἐχρίθη εἰς τὸν οἰχουμενιχὺν θρόνον χοινῇ ἐχλογῇ καὶ ψήφῳ ὁ 
Σμύρνης κύριος Γρηγόριος. ᾿Απεστάλη οὖν ἔξαρχος καὶ τζαού- 

σιος βχσιλιχὸς μετὰ ἐχχλησιχστιχῶν γραμμάτων χαὶ φερμανίου, 

ἀπὸ Σμύρνης μεταχαλούντων αὐτὸν εἰς τὸν πατριαρχικὸν θρό- 

γον" τῶν δὲ ταχέως ἀπελθόντων, τῇ ἐννάτῃ Μαίου ἀνῆλθε με- 

τ αὐτῶν ἀπὸ Σμύρνης εἰς Κωνσταντινουπόλιν, καὶ τῇ ἑξῆς πα- 

ραλαθὼν τοὺς ἐνδημοῦντας ἐνταῦθα ἀρχιερεῖς καὶ κληριχοὺς 

παρέστη τῷ ἐπιτρόπῳ τῆς βασιλείας, χαὶ ἀπολαθὼν ὡς ἔθος 

τὰ χαθθάδια, προήχθη μετὰ λαμπρᾶς προπομπῆς εἰς τὸ πα- 

τριαρχεῖον:᾽ χαὶ γενομένης χανονιχῶς τῆς μεταθέσεως ἐν τῷ 

πανσέπτῳ ναῷ τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ἐπευλόγησεν ἀπὸ τοῦ οἱ- 

χουμενιχοῦ θρόνου τὸν συνελθόντα ἐχεῖ πολὺν εὐσεφῇ λαὸν, 

ἀγαλλιώμενον ἐπὶ τῇ αὐτοῦ προχαγωγῇ, χρηστοτέρας ἔχοντα 

ἐπὶ οὐτὸν τὰς ἐλπίδας ἐννόμου ποιμαντορίας. 

᾿Αλλὰ παρὰ προσδοχίαν εὐθὺς διαταράττειν τὴν ἐχχλη- 

σίαν ἐνήρξατο, χαὶ τὴν ἐπ᾿ αὐτὸν τῶν πλειόνων χαρὰν ἀφεῖλεν. 

Οὐ γὰρ ἡμερῶν καιρὸς παρῆλθε χαὶ τοὺς πλείους τῶν ἐνδη- 

μούντων ἐνταῦθα ἀρχιερέων ἀχαίρως ἀπεσόθησε. Πρόνοιαν δὲ 

οὐ τῶν ἀνηχόντων τῇ ἱερᾷ χαταστάσει, τῶν δὲ χοσμιχῶν χαὶ 

ὑλαίων ἀνέλαθδε, χαὶ διετυποῦτο οἰκοδομάς, τὰς παλαιωθείσας 

πατριαρχικὰς οἰχίας ἀνεγείρειν χαὶ πλατύνειν διανοούμενος. 

Πρὸς δὲ τοιαύτας δαπάνας πολλῶν χρημάτων δεόμενος, χατέ- 

γραψε πάντας τοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἱερωμένους εἰσφέρειν 

χαταναγχάσας, χαὶ τοῖς ὑποτελοῦσι τῷ οἰχουμενιχῷ θρόνῳ 

ἀρχιερεῦσι διενετείλατο τοὺς ἀνὰ πᾶσαν ἐπαρχίαν ἱερωμένους 

ὁμοίως εἰσπράττειν. ᾿Αλλ ἐν τούτοις χατελύπησε μὲν τοὺς 

πλείονας τῶν εἰσπραττομένων πένητας ὄντας, παρῴχετο δὲ 
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ἅπαξ τούτοις ἐπιθαλών, ὡς εἰ καὶ τοῖς ἱεροῖς τῶν μοναστη- 

ρίων τοιοῦτον ἐπήνεγχεν. ᾿Αλλ ἐν αὐτοῖς μέγιστον χαὶ ἀφόρη- 

τὸν τὸ χαχὸν ἐνειργάσατο. Ὅσα γὰρ τῶν σταυροπηγιαχῶν 

μοναστηρίων ἀπὸ παλαιοτάτων τῶν χρόνων τὸ ἄνετον, καὶ 

ἀσύδοτον χαὶ ἀφορολόγητον ἐκχλησιαστικῶς ἀπεχληρώσαντο διὰ 

πατριαρχιχῶν ἀλληλουχουμένων σιγγιλλίων, ἅπαντα ὑπὸ βα- 

ρυτάτοις ἐτησίοις φόροις χαὶ διχτάξεσιν ἀλογίστοις ὑπηγάγετο, 

τὰ πρεσθυγενῆ καὶ ἀρχαῖα χαὶ ὕστερον αὐτοῖς προσχυρωθέντα 

πατριαρχικὰ σιγγίλλια ἀποσχυθαλίσας, καὶ τὰς ἐν τούτοις ἀρὰς 

παρ᾽ οὐδὲν θέμενος, καταλογήσας τοῦ δικαίου, χαὶ τῆς χαλῆς 

τάξεως. Καὶ τὸ δὴ χεῖρον, σιγγίλλια δῆθεν νέχ ἀμαθῶς διὰ 

ἀμαθεστέρων ἐχδοὺς, πολὺν κατέχες τὸν φλήναφον χατὰ τῶν 

προεδρευσάντων ἁγίων πατριαρχῶν, μήτε ἃ γράφει εἰδὼς, μήτε 

περὶ ὧν χατεπιχειρεῖ συναισθόμενος, περιτρέπων τὰ ἑαυτοῦ 

δ ὧν τε ἐχείνων χαθελεῖν ἀπετόλμησεν. 

Ἤρξαντο γοῦν τῆς οἰκοδομῆς τῶν πατριαρχικῶν οἴκων 

χατὰ τὸν σεπτέμόριον τοῦ τρέχοντος ἔτους, χαὶ διετέλει ρεμ- 

θόμενος ὑλαίως, μέγα μέντοι οἰόμενος ποιεῖν. Οὐ γὰρ τῆς με- 

γάλης καὶ πολλῆς καχώσεως τοῦ ἱεροῦ γένους συνήσθετο, οὐ- 

δ᾽ ὅσα χαθ᾽ ἑχάστην πανταχοῦ ὑπὸ τὸ ὀθωμανιχὸν χράτος ἐτα- 

λαιπώρει θλιθόμιενον, χαχουχούμενον καὶ ὑπὸ μυρίοις χαὶ ἀνυ- 

ποίστοις τοῖς δεινοῖς τυραννούμενον, προσέθλεπεν ὁ ὑπέρτατος 

δοχῶν ἐπίσχοπος, ἀλλὰ συνυπαγόμενος τοῖς ὑποχλέπτειν τὰ 

χοινὰ δολιωτέροις, χαὶ τοῖς τὰ ἡμέτερα χαταδαπανῶσι, χαὶ 

παντοίως διαφθείρειν σπουδάζουσιν, ἔχαιρε μὲν ξύλο βάπτων, 

τὸν δὲ λαὸν τοῦ θεοῦ καταξέων, καὶ κατατρύχων ταῖς εἰσφο- 

ραῖς τοὺς ἐν πενίᾳ τῷ θυσιαστηρίῳ τῶν φρικτῶν μυστηρίων 

προσέχοντας, τοῦ ἰδίου ἀξιώματος μικρὰ φροντίζων. Οὐ γὰρ 

λίθους καταρτίζειν, ἀλλὰ ψυχάς, οὐδὲ κοσμεῖν τοίχους, ἀλλ᾽ ἐχ- 

κλησίας ὅλας ἐτάγη, χαὶ ὡς ἀφ᾽ ὑψηλοῦ περιαθρεῖν τὴν σύμπα- 

σαν, καὶ ἀποσοθεῖν χαὶ διώχειν ἐκ τῆς ποίμνης τοὺς “λύχους, 
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μάλιστα χατ' αὐτοὺς τοὺς καιροὺς, χαθ᾿ οὃς οἱ ἀπὸ δυσμῶν αἷ- 

ολόμορφοι εἰσέφρησαν λυττῶντες χατὰ πάσης λατρείας. 

Κατὰ τούτων οὖν ἀρχομένου τοῦ ἐννενηχοστοῦ ὀγδόου 

ἠθέλησε δῆθεν ζῆλον ἐπιδείξασθαι. ᾿Ετράπη μέντοι χαππεσὼν 

εἰς τὸν σύνεγγυς βόθρον, δόξας πρὸς χάριν τῶν χρχτούντων 

γράφειν, καὶ διεχδικεῖν τὰ σφίσι σπουδαζόμενα, ἀλλόχοτα καὶ 

ξένα μᾶλλον δ᾽ εἰπεῖν ἀσεθῇ δόγματα δημοσιεύσας" χαὶ γὰρ 

ἀμαθοῦς καὶ χυδαίου ἐπιλαθόμενος συγγρχφέως, υηδαυῶς αὖ- 

τὸς οἷός τε ὧν χρίνειν τὰ γραφόμενα, δοχῶν μέντοι πάντα εἰ- 

δέναι, φλήναφον ἀδολεσχίας, μεστὸν πάσης ἀσεθείας προπετή- 

σας τύποις ἐξέδωχε, χαὶ τὸ διὰ χοινῆς συνδρομῆς νεωστὶ συ- 

σταθὲν παρὰ τὴν αὐλὴν τυπογραφεῖον, αὐτόθεν χατήσχυνε τῷ 

ϑύπῳ χαταμιάνας τῆς ἀθέσμου ταύτης ἀδολεσχίας, ἣν χαὶ εὐ- 

παρόδεχτον συστῆσαι βουλόμενος, πατρικὴν γουθεσίχν τοῦ μα- 

χαριωτάτου πατριάρχου τῶν Ἱερουσολύμων χυρίου ᾿Ανθίμου 

ρᾳδιουργήσας ὑπέγραψε - νόσῳ γὰρ τότε βαρυτάτῃ τοῦ ἁγιω- 

τότου χαὶ σοφωτάτου αὐτοῦ πατριάρχου παλαίοντος, καὶ εἰς 

θάνατον χαταχεῖσθαι δοχοῦντος, τὴν χοινοτέραν γνώμην παρα- 

χροῦσαι ὑπέλαύε, χαὶ τὸν ἄδιχον τοῦτον μῶμον προστρίψαι τῇ 

εὐσεθείᾳ τοῦ τοιούτου ἀνδρὸς χατετόλμησεν. ᾿Αλλ ἤνυσεν οὐ- 

δὲν ἡ πάντολμος αὕτη ρᾳδιουργία. Ὅτε γὰρ μαχαριώτατος 

ἐλέει θεοῦ ἀναρραΐσας, χαὶ ἰδὼν ἐδδελύξατο, χαὶ χατέπτυσε, 

νόθον χαὶ ψευδεπίγρχφον ἐπελέγξας τὸ ἄθεσμον ἐκεῖνο σχεδά- 

ριον, οἵ τε ἐνδημοῦ" τες ἐνταῦθα ἀρχιερεῖς ἀναγνόντες χατέχρι- 

ναν, καὶ πᾶς εὐσεδὴς ἐν συνέσει χατέγνω, ἀλλότρια καὶ ἀπα- 

ράδεκτα χαὶ ξένα εὐσεθείας εἰσηγούμενον- ἔδωκαν μέντοι τοῦ 

τύπου τὰ ἔξοδα, καὶ λαθόντες τὰ τυπωθ έντα ἀπέρριψαν εἰς 

χυνόσαργες. 

᾿Αρχομένου δὲ τοῦ μαρτίου μιηνὸς καὶ ἑτέραν καινοτο- 

μίχν κατεπεχείρει τῆς ἐχχλησίας χαὶ ταραχὴν ἐμποιῆσαι ἐ- 

φώρμησε, τοὺς περιλειπομένους ἐπισχύπους τῶν ἰδίων μητρο- 
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πολιτῶν ἀφελεῖν σχεπτόμενος, ὡς ἂν σύμπασαν λύσῃ τὴν τῶν 

ἐχχλησιῶν ἔννομον ἁρμονίαν, χαὶ ἰσοτίμους καταστήσας τοῖς 

προὔχουσι τοὺς ὑποτελοῦντας μητροπολίτας χαὶ ἀρχιεπισχόπους 

μετονομάσαι, χαὶ ρᾳδίως μεταφέρῃη χαὶ ἀθρόον χατατυρχννῇ 

ἀπ ἀλλήλων διαστήσας. Πρὸς ταύτην οὖν τὴν αὐτοῦ παράλο- 

γον ὁρμὴν ἀντέστησαν οἱ πλείους, μάλιστα οἱ ἔχοντες ἐπισχό- 

ποὺς τῶν μητροπολιτῶν, καὶ χατεθόω" διαμαρτυροῦντες, τούς 

τε ἀποστολιχοὺς χαὶ συνοδιχοὺς χανόνας, τάς τε τῶν εὐσεδῶν 

βασιλέων διαταγὰς, καὶ τὰ ἀνὰ χεῖρας αὐτῶν τῶν νῦν χρα- 

τούντων διπλώματα προθαλλόμενοι. Διηνώχλε!: δὲ μετακαλῶν 

τὸν Κρήτης μητροπολίτην, ἐχεῖθεν μὲν χατάρξασθαι τῆς δια- 

λύσεως τῶν ἐπισχόπων σπουδάζων, καὶ αὐτὸν ἴσως τοῦ θρόνου 

ἀποστῆσαι βουλόμενος, ὅτι γεγήρακε, καὶ διὰ μακροῦ καρποῦ- 

ται τὴν Κρήτην. ᾿Επεὶ δὲ πρὸς ταῦτα τοὺς ἱχανωτέρους εὗρεν 

ἀντιφερομένους, ἀπώσατο ἀποστείλας εἰς τὰς ἐπαρχίας αὐτῶν, 

τόν τε Ἡρακλείας χαὶ Νικομηδείας καὶ Ποούσης χατὰ μῆνα 

τὸν μαάϊον. 

Μηδὲν δὲ τῶν τοιούτων ἐπιτελέσαι χατισχύσας, ἐφορολό-- 
Ξ τς ἌΣ ΔΝ ἈΞ 

γει τοῦ λοιποῦ τοὺς ἱερωμένους, κοσμῶν τὴν νεόδμητον οἰκίαν, 

--- χαὶ ἐπὶ αὐτῇ ἐπαγαλλόμενος ὡς μέγα δὴ ἐχτελέσας, λαμπρὰν 

οὕτω οἰκίαν δειμάμενος. Κατανοήσας δὲ τὸ πλῆθος τῶν ἐξό- 

δων, καὶ ὡς οὐδὲν οἷς ἀγάλλεται ὁ εὐσεοθὴς λαὸς θεῷ χεχα- 

ρισμένον ἀνεῖχεν, ὕστερον τὸν ναὸν δῆθεν τοῦ μεγαλομάρτυρος 

Γεωργίου ἐπιχοσμεῖν ἐπεχείρει. ᾿Αλλ οἴμοι, τῆς νῦν ἀθελτη- 

ρίας τῶν ἐχχλησιαστιχῶς προϊσταμένων! Μὴ γὰρ εἰδότες μήτε 

τὰ ὑπ᾽ ὄψιν τυπωθέντα, χατεπιχειροῦσι τῶν καθισταμένων, ἀναί- 

δὴν μεταχινεῖν χατατολμῶντες, οἷόν τι χαὶ ἡ αὐτοῦ παναγιό- 

τῆς ἐν τῷ εἰρημένῳ νχῷ ἐχαινοτόμησε, τρεῖς ἐν τῷ βήματι 

ἀναστηλώσας τὰς ἱερὰς τραπέζας, χαὶ τὸ μὲν δεξιὸν κλῖτος 

ναὸν τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας χαινοτομήσας, τὸ 

δὲ ἀριστερὸν τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, διελὼν τὴν ἱερὰν πρόθεσιν, 
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παραζηλώσας ὡς ἔοικεν ἐν τούτοις τῶν Λατίνων τὰ ἀλταάρια, 

ἀπὶ ἐναντίας τοῦ ὀρθοῦ καὶ εὐσχήμονος τῆς ἐχχλησίας. ᾿Εν ἑνὶ 

γὰρ ναῷ μία ἀναστηλοῦται καὶ ἡ ἱερὰ τράπεζα" χἂν δὲ περὶ 

ἕνα περίχειται μιχροὶ ἕτεροι, οἱ πάντες μέν τοι φυλάττειν ὀφεί- 

λουσι τὸ ἴδιον σχῆμα, διττὸν διέχοντες χῶρον χατὰ τὸν ἄνω- 

θεν παραδοθέντα τύπον, διχτυποῦντες χαὶ ὑπογράφοντες τὰ νο- 

οὐμενα' ἅπαντα γὰρ τὰ ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ διαταχθέντα, καὶ αὐτὰ 

δὴ τὰ ὁρώμενα μυστικὴν ἔχει τὴν θεωρίαν, ὥττε εἴ γε ὁ ναὸς 

σύμπαντα ὑποτυποῖ τὸν χόσμον, ἡ δὲ ἱερὰ τράπεζα θρόνος μὲν 

ἐν τοῖς νοουμένοις καὶ βῆμα Χριστοῦ, Γολγοθᾶ δὲ χαὶ τόπος 

Κρανίου ἐν τοῖς φαινομένοις, τό τὲ ἡμερονύχτιον, τοῦ σύμπαν- 

τος χρύνου ἀντίτυπον, χαὶ θῦμα χαὶ θύτης αὐτὸς ὁ Χριστὸς, 

ἐπάναγχες ἐν ἑνὶ ναῷ καὶ ἐν ἑνὲ ἡμερονυχτίῳ ἕνα τῶν ἱερέων 

ἐπὶ μιᾶς ἱερᾶς τραπέζης ἐπιτελεῖν τὴν ἱερὰν μυσταγωγίαν" διότι 

ἐν τῷ κόσμῳ ἅπαξ τοῦ αἰῶνος, εἷς ὁ τοῦ Θεοῦ καὶ ΤΠχτρὸς 

μονογενὴς υἱός, ἐν ἑνὶ τόπῳ τοῦ Γολγοθᾶ ὡς ἄνθρωπος θανὼν 

τὴν παγκόσμμιον ἐξετέλεσε σωτηρίαν" εἰς ταῦτα γοῦν ἀνάγει 

χαὶ χαθοδηγεῖ τὰ διατυπούμενα χαὶ διενεργούμενα ἐν τῇ ἐχ- 

λησίᾳ, ἅπερ οἱ Λατῖνοι διχταράξαντες, ἀπεπλανήθησαν τῆς θεω- 

ρίας ἐκπεσόντες" ἀλλ᾽ ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ τῶν θεοπαρχδότων 

ἀπρὶξ ἀντεχομένη, ἀεὶ τὰς τοιαύτας καινοτομίας ἀπέφυγε, χαὶ 

τῶν διχταράττειν τὴν αὐτῆς οἰκονομίαν χατολιγωρεῖ. 

Γαχὺς δὲ ὧν πρὸς τὸ λέγειν καὶ γράφειν ὅ,τι ἂν ἐπέλθῃ, 

ἐπλήθυνε τὰς γραφὰς πανταχοῦ ἐπιστέλλων, ὡς εὐνομίας δῆθεν 

φροντίζων" τέως δὲ χαὶ πρὸς τὰς περιοίκους τῆς Ἑλλάδος νή- 

σους χατασχεθείσχς ὑπὸ τῶν Γάλλων, ἀπέστειλε προτρέπων ἀ- 

πωθῆσαι ἑχυτῶν τοὺς ἐπελθόντας, οὐ μετὰ τῆς δεούσης προ- 

σοχῆς διενεργῶν τὰ αὐτῷ ἐπιτεταγμένα' εἰ γὰρ μὴ ἄλλοθεν 

ἐπιχουρία ἀξιόμαχος ταχέως τούτοις ἐπίσχυεν, εἰς μέγαν χίν- 

δυνον αὐτοὺς χαὶ τοὺς περιοίκους ὀρθοδόξους ὑπέθαλε, κατὰ 

τῶν Γάλλων, οὕτω προπετῶς ὁ εἰρηνάρχης διχχηρύξας τὸν πό- 
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λεμον. Τὸ γὰρ ἐν τοῖς τοιούταις εὐδοχιμεῖν φιλοτιμεῖσθαι, 

ὅσον τοῖς ἐχκλησιαστιχοῖς ἀπᾷδον, τοσοῦτον μάλιστα αὐτοῖς 

ἐπιολαδὲς καὶ παντὶ τῷ γένει ἐπιζήμιον. 

Δοχῶν οὖν χόρον λαθεῖν τῆς ἑαυτοῦ φιλοχαλίας, χαὶ τὸν 
᾿ ᾽ὔ « 3 ,ὔ " ᾿ , ε ἈΝ ,ὔ 

οἶχον διακοσμήσας ὡς ἐδούλετο, καὶ τὸν πανταχόθεν ἱερὸν φό- 
» - ᾽ ᾿ εξ , ᾿] ᾽ 

ρον ἀπολαθὼν χαὶ ὅλως συντελέσας τὰ αὐτῷ ἐσπουδασμένα, 
- 

μετεπέμψατο τοὺς ἐξωσθέντας χατὰ μάϊον μῆνα ἀρχιερεῖς, καὲ 

ἐπὶ πάντων δῆθεν ἀποδοὺς λογαριασμὸν τῶν προσόδων χαὶ ἐ- 

ξόδων, ἐφρόνει τοῖς πᾶσι χεχαρισμένα χατεργάσασθαι τοιαῦτα 

ἐχτελέσας, μηδενὸς ἀντιλέγοντος οἷς διέττατε καὶ περὶ ὧν διε- 
"Ὁ ΑῚ , » “- , 

θεῤαιοῦτο: προΐει δὲ τόλμῃ ἐπιχειρῶν, μηδενὶ βουλευόμενος 

οἱ δὲ ἐνδημοῦντες ἀρχιερεῖς χαὶ τῶν προὐχόντων ἀρχόντων οἱ 
ΩΣ 

δυνατοὶ τὰ πιγινόμενα ἐκ τοσαύτης ἀθουλίας χαὶ τόλμης ὑ- 

Θουλεύσαντο ἀπώσασθαι" χαὶ διενεργήσαντες πρ φορώμενοι ἐ 

τοὺς κρατοῦντας τῇ δεχάτῃ ὀγδόῃ δεχεμόδρίου τοῦ αψ , η΄. 

τοὺς, τοῦ πατριχρχιχοῦ θοόνου ἐξέωσαν, ἐξορίσαντες εἰς Καισά- 

ρειαν τοῦ Πόντου. Τῇ γοῦν ἐφεξῆς συνελεύσεως χοινῆς γενο- 

μένης, μετεκαλέσαντο ἀπὸ τοῦ ἁγίου "Ὄρους τὸν κὺρ Νεόφυ- 

τον, σωφρονεστέρῳ διὰ τῆς εἰς Ρόδον χαὶ ὕστερον εἰς Πάτμον, 

χαὶ μετὰ ταῦτα εἰς τὸ ἅγιον Ὅρος περιπετείας ἐντυχεῖν ἧ- 

γησάμενοι. 

᾿Ανῆλθεν οὖν περὶ τὰ τέλη τοῦ ᾿Ιανουαρίου μηνὸς τοῦ 

ἐννενηχοστοῦ ἐννάτου ἔτους, χαὶ παραστὰς τῷ ἐπιτρόπῳ τῆς 

βασιλείας, ὡς ἔθος, ἐπελάόετο τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου πάλιν 

ὁ χὺρ Νεόφυτος, καὶ πάλιν τὰ ἴσα τοῖς προτέροις παρὰ δόξαν 

τῶν χεχληχότων ἐπιχειρεῖν ἤρξατο, καὶ τὸν συνήθη ἑαυτῷ 

ἱστὸν ἐξυφαίνειν ἐπειρᾶτο ἀλλ οὐ τοιούτους εὗρε τοὺς συν- 

ἐργοὺς καὶ ὑποδραστῆρας, οὐδὲ τὸν προστάτην, οἷον προσελά- 

ὅετο τότε δεινὸν χαὶ πανοῦργον δυνάστην, ὑφ᾽ ὃν ἑρπύσας διὰ 

τῶν ἐχείνῳ ἐσπουδασμένων, ὑπούργει μὲν τὰ μὴ δέοντα, ἐτέ- 
΄ - ᾽ " λε! δὲ τὰ δόξαντα τοῖς ὑπὶ αὐτὸν βιαίως ἐπιφερόμενος, καὶ 
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ἀδίκως ἐπενεργῶν᾽ τοῖς μὲν γὰρ τῶν ἡμετέρων τότε ἐλάνθανε 

ταῦτα διενεργῶν, τοὺς δὲ χατεφόδει ἰσχὺν ἐχεῖθεν ἀνόσιον 

προσλαθόμενος, φίλος χαὶ ὑπουργὸς γνωριζόμενος τῷ κρατί- 

στῳ χαὶ πολυμιόρφῳ τῶν δυναστῶν, τοσαύτην ἰσχὺν προσλα-- 

θόντι ἐχ ρᾳδιουργίας, ὥστε τὴν αὐτοῦ ἐξωλεστάτην πανουργίαν 

σοφίαν τινὰ μεγίστην χαὶ περίνοιαν ἀχροτάτην τοῖς πολλοῖς 

ἐξυμνεῖσθαι, ἐπὶ ὀλέθρῳ πολλῶν ἐθνῶν καὶ χαινοτέροις εἴτουν 

ἐξωλεστέροις τοῖς πράγμασι" τοῦτον οὖν προσοιχειωσάμενος χκαὲ 

προστάτην λαθὼν τότε, ρᾳδίως χαὶ εὐμαρῶς πάνυ, καὶ παρά- 

φορος γενόμενος, τοῦ θρόνου ἐξέπεσεν. 

᾿Επειλημμένος ἀλλ οὖν ἤδη τοῦτο πρῶτον ἐπιεικὴς ἐνε- 

δείξατο. Τοῦ γὰρ κυρίου Γρηγορίου μέχρι Νικομηδείας βαρυ- 

τάτῳ χειμῶνι προϊόντος, δεδιότος δὲ σφόδρα τὴν μαχρὰν ἀποι- 

χίαν, καὶ θερμῶς ἐχεῖθεν προσλιπαροῦντος τοὺς ἐνδημοῦντας 

ἀρχιερεῖς, ὥστε ἐπ᾽ ἄλλην ἀποπέμπειν ὁδὸν τὴν ἐξορίαν μετα- 

θεμένους, καὶ παραμένειν ἐκεῖ διὰ συχνῶν παραχλήσεων ἐπι- 

τυχόντος, ἀνελθὼν ἐπὶ τὸν οἰχουμενιχὸν θρόνον ὁ χὺρ Νεόφυ- 

τος, μετέθαλε τὸν πρότερον ὁρισμόν, εἰς Ζίχναν ἀποπέμψας" 

χαὶ περὶ τοῦ πρότερον πατριαρχεύσαντος Προχοπίου ἐν τῷ ἅ- 

γίῳ Ὄρει ταλαιπωρουμένου φιλάνθρωπα ὡμίλησεν᾽" ἀλλὰ τὰ 

πρότερα χατὰ τῶν οἰκείων αὐτῷ σκαιωρηθέντα πάλιν ἀνεφύη, 

εἴτε ἐκ προλήψεως ἢ ἄλλης χαινοτέρας μηχανῆς καὶ καχίας. 

Κατὰ μὲν οὖν τοῦ ᾿Ιωαννίνων Μαχοαρίου ἐξεμάνη ὁ ἐκεῖ δεινὸς 

σατράπης ἢ τύραννος χαὶ τοῦτον ἀπαγαγεῖν ἐξῃτήσατο, τὰ 

᾿Ι͂ ωάννινα τῷ ΄Αρτης ὑπαγαγόντος, τὸν δὲ Παλαιῶν Πατρῶν 

οἱ Πατρεῖς ἐγκαλοῦντες ἀπεπέμποντο. Πρὸς μὲν οὖν τὴν βίαν 

τοῦ δεινοῦ τυράννου τῶν ᾿Ιωαννίνων, μὴ δυνάμενοι ἀντισχεῖν οἱ 

ἐνδημοῦντες ἐνταῦθα ἀρχιερεῖς, εὐθὺς σῶον ἀπολαθεῖν τὸν συν- 

αδελφὸν ἐφρόντισαν, τὸν Εὐρίπου ἹΙερόθεον ᾿Ιωαννίνων μητροπο- 

λίτην ἀναδείξαγτες, καὶ ἔξαρχον καὶ βασιλιχὸν τζαούσιον ἀπο- 

στείλαντες μετὰ ἱχευτικχῶν γραμμάτων παρέλαθον τὸν Μαχά- 
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θιον, χρήμασι δὲ πολλοῖς τὸ ζὴν ἀνταλλάξαντα. Πρὸς ὃ 

Πατρεῖς ἀντηγωνίζοντο, ἀδίκους τὰς ἀναφορὰς αὐτῶν ἀπελέγ- 

τοὺς ο᾽- 

χοντες" ὡς δὲ ἐπέμενον καὶ πρὸς τοὺς χρατοῦντας κατίσχυον 

διαθόάλλοντες τὸν αὐτοῖς ἀρχιερέα, καὶ πάντα τρόπον ἠρεμεῖν 

οὐκ ἤθελον τὴν ὀργὴν τῶν χρατούντων ἐρεθίζοντες, ἵνα μὴ καί 

τι χεῖρον αὐτῷ ἐπισυμδῇ, ἔγνωσαν ἀποστῆναι, χαὶ τὸν ἀπὸ 

ἸΙ᾽ ωὡαννίνων Μαχάριον μιητροπολίτην Παλαιῶν Πατρῶν ἐνεδείξαντο. 

Τοῦ δὲ τῆς ᾿Ανδρου ἀρχιερέως θανόντος, τοῦ πατριάρχου τὸ 

ἴδιον κέρδος διενεργοῦντος, καὶ ἀπ ἄλλων ἐπ᾽ ἄλλους τρεπο- 

μένου καὶ μεταδάλλοντος, δυσχεράναντες οἱ ἀρχιερεῖς ἤλεγξαν 

αὐτὸν κατὰ πρόσωπον τοῦ ἰδίου χέρδους χοαταπροϊέμενον καὶ 
᾿ 

διαφθείροντα τὰ τῆς ἐκχλησίας, χαὶ συστάντες πρὸς τὰς αὐ- 
.Ὶ ἀρ ᾿ Ἂ 

τοῦ ὁρμὰς συνέστειλαν, ἀπευθύνειν πρὸς τὰς χοινὰς πράξεις 
» 7 “- τ » ͵ 

ἐθέλοντες, συναισθόμενον τοῦ βαρυτάτου τῆς ἐχχλησίας χρέους, 
,ὔ » 

ὧν τὸ πλεῖον αὐτὸς ἐν τῇ προτέρᾳ αὐτοῦ πατριαρχείᾳ προ- 

σέθετο χαταθαρύνας τὰς ἐπαρχίας. 

Τῆς Κερχύρας χαὶ τῶν λοιπῶν νήσων χαὶ παραλίων πο- 

λισμιάτων τῶν πρὶν ὑπ᾽ ἐξουσίαν τῶν Ἑνετῶν, χατειλημμένων 

δὲ ὑπὸ τῶν Γάλλων, τῇ ἀηττήτῳ τῶν Ρωσσιχῶν ὅπλων δυ- 

νάμει, θεοῦ ἐλεοῦντος, ἐλευθέρων γενομένων, ἐλθόντες εἰς Κων- 

σταντινούπολιν ἐκ τῆς χοινῆς αὐτῶν πολιτείας ἁρμοσταΐί, χαὲ 

παραστάντες πρῶτον τῷ οἰχουμενιχῷ πατριάρχῃ καὶ τῇ περὲ 
᾿ ε 7 , 

αὐτὸν ἱερᾷ καὶ ἁγίᾳ συνόδῳ, ἠτήσαντο υητροπολίτην ἀποκα- 

ταστῆσαι Κερχύρας. ᾿Αποδεξάμενος οὖν αὐτοὺς ἐντίμως, πρῶτον 

μὲν ὕμνησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν ἐλεήμονα θεόν, ὃς ἀνήγειρε χαὲ 

ἀνύψωσε τὴν ἐκεῖ ἐχχλησίαν πάλιν εἰς μητρόπολιν, εἶτα τὸν 

ἐκεῖ ὑπὸ παντὸς τοῦ ἱεροῦ κλήρου ἐκλεχθέντα καὶ ψηφισθέντα 

ἐπεψήφισαν μητροπολίτην - ὥρισαν δὲ τὸν νεωστὶ μετατεθέντα 

ἀπὸ Εὐρίπου εἰς ᾿Ιωάννινα μητροπολίτην ἹΙερόθεον, ἵνα ἀμέσως 

ἀπέλθῃ εἰς Κέρχυραν, καὶ παραλαδὼν ἐκ τῶν πλησίων δύο τῶν 

ἀρχιερέων χειροτονήσῃ τὸν ψηφισθέντα μητροπολίτην Κερχύρας, 
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βρασαν δὲ χαὶ τοὺς δύο δόντες αὐτῷ τὴν συνήθη ἔχδοσιν. ᾿Ανεδί 

ἐπισχόπους τὸν Κεφαλληνίας καὶ Ζακύνθου, καὶ τὸν ΔΛευχάδος 

καὶ ᾿Αγίας Μαύρας εἰς τάξιν μητροπολιτῶν, προσχυρώσαντες 

ταύτην τὴν τιμὴν τοῖς τε νῦν χαὶ τοῖς ἔπειτα γενησομένοις 

εἰς τὸ διηνεχὲς ἐν αὐτοῖς διὰ πατριαρχικῶν συνοδιχῶν σιγγιλίων. 

Τοῦ δὲ Νχυπλίου εἰς θεὸν μεταλλάξαντος τῶν τῇδε, καὶ 

τοῦ Γερασίμου ἀρχιμανδρίτου Νικομηδείας ψηφισθέντος, τῶν 

προεστώτων τῆς Πελοποννήσου δυσαρεστουμένων παρῃτήσατο 

τὰς ψήφους ὁ κὺρ Γεράσιμος, ὁ δὲ ἀπὸ Πχλαιῶν Πατρῶν ἀνε- 

δέξατο τὴν ἐπαρχίαν Ναυπλίου. 

᾿Αρχομένου δὲ τοῦ αω΄. σωτηρίου ἔτους χαΐ τινος ὑποχινη- 

θείσης διαφορᾶς δοχούσης χρηματικῆς ἐν τοῖς συνεδριάζουσιν ἀρ- 

χιερεῦσιν, πολλῆς δὲ οὔσης μεταξὺ τῶν ἀρχόντων περὶ τῶν 

σπουδαζομένων σφίσιν ἡγεμονειῶν, ὑποδὺς καὶ ἐκχαύσας τὰς 

ἐρεθιζομένας γνώμας τῶν ἀρχόντων ὁ εἰρηνάρχης, ἐξέωσε τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως τὸν ᾿Εφέσου, τὸν Νικομηδείας, τὸν Νι- 

χαίας, τὸν Ποούσης, καί τινας ἄλλους, ὑπονοῶν δύσνοας αὐτῷ, 

χαὶ τοῖς οἷ σπουδαζομένοις ἀντιπράττοντας, οἰόμενος, εἰ τού-- 

τοὺς ἐχθάλοι, πᾶσαν ἂν συλήσειεν τὴν πόλιν ἐλήστευσε δὲ 

γυμνώσας πολλοὺς, οὐ πάντας μέν τοι ὡς ἤθελεν, ἄγων καὶ φέ- 

ρῶν τὰ ἱερὰ καὶ τοὺς ἱερεῖς, χαπηλεύων ὁ δεινὸς τὰ ἅγια. 

Ἔν τούτῳ δὲ χαὶ ὁ ψηφισθεὶς πρὶν Ναυπλίου Γεράσιμος, 

ἐγένετο Κρήτης, ὅ,τε πρώην Βιζύης ἀνέλαθε τὴν αὐτοῦ ἐπαρ- 

χίαν δὲ ἐπιμονῆς τῶν ἐπαρχιωτῶν αὐτοῦ, ὅ,τε Βάρνης μετετέθη 

εἰς Δρύστας, τοῦ Δρύστας παραιτησαμένου. 

Τὸ πρὸς τοὺς λογίους καὶ διδασχάλους ἔχθος παντοίως 
» ,͵ 

διενεργῶν, χαὶ εἰς τέλος μὴ δυνηθὴς χαθελεῖν τὴν ἐν Πάτμῳ 

σχολὴν, πάσας αὐτοῦ τὰς χαχοθούλους χαὶ ὑπούλους μηχανὰς 
Ἂ» ᾿ “ ᾽ “Ὁ ε ,ὕ Μ “ ν ᾿ 

συνεχίνησε κατὰ τῆς ἐν τῷ ἁγίῳ ᾿Ορει σχολῆς. Οθεν ἀνελ- 

θὼν εἰς τὸν θρόνον εὐθὺς μὲν διεκώλυσε τὴν ἐπισχευὴν τῶν 

οἰκοδομημάτων, ἣν ἐκ δαπανημάτων τῆς χοινότητος τοῦ ἁ- 
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(ς 
γίου Ὄρους ἐγγὺς ἤγοντο δὲ'ιεκπεράναι᾽" μετ' ὀλίγον δὲ τοῦ ἐν 

αὐτῇ διδασκάλου Κυπριανοῦ εἰς θεὸν ἐχδημήσαντος, τὸν προ- 

δαλλόμενον ἀντ᾽ ἐχείνου Γρηγόριον, ἐκ τοὐμφανοῦς ἀπαγαγεῖν 

οὐχ ἔχρινεν: οὐ γὰρ κατὰ τὴν σπουδαζομένην αὐτῷ τέχνην 

χατὰ πρόσωπον ἐμδάλλειν ἐν τοῖς τοιούτοις ἐδόκει, οὐδ᾽ οὕτως 

ἀντεμηάλλων περιελεῖν χαὶ ἀνατρέψαι ἂν εἶχεν, ἐκ προὔπτου 

χαχουργῶν᾽ ἐπιτεχνᾶται τοίνυν δεινόν τι, παραδυόμενος, χαὶ 

τοὺς ἀφελεστέρους ἐξαπατῶν, ἄλλα ἄλλοις λέγων, καὶ τὸν κα- 

λὸν δῆθεν ζῆλον τῶν φιλομαθῶν ἐπαινῶν, καὶ συντρέχειν ὑπο- 

χρινόμενος, ἐξχπατῶν τοὺς τῆς σχολῆς ἐχείνους ἐπιτρόπους" 

ἀπέστειλε γοῦν ἔξαρχον τὸν Σταγῶν ἐπίσχοπον εἰς τὸ ἅγιον 

Οος, ἕνα ἔκ τε τῶν ἱερῶν μοναστηρίων χαὶ χελειωτῶν χαὲ 

ἀσχητῶν συνάξῃ χρήματα εἰς μισθοὺς τῶν ἐν αὐτῇ διὸχσχά-- 

λων, καὶ οὕτω βιχσάμενος ἐρεθίσῃ τοὺς ἐκεῖ πάντας κατὰ τῆς 

σχολῆς, ὥστε τοῦ λοιποῦ μηδένα ἡσυχίαν ἄγειν, οὔτε διδάσκαλον, 

οὔτε μαθητήν, δυσαρεστουμένων, μᾶλλον δ᾽ εἰπεῖν κακουμένων 

ἐπὶ τῇ σχολῇ τῶν ἁγιοριτῶν. 

Τοῦ δὲ χιλιοστοῦ ὀχταχοσιοστοῦ πρώτου σωτηρίου ἔτους 

ἐπιτελλουμένου, ὃ μὲν κὺρ Νεόφυτος ἐλύσσα ὑπὸ φιλαργυρίας 

καὶ πάντα ἐποίει χρημάτων ἕνεχα, ἀλλ ἐν ἅπασιν ἀτυχὴς ἦν ἡ 

βουλὴ αὐτοῦ, καὶ ἐπίμωμος ἡ γνώμη: εἶχε μέντοι συνεργοὺς 

τῆς ἁρπαγῆς, καὶ ἐπαινέτας τῆς γνώμης οὖς ἔφθη κερδήσας 

διὰ χοημάτων᾽ μετὰ δὲ τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα εἰσήλασαν οἱ 

ἐξωσθέντες ἀρχιερεῖς εἰς βασιλεύουσαν, καὶ ἄχοντος αὐτοῦ, ἐλ-- 

θόντες δὲ διέθεντο τὴν αὐτοῦ ἔξωσιν. Ὅθεν τῇ ιθ΄. ᾿Ιουλίου 

ἀπήλασαν ἐξώσαντες τοῦ θρόνου πάλιν εἰς τὸ ἅγιον Ὄρος, 

τῇ ἑξῆς προδιδάσαντες εἰς τὸν οἰκουμενιχὸν θρόνον ἀπὸ Νιχαίας 

τὸν χύριον Καλλίνιχον. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. ῶ6 
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Σ ΠΝ Ε ΕΊΣ ῈΓΕΣΙ 

Α. (σελ. 2083). Κατὰ μὲν τὸν προλαδόντα [1΄ ἐχκλη- 
Α »"κ " ᾽ ΄, 4 

σιαστικὸν αἰῶνα πολλὰς μὲν ἐπηρείας χαὶ παντοίας ἐπιθουλὰς 

χατὰ τῆς δυτιχῆ: ἐχχλησίας ἀπέχρουσε σὺν θεῷ ἡ τοῦ Χριστοῦ 

ὀρθόδοξος ἀνχτολικὴ ἐχχλησίχ" πολλὰ δὲ χαὶ χρήματα ἐκ 
“ “« Α »" Ἀ “ὃ -: ͵ Ξ διέ ΥΆΒ 9 

χοινῆς συνεισφορᾶς πρὸς τὰς χρείας, μάλιστα πρὸς τὰς ἀντι- 

χαταστόάσεις χαὶ μεταθέσεις χαὶ ἀλλαγὰς τῶν πατριαρχῶν τοῦ 

οἰκουμενιχοῦ θρόνου, ἐδαπάνησεν. ᾿ πέδιδε δὲ χατ᾽ ἔτος χαὶ τὴν 

φορολογίαν τὸ λεγόμενον χαράτζι ὁ πατριάρχης ὑπὲρ τῶν 

χατὰ τόπον ἀρχιερέων, οἵτινες χαὶ ἀντίγραφον τῶν ἐπιτετραμ- 

μένων αὐτῷ προνομίων δι ἐρυθραίας βασιλικῆς χερχίας περιφέ- 
, 

ροντες, ἀφορολόγητοι ἄλλως ἦσαν χαὶ ἀνεμπόδιστοι ἐχτελεῖν 
᾿ ε 

τὰ σφίσι τρμ ἦσαν ἄρα πτωχοὶ μὲν οἱ χατὰ τόπον 

τότε ἀρχιερεῖς, ἥκιστα μέντοι ὑποχείμενοι χαὶ βαρυνόμενοι 

χρέεσι καὶ ἀπαιτήσεσι τόχων, αὐτοσχέδιοί τινες ὄντες χαὶ πρὸς 

τὰς χατεπειγούσας χρείας, ἕτοιμοι τὸν ζῆλον μάν... 

τῶν εὐσεθῶν ὑπὲρ τῆς χοινῆς τῶν ἐχχλησιῶν ἁρμιονίας, χαὶ 

τὰς πατριαρχικὰς προτροπᾶς προχείρως ἐκπληροῦν ἐν ταῖς χρεί- 

αις ὑπουργοῦντες. Οὕτως οὖν ἀπὸ ἁλώσεως μέχρι διχχοσίων 

τεσσαράχοντα τεσσάρων ἐτῶν χονομήθη τὰ τῶν ἐχκλησιῶν 

ἀθαρητί. Κατὰ δὲ τὸ «χη ζ΄. σωτήριον ἔτος, ἐπὶ τοῦ πανα- 

γιωτάτου καὶ σοφωτάτου πατριάρχου χυροῦ Καλλινίκου τοῦ Ρ΄. 

πατριαρχεύοντος τὸ β΄, δεινή τις χατέλαόε τὰς ἐχχλησίας ἀ- 
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ναγΧῊ οἰστρούμενοι γάρ τινες πλεονεξίχς μύωπι εἰς τοσοῦτον 

ἀσεοςξίχς ἐξώχειλαν, ὥστε καὶ τὰς ἁπανταχοῦ ἐχχλησίας εἰς 

-ἰδιοχτησίαν παρὰ τῶν χρατούντων αἰτήσασθαι, ὑποσχόμενοι 

διὰ πολλῶν μὲν χρημάτων ταύτην ἐξωνήσασθαι, ὡς μαλιχα- 

ν έ, ἀποφέρειν δὲ χχτ' ἔτος εἰσφορὰν, ὡς μουκαδᾶν. ᾿Εντεῦθεν 

χαθ᾽ ἑκάτερον δόξαν ἐπιχερδὲς τὸ προτεθὲν τοῖς χρατοῦσι, χαὶ 

τοῖς βασιλικῶς νεμομένοις ἐν σφίσι σύμφωνον τὰς γνώμας εἰς 

ἔργον ἐχίνησεν: ἐφύθισς γοῦν ἡ τοιαύτη σατανικὴ ἐπίνοια 

σύμπασαν τὴν ἐχχλησίχν, καὶ τοὺς αὐτῆς προστάτος, μάλιστα 

τοὺς χορυφαίους εἰς ὑξγίστην ἀγωνίαν ἐνέθχλλεν. Ὅθεν πρὸς 

τὸ χρᾶτος, εἰς ᾿Αδριχνούπολιν τότε ὄν, προσδοχμόντες ἐπισχεῖν 

ἐσπούδασαν" διεσάφησαν οὖν τὴν ἐκ τῆς τοιχύτης ἐπιθουλῆς 

βλάθην ἐπὶ τῆς νενομισμένης εὐταξίας, καὶ τὸ ἀσύμφυλον χαὶ 

ἀπρόσφοηρον τῆς ἀδίκου ταύτης ἰδιοχτησίας ἀπελέγξαντες, ὅ- 

στῆσαν τότε, δόξαντες ἀπώσασθαι τὴν ἐπήρειαν᾽ προσεδαπά- 

ἤ νήσαν μέντοι πάμπολλα χρήματα, ὥστε μεταπεῖσαι τὰς γνώ- 
“. ἣΝ ΄ ε τ ᾽ 

μας τῶν δυνχστευόντων, ὑπὲρ ὧν, εἰ χαὶ χοινὴ ἐγένετο συνξια- 
Νη» 

φορά, πλεῖστα ὅμως ἀνεδέξατο ὁ οἰκουμενιχὸς θρύνος, ὡς ἔστι 

περὶ τούτων ἁπάντων χατιδεῖν ἐν τῷ χατεστρωμένῳ ἐν τῷ 

ἱερῷ χώδικι πατριχρχιχῷ συνοδικῷ γράμματι ἐν ἔτει σωτηρίῳ 

αχι ζ΄ κατὰ μῆνα μάϊον ἰνδιχτιῶνος ε΄. 

Ἔκχτοτε οὖν τὰ τῆς νῦν χατατρυχούσης δασμοφορίας χαὶ 

τὰ βάρη χαὶ δάνεια τῶν ἐχχλησιῶν χατήρξαντο εἰ γὰρ πρὸς 

χαιρὸν τότε ἀπέστησαν, μετ᾽ ὀλίγον μέντοι αὖθις ἀνχκινοῦντες 
κ᾿ 

χαὶ αὖθις τὰ αὐτὰ ποιοῦντες οὐχ ἔπαυον, πόρον πλεονεξίας 

τὴν δαιμονικὴν ἐχείνην ἐπίνοιαν οἱ τὰς καθ᾽ ἡμῶν ἐπηρείας 

ἀδίχως τελταίνοντες πορισάμενοι" διὸ καὶ πρὸς τὰ: δαπάνας 

ἀποναρχήσαντες χαὶ πατριάρχαι καὶ ἀρχιερεῖς, διέγνωσαν συνο- 

διχῶς ἐπὶ τοῦ ἀοιδίμου πατριάρχου Κυπριανοῦ τοῦ Α΄ πα- 
, Ν , ᾽ , Α Σ ΄ 7 ῃ 

τριαρχεύοντος τὸ β. ἀναδέξασθαι τὴν ἐχτίμησιν ταύτην χαὶ 

τὴν ἐτήσιον εἰσφοράν, ὅ ἐστι μιρί, ὑποσχεθῆνχι ἐκπληροῦν οἷχ 



Ἀ0Ὰ ΣΈ ΡΓΓΟΥ ΝΑΚΙΡΑΙΟΥ 
Ἀ ὔ ν , ΕΣ , “ " “ - 

διετάγη τὴν μεγάλην ἐχλλησίχν, ἵνα παῦλαν εὕρῃ τῆς διενο-. 
ἱ ᾿ Ν ε » 

χλήσεως, χχὶ καταργήσῃ τὰς μανιώδεις ὁρμάς, χαὶ ἀποκόψῃ, 

εἰς τέλος τὰς ἐλπίδας τῆς καχομηχάνου χοσμιχῇῆς σχευωρίας - ΓΑῚ 

τε , ᾿] ὰ Ἢ , “ὼὰλ ππ ς ΓΞ -“» ὝΞ , ᾳ 

ὁ δὲ βχρὺ ἡγησάμενος κατ᾿ αὐτὸν ὑπαγχαγεῖν εἰς φόρον τὰς 
ΥΣ , "κ ἸΠ Σ ΑΔ «ἕν Η , “" ἕν 3 δὲ 
ἐκχλυηδίας, λογιζόμενος τὴν ἑξῆς ἐκ τούτου τῶν ἐχκχλησιῶν 

΄, ᾿ 4 » ΄ὔ . » 7ὔ ᾽ 

ταλαιπωρίαν καὶ τὰς τῶν φιλαδίχων χαιὶ ἀνοσίων εἰς πλεονε- 

ξίαν προφάσεις, ἡρετίσατο μᾶλλον ἐχστῆναι τοῦ θρόνου ἢ ἐν- 

δοῦναι τῇ βίᾳ τῶν φιλαδίχων. Τοῦ δὲ ἐχπεσόντος, ἀντεισήχθη 
- ς ὌΝ, ἡ 5 α . ν , ,ὔ ΕΣ 

Κοσμᾶς ὁ Τ΄. ὁ ἀπὸ Σιναίου κατὰ τὸ «Ψψι γ΄. σωτήριον ἔτος, 
: δ᾽ ᾿ ὃ 

ὃς χαὶ ὑπέσχετο τὴν ταχθεῖσαν χατ᾽ ἔτος φορολογίαν. Οὕτως 
ὝΕΣ » ὩΣ εν Η -- Εν “- ! οὐ Μ διὰ ͵ 
οὖν ἀρξάμενον τὸ χαχὸν ἀπὸ τοῦ ἀχηζ' ἔτους, καὶ διὰ μέσου 

παντοίως: χαταπολεμηθέν, περιτρχπὲν οὐχ ἀπεχόπη, χαὶ ἀλ- 

λοιωθὲν ἐπὶ τὰς ἐχχλησίας χαὶ τοὺς ἀρχιερεῖς ἐ 
᾿ “ τ ᾿ -" Ἂ«- δά 

ἄφυχτον. Διὰ ταῦτα οὖν τὰ τῆς μεγάλης χχλησίας δάνεια 

ἐκ παντὸς γένους ἐπλήθυναν ἐν ὀλίγοις τουτοῖσ σὶν ἔτεσιν, ὥστε 
Υ͂ ᾿ Α ! Ἐ ν Ἔ 55. ὧν ᾽ ΝΟ, : ΡΞ Ε" ς 7 

χατὰ τὸ «ψχ΄. ἔτος ἐπὶ τοῦ ἀοιδίμου πατριάρχου Ἱερεμίου 

τοῦ Τ'. εἰς ιλιάδας νομιζομένων ἀργυρῶν ταλάντων, εἴτουν 

πουγγείων, συμποσοῦσθαι σχεδὸν τρεῖς. ᾿Ιδὼν δὲ ὁ πατριάρχης 

ὡς οὐδὲ τοὺ: τόχους ἀποτιννύειν ὀνούιίρ ἀπεχδυσάμενος τὴν 

συνήθη πατριαρχιχὴν σχευήν, ἀπ στείλας τε τοὺς ἐνδημοσνεαις 

ἐν τῇ αὐλῇ ἀρχιερεῖς εἰς τὰς Ψα αὐτῶν ἐπαρχίας, καὶ διώ- 

ξας τοὺς πολλοὺς ἱερεῖς χαὶ ἱεροδιχχόνους τῆς μεγάλης ἐχχλη- 
7 , Α ᾽ Α δ ν 6 , ἐν 

δίας, μόνους λιπὼν δύο ἀμοιδχδὸν καθ᾽ ἐόδομάδα ἱερουργοῦν- 
᾿ ΝΟ, , ͵ ᾿ ΗΠ ,ὕ ᾿ 

τας, ἐνεδύσχτο τὰ ραχώδη ἐπὶ κωδίας χαϑεσθεὶς, πενίαν πρὸς 
“- « τοὺς δανειστὰς ἀποχλαιόμενος, ὑφ᾽ ὧν ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ βήμα- 

» , ε "»" 5 , , . “Α͂Ο δ » 

τὸς ἐγκαλούμενος, ὁμολογῶν ὀφείλειν μὲν, μὴ ἔχειν δὲ ἀπο- 

δοῦνα! ὅσα ὥφελεν, εἰς φυλαχὴν ἐνεόλήθη - ἐπιμείνας δέ, τέλος 
ΓΒ “- ὩΣ κ .“ - Ἁ , - ᾿ Η 

δὶ ἀποχοπῆς ᾧ μὲν ἥμισυ, ᾧ δὲ τρίτον, ᾧ δὲ καὶ ἔλαττον 

πληρώσας ἀπελύθη, καὶ τὸ βαρὺ χρέος τῆς ἐκχλησίας διέλυσε, 

χαὶ μεταχαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς τὰ εἰς τὰς ἀποχοπὰς ἀ- 

ποδοθέντα ἀνεδέσατο, καὶ ἐπὶ τὰς ἐπαρχίας ἀπέλυσε. Τοῦτο 

᾿ 
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γοῦν πρῶτον ἐνομίσθη χρέος ἐπαρχίας, χοῦφον πόνυ ὅν καὶ 

βραχύ" αἱ ὑιχραὶ δὲ χαὶ πόρρω τῆς βχσιλευούσης ἄνετοι ὅλως 

ἀφέθησαν. 

(1 Ἶσον ἀπαράλλαχτον τοῦ πρωτοτύπου ἐπὶ τῆς πατριαρ- 
, -« » ͵, "» , ,ὔ ΄ ΄ὔ " 

χείας τοῦ ἀοιδίμου ἐν πατριάρχαις χυρίου Καλλινίχου χατὰ 
εἶ ! ͵ εν » Α ΝΗ ς᾽ “ὃν Ἂ “- ’ 

τὸ ᾳχῃζ σωτήριον ἔτος, χατὰ μῆνα Μάϊον ἰνδιχτιῶνος εἰ, 

ἐξενεχθὲν ἐκ τοῦ ἱροῦ χώδηχος. 

Ἅ Καθάπερ ἄστροις τοῖς τε υείζοσι τοῖς τε ἐλάττοσι διχυ- 

γάζει τὰ οὐράνια σώματα τὴν οἰχουμένην ἅπασαν, χαὶ τὰς ἐν 

αὐτὴ γενέσεις ἀπεργάζεται, χαὶ μέχρι τῶν ἐνδοτάτω γῆς, ὅθεν 

ἄρουραι ποικίλον. ἀμητὸν ἀποφέρουσι, δένδρα χαὶ φυτὰ παν- 

τοδαποὺς χαρποὺς χαὶ σπέρματα φύουσιν εἴς τε τροφὴν ζῴων, 

εἴς τε νοσημάτων ἀπαλλαγὴν χαὶ ὑγείας ἀσφάλειαν, ὅθεν ζώων 

ἀριθμοῦ χρείττω παντὸς εἴδη, ὅθεν μετάλλων ὡραιότης, χαὶ 

λίθων βαρυτίμων ἀγλαίχ χαὶ κάλλος, χαὶ ἕνα νὴ καθ᾽ ἔκχστον 
“ ι 

ἰοῦσιν ὁ λόγος μηκύνεται, χαὶ πάμπολλα ἀπορρεῖ τοῖς ἀνθρώ- 

ποις χαλὰ χἀγαθά- καὶ αἰνοῦμεν τὸ θεῖον τοῖς λόγοις οὐχ ἣτ- 

τὸν ἡμεῖς, ἢ τὰ πάντα διηγεῖται τὴν δόξαν αὐτοῦ οὕτω τοι 

καὶ χατὰ τὴν ἁπανταχοῦ ἁγίαν ἐχχλησίαν φωταγωγοῦσι τὸν 

χριστώνυμον λχὸν οἱ ἐπίσκοποι, παρχπλησίως τοῖς ἐλάττοσιν 

ἀστράσιν" ὑπερανίσχει δὲ ὁ τῶν υπτροπολιτῶν ἱερὸς χορός, χαὶ 

ὑπὲρ αὐτοῦ αἴρεται ἡ σεθάσμιος τριὰς τῶν ἀρχ!επισχόπων ᾿Αχρι- 

“δῶν, Κύπρου χαὶ Πεχίου, ὑπερανέστηκε δὲ πάντας ἡ θεοπρό- 

όλητος τετρὰς τῶν πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, ᾿Αλεξαν- 

δρείας, καὶ ᾿Αντιοχείας, καὶ ἹἹεροσολύμων, τοῖς φωτεινοτάτοις 

ἄστροις ἐοικυῖα, καὶ ταῖς ἀχτῖσι περιθάλπουσα τὴν ἁγίαν τοῦ 

(1) Τὸ συνοδιχὸν τοῦτο ἔγγραφον ἀνῆκον εἰς τὴν σημείωσιν ταύ- 

τὴν (Α) χαταχωρεῖται ἐν τῷ χειρογράφῳ τοῦ Μαχραίον ἐν τέλει πα- 

σῶν τῶν σημειώσεων ἄνευ παραπομπῆς τινος. Σ. 
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Χριστοῦ ἐχχλησίαν" καὶ δῆτα τῇ διυφορᾷ καὶ ποιχιλίᾳ τῶν 

βαθμῶν αὕτη ἡ θεόθεν εὐθετηθεῖσα εὐταξία, καὶ εὐπρέπεια 

διαλάμπει, νδυμῶς δ᾽ ἐκ τῆς διαλλαγῆς ταύτης διγσπᾶται ἡ 

τῆς ἐχχλησίας ἕνωσις, οὔτε ἐκ τῆς: συνχφείας αὖ πάλιν συμ- 

φύεται ἡ μεταξὺ διάχρισις, ἀλλ οἱ μὲν ἀνωτάτω χείμιενοι θρό- 

νοι, χαὶ αἱ μετ' αὐτοὺς ἀνέχαθεν τιμηθεῖσχι ἀρχιςπισχοπαὶ σὺν 

τοῖς ὑποχειμένοις ἀρχιερεῦσιν αὐτονομούμενοι περιφέρονται τῇ 

ἰδία σφαίρᾳ τῆς χατ' αὐτοὺς διοιχήσεως, τηροῦντες. κατὰ πάντα 

τὸ ἀχέρχιον καὶ ἀσύγχυτον, τῇ δὲ συμφυΐχ τοῦ τρόπου, καὶὲὶ 

τῇ συμπνοίᾳ τῆς γνώμης πάλιν ἑνοῦνται, οὔτε εἰς ἀλλότρια 

ἐμθατεύοντες ὅρια, οὔτε διασχιζόμενοι χαὶ διχιρούμενοι τῇ 
᾿ ὦΦΨΦ ἂν , ς Ν 

ἀμιγεῖ διαχρίσει τῆς πρεπούσης τούτων ἑχάστῳ διοιχήσεως, 

τῆς τΞ πνευματικῆς καὶ ἀεννάου, τῆς τε οἰχονομιχῆῇῆς χαὶ προσ- 
! 

φότου᾽ ὅθεν μυστηρίων χοινωνία, χαὶ μετόδοσις, καὶ χάρις" 

᾽ ᾿ » “Ὁ ᾽ ᾿Ὶ 

εὐχαὶ καὶ εὐλογίχι τοῖς εὐσεύέσιν ἀναγέοντχι, αἱοέσεων δὲ 

χαὶ ἀλλοτρίων δογμάτων ἐπιθολαὶ οιζοτομοῦνται εἰ; δόξαν τῆς 
« ͵}" ,᾽Ν τ ΣᾺ “- ᾿ “ ἊΝ 

ἁγίας Τριόδος τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου θεοῦ" καὶ τοῦτο δεδιδάγμεθα 

τοῖς θεοπνεύστοις κανόσι τῶν οἰχουμενιχῶν χαὶ τοπιχῶν συνόδων, 

χαὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ μεμαθήχαμεν ἐχ τῶν ἱεοῶν. λογίων τῶν θεο- 
,ὔ , . , -» 

φόρων πατέρων χαὶ διὸχσχάλων τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ ἐχ-- 
" 

ΑΙ 7 Σ ἢ »" ᾿Ξ Σ ΚΞ ΠῚ, ἢ , 
χλησίχς, χαὶ τοῦτο πρξσοΞξύουν ἡμεῖς τε, καὶ πάντα 

", . , ᾿ 

νούμεθχ τηρεῖν χαὶ φυλάττειν ἀπ ιρασάλευτα τὰ πρεσοεῖα τῶν 

ἐχχλησιῶν. Καὶ νῦν, ἐπειδή τινες μαθητχὶ μὲν τοῦ Σατανᾶ, 
᾽ , » ΄ , . 

οὺὃς αἰσχυνόμεθα λέγειν ὀνομαστί, λαδὴν εὑρόντες τὴν χατὰ 

χτῆσιν τῶν ἐξωτεριχῶν ὀφφιχίων πώλησιν, ἣν μαλικιανὲ 

φρόζουσιν, ἐτόλμησαν εἰς τοῦτ᾽ αὐτὸ διχσῦοχι τὰς ἁπανταχοῦ 
' 

ἐχχλησίας, ὥστε χαὶ αὐτὰς υτδὲν ἧττον τῶν ἐξωτεριχῶν μου- 
ξΞζὦὼ 

χατάδων πωληθῆναι τοῖς πλείονα παρέγουσι, χαὶ ὑποσχόμενοι 

πληρῶσαι ποσότητα χρημάτων ὑπερθσίνουσαν, μονονοὺκ συνὴρ- 

πάσαντο τὴν γνώμην καὶ συναίνεσιν τῶν ἐξουσιαστῶν, καὶ διε-- 



κὰν ....».. 

ΒΙΟΚΧΉΗΣΣΙ ΑΣ ΤΥ Ἰ ῊΉῊΓΙΣΓΟΡΤΙΑ. 401 
ε 

χινδύνευσεν ἐκ ταυτησὶ τῆς παρχθόλου ὁρμῆς δισφθυρῆναι τὸ 
4. Ὁ ες “ 5 » δ] 

πᾶν, χαὶ χχατχπχατηθῆναι τὰς ἁπανταχοῦ ἐχχλησίας ἐπιόιθάσε- 

σιν ἀλλοφύλοις. Ἣμεῖς δὲ τῇ ἐξ ὕψους εὐμενείᾳ τεθχρρηχότες, 

προσεπεδράμομεν καὶ προσεπεπτώχαμεν αὐτοχρχτοριχῷ ἐδάφει, 
“Ὁ Η 

τ ΤΕ διασχφήσει τῆς σχτανιχῆῇς ἐξωλείχς, καὶ τοῖς ἀναλώμα- 

σιν, ἀπεσείσχμεν τὸν χοινὸν ὄλεθρον. Καὶ συνελθόντες ἄρ οὖν 

ἥ τε ἡμετέρα μετριότης, καὶ ὁ μαχαριώτατος καὶ σοφώτατος 

πατριάρχης ἱἹεροσολύμων κύριος Δοσίθεος, καὶ οἱ παρατυγό" “-ς 

ἐν ᾿Αδριανουπόλει ἱερώτατοι ἀρχιερεῖς χαὶ ὑπέρτιμοι, τιμιώτυ- 

τοι χαὶ λογιώτατοι χληριχοὶ τῆς χαθ᾽ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ ς-- 

γάλης ἐχκλυησίχς, καὶ ἐντιμότατοι ἄρχοντες, ὡς χατ᾽ οὐὰ να 

τρόπον δυνάμενοι ἀπαντῆσαι μόνοι τῷ μεγέθει τῶν ἐξ ἀνάγ- 

χῆς κοινῆς καὶ ἐπηρείας χαὶ συμφορᾶς περιφανοῦς χαὶ πασι- 

δήλου τῶν ἁπανταχοῦ ἐχκλησιῶν γενομένων ἀναλωμάτων εἰς 

ἀπαλλαγὴν αὐτῆς, εὕρομεν εὔλογον, ὅπως ἡμεῖς μὲν ὑποστῶ- 

μὲν σχεδὸν ὅλον τὸ ἄχθος τῆς δαπάνης, ἐπιδοηθήσουσι δὲ οἱ 

ἐπὶ μέρους καὶ οἱ λοιποὶ πατριαρχιχοὶ θρόνοι, καὶ αἱ αὐτόνομοι 

ἀρχιεπισχοπαί, ἵνα τὸ ἐπιδήλως κοινὸν χαχὸν κοινοῖς βοηθήμα-- 

σιν εἴη ἀποτετμημένον, χαθὼς ἐν ἰδίοις γρόυμασι δεδήλωται. 

ἵνα δὲ μὴ εἰς παράδειγμα γένηται ἡ ἐξ ἀνάγκης γεγονυῖα 

αὕτη συνδρομὴ χαὶ βοήθειχ, καὶ λαδὴν ἔχῃ τις τῶν μετλγε- 

νεστέρων οἰκουμενιχῶν πατριαρχῶν τῷ ἅπαξ καὶ διὰ χοινὴν 

θεραπείαν γεγονότι παραχρώμενος, καὶ εἰς ἰδίχν πλεονεξίαν 

αὐτὸ παρεξηγούμενος, ἀπαίτησιν ἢ μιχρὰν ἢ μεγάλην, ἢ λόγῳ 

βοηθείχς ἢ ἄλλῃ τινι προφάσει χαὶ ἀφορμῇ ποιῆσαι πρὸς τοὺς 

αὐτονόμους, εἴτε πατριαρχιχοὺς θρόνους, εἴτε ἀρχιεπισχοπιχὰς 

χαθέδρας, γνώμῃ κοινῇ συνοδικῶς ἀποφαινόμεθα, ἵνα εἴ τις 

τολμήσῃ τὸ λοιπὸν ὁποιχνδήποτε σχῆψιν προτεινόμενος, γρη- 

μάτων ἀπαιτήσει, χαταπατῆσαι τὰ ἀνέκαθεν πρεσθεῖα χοὶ τὴν 

ἀκαταζήτητον ἐλευθερίαν τῶν λοιπῶν ἁγίων ἐχχλησιῶν, καὶ 

εἴ τις συντρέξῃ καὶ βοηθήσῃ εἰς τὸ παράνομον τοῦτο ἔργον 



408 ΣΕ ΡΟ ΣΑΡΡΑ ἢ ὉΝΤ' 

«ε ΄, “ἃ .“φ. 7 ν , ε “Ἢ ᾿ 7 .] 
ἱερωμένος ἢ λαϊκός, εἴησαν πάντες ὁμοῦ ἀφωρισμένοι παρὰ 

Πατρός, υἱοῦ χαὶ ἁγίου Πνεύματος χαὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ 

ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ κατηραμένοι χαὶ ἀσυγχώρητοι χαὶ ἄλυτοι 

ετὰ θάνχτον, χαὶ τῷ αἰωνίῳ ἀναθέματι ὑπόδιχοι, καὶ ἔνογοι ᾽ ἡ Ἷ 3 Χ 

τοῦ πυρὸς τῆς γεένης. Διὸ ἐγράφη αὕτη ἡ συνοδιχὴ ἀπόφα- 

σι, χαὶ ἐδόθη εἰς χεῖρας τοῦ μακαριωτάτου χαὶ σοφωτάτου 

πατριάρχου τῶν ᾿Ἱεροσολύμων χυρίου Δοσιθέου, καταστρωθεῖσα 
ι Ε -“ Ω - , “ ϑέσα “- “ " χαὶ ἐν τῷ ἱερῷ τῷδε χώδηκι τῆς χαθ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ με- 

᾿ 

γάλης ἐχκλησίας εἰς ἔνδειξιν καὶ ἀσφάλειαν. 
ς 

ἱ Ὃ Κυζίκου Κύριλλος. Τ' ὁ Χαλχηδόνος Γαθριήλ. ᾿ οΟ- 

Αὐ δριχνουπόλεως ᾿Αθανάσιος. ὁ ὁ Ρόδου Κωνστάντιος. ἔ ὁ 

Διδυμοτείχου Ἱερεμίας. ὁ Δρύστρας ᾿Αθανάσιος. ὁ Νικο- 

υηδείας Παρθένιος. ὁ ὁ Τουρνόδου Θεοδύσιος. ᾧ ὁ Φιλιππου- 

πόλεως Νεόφυτος. ἐ ὁ ᾿Ιωαννίνων Κλήμης. Ὁ ὁ ᾿Αγχιάλου Δα- 

ΝΛ Ἑ ὦ Μαρωνείας Καλλίνιχος. 

Β. (σελ. 204). ᾿Επὶ τοῦ ἀοιδίμου πατριάρχου Κυρίλλου 

τοῦ Ε΄. πατριαρχεύοντος τὸ πρῶτον, ἐξεφωνήθη ἐν τῇ ἀνατο- 

" ᾿ ᾽ “Ὁ “- ᾿ , , ᾽ 

καὶ τοὺς ἐκ τῆς λατινικῆς ἐκκλησίας προσερχομένους τῇ ὀρθο- 

δόξῳ ἐχχλησίᾳ ἐπετράπη βαπτίζειν: ἀπὸ γὰρ τοῦ σχίσματος 

μέχρ: τοῦ «ψν΄. σωτηρίου ἔτους, καὶ πρὸ ἁλώσεως τῆς Κων- 

σταντινουπόλεως χαὶ μετὰ τὴν ἅλωσιν, κατὰ τὸν ὅρον τὸν ἐπὶ 

Συμεὼν τοῦ πατριάρχου, τοὺς προσιόντας μύρῳ ἔχριζον, οὐδ᾽ ἐ- 

νεχάλεσε τὴν δυτιχὴν ἐχχλησίαν ἡ ἀνατολικὴ πρὶν, ὅτι ἠθέ- 

τὴσε τὸ χυριαχὸν καὶ ἀποστολικὸν βάπτισμα, οὔτ᾽ ἐπ᾽ ἐχείνης 

τῆς ἐν Φλωρεντίᾳ συνόδου, οὔτε ὕστερον" διότι ἐφύλαττον τὸ 

ἀρχαῖον καὶ θεοπαράδοτον βάπτισμα εἰ δέ που τι τοιοῦτον ἐγί- 
ει » ἿΕ ᾿ ἜΠΞ « ἂ 

γετο, οἷον ἐπίχυμα ἢ ράντισμα, ὅπερ ὕστερον χατεχράτησεν, 

οὐχ ἦν χοινὸν οὐδὲ γνώριμον ᾽" ἐλέγετο μέντοι χαί που τι τοι- 
- ’, ι ᾿" κύ ᾿" ᾿ 5 » Φ ᾿ 

οὔτον γίνεσθαι, καὶ μεριχὸν ἦν τὸ σφάλμα, οὐ χαθ᾽ ὅλης ἐχ- 

χλησίας ἔγκλημα. ᾿Επεὶ δὲ χατὰ τὸν 1Η΄. ἐχχλησιαστιχὸν αἰῶνα 



Ἐς ἘΓΚΟΛΙΗΝΣΙ Ἃ ΓΙ ΠΣ ΠΟ ΨΑ. 409 

»" “- Α , ἀλαα ͵ ι ᾽ , ᾽ 

τὸ χαχῶς παρεισαχθὲν ράντισμα ἐξεχύθη καὶ ἐπλεόνασεν εἰς 

τὴν δύσιν, χαὶ τὸ θεοπ γράδοτον βάπτισμα ἠμελήθη μᾶλλον, 

ἢ μετεποιήθη εἰς ἐπιχύσεις καὶ ρχντίσματοα, τοὺς οὕτω ραν- 
ε Ν ᾿ 5 

τισθέντας, ὡς μὴ τὸ θεοπ ταράδοτον βάπτισμα δεχθέντας, ἀδα- 

πτίστους ἐχήρυξε χαὶ προσιόντας ΣΕ ξῖν: ροέτρεψεν: οὐχ 

ἐξέθετο μέντοι εἰσέτι περὶ τούτου ὅρον ἐπ διδρεῦν ἐλπίζουσα 
ι 5 ᾿ ᾿ , 

τὴν ἐπιστροφὴν χαὶ διό 
-) 
φ- ξ Ε τῶν ἐν τῇ δύσει, χαὶ τὴν χκά- 

θαρσιν τοῦ τλαμμελρῆς αὐτῶν χαὶ ἀσυμοάτου τύπου, ἐν ᾧ 

περισσοὶ ἀδιαφόρως τὸ βάπτισμα τῇ ἐπιχύσει χαὶ τῷ ραντί- 

σματι ὁ διχτάσσων ἐν τῷ σφῶν εὐχολογίῳ - ἢ γόρ, φησι, βα- 

πτίζεις, ἢ ἐπιχέεις, ἢ ραντίζεις" διὸ χαὶ βαπτίζειν ἐπάναγκες 

τοὺς προσιόντας τῇ ὀρθο δόξῳ ἐχχλησίᾳ τοὺς μὲν ὡς ἀθαπτί- 

στους, τοὺς δὲ ὡς; ἀμφιδχλλομένους διὰ τὴν τοῦ τύπου σύγ- 

χυσιν. Τοὺς γὰρ ἀμφιθχλλομένους εἰ ἐθαπτίσθησαν, βαπτίζειν 

ὁ χανὼν διαχελεύει. Αὕτη γοῦν ἡ ἐποχὴ ἀφ᾽ ἧς ἤρξατο κα- 

ταδοᾷν τῆς δυτιχῆς ἐχχλησίας ἡ ἀνχτολικὴ ἐχχλησία ἐγκα- 

λοῦσα, ὅτι ἠθέτησε τοῦ Κυρίου τὸ βάπτισμα, ἑλομένη τὸς ἐπι- 

χύσεις χαὶ τὰ ρχντίσματα, καὶ οὕτως ἐπιχεομένους καὶ ραντι- 

ζομένους ἀθαπτίστους ἐκήρυξε, καὶ προσιόντας βαπτίζειν τοῖς 

ἱερεῦσιν ἐπέτρεψεν ὡς ἄρα ἀμαθῶς, ὡς ἀλόγως χαὶ λίαν ἌΡΗΝ 

πετῶς χαὶ πόρρω ἀληθείας ὁ -μήτε ἐχχλησιαστικὴν στ τορίαν 

μαθών, μήτε ἐθνικὴν ἐξακριόώσας, καὶ περὶ πάντα ἀναιδῶς 

κατατολμίήσας καὶ ἀνυποστόλως χαταψευδόμενος ἀδιάκριτος 

ἱστοριχὸς χαὶ ψευδώνυμος φιλόσοφος βΒολτέρος ἐν τῇ κατ' αὐ- 
γ.. ἢ τὸ 

τὸν ἱστορίᾳ γράφει, ὅτι οἱ Γραιχοὶ ἀπὸ τῆς ἐν Φλωρεντίᾳ συνό- 
δ “Ἴ ξ ἜΣ ἥδ “Ἂ κι Ἂ ΄ ε 6 ΤΆ το 
οὐ ἤρξαντο βχπτίζειν πνευματιχῶς τοὺς λατίνους ὡς ἀθαπτί- 

στους, ὡς νῦν φησιν, ἐν τῇ Ρήγᾳ ποιοῦσιν οἱ ἱερεῖς τῶν Ρώοσ- 

σων᾿ ἀλλὰ τοιχῦτα τοῦ γενναίου τούτου τὰ συμπεράσματα χαὶ 
᾿ ,ὕ Μ᾿ , Ρ ᾿ , ΝΑ ε Ἷ 

τὰ φρονήματα ἄνω, κάτω, βαουλὼν, σύγχυσι:, οὐδὲν ὑγιές. 

Γ. (σελ. 204). Κατὰ τὸ αψιζ΄. σωτήριον ἔτος διεθίδα-- 

σεν ἡ Ρώμη εἰς Συρίαν πατριάρχην ᾿Αντιοχείας " ἐχάρη γοῦν 



410 ΣΡ ΎΌΥΣΝ ΑΓ ΕΓΡΌΛΥΓΟΥΥ 

“ . ἀν ἢ ἂὐ τῷ Ἐπὰ “Ὁ ἢ , .» , , 

ὅτι τὸ διὰ πολλῶν αἰώνων σχεδιαζόμιενον ἐξετέλεσε μέχρι: γὰρ 

τούτου πλάττουσχ ἀνδριάντας ἑχυτῇ παρίστη ἀντίτυπα πα- 
“ ἦ᾿ « δι “- 

τριαρχῶν ᾿Αντιοχείας. Ὁ δὲ διχοὰς ἐχεῖσε παντοίους τοὺς ὁρ- 
δόξ ᾿ ᾿ 7, ἣν») 

θοδόξους χαὶ τοὺ: ἁπλουσ στέρους τούτων διέφθειρε συλήσας, καὶ 

πλεῖστα θθλονα τὴν ἀνχτολιχὴν ἐχχλγσίχν ἐπὶ μαχοὸν ἐχεῖ 

.Χ 

ι 

ἐπιθιούς  ἔχτοτε τα υῃ ἡ πληθὺς τῶν φρχτόρων καὶ: 
« 

“ 

ἅ 

μισιοναρίων κατ᾽ Αἰγύπτου, χαὶ Πυλαιστίνης χαὶ Συρίας, καὶ 

πολλὸς ἐνογλήσεις καὶ ἀπολο σχευωρίας κατειργάσατο χατὰ 

τῶν ἁγίων ἀογιξοέων χαὶ ἁγιωτάτων πατρισρ, ὧν ᾿Αλεξανδροεία τ ᾽ ΤΟΙ Υ ν πατριαργῶ εξανὸρείας, 
ε 

Ἱεροσολύμων, χαὶ ᾿Αντιογείας. 

Δ. (σελ. 205). Οἱ προσχείμενοι τοῖς δόγμασι τῆς δυτι- 

κῆς εἴτουν Ῥωμαϊκῆς ἐχχλησίας, μάλιστα ὁ τῆς Γαλλίας πρέσ- 

Ους, ὃς πάντα ἐποίει χαθελεῖν τοῦ θρόνου τὸν πατριάρχὴν 

Κύριλλον. 

Ε. (σελ. 209). Τῶν ᾿Αρμενίων τὸ ἔθνος ἐφύλαττε τὸν 

ἀληθῇ τύπον τοῦ βαπτίσματος" κατὰ δὲ τὸν προλχοόντα δέ- 

χστον ὄγδοον αἰῶνχ, ἀγόμενον καὶ φερόμενον ὑπὸ τῶν μισιο- 

ναρίων χαὶ πολλῶν ὑπαγομένων τοῖς δόγμασι χαὶ ἐθίμοις τῆς 

Ῥώμης, συνέγεε τὴν ὀρθὴν παράδοσιν τοῦ βαπτίσματος" ἐλεγ- 

χόμενοι δὲ τῆς ἀνχτολιχῆς ὀρθοδόξου ἐχγχλησίας, τῆς ἄνωθεν 

μητρός, ἤρξαντο ἐπιδιοοθοῦν καὶ ἀναλαμόάνειν τὸν ὀρθὸν τύ- 

πον" διὸ χαὶ ἡ εὐπ σα ὡς χαὶ πρότερον προσιόντας μύρῳ 

χρίει. Οὕτω δὴ μύρῳ χρισθέντα διὰ πατριαρχικῆς συνοδιχῇῆς 

ἐπιστολῆς κελευούσης, ἀνεδεξάμην ᾿Αρμένιόν τινα ἐν Προιχονήσῳ 

χατὰ τὸ αψξ΄. τὸ σωτήριον ἔτος ἐπὶ πατριάρχου ᾿Ιωαννικίου 

τοῦ Τ΄. ἐπερωτήσας γὰρ ὁ Προιχονήσου ᾿Ανανίας ὅπως ὀφείλει 

δέξασθαι τὸν προσιόντα, ἔλαῤε πατριαρχιχὴν συνοδιχὴν γνώμην 

δι ἐπιττολῆς, ὡς πρὸς τοὺς προσιόντας τῇ ὀρθοδόξῳ ἐχκλησίᾳ 

Αἰρμενίους ἀποπτύσαντας τὰς αἱρέσεις καὶ τὰ ὀρθὰ χαὶ ἄτοπα 

χαὶ ἄπταιστα δόγματα τῆς ἀμωμήτου πίστεως χαθομολογή- 
, , ᾽ ᾿"ἢ ὧν 3 , ᾿ 

σαντας, μύρῳ χρίειν ὀφείλει τῇ ἐχχλησίᾳ συντάσσων. 



ἘΚ ΊΛΥΕΗΙ ΣΕΕΊΑΥΣΥΕΓΚ ῊΓἸΣΤΘΒΊΔΑ. 4}} 
ε " 

(σελ. 210). Οὐδέποτε πρὶν ὑπὸ τὸ ὀθωμανιχὸν κρά- 

δημώδης συστοοφὴ ἐγένετο χυτὰ πατριάδογου: παράδοξο τος Ὥμω ς ὅυ τς φη γξε τ τνα πατροια χ [15 ρ ζος 

ἄρα ἡ τόλμη ἀλλ εἴ τις τὸ ἐπιειχὲς, τοῦ τότε χρχτοῦντος 

λογίσαιτο, δημοτικὴν εὕρο! καὶ ἄνετον τοῦ ὑπηχόου τὴν ἀγω- 

γήν, καθ᾽ ἣν αἱ συνεχεῖς ἐνοχλήσεις χαὶ παντοῖχι ἐπήρειαι 
Η͂ , ΝΡ» ε ΄ δ 4 , Ἷ Α 

χατὰ τῶν ὀρθοδόξων αι γξνομενχι διὰ χθύνοὺυ κατὰ τε. τῶν 
ἱ 

Α᾽σίαν χαὶ τὰς νήσους ὑπὸ τῶν δυτιχῶν, ἔμμονον τὸ ἄλγος 
- 

καὶ τὴν ἀογὴν ἀκάθεχτον ἐνεπεποιήχεσαν μάλιστα νησιώταις " 
, εἰ ᾿. ὃ -" ὝἜΒΞ 5 , Η ͵ ᾿ 

δόξαντες οὖν ἐχδικεῖσθαι ἐπὶ ἀναποδράστῳ ἐλέγχῳ πυρανομίας 
“ 5» ΙΝ “- , . ΓΞ »Ὑ 

τῇ ἀθετήσει χαὶ χκιδδηλίᾳ τοῦ θείου βαπτίσματος ἐμπαίζοντες, 

χαὶ ἐξοὐυθενοῦντες τοὺς ἐπηρεαστὰς ὡς ἀβαπτίστους, καὶ τὸν 
᾿ Ν ἐξ εἰ ἣΝὋ, 

πατριόρχην μὴ οὕτως ἐπεχδικοῦντα συνορῶντες, τὸ σφαδά ἀΐζον 
τς ΒΟ ἘΝ Ὡς Α Αἱ δὰ 2 λει ΠΡ τι 

τῆς χατὰ τῶν ἀλλοτρίων ὀργῆς ἐπ αὐτὸν ἐξέχεον" τὰ γρ 

πάθη ἐφ᾽ 

Ζ. (σ:λ. 218). ᾿Επὶ τοῦ ἀοιδίμου Κυρίλλου τοῦ Ε΄. ἐτά- 

τον ἐπίτροποι τῶν χγρηματιχῶν τοῦ χοινοῦ λαϊκοί 

᾿ 

ἑαυτὸ συστρεφόμενα πολλάκις μανικώτερα γίνεται. 

ἐπιτροπικὴ περιωρισμένη καὶ δουλιχή, 

πε λὶν 91) τ Ως υὑεγόλη καὶ σφοδρὰ ἦν ἡ ἐπιμονὴ τῶν 

Φράγχων εἰς ἔξωσιν τοῦ παναγιωτάτου χυρίου Κυρίλλου χαὶ 

χατασίγασιν τῆς περιηχούσης διχλαλιᾶς, ὅτι οἱ δυτιχοί εἰσιν 

ἀθάπτιστοι" ἐνεῖχον οὖν ἐπαπειλοῦντες τοὺς ἄρχοντας χαὶ ἀρ- 

χιερεῖς τὰ πάνδεινα χαθ᾽ ἡμῶν, εἰ μὴ καὶ τὸν πατριάρχην τοῦ 

θρόνου ἐχστήσχιεν χαὶ τοὺς διαχηρύττοντας χατασιγήσχιεν. 

Θ. (σελ. 222). Οὕτως ἐλέγετο πάλαι, χαὶ χώμη τις ἦν 

ἀτείχειστος, τὰ χατῴκει χαὶ ὃ ἐπίσχοπος Βυζαντίου ἀπὸ 

Στάχυος μέχρι Μητροφάνους ̓  διὸ καὶ ἐς ἀεὶ συνηυμένη διέ- 

μεινε χαὶ χώμη ἴσα χαὶ πόλις τῷ Βυζαντίῳ ὑπὸ τὴν ἄμεσον 

χυριαρχίαν τοῦ πατριάρχου. Μετωνομάσθη δὲ ὕστερον Γαλα- 

τᾶς συνοιχισθεῖσχ μετὰ τὴν ἔξωσιν τῶν Φράγχων ἐκ Κων- 

σταντινουπόλεως, ὑφ᾽ ὧν χαὶ πεοιτειχισθεῖσα ἁλαζονικῶς ἐπήρθη 

καὶ δουλιχῶς ὑπέκυψε τῇ κυρία. 
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Ἂ ζ Ἰ » ε -» 
Θ.᾽ (σελ. 225). Παράδοξος ἔδοξεν ἡ προσταγὴ τοῦ ὑ- 

᾽ , . δὰ με 
πεοτάτου ἐπιτρόπου Ραγήπου ἐν τῇ παραστάσει τοῦ ψηφι- 

σθέντος πατριάρχου ΣΞρχφείυ,, εἰπόντος πρὸς αὐτὸν αὐτολεξεί, 
» ψ6 ΄ ᾽ ἰὼ δώ “ 

ὀρθοδοξίαν γκιοζέτιν! ᾿Αλλὰ τοῦτο συνετῶς ἅμα χαὶ 

πολιτικῶς ἐξεφώνησε, βουλόμενος χχταπαῦσχ: τὰ σχάνδαλ ν 3 ες ξεφ ἦς, οὔ μενος καταπαυσχι τὰ σαν «Λα 

᾿ ᾿ ᾿ Ἢ ᾿ν Ὁ Η " ᾿ ΜΝ » " 

χαὶ τὸν λαὸν χαθησυχάσαι, καὶ πρὸς τὸ ἴδιον ἔργον τὸν πα- 

τριζογὴν ἀπευθύνχ ἡ προύλέπ δὲ πτοού ᾿ ριάρχὴν ἀπευθύνας, μὴ προολέποντα, μηδὲ πτοούμενον τὰς 

ὑλαχὰς τῶν ὑπεναντίων: ἄλλωςτε πολυμαθὴς ὧν καὶ πολύ- 
8. , "» ὕ Ε }] ᾿ ε 

πειρος, χαὶ διὰ χρόνου ἐπὶ Αἰγύπτου χαὶ Συρίας ὑπατεύσας, 
ι " ΞΕ. » ὃ ἐγύδα δ ᾿ ᾿Ὰ »,ῇ δΩΣ ΝΕ ’ 

χαὶ τὰ ὑπὸ τῶν δυτιχῶν κατὰ τῶν ὀρθοδόξων διενεργούμενα 

χοταμιθών, χαὶ τὰς μεταξὺ ἡμῶν χαὶ τῶν δυτικῶν ἐξαχρι- ἡ 

Θώσας διαφοράς, χαὶ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄδικα χαὶ καχεντρεχῇ αὐ- 

τῶν βουλεύματα καθ᾿ ἡμῶν χαὶ ἐπιχειρήματα καταγνούς, ἐνγ- 

στερνιζόμενος τὴν ἡμῶν ἀπ αὐτῶν ἀποσ 
Σ 4 . ΓΞ Χο ἜΑ, δα ῳ 'δ: - ἌΣ δὲ , 

στηρίζων τὸν πατριάρχην τῇ προστασίᾳ τῶν αὐτοῦ δογμάτων 

χαὶ προΐστατο τῶν ἡμετέρων διχχίων χατὰ τῶν ἀντιφερομέ- 
ς Ν “ω 

νων ἡυῖν δυτιχῶν. 
τ διι Σ " , ς « 

Ι. (σελ. 2217). Ἣν δὲ οὗτο: ᾿Αθανάσιος ὁ ὙψΨηλάντης, 
" : ,ὕ “ “- » - 

ἀνὴρ εὐσεθής, μέγας σχευοφύλαξ τῆς ἐχχλησίας προχειρισθείς, 

χαὶ ὕστερον πρωτοσπχῇάριος τοῦ ἀοιδίμιου αὐθέντου Ούὐγχρο- 

ῥήτοχ. ὀλαχία: Στεφάνου Ῥαχο 

Κ. (σελ. 221). Ἦν δὲ οὗτος Γρηγόριος ὁ Γχίκας, ὁ εὐ- 

τυχῶς τὰ πρῶτα ἡγεμονεύσας Μολδούίχς χαὶ ὕστερον γενόμε- 

νος αὐθέντης Οὐγχροδλαχίας, χαὶ ἐν τῷ πολέμῳ μεταστὰς εἰς 

τοὺς Ρώσσους, χαὶ μετὰ τὸν πόλεμον ἐπανελθὼν χατὰ τὸ α« ψοδ΄. 

σωτήριον ἔτος αὐθέντης Μολδοδίχς, καὶ μετὰ δύο ἔτη δολο- 

φονηθεὶς ὑπὸ τῶν Τούρχων. 

Δ. (σελ. 2271). Τοῦ τότε Ἡρχχλείας Γερασίμου χαὶ Νι- 

κομηδείχς Γαῦριήλ, ὧν ὁ μὲν διὰ φιλίχν μεγιστάνων, ὁ δὲ διὰ 

τόλμην χαὶ ἀγχίνοιαν μάλιστα ἴσχυσεν ἤρξατο δὲ εὐδοχιμιεῖν 

οὗτος, ἐξυπηρετήσας τῇ χρείᾳ τῆς ὑεγάλης ἐχχλησίας, ἀπελ- 



ὄντας καὶ ἀνχντιρρήτους μαρτυρίας τῶν 
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ὦ. ᾿ 59 δ ε 

θὼν εἰς Δαχίχν χαὶ υεταχομίσας εἰς ἐξόφλησιν τοῦ ὑπολε:- 
Α Μ 

φθέντος τῇ ἐχχλησίᾳ οἰκῶ τὸ ἔλεος τοῦ ἀοιδίνου αὐθέντου 

Μιχαήλλόοδα Ρχχοθήτο 

Μ. (σελ. 927). Οἱ ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλε: εὐσεθεῖς μετὰ 
“ «ἢ. “ ἐπ » δ-Ξ ᾽ ᾽ » , ς ἜΣ: 

τὴν ἅλωσιν εἶχον δι ἐτῶν οὐχ ὀλίγων ἐχ τῶν προτέρων ὠμὰ 

τὴ 
- 

ναῶν μολυδδοσχεπεῖς τινὰς χαὶ θολωτούς: χατὰ γὰρ 

νο ἄν). θάχη" Ἀν ΣῶΣ, τ, ἠδ ς “Ὡς ὋΘθ ἘΤΞ Ν ΠῚ μένην συνθήχην τῇ ἑξῆς τῆς ἐφύδου τῶν ὠμανῶν ἐν τῇ 
}Ὶ 

πόλει, τοὺς μὲν πρὸς θάλασσαν καὶ τὸ παλαιὸν παλάτιον ἐθε- 

ῶ 
'ἷ ν᾿ -“ ᾿ . " Ἕ οἰ ι εἶ δ δ 

Θήλωσαν οἱ Τοῦρχο!, τοὺς ὃξ πρὸς ζηρᾶν καὶ πρὸς τὸ ὑὕστέρον 
- 

ἐπὶ Παλχιολόγων παλάτιον παρέλχθον οἱ εὐσεοεῖς. Πχρῃτήσατο 

μέντοι ὃ πατριάρχης τὸν περίφημον ναὸν τῶν ἁγίων ᾿Αποστό- 
Ἁ , 5» Ἀ “ 

λων διὰ τὴν χύχλῳ τότε ἐρήυωσιν, καὶ τὸ πατριάαρχεῖον μ5-- 
ἢ λ ᾿ ᾿ “- ᾿ ο ι , 

τέστησε πρὸς τὸν ναὸν τῆς Παναγράντου, ὅπου καὶ διετέλε- 

δὲν ἐπὶ τριῶν βχσιλέων μετὰ τὴν ἅλωσιν. ᾿Επεὶ δὲ ὁ θω- 

μανῶν βασιλεὺς Σελίμης ὁ Α΄ ἔμαθεν, ὡς τὰ ἐν χερσὶ τῶν εὐ- 
Ἄεο τοως; ΠΝ ΤῈ ΤΕ ὐΆτς ΑΕ ΕΣ ΡΉΣΕ ἘΠΕ τή σεθῶν τῆς συνθήχης ἔγγραφα ἔν τιν: αἴφνης ἐμπρησμῷ ἀπώ- 

λοόντο, βουλόμενος καὶ τὴν γνώμην αὐτῶν ἀπαλεῖψαι χαὶ χα- 

ταδουλαγωγῆστ! ποὺς ἐν τῇ πόλει χριστιανούς, ἐπαπειλήσας 
- » [2] ᾿ 

φόνον χαὶ ὄλεθρον μὴ μετ αθεμένους τῆς εὐσεθείας, ἠρκέσθη 

περισχεῖν σφῶν τοὺς ἀρχαίους ναούς, ὡς ὑπομνήματα λαμπρὰ 

συνθηχῶν ἀλλ ἔμαθεν οἷς ἐδόχει σπουδά 
- ν ὙΞλ' [ ὔ "Ξ - πκατριαρχεῖον φετιχιὲ τζαμισί, ὡς δευτέρας οἱονεὶ ἁλώσεως 

-ὔ » ἊΣ ὩΣ ᾿ « 

χεῆμα. Ἔκ γὰρ τούτου δὴῆλχ τὰ τῆς συνθήχης χαὶ τὰ ἱστο- 

ρούμενα περὶ τῆς ἁλώσεως ἀψευδῆ, ὅτι τὸ ἥμισυ τῆς πόλεως 
νἵν - » -»- ε ΄ ε΄“ ὦ 

δὶ ἐφόδου τῶν ᾿Οθωμανῶν ἑάλω, τὸ δὲ Ἥμισυ τῇ ἑξῆς διὰ 

δυνθηχῶν παρέστη, ἐν οἷς ἦν καὶ τῶν προτέρων νχῶν ἐν μέ- 
3 φρο ῖς ς , “ κου λληνος σὸς ΟἿΑ » χξς ἐνδει γι ει χατάσχεσις. Οἱ γὰρ τῶν πρὸς χέρσον ἐπάλξεων, χαὶ πύο- 

"» 

γῶν χαὶ πυργοθάρεων, χαὶ τῶν ἐντὸς ἐρυμνῶν στρατιῶτα! χαὶ 

λοιποὶ φύλαχες, μένοντες ἐφ ὅπλοις δι ὅλης ἐκείνης τῆς νυ- 

χτός, γνώμην χοινὴν ἔθεντο ἀνδοείως θανεῖν - συνεσκευάζοντο 



4}4 ΣΊΡΕ ΤΟΣ Α. ΚΥΡΦΑΣ ΌΣΙΥ 

ΜΝ: » , κ 

οὖν ἐν ἀπογνώσει πυρὶ χαὶ ξίφει διαμάχεσθαι πρὸ 
͵7ὔ 

λεμίους, ὥστε μήτε λείψανα τῆς πόλεως ὑπολειφ 

αὐτοῖς, μήτε τοῖς παρασπουδάσασι: τ τὰ δὲ μ χῇ 
--« : ΝἮὔ͵ ὁὼ , » 

ἁλωτῆς χαὶ ὁείσας τῆς ἀπογνώσε ξως τὰ ἀποτ εὐϊέε νειν ἐπὶ συν- 
΄ Η , ὮΝ ΝΟ 

θήχαις ἐχάλει π ραδοῦναι τὴν πόλιν, χαὶ δοὺς χαὶ λαθὼν τὰ 

πιστὰ γχαῇησ σύχασε συνοιχήσας. (ὅρα περὶ τούτων χαὶ τὸν εὐ- 

χλεέστατον οὐ μόνα Δημήτριον Καντεμίρην, ᾿Οθωμανιχῆς ἱστο- 
! θ 

ρίας βι6λ. γ΄. σημ. ν΄. φύλλον 117 ἐν γαλλικῇ μεταφράσει). ΄ 

Καταδιάσας γοῦν ὕστερον ὁ Σελίμης καὶ ἐξώσχς τῶν ἐπιφα- 

γῶν ναῶν, καὶ παοχγχωνισάμενος χαὶ ἐξευτελίσας ἐν τῇ πόλει 

τοὺς εὐσεύεῖς, ταύτης δεύτερος ἁλωτὴς ἠθέλησε καλεῖσθαι, καὶ 

τὴν δραματουργίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ πατριχρχεῖον εὐφήμιησεν, ἐ- 

ξώσα: τὸν πατριάρχην εἰς μιχρὸν καὶ χθχυαλόν τινα ναὸν τοῦ 

ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, εὐχτήριόν ποτε μοναζουσῶν (.). 

Τοιούτους δὲ χαὶ λοιποὺς ἄλλους ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει 

ἔχτοτε περιεποιήσαντο οἱ Βυσερεῆα; στερηθέντες τῶν. ἐπιφα- 

νῶν χαὶ μεγάλων. Ἦν γὰρ αὐτοῖς ἐπ ἱιτετραμμένον ἐπισχευά- 

ζειν πως, χαὶ χχτὰ χαιροὺς ἀνήγειραν εὐρύναντες χαὶ κατα- 

καλλύναντές τινας μέχρι τοῦ αψ.λ΄. σωτηρίου ἔτους" ἑξῆς δὲ ἡ 

δεισιδαιμονία ἐπισχύσασα, ἢ μᾶλλον ἡ ἀσέόειχ μανεῖσα διόλου 

ἀπεῖρξε, χαὶ τὴν ἐπισχευὴν τῶν μιχρῶν τούτων ἱερῶν ἐκώλυεν, 

ὥστε μὴ χέραμον τούτοις ἐπιθαλεῖν, μήτε κάρφος ἐμθαλεῖν 

μήτε τοῖς πέλας κελλείοις τῶν ἱερέων ἐπέτρεπε᾽ διὸ ὁ χύριος 

Σεραφεὶμ, τῆς ραν ἐδυν φαιδρότητος ὃρ ραξάμενος τινὰς ἐπε- 

σχευάσατο χρήζοντας διορθώσεως. 

Ν. (σελ. 228). Μετάφρασις τοῦ ὑψηλοῦ χάτι χουμα- 

γ'οῦν, τὸ ὁποῖον ὁ κραταιότατος καὶ πολυχρόνιος ἄναξ ἀπὸ 

(1) Τὰ ἐνταῦῦχ ἡμαρτημένως διηγούμενα περὶ τῆς ἁρπαγῆς τῆς 

Πα 

“πεο 
τ 

μμακαρίστου, ἀληθέστερον ἐχτίθενται ἐν τῷ ἡμετέρῳ σχεδιάσματι 

“Ἱερεμίου Ἔν. (σελ. οε΄. -- πβ.). δος 

μ 
νὴ. 

᾿ 
ι 
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, » ,ὕ 5» 5 ἡ ΝᾺ Ἴ Ν “- ι 

μεγάλης εὐσπλαγχνίας ἠλέησεν ἥδη εἰς τὸ ΠΙὮχτριχρχεῖον χαὶ 

εἰς ὅλον τὸ γένος μᾶς. 
"- “«- Ὁ» δ τ , " Υς “- 

« Κορυφαῖς τῶν ἀρχόντων τοῦ γένους τῶν χριστια- 

νῶν, πατριόρχα τῶν Ρωμκχίων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, αὐὖ- 
» 

ξηνθείη ἡ ὑποταγή σου! Διὰ τοῦ παρύντος βασιλιχοῦ ὁρι- 

σμοῦ χάτι χουμαγ ιοῦν, φθάνοντος εἰς ἐσένα, ἔστω εἰς 

εἴδησίν σου, ὅτι οἱ εὑρισκόμενοι ἐνταῦθα εἰς τὸ κατώ- 

φλιον τοῦ τάχτι τῆς εὐτυχοῦς μου βασιλείχς μητροπολῖ- 

ται Ρωμαῖοι χαὶ πάντες οἱ γέροντες τοῦ γένους τῶν Ρωμαίων 

ἔδωκαν εἰς τὸ βασιλικόν ὕου χαὶ εὐτυχὲς ρεχκιάπι ἀναφορὰν 

ράνουσαν, ὅτι βουλλωμένην χατὰ λόγον μα χζαρίου, διαλαμ. 

οἱ Ρωμαῖο! οἱ ραγιάδες μου ἄνωθεν χαὶ ἐξ ἀρχῆς χατὰ τὸν 

ἰτζρὰ καὶ ἐνέργειαν τῶν δογμάτων τοῦ ἀϊνιοῦ τους, μὲ τὸ 

νὰ ἀπέχουν χαὶ νὰ φυλαχθοῦν ἀπὸ τὴν ὁδὸν τῆς ματαίας 

θρησκείας τῶν Φράγχων, ὅταν ἔκαμνε χρεία νὰ ἀλλαχθῇ ὃ 

πατριάρχης τοὺς αὐτός, ἀναμεταξύ τοὺς ἐδιάλεγαν χαὶ ἐψήφι- 
» ᾽ 

ζαν υὲ τὴν εἴδησιν ὅλων ἕνα ἄξιον χαὶ εἰδήμονα ἀπὸ τοὺς 

μητροπολίτας, πολιτικόν, ἥμερον, καλῶς ἐπιστάμενον τὰ τῆς 

πολιτείας χαὶ τῆς πίστεως χαὶ θρησχείας αὐτῶν, εἰς τὸ γὰ τὰ 

ἐνεργῇ ἐπιτηδείως, καθὼς πρέπει, καὶ ἀφοῦ τὸν ἐδιάλεγαν καὶ 

τὸν ἐφανέροναν εἰς τὴν ὑψηλὴν πόρταν τῆς βασιλείας, ἔτσι ἐ- 

διωρίζετο χαὶ ἐπροσιοάζετο ἐχεῖνος ὁ πατριάρχης, χαὶ ὅταν 

δὲν ἐφαίνετο χανένα σφάλμα μεγόλον ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ πατρι- 

ἄρχου, δὲν ἀλλάζετο, καὶ χατὰ τὰ προνόμια ὁποῦ ἔχει ὁ πα- 

τριάρχης χατεστρωμένα εἰς τὸ ὑψηλότατον περάτιον ὁποῦ εἶναι 

εἰς χεῖράς του, ὅτι δηλαδὴ νὰ υὴἢ τὸν ἐνοχλῇ χανεὶς εἰς χαμ- 

μίαν ὑπόθεσιν, ἀπὸ τὰς ὑποθέσεις του ὁποῦ θεωρεῖ μὲ τὴν 

εἴδησιν ὁλονῶν, εἶχε πάντα τὸ ἀνενόχλητον. Ταῦτα οὖν πάντα 

ἐφυλάττετο ἀπαρασάλευτα ἀπὸ τὸν καιρὺν τῆς ἁλώσεως ἕως 

πρὸ ὀλίγου, καὶ ὅσον καιρὸν ἐφυλάττοντο τὰ προνόμια ἐχεῖνα 
Α Ω , 3 

τὰ παλαιὰ, ὅλοι οἱ ρα γιάδε ς εὑρίσχοντο εἰς καλὴν κατάστα- 
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" ΕΣ “τ Ἑ -ρ Ἧ" » ΄ ε ᾽ 

σιν᾿ χαὶ ἐκεῖ ὁποῦ ἦτον ἐλευθέρα ἡ διοίκησίς τοὺς ἀπὸ χάθε 

Ὄ ΟῚ ΟὟ ΑΚ ΡΡΑ Γ ΟἿὟ 

σύγχυσιν, μεριχοὶ ἀπὸ τὸ ἔθνος τῶν Ρωμαίων ἔχοντες συνανα- 
Α Η ἂν 2, -“ὅ“- ἢ 

στροφὴν χαὶ συμμιξίαν μὲ τὸ ἔθνος τῶν ἘΓΡῸ παραχινού- 
Η “- ΡῈ , 

μενοι ἀπὸ πλεονεξίχν καὶ χτῆσιν χρημάτων, ἀχουμθίζοντες 
Ε ᾿ , ΄“ » 

εἰς τὸ ἐνὸς τῶν Φρχγχῶν ἔχαμαν πράγματα ἐναντία τῆς 
᾿ 5.“ ,ὔ - μν , " ᾿ , 

λότριχ τῶν δογμάτων τους, ἔργον χαὶ τε- 

ὙΝΉΏΝ χά! ντξε ν ),.)»»", - 0 Τὴν ΕΣ χ}) δ' ., -“- ΡΒ ᾿ χνὴν χάμνοντες νὰ ἀνχχατωθοῦν εἰς ἀλλαγὴν καὶ προοιοασμὸν 

πατριαρχῶν, καὶ εὑρίσχοντες κἄποιους ἀγροίχους καὶ φθοροποι- 
͵ὕ .] Α ᾿ Ν ᾽ 

οὺς, μὲ καχουργίας χαὶ μεθοδίας τοὺς ἔχαμαν πααριάρχας, καὶ 
᾽ ᾿ ἊΝ ᾽ ᾿ 

ἐζήτησαν τὰ ἔξοδα τῆς πατριαρχείας ἀπὸ τοὺς μητροπολίτας 

χαὶ τὰ ἐφόρτωσαν εἰς τὸ πατριαρχεῖον, χαὶ μὲ τοιούτους τρό- 
᾿ Ν 

ποὺς ἐχαταστησαν τὸ πατοιχρχεῖον εἰς βυρύτατον χρέος, ὡς 
} 

τόσον ὁποῦ χαὶ τὰ ἄσπρχ ὁποῦ ἐμάζοναν οἱ μητροπολῖται μὲ 

τρόπον ἐλεημοσύνης, καὶ τὰ ὅσα ἐσύναζχαν διὰ τὸ μιρὶ τὰ 

ἢ ἀπὸ τὰ χέριά τους, καὶ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον οἱ μὴ- 

και στενοχωρούμενοι χαὶ διαζόμενοι ἐλάμθανον δανεια- Ξ 8 τ 

χῶς λον ἄσπρα διὰ πληρωμὴν τοῦ μιρίου, εἰς τόσον ὁποῦ 
τὴν 4 εκ - - .“ Ἄ τὴν σήμερον χατήντησε τὸ πατριαρχ εἴόν τοὺς νὰ χρεωστῇ χί- 

0)» λια ἑκατὸν πενῆντα πουγγία, ὁμοίως καὶ αἱ εὑρισκόμεναι 

ἐκκλησίαι εἷς χεῖοχς τῶν υμητροπολιτῶν ἐδυθίσθησαν - χαὶ ἐπειδὴ 

ἀπὸ αὐτὰ τὰ χρέη ἄλλα μὲν εἶναι τῶν ὀρτάδων τῶν γε- 

νιτζάρων τῆς ὑψηλῆς πόρτας μου, καὶ ἄλλα τῶν βακου- 

φίων καὶ τῶν χἀπ-ὸτζακίων τῶν ποτταντζίδων, καὶ 

ἄλλα ἀπὸ ἄλλους τινὰς δανειαχῶς δεδομένα, τοῦ χαχοῦ προῖ- 

όντο;, χαὶ δεδομένων τῶν διαφόρων τῶν χρεῶν τούτων, αὐξά- 

νει χαὶ πληθύνει τὸ χρέος μὲ ζημίαν χαὶ βλάθην, ἡ ὁποία 

ζημία χαὶ βλάδη ἐπιστρέφει εἰς τοὺς πτωχοὺς ραγιάδες μου. 

Λοιπὸν χάριν εὐσπλαγχνίας εἰς τοὺς πτωχοὺς χαὶ διὰ φύλαξιν 

εἰς τοὺς ραγιάδες, ἀπὸ τώρα χαὶ εἰς τὸ ἑξῆς νὰ παύσουν. 
᾽ οἱ τοιοῦτοι χαχοὶ ἄνθρωποι, ὁποῦ κάμνουν τοιαῦτα ἐναντία 

᾽ πῆς θοησχείχς τους χαὶ βλαδερὰ εἰς τοὺς ὑς, χαὶ συγ- τοϑι ς βλαδερὰ εἰς τοὺς πτωχοὺς, καὶ συγ 
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γύσεως ποόξενα εἰς ἣν ἁομονία τοῦ πατριχργείου, ὁποῦ τολ- 
χὰ ες Ὁ ϊ β ρχ 

᾿" ἢ 
ὶ 

ἰσ σχροχέρ οὗξιαν ξΞ δ, 
Ῥ ᾽ , 

μῶσι μὲ πλεονεξίαν ἰς ἀλλαγὰς χαὶ προ- 

Θιθασμοὺς πατριαρχῶν" μὴ ἀνίσως πάλιν τέτοιόν τι συμθαίνη, 
«“ "“ . ᾿ »υρ ὰ 

ἕνα ἄσπρον νὰ μὴ δοθῇ ἀπὸ τὸ βαπρμέρ τον εἰς τέτοια ἔξοδα 

τῆς πατριαρχείας, καὶ μηδὲ ἕνα ἄσπρο νὰ μὴ ζητηθῇ ἀπὸ τοὺς 

μητροπολίτας πάλιν μὲ ὄνομα ἐξόδων τοῖς πατριαρχείας, ἀλλὰ 
2 ὯΝ τς , τΝ 

τὰ ἔξοδα τῆς τοιαύτης πατριαρχείας, ἐκεῖνοι ο 

νονται πατριάρχαι χαὶ οἱ βοηθοὶ χαὶ οἱ συμφατριῶτα! αὐτῶν 
᾽ν Ἢ δ νῶν, ι ᾿ ὐδοὸὦ  Ἃ ᾿ , 
ἀπὸ τὰ ἴδιά τῶν χρήματα νὰ τὰ δώσωσι. Πρὸς τούτοις ἐναν- 

τίον τῶν ᾿ἀτιδει ας χαὶ ἔξω ἀπὸ τὸ ἔθος τῶν δογμάτων, 

ἀνίσως ἀπὸ τώρα χαὶ εἰς τὸ ἑξῆς ἐκεῖνοι ὁποῦ γίνονται πα- 

τριάρχαι παθητικῶς ἐνοχλοῦσι χαὶ στενοχωροῦσι μὲ χἄποια 

ζητήματα ἄκυρα τοὺς μητροπολίτας, χαὶ χάμνουν ἀναφορὰν 
δ ε Ε » “ » . » Φ “Ἅ 

χατ αὐτῶν εἰς γψηλὴν Πόρταν, ἐχείνη ἡ ἀναφορὰ, ἂν δὲν 

έν δ τε ἵ κ ἣ Θ᾽ Ἵ Ξ εἶνα! βουλλωμένη μὲ ταῖς βούλλαις τῶν εὑρ!σχομένων μητρο 
- Α Α » τω Η » 

πολιτῶν εἰς τὸ πατριαρχεῖον, νὰ μὴ Ὁ Ὁ Καὶ ἐπειδὴ 

ἐπεχράτησε συνήθεια νὰ βουλλόνωντα: ἡ ὁμολογίαις τοῦ χρέους 

ἀπὸ τοὺς μητροπολίτας, χατὰ τὴν τάξιν λοιπὸν τοῦ χεπι- 

χανὲ υξρικῶν μὴτ τροπολ'ι ιτῶν, ἡ βοῦλλα ὧν δὲν εὑρίσχετ αι ξ 5 
Π » ᾿Ὶ 

τὴν ὁμολογίαν ἐχείνην, ὅταν φανερ ρωθῇ ἡ ὁμολογία ἐχείνη νὰ 
΄ 5) ἢ Ν ἥ ΤᾺΝ ΜΝ -Ξ- ἼΞΕΣΟ ἘΞ , “»" ᾿ 

ΟΞ ς.ώ Ξ Δ Ὁ) ξ: του τ οἰς ζὺν 1 μένῃ ἄκυρος, μὲ. τὸ νὰ ἦναι συνήθεια τοιαύτη εἰς φύλαξιν τ' 

ὯΝ -"- ὅν 

᾿ 

ἃ 

ὔ ᾿ ,,ἣἂ , » Ἂν ΑΔ 
μονίας χα! σύνδεσμον χυόερν ἥσεως. Ἐπειδὴ 

χα 

ρμ. 
72 - ὶ ἔχδοσιν νέου ἱεροῦ -ὦ -- ῷ- οἷ Ον Ο) Ἂν 0γ- τῆ σαν τὴν πρόνοιάν μου, 

- ΠΤ " ἢ : δος ΝΣ ὁρισμοῦ διὰ φύλαξιν καὶ στερέωσιν, καὶ ἐμπράκτως ἐνέργξιαν 

τούτων ἁπάντων, ἰδοὺ χατὰ τὴν ἄνω ἐπιγραφήν μου τὴν προ- 

νοητιχήν, ὁποῦ ἐθάλθη ἐπάνω εἰς τοῦτόν μου τὸν ὁρισμόν 

"7 ᾿ ἣ.» ὲ ., ΞΡ ΤΙΝ “ “ ὴ προστάζω μὲ τοῦτο τὸ βασιλιλχόν μου χάτι χουμαγιοὺν 

ἐσένα τὸν προειρημένον πατριάρχην τῶν Ρωμαίων τῆς Κων- 
ΕΣ ι - ε 

σταντινουπόλεως τὸν νῦν, διὰ εὐταξίαν χχὶ καλὴν ἁρμονίαν 
ΠΥ “- ᾽Νδ 

τῆς καταστάσεως τῶν πτωχῶν ραγιάδων μου καὶ μητροπολι- 

τῶν, ὅτι δι ἐχείνους ὁποῦ ἄλλοθέν ποθεν μὲ ἐναντίας τινὰς 

ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Γ΄. 21 
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πράξεις χαὶ ἄταχτα χινήματα, ὁποῦ εἶνχι ἔξω τῶν συνηθειῶν 
᾿ ͵ , -- οἷο ἢ “- 

Χχα!ΐι δογμάτων σοί; γίνονται πατο! ρ0γ5", τὸ ξζοδα τὴς πᾶτρι- Ο 
: 7. 

ι ᾽ ᾿ εις Α 
(ργεΐας τῶν ἀπὸ τώοχ χαν' εἰ τοῦ ἐξ ἢ. νὰ υὴ ζ, τηθοῦν ἀπὸ 

τὸ πατριαργεῖον χαὶ ἀπὸ τοὺς μητροπολίτας χαὶ μηδὲ ἕνα 
» ᾿ ᾿ 5 ε Ν ε “-“» 

ἄσπρον νὰ μὴ δοθῇ, ἀλλ᾽ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ὁποῦ γίνονται πατρι- 
ι - , » »Ὕ , δ Δ “- 

ἄργαι χαὶϊὶ οἱ βοηθοὶ χαὶ σύν ρηυο: αὐτῶν, τὰ ἔξοδα τῆς πα- 
5 " 4 τὰς ͵ ᾿ δ, ᾿ μὸ. 

τριαρχείας ἃ πὸ τὰ ἴὸνχ το ϑλῦ χρηνατα γὰ ὁῶσουν «Καῖ ἀνίσως 

᾿ ε δον ἣν ἡ 

΄ὔ ν κὸν Ὁ 

ἐκεῖνος ὁποῦ γίνεται πατριάρχης κάμῃ ἄρτζι διὰ τοὺς μη- 
δι ἣΝ 

τροπολίτας ὁποῦ ὁὲν ὁὀΐδουν τὰ δοσίυχ 

δὲν βουλλωθῇ μὲ ταῖς βούλλοις τῶν εὑρισλομένων ἐν τῷ 
Ξ ᾽ ἑ ὡ ᾿ ᾿ ᾽ν. ἣν 

πατριαρχείῳ μητροπολιτῶν, νὰ μὴν εἰσαχουσῆῇ, ἀλλὰ νὰ ἦναι 
. »ἭὋἥ ͵ ᾿ ι 

χυρον- χαὶ εἰς τὰς ΓΤ ὁποῦ βουλλόνουσι χατὰ τὴν 
- ᾿ “αου νι ν΄ δι 

τάξιν τοῦ πατριαρχείου μεριχοὶ μητροπολῖται, ἐφ᾽ ὅσον δὲν εὑ- 

ίσγεσ " οὔ) α ποὺ ᾿ς Ἂν λονί ως ν ἢ ἡ ἡ λ ί ρίσχεται ἡ βοῦλλά τ εἰς τὴν ὁμολογίαν, ἐκείνη ἡ ὁμολογία 
᾽ 

ὅταν υὲσν ἡ ἐσὺ τ ἐν. νὰ διορίζῃς εἰς τὸ νὰ ἦναι 

ἄγυρος. Καὶ αὐτὴ ἡ εὐταξία καὶ ἀρμσνίαι διὰ νὰ γίνεται γνω- 

στὴ εἰς πάντας, ἀς διαδασθῇ καὶ ἀς γένῃ γνωστὴ αὐτὴ ἡ ἱερά 

μου προσταγὴ ἐπὶ παρουσίᾳ πάντων τῶν εὑρισχομένων εἰς τὸ 

πατριχρχεῖον καὶ εἰς τὰς λοιπὰς ἐχχλησίχς τῶν ραγιάδων 
“7 ᾿ , ι 

μου τῶν Ρωμαίων, χαὶ νὰ προστάξῃς, σὺ ὦ πατριάρχα, χαὶ νὰ 

ποραγγείλῃς αὐτοὺς τοὺς ἀτάχτους ὁποῦ εὑρίσκονται εἰς τέ- 

τοια ἀτοπήματα, νὰ εὐταχτοῦσιν εἰς τὸ ἑξῆς καὶ νὰ σταθῶσιν 

εἰς τὰ ἴδισ τῶν ὅρια - ἐπει ιδὴ διὰ νὰ φυλαχθῇ διὰ παντὸς αὕτη 
« ας , , , , 5 ᾿ 

ἡ ἂν, βῦθμος ἀϑνων χαὶ νὰ προσέχετε μὲ χάθε τρόπον ἀπὸ 
ΝΟ ε - 

δύθη ἡ παροῦσα μου 

ἡ ϑοα χαὶ ἀξίχ ὑπαχοῦῆς ποοστανέ, χαὶ ἤδη ὁ νάμε- Ἰλοτάτη χαὶ ἀξία ὑπαχοῆς προσταγή, χαὶ ἤδη ἀποφηνσμ, 

νος ὥρισα, ὅτι λαμθόνοντες αὐτὴν ὅλοι σας νὰ ὑπακούσητε, 

σσύμενοι εἰς τοῦτό μου τὸ βασιλιχὸν χάτι χουμα- 
ῃ ε ἘΞ " ΄ “ , 

γιούν, οποὺ χατὰ τὸν προξιρήμενον τρῦπον σας προστάζει, 

χαὶ ἀπὸ τώρα καὶ εἰς τὸ μ ζὰ πᾶσχν προσοχὴν νὰ φυλα- 
» 

ν ἀναίρεσίν τοῦ χα- τὶ τς 3 ΞΥ Ὡ [ΟἹ τ “ δ χθῆτε νὰ μὴ δείξητε ἐναν 
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τ οὐδένα τρόπον: ἔτοαι νὰ ἠξεύρετε καὶ εἰς τὸ ἱερόν μου ση- 

μεῖον νὰ πληροφορηθῆτε. ᾿Εγράφη κατὰ τὰ τέλη τοῦ μηνὸς 

ρεπιγιοὺλ ἐδσδὲλ τοῦ ᾳα ρο γ΄ ἔτους, ἐν Κωνσταντινουπόλει 

τῇ περιφρουρουμένῃ. » 

αψνθ΄, νοεμόρ. ιδ΄, ἀνεγνώσθη τὸ παρὸν ἐν πάσαις 

ταῖς ἐχχλησίαις ἐπ᾿ ἄμθωνος. 
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Βίος τοῦ ἐν μαχαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου σοφω- 

ν 

᾿ 

« 

τότου χαὶ λογιωτάτου ἐν ἷξε ερομονάχοις κυρίου 
μ ,ὕ ᾽ ἢ “» σαν σὰ ΟΝ. . .Ω 

Εὐγενίου Ἰωαννουλίου τοῦ ἐξ Αἰτωλίας, ἐν ᾧ 

παν περὶ τοῦ Κορυδαλλέως τινὰ χαὶ τῶν αὐτοῦ 

ὑπαδῶν χατν ἐπιτοην᾿ ὉΟ δ Ὁ αφεὶς παοὰ τοῦ 

ἐλαχίστου ἐν ἱερομονάχοις ᾿Αναστασίου Γορ- 

δίου τοῦ ἐξ ᾿Αγράφων, ἐσχάτου τῶν αὐτοῦ χρὴη- 

μὑατίσαντος φοιτητῶν. 

Πολλοὶ πολλοὺς ἔχοντες τοὺς τοῦ γράφειν σχοπούς, ὀξύ- 

τητί τε νοὺς χαὶ δυνάμει λόγου χεχοσμιημένοι τυγχάνοντες, 

- 

" -. ΝῚ ἿΣ ͵ ἀρ “ ς 

ἐπὶ πολλὰς ὥρμησαν ὑποθέσεις, χαὶ ταύτας ἐπ ὄψεσι ταὶς ἑαυ- 

ΠῚ 
“- , ᾽ δ ΑΙ 

ὧν τιθέμενοι, συγγραφὰς ὅλας περὶ αὐτῶν ἐνεστήσαντο, χαὶ 

ἔλος αὐταῖς τὸ προσῆκον ε ἐπέθεντο: ἡυῖν δὲ τοῖς χαὶ χατ τὴ 3 
, τὴς ἐν: Η ͵ ᾿ ὡς εἰρ ας Ἃ ᾿ 

ὑφὼ τούτων ἐπίσης ἐλαττουμίξνοις, τὸ σιγᾷν μᾶλλον, ἢ τὸ Ὡν 

λέγειν χαὶ γοάφειν οἰκειότερον ἄν τις εἴποι χαὶ ἀσφαλέστερον " 

ἀλλ ἵνα μὴ τὸ ἀπὸ τούτου τυχὸν γενησόμενον ὄφελος ἀνδρά- 

σὶν ἀρετῆς ἐπαινέταις, χαὶ τοῖς περὶ αὐτῆς διηγήμασι τὴν 

ἀκοὴν ὑπέχειν ἀεὶ γλιχομένοις, μὴ εἰς φῶς ἐλθόν, χαὶ χατα- 

φανὲς ὁπωσοῦν γεγονός, ζημίας οὐ τῆς τυχούσης πρόξενον γέ- 

νῆται, φέρ ς ἐν τοῖς καθ᾿ ἡμᾶς γενομένου χρόνοις, 

καὶ ἀρετῇ πάσῃ καὶ λόγῳ τὸν βίον ὅλον συγχαταλύσαντος, 
; ἐκ πολλῶν ὀλίγα τινα συλλεξόμενοι διεξέλθωμεν οὕτω γὰρ 

ι ὶ ) “-» . 3 “ ᾿ ὑαθν ᾿ 

χαὶ τούτοις ὑυνξισὲν ξἐγχξειν τι, χὰ Ἡμῖν αὐτοις θεοὺς χοὺ προς 
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ἐκεῖνον ὀφειλομένου μοίρας τινὸς ἀπότισιν, εἰ καὶ ἄγαν μικρὰν; 

ἀφοσιώσασθαι δυνησόμεθα. 

ΠΟΤΕΝδΣ τῷ δι εὐφήμου μνήμης ἁπανταχοῦ σχεδὸν ἔν 7ε 

τοῖς χατ' αὐτόν, καὶ ἐν τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς γενομένῳ χρόνοις, πα-- 

τρὶς ἦν ἡ κατὰ μέσην τὴν πάλαι περίφημον ᾿Ελλάδα χειμένη 

Αἰτωλία, ἡ ἀπὸ Αἰτωλοῦ τοῦ ᾿Ενδυμίωνος χατὰ τὸν γεωγρά- 

φον οὕτως ὀνομασθεῖσα, πόλεων εὐδα!: μονία καὶ πλήθει ἀνδοῶν 

ἀριθμοῦ χρείττονι χατὰ τοὺς πάλαι χρόνους τῶν ᾿Ελλήνων χε- 

χοσμημένη, τὸ δέ γε νῦν ἔχον, τῶν ἄλλων, πλὴν τῆς Ναυπά- 

χτου, ἥτις καὶ προχκαθεζομένη πασῶν, καὶ ὅρος τῆς ἐπαοχίας 

πάσης ἐν τοῖς μετέπειτα χρόνοις (καὶ νῦν εἰσέτι) διχτετέλε- 

χεν, οὐδὲ μιᾶς ἀπολειπ ἐγμεγῆσε πᾶσχι γὰρ ὑπὸ τοῦ χρόνου χαὲὶ 

τῶν συνεχῶν πολέμων, ἀνάστατοι χαὶ κατηδαφισμέναι γεγό- 

νασι, μάλιστα δὲ αἱ ὑπὸ Δημητρίου πολιορχηθεῖσαι τοῦ ἐπι- 

κληθέντος Αἰτωλιχοῦ: χῶμαι δέ τινες μόναι εἰσὶν ἀπ ἀὐνέλιυ ὁ 

λίαν συνεσταλμέναι " δύο μὲν αὗται κατὰ μεσόγα!ον Ζα- 

πάντη καὶ Βρχχώρη βαρθαρικῶς οὕτω καλούμεναι, δύο δὲ κατὰ 

θάλατταν, ἡ μὲν ᾿Ανατωλιχὸν (ὡς τῇ ἄνω Αἰτωλίᾳ, εἰ οὕτως 

ἐτυμολογηθε ἴη, συναπ ττόμιενον) καλουμένη, πρότερον μὲν παρα- 

θαλάσσιος οὖσα, ὡς ἔστιν ἰδεῖν ἐκ τῶν φαινομένων αὐτῆς ἰχνῶν 

ἥτις ἐγχωρίως Ἔξω Χώρα καλεῖται, τανῦν δὲ ἐπὶ λυπρᾶς τινος 

βραχείας νήσου κειμένη ἡ δέ, Μεσολόγκιον οὕτω χαλεῖ- 

ται, χαὶ τὴν θέσιν ἔχει παρὰ τὴν θάλατταν" μέσον δὲ τῶν 

τεττάρων τούτων χωμῶν, καὶ φρούριόν τι ἐπὶ περιωπῆς τινος 

χεῖται τὴν τοῦ ᾿Αγγέλου χλῆσιν ἐπιφερόμενον, χαὶ ᾿Αγγελό- 

χαστρον οὕτω χαλούμενον, ᾿Αγγέλου οἶμ. αι χτίσομα τοῦ Κομνη- 

νοῦ χαὶ τούτου τὸ πλεῖστον βέβος ἐρείπιον, καὶ παντάπασιν 

ἠρημωμένον, ἐκ θατέρου δὲ μόνον ἡμέρους τῶν ὑπὸ χότωθεν 

ὀλίγων οἴκων περιγραφῇ χυχλούμενον, καὶ ἀγροῦ σχῆμα δια- 
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χελῴου τοῦ μεγίστου τῶν ἐν Ἑλλάδι ποταμῶν διὰ τοῦ Εὐή- 

νου μέχρι χαὶ τῶν τῆς Νχυπάχτου ὁρίων ἜΣ ψὶ οὗτο! δ᾽ αὖ 

εἰς" μιχράς τινας ἄλλας διαιρούμενοι μοίρας, καὶ τὴν τῶν πάλαι 

Κουρητῶν χαλουμένην περιέχουσι χώραν, οὗς χαὶ ᾿Αποχουρήτας 

τὸ νῦν ἔχον ἰδιωτιχῇ γλώττῃ χαλοῦσι, καὶ ᾿Απόχουρον τὴν τῶν 

ἀγρῶν τούτων πᾶσαν περιοχήν᾽ ἐν τούτοις τοίνυν χαὶ Μέγα 

Δένδοον ἐστί τις χαλούμενος, ὅστις τανῦν υὲν υάλα συνεσταλ- 

μένος φαίνεται, καὶ ἀνδράσιν εὐαρίθμοις οἰκεῖται, πενίᾳ προσ- 

ταλαιπωροῦσιν ἐσχάτῃ, πρὸ πολλῶν δὲ χρύνων, ὡς ἀκοῇ πα- 

ραδέδοτχι καὶ ὡς ὁ περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος πολλάκις ἡμῖν διη- 

γεῖτο, χώμη τις ἦν τῶν πέριξ ἀγρῶν ὑπερέχουσα πάντων. 

Τοῦ Μεγάλου τούτου Δέν δρου χαρπός, ἣ ὅν εἰπεῖν 

[ΓΕῚ ΩΖ ῶ “νΥ Φ- ΦΖ 5 [Ξ 
ν -ὶ Ἑ -« ς»- ΟΖ Ὡς Ι ἕτερον ὡς ἀληθῶς μέγα δένδρον (παρὰ τὰ 

των, ἢ φησιν ὁ μελῳδός, πεφυτευμένον, ὃ τὸν χαρπὸν αὐτοῦ 

δέδωχεν ἐν χαιρῷ, χαὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐχ ἀπερρύη) ἐκ μι- 

χροῦ τινος, ὡς ἄν τις οὕτως εἴποι, ἐφύη δπερ ατθς; ἢ ὡς ἐκ 

παρχοσπάδος ἐολάστησεν ὁ τῳόντι εὐγενὴς καὶ θαυμάσιος οὗτος 

ἀνήρ. Πατέρες δὲ αὐτῷ πένητες υέν, χαὶ ἁπλοϊχῷ τινι χαὶ 

ἀγροικιχῷ ζῶντες βίῳ (τῇ γεωργίᾳ γὰρ ἦν προσασχολούμενος 
᾿ 

ὁ πατὴρ) χ χριστινιαχῷ ὃ ἄλλως, καὶ τοῖς τὰς τοῦ θεοῦ ἐντο- 
ε 

λὰς σὺν φόδῳ πολλῷ φυλάσσουσι πρέποντι" ὁ μὲν πατὴρ Νι- 
, 2 Ἂ' » ͵7ὔ .) Α » 

κόλαος τοὔνομα, τὸ ἐπίκλην ᾿Ιωαννούλιος, ἡ δὲ υἡτὴρ Στάμω. 

Ε᾽ πεὶ δὲ τὸν βίον ἡ μήτηρ αὐτοῦ ὑετήλλαξε, χαὶ εἰς δεύτε- 

ρὸν γόμον ὁ τούτου πατὴρ ἐτράπετο, τῇ μητρυιᾷ συνοιχεῖν 

ἠναγκάζετο" ταύτης δέ, ἅτε ἀὐλθις χαλεπῶς πρὸς αὐτὸν 

φερομένης, μὴ δυνάμενος τὴν μετ᾽ αὐτῆς συνοίχησιν ἐνεγκεῖν, 

εἰς τὴν τοῦ χαλουμένου Ἐν. ἐρὰν μονὴν φυγὰς ᾧχετο, 

τῆς πατρίδος ἀπαναστὸς χαὶ τὴν τῶν χοσμιχῶν ἀποθέσθαι 

τρίχα γλιχόμενος" ἀλλ᾽ ὁ πατὴρ τῆς ἐχεῖσε τούτου φυγῆς ἐν 

αἰσθήσει γενόμενος, καὶ χαταδιώξας αὐτὸν χαὶ εὑρὼν, ἐπανή- 

γαγεν οἴκαδε. 
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. δε π “ἂχι 

αὐτὴν ἰλεμον ὁδὸν μετὰ 

δν αὐτὸν ἡ προξιρτ 

συντονωτέρας τῆς αν δον αἷς 

ὍΘ ΑΘΣΕ 
- , - Ν Ψ 

τά τινὰ χρόνον χαιροῦ λα χθόμιενο ς ἐπιτηλείου, τὴν 
΄ 

δ . -.΄ ᾿ ὀιήνυσξε 

ἱερὰ μονή, γράμ- 
Ν 

προθύμως διαχονούμενον. 

λένη τοῦ Βλοχοῦ 

Εἶν τούτοις τοιγαροῦν ὄντος, χαὶ τοῦ πατοὺς τοῖς ὅλοις ἄπει- 
᾽ “᾿ 

βηχότος, ᾿Αρσένιός τις τῶν ἱἑ 

πολ πὸ 
, ᾿ 

συνημένος, χαὶ γραμμό 

λος τε γράφειν 

ορῶν τῶν 

ἈΠΩΣ ΤΩ͂Ν παρεοσλξ, τὸῶις ἕν 

οὕτως ἀστεῖον, οὕτω χαρίεντα, οὕτω τοῖς 

μενον, οὕτω τοῦ μοναχιχοῦ 

παρ αὐτοῦ μαθεῖν, τίς τε χα 
᾽ 

οι 

τα αὐτῷ διεσάφησ ξν  ουὸξ 

ἐτύγχανεν ἀγνοῶν, 

βούλε: μετ᾽ ἐμοῦ ἐλθε 
6 

φησι Ξ 

-Ὁ -" Ω “ ἮΝ ᾿Ξ 

συναναοῆναι, τοῖς τε ἱεροῖς γράμμασι παιδευθῆναι, 

σαι πάντων ἐπύήθολος γενέσθαι; 
“-- : Ὁ “Ὁ ι “ 

τῆς. ἑχυτοῦ ψυχῆς καὶ τῇ ΄- 

δ Ἢ “Ὁ Ὶ 5 , »“ὦ.ὠὄ ᾿ 

θ᾽ ἑχυτοῦ, τὴν εὐθὺ τῶν ᾿Α 
᾽Ν . : ᾿ “,.- τῶι, ὦ ΣΆ ὃ 

μονύδριον, εν ῳ ΤῊΝ Οἰχησιν ἔποιξεῖτο ὑξἕτὰ σπουθὴῆς 

,Ἂ 

ὲ τὸ μονύδριον 

Αἰ γρούφοις γωρίων 
Υ( Ἐ} 3 ᾿ᾷ ἴ ω 

χαλουμένων ᾿Αγρόφων χατελ χθών, 

ἰλθῤῥνω καλουμένου, 

ἡκὸ καὶ μοναγῶν (ἀνὴρ ὡς αὑτὸς 

ν ὁμιλῶν ἡμῖν ἔλεγε) φρονήσει πάσῃ 

τῶν πεῖραν μετρίχν ἔχων, εἰς χάλ- 

ἐξησκημένος, χαὶ μουσιχῆς ἔμπειρος, ἐκ τῶν 

ΠᾺΡ ἔ ἣ ὃ 
αὐτῷ πατράσι τὰ φίλα προσομιλήσων" (ἦν 

- : Ἅ ὦ 
ὅστι: τὸν ποῖδχ ἰδὼν 

«τράσι διχχονού- 

σχήματος ἐφιέμενον, πυνθάνεται 

ὶ πόθεν, χαί τίνος εἴη ὁ δὲ πάν- 

γὰρ οὐδὲ τὸν π αἱ." τοῦ παιδὸς 

Γ στῆς πρὸς αὐτὸν 

ἵν, καὶ “πρὸς δ" τῶν ᾿Αγράφων ὄρη 

χαὶ ὧν ἐφίε- 

παῖς υεθ᾽ ὅλης ὁ ἀπεχρίνχτο 

προθυμίας. Λχῤὼν οὖν αὐτὸν με- 

γρέφων ὀρῶν ἐῤάδιζον, χαὶ εἰς τὸ 
, 

πορεγε- 

ἐχεῖνο ἔγγιστά ποὺ τινὸς τῶν ἐν 

εἰς ὄνομα τιμώμενον 

τῆς τοῦ λόγου Μητρός" ἔνθα τὸν ἀσχητιχὸν ὀέχυλον ἱερὰ χαὲ 
,ὕ Με ,ὕ 

θαυμασία τις διήνυε ξυνωρίς, 

τῶν τὰ ὀνόματα" τοῦ μὲν 

“ἮΝ χωρίου ὁουιωμιέ νου, τοῦ ὁὲ 

λιχῶν, ὧν ἜΝ ΒΡ εἰρήχκα 

τῇ Κων] ἧς πέρχάνα χαὶ ἄμφω, 

᾿Αντώνιος χαὶ βαρήολομιαῖος αὐ- 

᾿Αντωνίου ἐξ αὐτοῦ ἐχείνου τοῦ 

υὐπλανν! 5: ἔχ τινος τῶν Αἰτω- 
πε ’ γ 7 , Ψ 

μεν, Αἰσώπου Νίχη χαλουμένου " ἄν- 

καὶ οὐ τοῖς ἐγ- 
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ΠῚ , » κ ᾿ ΕΙΞ ᾿ “᾿ Ὁ , “- Ν 

γὺς μῶνον, ἀλλὰ χαὶ τοῖς μακρὰν ἀπασι περιοοήτω, τοῦ μὲν 

Αἰντωνίου λόγῳ, τοῦ δὲ βαρθολομκχίου βίῳ μᾶλλον ἀλλήλοιν 

ὑπερέχοντε. Τοιούτοις ὁ παῖς ἀνδοάσι συνών, χαὶ τῷ προρρη- 
, ε - ΕΣ ᾿ - ε κ » ,ὕ .Ψ ᾿ , 

θέντι ἱερῷ ἀνδρὶ πᾶσαν ὑποταγὴν ἐνδεικνύμενος, γράμμασι 

πὰρ αὑτοῦ ἐπαιδεύετο, χαὶ ταῖς ἱεραῖς τῆς ἐκκλησίας ἀχολου- 
, , οἶα .} .Ν , , - αἰ 

θίχις συντόνως προσεῖχεν " ὀλίγου δὲ διχθάντος χρόνου, ἐν τῇ 

ἱερᾷ χαὶ σεθχομίᾳ μονῇ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόχου τῇ χαλου- 
, ΧΩ , κ᾿ “ ὃ ΧΟ ἢ ἐν Αἱ , δ έξ Ἢ Ν ᾿ 

μένῃ Τετύρνῃη, τὴν τοῦ διαχόνου χειροτονίαν ἐδέξατο" καὶ 
με κ᾿ χω ε ΞῸΝ - » τς ὔ 

αὖθις μετὰ τῶν ἱερῶν ἐχείνων ἀνδρῶν συνηυλίζετο. 

Βουληθεὶς δὲ ὁ ἱερὸς ἐχεῖνος ἀνήρ, ᾧ μαθητεύειν τοῦτον 
Ψ, Φ 3 Σλ 

δεδήλωται, εἰς ἹΙξοοσύλυμα ἀπιέναι, ἐφ᾿ ᾧ τοὺς ἐχεῖσε ἁγίους 

ἱστορῆσαι χαὶ προσκυνῆσαι τόπους, ρου ἡ ϑλμι υθ᾽ ἑαυτοῦ 

χαὶ τοῦτον πὰ κέλαδον, ἅμα μὲν ὑπηρεσίας τῆς παρ αὐτοῦ δεύ-- 

μενος, ἅμα δὲ χαὶ τῆς αὐτῆς αὐτῷ δ απ καὶ χαὶ τοῦτον ὦ- 

φελείας βουλόμενος" πρὸ μέντοι τοῦ τῆς τοιαύτης χάριτος ἐν 
, ᾽" " , » Α » 

μεθέξει γενέσθχι, καὶ τὸν πόθον ἀφοσιώσασθαι, καὶ τὰς ἐν τῷ 
- 5 --Ἄ »Ρ» , “. ὦ ς . 
ἁγιωνύμῳ ὄρει τοῦ Αθωνος ἠῤουλήθη προϊστορῆσαι ἱερὰς χαὶ 

6 { Ζ ͵" διὰ “(γ᾽ “-οὐξ Ὶ ν- “-οήπτ ἊΝ ΄-- π᾿ σεδασμίας μονάς: διὸ χαὶ πρὸς αὐτὰς πρότερον τὴν πορξίαν 
ι ΠΡ ν ΥΡΗ ΤῸ, ἘῈ Ν 

ποιούμενος παρεγένετο χαὶ παρὰ τῇ ἐπ ὀνόμχτι τῶν ἀγίων 

Τεσσαράχοντα τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων τιμωμένῃ σεθασμίᾳ μονῇ, 

ἥτις κοινότερον τοῦ Ξηροποταμου λέγεται, τοῦτον συνεπόμε- 

νον ἔχων κατέλυσε, περ οιἰελθὼν χαὶ τὰς ἄλλας πάσας. ᾿Εντεῦ- 

θεν δὲ ἀπάραι δἰ ἀοδίκενωνν καὶ πρὸς τὸ τέλος φήάσαι τὸ σχο- 
τὸ . ς ΠΣ τι χυχή ἶς ἘΠ ν ὦ 

πιμώτατον, τοῦτον μὲν, οὕτω δόξαν αὐτῷ, καταλιπεῖν ἐκεῖσε 
ὃ , 5 τἋ δὲ , τὸ κ “η ἃ Ρ ι δ) ᾽ 
ιέγνω, αὐτὸς δὲ μόνος τοῦ πλοὸς ἅψασθαι: χαὶ δὴ φέρων 
. οἱ » , ᾿ 

αὐτὸν ἀνδρί τινι παραδίδωσι τὴ ἀρχιερωσύνῃ κεχοσμημένῳ, τὴν 

ἐπισχοπικὴν ἀξίαν τοῦ αὐτοῦ ἁγιωνύμου ὄρους πρὸ χούνων τι- 
“Ὁ Μ , τ ΑῚ ι ἊΨ ΒΩ 2 

γῶν ἔχοντι μέν, παραιτησαμιενῳ δὲ, χαὶ ἡσυχίας ἔρωτι ἔν τινι 

τῶν τῆς προρρηθείσης μονῆς κελλίῳ τὸν μοναστὴν ἐπανῃρημένῳ 
» ᾿ ΕΣ ἴ- ἐν τὰ τ. 

βίον, Χαραλάμπης τούτῳ τὸ ὄνομα, ἄχρις οὗ τὴν ἐξ “ἸΞροσο- 

λύμων ποιήσηται ἐπανέλευσιν. Ἢν δὲ ὁ ἐπίσχοπος οὗτος ἀρε-- 
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τῆς μὲν τηνιχαῦτα ἐς ἄχρον ἐληλαχώς, παιδείχς δὲ τῆς: χχτὰ 

λόγους ἀκροθιγῶς πως, λέγεται χαὶ ἄχρῳ δχχτύλῳ γευσά- 

μενος ὅστις τοῦτον παραλαδὼν ἐρρύθμιζέ τε πρὸς ἦθος, ὡς 
ἘχΡ γᾺ » - “- » ΡΥ οὐ "-Ὁ 

οἷός τε ἦν, καί τινα ἐκ τῶν ποιητῶν αὐτοῦ ἐξηγεῖτο ἔπη. Και 
εἶ 

οὕτω μὲν αὐτῷ ταῦτα εἶχεν. ὋὉ δὲ θαυμάσιος ἐχεῖνος ἀνὴρ 

ἐχεῖθεν ἀναχθείς, πρὸς τὸ ΣΕΨΘΕΝ ἔσπευδεν. 

Ἐνταῦθα δὲ τοῦ λόγου γενόμενος, οὐχ οἶδ᾽ ὅτι χαὶ φῶ, 

εἴτε ἀρρήτῳ τινὶ τῆς θείας προνοίας λόγῳ, ὡς αὐτὴ οἷδε τὰ 

ἡμέτερα κινούσης, εἴτε βχσχάνου τινὸς ἐπηρείᾳ δαίμονος, ἐγγὺς 

γενόμενος τοῦ θηράματος, ἐσφάγη, φεῦ, ὑπὸ τῶν ᾿Αράδων͵ 

Χρόνου δὲ ἱκανοῦ παρελθόντος, χαὶ τοῦ διχχόνου τὴν αὐτοῦ 

περιμένοντος ἐπανέλευσιν, ἀντὲ ταύτης ἐγένετο τῆς σφαγῆς 

αὐτοῦ καὶ τοῦ θχνάτου χατήχοος- λύπῃ δὲ συσχεθείς, χαὶ 

υηδὲ υιᾶς ἄλλης παραμυθίας τυχών, ἢ τῆς ἐχ τῶν λόγων τοῦ 

ἱεροῦ Χαραλάμπους, ὃν ἐπὶ τοσοῦτον ἐθχύμαζε, καὶ χάριτας 

αὐτῷ ὡ ὡμολόγει ὡς χαὶ μνήμης τῆς πρὸς θεὸν ἐν παντὶ τῷ 

: ες. ᾿Αναμνησθεὶς δὲ τῆς 
7ὔ " Ω ε » ἮΝ ᾽ ΄ - 

ἧς ἀνωτέρω ἔφημεν ἱερᾶς πδηγ δ χἀχείνη συμοιοτεύειν υᾶλ- 

ζιὲ λον αἱρούμενος, τῷ ἀρχιερεῖ συνταξάμενος, χαὶ τὴν παρ αὐτ 

εὐλογίαν λασών, τὴν εὐθὺ τῶν ᾿Αγράφων ὀρῶν, ἣ ποδῶν εἶχεν, 

βαδίζειν ἤρξχτο" χαὶ τοσοῦτον τῆς ὁδοῦ μῆχος πεζοπορίᾳ δια- 
ΕΡ ΤΕΡῸ ὝΡΩΙ ἡ ΝὃὁΝ ᾿ τ΄ ε ᾿" 4 διὸ “ ἱ 

νύσας, τῇ ἱερᾷ ξυνωρίδι χαὶ αὖθις ἑαυτὸν φέρων δίδωσι, κα 

ταύτῃ πᾶσαν ὑποταγὴν πληρῶν, πᾶν εἶδος ἀρετῆς τῆς παρ ἐ- 
» » » ΝΕ ον ΄ »“ ᾿ 

κείνης ἀναμαξάμενος, οὐχ ἥττον ἢ ὁ χηρὸς τὴν σφραγῖδα, ἀ- 

νετυπώσατο τῇ ἑχυτοῦ ψυχῇ. Πρὸς τούτοις δὲ χαὶ λόγων οὐκ 

ἠμέλει τῶν χχτὰ δύναμιν, ἔστιν οὗς μὲν καὶ παρ᾽ ἑχυτοῦ μαν- 

θάνων (φιλόπονος γὰρ ἦν ἐς τὰ μάλιστα) ἔστι δὲ οὖς καὶ παρὰ 

Αἰντωνίου ἀκούων τοῦ τῆς ξυνωοίδος ἑνός, οὗ χαὶ ἀνωτέρω ἐ- 

υνήσθημεν, ὡς καὶ λόγῳ μετρίως μετὰ τῶν ἄλλων χεχοσμη- 
. “ »Ἥ δ, ι ᾽ “« ΄ “Ὁ ς - 

μένου χαλῶν. Δόξχν δέ ποτε καὶ αὐτῇ ταύτῃ τῇ ἱερᾷ ξυνω- 

ρίδι, τῷ τε ᾿Αντωνίῳ φημὶ καὶ Βαρθολομαίῳ, εἰς προσχύνησιν 
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τοῦ ἁγίου χαὶ ζωοδόχου τάφου, καὶ δὴ χαὶ εἰς τὸ ἅγιον χαὶ θεο- 

δάδιστον ὄρος τὸ Σίναιον ἀπελθεῖν, ὀπαδὸς τχύτης καὶ οὗτος 
ἊΝ ᾿ 7 ᾿ φῳ. « 

χαὶ συνοδίτης γίνεται, πάντα γινόμενος αὐτῇ τὰ πρὸς ὑπη:- 
ὔ ι Ἁ ᾿᾽" ε ’ 

ρεσίαν χαὶ τὴν ἄλλην ὑπαχοήν. 

Τοῦ πλοὸς τοίνυν ἀοξάμενοι, χαὶ πολλοὺς χατὰ θάλατ- 

τὰν (οἷα πολλάχις συμθαίνει γίνεσθαι) χινδύνους ὑπομείναντες, 
- » 

προσῴχειλαν᾽ κἀχεῖσε τῷ τῆς 

(Κύριλλος οὗτος ἦν 

Αλεξανδρέων ἐκχ- 
᾽ 

χλησίας τῶν οἰάχων τὸ τότε ἐπειλημμένῳ 
ε [4 εἶ » “Ὁἦ΄ τ εἿ Α Α ’ 

ὃ ἅπαξ μὲν ἐχεῖνον, δὶς δὲ τὸν τὴν Κωνσταντινουπόλεως πα- 
᾿ ἢ Β ἘΜ 3 ,ὔ τ εδεὶ ταῦ, Σῖ  ῶν Ἶ ὔ 

τριαρχικχὺν θρύνον χοσμήσας) συγγίνονται" χαὶ πλεῖστα τούτῳ 

συνομιλήσαντες, πολλὴν μὲν αὐτοὶ ἐκ τῶν ἐχείνου λόγων ἐχαρ-- 

πώσαντο τὴν ὠφέλειαν, πολλὴν δὲ κἀκεῖνος ἐπεδείξατο τού- 

ἴοις τὴν περίνοιχν θαυμάσας τούτους τῆς ἀρετῆς κἀκείνούς 

ὑὲν ἄλλοις τοῖς παρ ἑαυτοῦ δώροις ἐδεξιώσχτο, τοῦτον δέ, 

γέστηχεν, ἀντὶ διχχόνου πρεσδύ- 
- 

περὶ οὗ πᾶ: ὁ λόγος ἡμῖν ο᾽». 

τερον τῇ τοῦ παναγίου χαὶ τελεταρχιχοῦ πνεύματος χάριτι 

οἰχείχις χειροτονεῖ ταῖς χερσί, χαὶ γράμματι τοῦτον ἐφοδιάζει 

συστατιχῷ τοῦτον ἔχοντι τὸν τρόπον. 

Κύριλλος πάπας χαὶ πατριάρχης χαὶ χριτὴς τῆς οἰκου- 
ε 

ἱεροδιαχόνου 
τ 5 » »Νε ε 

εἰς τὸν τοῦ ἱερ έω ς βαθμὸν Εὐγένιος ὁ ἱερομόναχος οὗτος , λαμ- 

δάνει παρ ἡμῶν τοῦτο τὸ γράμμα, ὡς ἐφόδιον ἐν ᾧπερ ἂν 

μένης. Διὰ ἀφ τῶν ἡμετέρων ἀναθιθασθεὶς ἐξ 

τύχῃ τόπῳ, ἵνα γνωρίζηται χαὶ τιμᾶται ὡς ἱερωμένος χαὶ τοῦ 

τοιούτου ἠξιωμένος βαθμοῦ. Εἰς τοῦτο οὖν παρέχομεν αὐτῷ 

τὸ παρὸν γράμμα. Ἔν Αἰγύπτῳ «χιθ΄. Κύριλλος ἐλέῳ θεοῦ 

πάπας καὶ πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας λδδ 

Δέδωκε δὲ δῶρον αὐτῷ, μνήμης ἕνεχχ, τὴν Θεοφυλάχτου 

Βουλγαρίας βίόλον, τὴν εἰς τὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια συνοπτιχὴν πε- 

ριέχουσαν ἑρμηνείαν, ἥτις χαὶ νῦν εἰσέτι μετὰ τῶν ἄλλων αὐ- 

τοῦ βίόλων σώζεται παρ᾽ ἡμῖν. 
πω» (ἊΝ . » ῃ 
Καχκεῖθεν ἀπανχστάντες εἰς τὸ Σίναιον παραγίνονται, χαὶ 
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κ᾿ » “ 

πάντο. μὲν τὰ ἐχεῖσε περιελθόντες καὶ προσχυνήσαντες, τήν τε 

ἁγίαν καὶ ἀχατόφλεκτον βάτον, χαὶ τὸ τῆς ἁγίυς καὶ παν- 
" ᾿ 

σόφου. Αἰχατερίνης ἱερώτατον λείψανον, ἐπὶ τὴν ἁγίαν τοῦ ὄ- 

ρους ἀνῆλθον χορυφήν, ἔνθα ὁ τῆς πανάγνου Πα ἜΠΗ χαὶ θεο- 

μήτορός ἐστιν ἁγιώτατος ναός" ἐν ᾧ χαὶ τὴν πρώτην ἀπὸ 

τῆς αὐτοῦ χειροτονίας μυσταγοῚ ίχν ῬωφΕ χε. Διχτρίψαντες 

δὲ ἐν αὐτῷ τῷ θεοθαδίστῳ ὄρει χρόνον ὅσος ἦν ἱκανὸς αὐτοῖς 

εἰς τοῦ ποθουμένου ἐπίτευξιν, τὴν ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὸν 
ε 
α 

«“ ΩΣ , “ “" “ Ἵ ι - 
ἘΠΡΥ χαι ζωοδόγον του Χριστοῦ ταφον φξρ9 σᾺΝ διὰ ΤῊ: μι8- [1 

“οαξὺ χει μένης ἐρήμου ἑλύμενοι ἐπαναχάμπτουσι- χἀχεῖσε γε- 
“- 

νόμιενοι ποῶτον υὲν αὐτὸν τὸν σωτήριον χαὶ ζωοπ τοιὸν τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν τάφον ἰδόντες χαὶ προσχυνήσαντες, χα αἱ τὸν ἐν- 

“ψοῦντ " ἊΝ νϑ σά “18. ὗ Ν δομυχοῦντα τῇ ἑαυτῶν ψυχῇ πόθον παρχμυθησάμενοι, χαρᾶς 

ἀφάτου χαὶ πνευματιχῆς ἀγαλλιάσεως ἐνεπλήσθησχν" εἶτα δὲ 
Α , ι " " ΄ 7, δ... 

καὶ τὰ περὶ αὐτὸν πάντα, καὶ Βηθλεὲμ τὴν ἁγίαν, καὶ ᾿Ιορ- 

δόνην τὸν ποταμόν, χαὶ τὰ ἄλλα πάντα ὅσα τῆς σωτηρίας 

ἡμῶν ἐγένοντο 1 πρό ἕενα, ἀχριθῶς ἱστορήσαντες, τῇ τῶν ἱερῶν 

Εὐαγγελίων περὶ τούτων ἀφηγήσε: τοῦ ἱεροῦ μάλιστα Αντω- 
, 

νίου ἕχχαστα ἀνερευνῶντός τε χαὶ ἀυδθρνα οὔντος:, ἐπειδὴ πέρας 

τὸ ποοσῆχον εἶχεν αὐτοῖς ὁ σχοπός, τὰ τῆ: ἐπανελεύσεως ἦσαν 
ὔ ΞΕ ᾿ ς ΜΝ , 9 ΄ὔ -" ᾽ ζ 

διανοούμενοι. Καὶ ἡ μὲν ἱερὰ ζυνωρὶς ἐχείνη τηνιχαῦτα ἐπανῆλ- 
“- , ᾿ , ε " ͵ " Ἂν 

θε, θεοῦ συνχ!ρομένου καὶ συνοδεύοντος" ὁ δὲ τούτων ὀπαδὸς χαὶὲ 

συμπροσχυνητὴς ἔμεινεν ἐκεῖ χατὰ χώραν ἐν τῷ τοῦ ἁγίῳ 

Κωνσταντίνου νχῷ ἐφημερεύων ἐπὶ ἔτεσιν ὅλοις τρισίν, οὐ δίχα 
- » “- “ἢ 

μέντο! τῆς ἐχείνων γνώμης, ἵνα μὴ εἴπω καὶ προτροπῆς εἶτα 

πόλιν χαὶ αὐτὸς τὸ τῶν ᾿Αγρόφων ὄρη χατέλχόε, τοῖς δηλω- 

θεῖσ: συμοιοτεύων χαὶ συνχσχούμενος πατράσιν. 

᾿Εφέσε: δὲ μαθημότων πλειόνων, χαὶ μάλιστα ἐπιστημο- 

νικῶν λόγων χάτοχος ὦν, εἰς Τρίχχην πόλιν ἀρχαίαν παρεγέ- 

γετο τῆς Θετταλίας" ἐν ταύτῃ γὰρ αὐτῷ ἤχουστα: σχολεῖον 
-" 

ὑπὸ τοῦ τῆς κατὰ Λάρισσαν ἐχχλησίας προέδρου συστῆναι, χαὶ 
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Α « Ἁ ἐς .- ,ὔ [κι 3 ὃ ἘΕῸΡ "- Ἶ Ὶ 

μαθητὸς ἱκανοὺς ἐκ τῶν πέριξ χωρίων συνὸρυμεῖν" εἰς οὖν χαὶ 

αὐτὸς τούτων γενόμενος, φιλοπονίᾳ υὲν οὐδενὸς ἠλχττοῦτο 

τῶν ἄλλων, ἐν σπάνει δὲ πολλὴ τῶν ἀναγχαίων ἐτύγχανεν 

ὦν, ἄλλως τε χαὶ τοῦ τῆς σχολῆς προστότου οὐχ ἐπὶ τοσοῦ- 

τον ἀφιγμένου παιδείας, ὥστε καὶ ἱχανῶς ἔχειν τοὺς μαθη- 

ιἰὥῶντας τῇ τοῦ λόγου δοψιλεία ἐντρέφειν, οὐ μετὰ πολὺ πρὸς τιῶντοας ἡ Υ ἰψιλεία τρ φξ με τι προς 

τὸ ἑσυτοῦ μονύδριον ἐπανῆλθε, χαὶ παντοῖος ἦν νύκτωρ καὶ 

εθ᾽ ἡμέοαν τοὺς περὶ μαθημάτων χαὶ μαθήσεως λογισμοὺς ἐ- μ [2.1 ς περὶ μ μὰ μαθήσεως γισμοὺς ὃ 

λίσσων τῷ νῷ καὶ οὐχ ἦν ἄλλως αὐτῷ γαλήνην ἐχ τῶν τοι- 

ούὐτων γενέσθαι, εἰ υἡ χαὶ τοῦ ποθουμένου γένοιτο υὴ ἀποτυ- 

χεῖν, καίτοι χαὶ πενίᾳ ἐσγάτῃ χαὶ ἀχτημοσύνῃ συζῶν. 
ΥΝἢ “-“-ὦ , ᾿ » Α 

Συνταζάμιενος τοίνυν τοῖς γέρουσι, χαὶ τὰς τούτων εὐχᾶς, 
᾿ " Ν , Γ, ΝΣ Γ΄ 7ὔ - 2 

ἐν ἐφοδίου λόγῳ λαχών, ἐπὶ Κεφυλληνίαν τὴν νῆσον ὥρμησε 
«- ὮΝ , ᾽ τ ᾽ 

χατελθεῖν, διδασχάλων χαὶ λόγων οἰχητήριον τούτην εἶναι οἰ- 
θεί- γας δ) ἘΣυλα, ἐς. “εν ὼ ἸΕΥΣ 5. ἐπιόσιτα, οτος ων, ηθείς, ἅτε δὴ ὑπὸ χριστιανικῆς διοικουμένην ἀρχῆς, χαὶ οὐ διή- 

- " [ ε ες - 

μᾶρτε τῆς ἐφέσεως, ὡς ποραχατιὼν ὁ λόγος δηλώσει σαφῶς. 
ΡΩΝ Ξ ας πὶ “ ἘΦ 3 Δ , Α Ἢ ᾽ ὰ ἐν 

Καὶ χτελθὼν τοιγαροῦν εἰς τὸ Δρχγαμέστον, χωρίον ᾿Αχαρ 
5 ᾿ “- » , ᾽ κ » 

γανίας, οὐ μαχρὰν τῆς θαλόσσης ἀπέχον, καὶ ἐπὶ νηὸς ἀνα- 

χθεὶς εἰς Κεφαλληνίαν τὸν πλοῦν ποιουμένης, οὐ πολὺ τὸ ἐν μέ- 

σῳ χαὶ εἶχε τοῦτον ἡ νῆσος, παρ οὐδενὸς γινωσχόμενον" φι- 

λοξενίχς μέντοι τῶν αὐτῇ ἐνοικούντων ὑπὲρ τοὺς κατὰ τὸς 
᾿ ’ ᾽ ΩΣ ἢ ἌΣ » 2, δεῖς 

λοιπὰς νήσους ἀντιποιουμένων, ἐτύγχανε μὲν τῆς παρ αὐτῶν 
᾿ΑΥ ΠΕ. ὁ ᾽ , δ ς ᾿ - "Ξε " 

δεξιώσεως ᾿" αἰσχυνόμενος δέ, ἅτε νέηλυς χαὶ ὁμιλίχς τῆς πρὸς 
. ,ὕ » ΩΝ " » Ύ ἜΣ ι τ ΝΟ ὼν , 
ἐχείνους οὐχ ἐθὰς ὦν, αὐτὸς οὗτος ἡμῖν πολλάκχς διϊσχυρίζετο 

᾽ ΄ τ » ΕΣ Φ - Υ᾽ 7 « 

λέγων, ὡς εἴη τροφῆς οὐδ᾽ ὁπωσοῦν μεταλαδὼν ἐν ὅλαις ἡμέ- 

ραις τρισίν, ἀπορίᾳ πιεζόμενος τῶν πρὸς τὴν χρείαν ἐσχάτῃ. 

Εἶτα Παϊσίῳ τῷ Μεταξὰ ἱερῷ ἀνδρὶ χαὶ σοφῷ, ἐκ τῆς 

αὐτῆς νήσου ὁρυωμένῳ χαὶ ὁμιλητῇ τῶν γνησίων χρημστίσαντι 

Θεοφίλου Κορυδαλλέως τοῦ ἐξ ᾿Αθηνῶν, μετὰ ᾿Αγγέλου τοῦ 
, , Η , κ᾿ «“ 

Νπενιζέλου, γνώριμος γεγονώς, χαὶ τὸν αὐτοῦ σχοπὸν ἅπαντα 
ΡΥ ΞᾺ ΟΞ ὍΝ ΣΆ ΝΑΙΑΝΝ “Ἃ ΟΥΣΡΤῚ ΝΑ "ἜΑ ἢ ἢ 
ἀνχχαλύψας, τὴν τε ἔφεσιν ἣν περὶ τοὺς λόγους ἰχξ, καὶ τὴν [0] 
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- Νὰ Ν “ » » ᾽ ἮΝ μς τ :- ᾿ 

τῶν ἀναγχαίων ἔνδειχν διεξελθών, οὐ διχχενῆς ἦν ἐλπίζων δπι 

τὸν Κύριον, οὐδὲ μάτην ἐφάνη τὸ τοῦ λόγου χανών ἐδέξατο 
3 - 1 , 5 

γὰρ αὐτὸν ὁ ἱερὸς ἐχεῖνος καὶ τῳόντι σοφὸς ἀνὴρ μεθ᾽ ὅσης 
Ὥ “- ΞΨΙ Ζαῦ » 7 ιν  ϑυανν “ δα τα πο ΑΞΒΕ ᾿. : ὡ 

εἶχε τῆς προθυμίας, ἐξ αὐτῶν τῶν τοῦ προσώπου χαρακτήρων 

εἰς εὐλάῤθειαν αὐτοῦ κινηθείς, χαὶ εἰς τὸν οἶχον ἐν ᾧ ὄὥὦχει 
ρ Α ᾽ ,ὔ ΑΝ ᾽ κ ." Π 

παραλαθῶν, οὐ μόνον ἐδίδασχεν αὐτὸν ἀόχνως χαὶ συνεχῶς, 
5 δ ἢ ἀτλν Σ ῦς Ν τομαὶ τ Κῶ ΠΕΣ ΒΝ Ξὰ 
ἄλλα καὶ τὰ πρὸς τροφὴν χαὶ τὰς ἄλλας χρείας, αὐτῷ παρεῖχε" 

ν δι ᾿ δ᾽͵, ᾽, γ ᾿ ΒΡ 

λογιχῆς ὁὲ τὸ ΠῚ, πραγματείας ἦν ἐν γὰρ τοῖς γραμ- 

ματικοῖς χαὶ ποιητιχοῖς μαθήμασιν οὐχ ὀλίγον, ὡς ἔφθημεν 
Η , . ε “ -“ 

εἰπόντες, χρόνον ἐτ ύγχανε κατατετριφώς, χαὶ ἱκανῶς τῶν τοῖ- 
2 Ν ᾽ὕ " 

οὐτων ἔμπειρος ἦν παιδευμάτων. Ταύτῃ τοίνυν τούτων ἐχόν- 

των, ἔτος ὅλον ἠνύετο αὐτῷ παρὰ τῷ Παϊσίῳ ἀναστρεφομένῳ, 
ι Α ν᾿ 4 ὔ ι » ᾿ , 

καὶ πολλὴν πὰρ ἐκείνου τὴν ὠφέλειαν χαρπουμένῳ. 
έν. ἢ , Ν τ» ἜΣ , τ 4 
Τούτου δὲ παρελθόντος, ἐν ταὐτῷ καὶ Θεόφιλος, οὗ ἄ- 

,ὔ Αΐ Ἵ " ΕΣ 

νωτέρω ἐμνήσθημεν, ὁ καὶ τούτου χαὶ πολλῶν ἄλλων καθη- 

γεμὼν, ᾿Ενετίηθεν εἰς Ζάχυνθον παρεγέν δτο, χαὶ φήμη παρὰ 

πᾶσιν ἦν τούτου πολλή πολλῆς δὲ χαὶ Παΐσι ς ὁ τούτου ὁ- 

ιλητὴς- ἐπλήσθη γαρᾶς, τῆς τοῦ χχαθηγητοῦ ἕνεκεν παρουσίας υ ΤΩ: ἐπλησθὴ γῇ ραξ, ς τοῦ τὰ Ἴγητου ενξεάξεν π (ρουσίος. 

Τούτων ἀχούσας Εὐγένιος, εἰ καὶ Παϊσίῳ πολλὰς ἦν τὰς χά- 

οιτας ὁμολογῶν, χαὶ μαθημάτων τῶν παρ αὐτοῦ ἐς κόρον ἐβ- 

φορούμενος, ἀλλ ὡς τελειοτέρῳ μᾶλλον ἐφίετο συγγενέσθαι τῷ 

διδασχάλῳ, κἀχείνης ἐν πείρᾳ γενέσθαι τῆς σειρηναίας χαὐδῆς 
, , ε “ ᾿ δι 

πόθῳ πόθον ἑχυτῷ προστιθείς" ἔνθεν τοι χαὶ χατὰ μηδὲν μελ- 

λήσας ἀπὸ Κεφαλληνίας εἰς Δάχυνθον μεταθχίνει, χαὶ Θεοφίλῳ 
-- “ Ν : ε ν γ΄ , ᾽ὔ 

φοιτᾷ τῷ Κορυδαλλεῖ, ὑπὸ Ζακυνθίων λίαν παραχληθέντι φρον- 
Ξ » ᾽ “πὰ - Ν᾿ 

τιστηρίου τοῦ παρ αὐτῶν συγχροτηθέντος προστῆναι" ὃ δὲ Σἢ 

““ » , » ἀκ »“ - » ᾽ 

τοῦτον ἀσμένως ἐδέξατο καὶ μετὰ πολλῶν ἄλλων τῶν αὐτῷ 

φοιτησάντων ἔχ τε τῆς αὐτῆς νήσου χαὶ ἑτέρωθεν συναριθμεῖ" 

υᾶλλον δὲ χαὶ οἰχειότερον καὶ γνησιώτερον πάντων κέκοιχε, 
» ἣν » -" σύσσιτον αὐτὸν ποιήσας χαὶ ἐμον ἫΝ βλπδε δὲ τῷ τῆς παι- 

ῶσ 
ἘΠ 
Ξοχ «Ὁ 

Ἢ) 
το ξ 

τ ω- τὴ Ν Ο᾽ ΩΣ τ το ἐεῚ - -- 5 ο ὥ -- [- 
ἀξ ἈῚ 

Ὁ ἘΠ" τι: δ. Ξ Ξ “ δ 
᾿» ὶ 

[ -- ἢ τὶ δ Ξ' μι 
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χοινὰς ὑπηρεσίας αὐτῷ ᾿ι ΕΣ ἣν χαὶ τὰς τῇ ἡλικίᾳ 

αὐτοῦ χαὶ τῷ ἐπαγγέλματι μὴ πρεπούσας ἀόκνως διήνυς. Πολ-- 

λὴν δὲ χαὶ τὴν ὑπομονὴν ἐπ οὐδὰ κνυτο ἦν γὰρ. ὁ εἰρημένος 

ἀνὴρ χαθ᾽ ὑπ τερθολὴν ὀργίλος, χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον μελαγχολικὸς 

χαὶ θυμώδης χαὶ τὴν γνώμην δυσάρεστος, ὡς πολλῶν αὐτῷ 

χατὰ χαιροὺς φοιτησάντων, οὐχ ἔστιν ὅστις ἐδυνήθη μετ᾽ αὐ- 

τοῦ ἑξαμιηνιαῖον χρύνον ἀποπληρῶσχι, μᾶλλον ὸδ χαὶ τούτου 

ἐλάττονα, οὗτος δὲ χαὶ ἐπέκεινα τῶν ὀχτὼ ἐτῶν αὐτῷ συν- 

διέτριψε: δεῖγμα τούτου σαφές, (ὡς πολλάκις ἡμῖν αὐτοστομιατὶ 

διηγεῖτο) ὅτι καὶ ἑτέρων δύο φοιτητῶν ἐξ ᾿Αρχαδίας (1) τῆς 

χατὰ Πελοπόννησον ἐν Ζακύνθῳ ἐλθόντων καὶ παρ᾿ αὐτῷ φοιτη- 

σάντων, χαὶ τριῶν μετὰ τοῦδε ἡ γενομένων. ὧν ὃ μὲν ὁμωνυμιῶν 

ἦν αὐτῷ (Εὐγένιος γὰρ χἀκεῖνος ἐλέγετο), ὁ δὲ τότε μὲν Πο- 

λυχρόνιος, ὕστερον δὲ μετωνομάσθη Παρθένιος- (οἵτινες μετὰ 

ταῦτα καὶ εἰς τὸ τῆς ἀρχιερωσύνης ἀξίωμα προξθιθάσθησαν ᾿ 

οὐχ ἦν ὅλως αὐτῷ δυνατὸν οὐδὲ πρὸς αὐτούς τι τοῦ θυμοῦ 

χαθυφίεσθαι- ὑπῆρχον δὲ οἱ ἄνδρες ἀγαθοὶ. τὰ ἤθη, καὶ πολ- 

λαῖς κεχοσμημένοι ταῖς χάρισιν: ἐπὶ τοσοῦτον δὲ Εὐγενίῳ φι- 

λίᾳ συνηρμόσθησαν, ὡς ἀδελφὸν μᾶλλον ἢ φίλον αὐτὸν καὶ 

συμφοιτητὴν νομίζειν- μετὰ τούτων τοίνυν ἦν συνοικῶν χαὶ 

συνεσθίων, χαὶ οὗτοι μετ᾽ αὐτοῦ ὑφ᾽ ἑνὶ χαθηγητῇ παιδευόμε- 

νοι, χοινωνίᾳ τε γνώμης καὶ συνοιχήσει τῇ τοῦ καθηγητοῦ τῶν 

ἄλλων ἁπάντων προὔχοντες- ἀλλ ὁπηνίκα τοῦτον θυμοῦσθαι 

συνέθαινε χατ᾽ αὐτῶν (οἷα φιλεῖ τοῖς καθ᾽ ὑπεροχὴν παιδείας 

ἢ ἑτέρας τινὸς τέχνης διαφέρουσι συμθαίνειν ἐπὶ τὸ μελαγχο- 

λικώτερον τὴν ἑχυτῶν χράσιν τρέπεσθαι) οὐδὲν ἕτερον ὑπεψι- 

θύριζον, ἢ τό, Κύριε ἐλέησον [οὕτως ἦν ὁ ἀνὴρ ὑπὸ τῆς με- 

λαγχολίας χαὶ τοῦ θυμοῦ νικώμενος! Εὐγένιος δὲ χαὶ ἐφημε- 

(1) Οὕτως ἐχαλεῖτο χατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους ἣ Τριφυλλία καὶ 

ἰδίως ἣ νῦν πρωτεύουσα ταύτης Κυπαρισσία. Σ. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Τ'΄. 28 
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Ψ ΔΡΗ » 

χχλησίο τινὶ χχτὰ Ζάκυνθον, ἐξ -- δ ς τάς τε πρὸς 

ἔτο ἌΠΟ χαὶ ἀνὰ ἀργυροῦν ἕν χχατὰ μῆνα 
“-- “- Ἀν , ΄ Ὡ " ε » 

τῷ χαθηγητῇ διδάχτρου λόγῳ παρέχων: ἦν δὲ ἡ ἐκκλησία 

ἁγίοις 

τοὺ: λεγομένους Ελεαζάρους χχὶ χτήτορας καὶ ἐνορίτας ἔχουσα, 

πατρὸς χαὶ θχυματουργοῦ Σπυρίδωνος, 

τῶν εὐγενῶν ὄντας χαὶ οὐκ ἀσήμων, οἷς καὶ οὐ μόνον ἐφ᾽ ὅσον 

χρόνον ἐχεῖ διέτριόςε ποθητὸς ἦν, χαὶ τῶν ἄγαν τιμίων, ἀλλ ἤ- 

δὴ χαὶ εἰς ἑτέρας πόλεις ἀπάραντα, πολλαῖς ἐχέχρηντο πρὸς 

αὐτὸν εὐνοίαις, χαὶ γράμμασιν ἐτίμων συχνοῖς, καθὰ δὴ χαὶ 

αὐτὸς αὐτοὺς τοῖς πρὸς αὐτοὺς ἀμοιθαίοις 

Διατρίψας τοίνυν ἐν Ζακύνθῳ μετὰ Θεοφίλου τοῦ ἰδίου 

χαθηγητοῦ, καὶ τῶν ὧν ἀνωτέρ ἔφθημεν εἰπόντες ἐξ ᾿Αρχα- 

δίας συμφοιτητῶν, ἐπὶ χρόνους τινᾶς, μετά τε τῆς κατὰ λογ'ι- 

χοὺς παιδείας, χαὶ ἐπιστημονικῶν λύγων ἁψάμενος, “ἀκροαμα- 

τιχῶν τε λόγων ἐπηγ ἤει τοῦ χαθηγητ  συντιθέντος, αὐτὸς 

ἦν ὑπηρετῶν οἰχεία 2: ιρὲ τοῖς ταῦ ἐχείνου ὦ... τε χαὶ 
γὰρ τ ε“ 

ὶ τὰ ᾿ 

ὃς τηδείως ἔχων, καὶ ὑἱΐὰ τῶν συγγραμμάτων πατρὶ χαταθύμιος " ἢ 

διὸ χαὶ παρὰ πό ς- ἐδιδάσχετό τε πρὸς: χὐτοῦ χαὶ ἐστέ ιὸ χαὶ παρὰ πάντας ἐδιδάσχετό τε πρὸς αὐτοῦ καὶ ἐστέργετο, 
᾿ “. , ᾽ ’, “ . 

χαὶ μυστιχωτέρων τινῶν χαὶ βαθυτέρων ἀπήλαυε τῶν χατὰ 
’ὔ , 

φιλοσοφίαν ΡΟΝ 
»χγν τὰς . ᾿ Γ Η κ᾿ ΄ Ν ᾿ 

Εποιεῖτο δὲ χαὶ περαιώσεις συχνᾶς ἀπὸ Ζακύνθου εἰς τὸ 

Αἰνατωλιχὸν τῆς Αἰτωλίας, χαὶ γνώριμος τοῖς ἐκεῖ γεγονώς, 
» τς ΤᾺ “ ΝῊ ε φίλους τινὰς ἀξιολόγους τῶν χατὰ τὴν νῆσον τχύτην ἐχτή- 

, ᾿ ᾽ ᾽ “ ΦΙῊΝ -. 

σατο, χαὶ φιλοφροσύνης ἁπάσης παρ αὐτῶν ἠξιοῦτο πολλάκις 
τς ΤΣ ͵ μέ εἰ , ᾿ 

δὲ αὐτῷ ἐξεγένετο ταῖς παρὰ τῶν φίλων ἐκείνων εὐεργεσίαις 

χαὶ ἐν αώρδις χατὰ Ζάχυνθον ὄντα ἀμείοεσθαι τὸν καθηγητὴν, 

μὲν δι ἄλλων πεμπομένοις, τοῖς δὲ χαὶ παρ αὐτοῦ τούτου 
, [ ι ω. - ᾿ - »’Ῥ “- 

κου να ὅτε χαὶ παῖδά τινὰ τῶν ἐχ τοῦ ᾿Ανατωλιχοῦ 

ὀρφανὸν ἀπολειφθέντα τοῦ ἰδίου πατρός, εἴληφεν εἰς ἀνατροφὴν 

χαὶ γραμμάτων παίδευσιν ὡς χατὰ πνεῦμα υἱόν, καὶ εἰς Ζά- 
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, χυνθον ἤγαγε μεθ᾽ ἑαυτοῦ" ὃν καὶ ἰδὼν ὁ Κορυδαλλεὺς, ἠτή- 

ε » , "» ε ᾽, 5 ΚΕΝ, ΄, Ω ᾿ ΠΡ ΤΑ 
σατο ὡς ἐν τάξει ἔχειν ὑπηρέτου, ἀλλὰ χρόνος βραχὺς χαὶ ὃ 

παῖς αὖθις μετὰ τοῦ Εὐγενίου ἦν: Γρηγόριος ἦν οὗτος ὁ Μά- 

γεσις, ὃ πρῶτος τῶν αὐτοῦ χρηματίσας ὁμιλητῶν, περὶ οὗ χαὶ 

αὖθις εἰρήσεται ἡμῖν, προϊόντος τοῦ λόγου" τοῦτον ἐν τὴ Ζα- 

κύνθῳ ἔχων μεθ᾽ ἑαυτοῦ πρὸς χρόνον τότε βραχύν, εἰς τὸ ᾿Α- 

νατωλιχὸν ἀνέπεμψε τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα, βουλόμενος αὖθις 

αὐτὸν ἀναλχόθεῖν μετὰ τὴν τῆς φροντίδος τῶν μαθημάτων 

ἀπαλλαγήν. 

Θείᾳ δέ τινι χατ' ἐκεῖνο χαιροῦ προνοίᾳ τοῦ τῆς ᾿Αλεξαν- 
, ἮΝ ,ὔ τ ι ᾽ Δ )ὔ ᾽ 

δρέων προέόρου Κυρίλλου (οὗτινος χαὶ ἀνωτέρω μνείαν ἐποιη- 

σάμεθα) ἐχεῖθεν ἐπὶ τὸν τῆς Κωνσταντινουπόλεως πατριαρχι- 

χὸν τὸ δεύτερον ἀναχθέντος θρόνον, ἐπιστολὴ παρὰ Θεοφίλου 

πέμπεται πρὸς αὐτὸν ἐκ Ζακύνθου, ἐγκωμιαστική τε ἅμα χαὶ 

συγχαριστική, (ἥτις χαὶ ἐν τῷ τῶν ἐπιστολιχῶν αὐτοῦ τύπων 

ἐγχειριδίῳ, τῷ διὰ συνδρομῆς τοῦ ἀρχιεπισχύπου Κεφαλληνίας 

Νικοδήμου τοῦ Μεταξᾶ, υαθητοῦ καὶ αὐτοῦ σὺν τῷ προρρη- 

θέντι Παϊσίῳ χρημχτίσαντος, τυπωθέντι μετὰ τῶν ἄλλων φέρε- 
 » τα ε « , , ᾽ “- )) ᾽ ᾿ 

ται)" ἐξ ἣς ὁ ἱερώτατος Κύριλλος ἀφορμῆς δραξάμενος, εἰ χαὶ 

ἐκ πολλῶν χρόνων ἐτύγχανε τοῦτον εἰδώς, πανταχοῦ γὰρ ἐφοί- 

τα διὰ τῆς φήμης, ὡς οὐδενὸς δεύτερος τῶν χατὰ τὴν περι- 

πατητιχὴν καλουμένην φιλοσοφίαν ἐν τοῖς τότε χρόνοις λαμ- 

Ψψάντων, γράμμασι μεταπέμπεται τοῦτον παραχλητικοῖς ἐπὶ 

τὴν Κωνσταντίνου ἐλθεῖν, πάντα ὑπισχνούμενος αὐτῷ τὰ πρὸς 

διαγωγὴν φιλοσόφου ἀνδρὸς συντείνοντα - χαὶ δὴ χαὶ εἶχε τοῦ- 

τον πειθόμενον. Ἔνθεν τοι καὶ τῆς Ζακυνθίων ἀπόρας διὰ τοῦ 

Κορινθιαχοῦ κόλπου ᾿Αθήναζε παρεγένετο, συνεπόμενον αὐτῷ 
ι , Μἷ, “» 7 Ἷ ᾿ ᾿ ᾿ Ἃ 

καὶ συνοδοιπύόρον ἔχων Εὐγένιον: θεασάμενος δὲ τοὺς οἰχείους 

ἅμα χαὶ συμπολίτας, χαὶ τῆς ἐκ τῆς πατρίδος παραμυθίας 

ἀπολελαυχὼς, ἐν ὅσῳ αὐτόθι διέτριδ:, καὶ τὴν χατὰ πεῦσιν 

χαὶ ἀπόχρισιν συνέθετο λογικήν, φιλολόγων τινῶν νέων τῶν ἐξ 



436 ΟΝΑΣΤΑ ΣΟΥ Γ ΟΡ ΔΙΌΣ 

Ἀττικῆς χάριν" εἶτα τῷ πλῷ χρησάμενος, εἰς Κωνσταντίνου 

διὰ τοῦ Ἑλλησπόντου γίνεται, καὶ Κυρίλλῳ τῷ τῶν πατέρων 

πατρὶ ἑαυτὸν ὑποχλίνας, ὅλοις τοῖς προστάγμασιν ἦν ἐχείνου 

πειθόμενος εὐνοίας τε οὐχ ὅσης ἄν τι: χαὶ εἴποι παρ᾿ αὐτοῦ 

τούτου χαὶ παρὰ πάντων τῶν χληριχῶν χαὶ τῶν ἐν τέλει τυχών, 

πλῆθος ὅσον συνέδραμε πρὸς αὐτὸν φοιτητῶν᾽ ἀλλ᾽ οὐδεὶς οὕτως 

αὐτῷ οἰχεῖός τε καὶ γνήσιος Εὐγενίου οὔτ᾽ ἦν, οὔτ᾽ ἐλέγετο. 

Δοὺς δὲ αὐτῷ καὶ ἐχκλησίχν ὁ πατριάρχης εἰς οἴχησίν τε 

ἅμα καὶ σιτηρέσιον τὴν ἐν τῷ λεγομένῳ Κοντοσχχλίῳ, Εὐγέ- 

νιος αὖθις ἦν ὁ χαὶ ταύτης ἐπιμελούμενος, καὶ ἐν αὑτῇ ἐφη- 
Ρ 4 5 “ " ᾿ 

μερεύων χαὶ συνέλεγε μὲν μετὰ ἀχριοείχς πᾶν τὸ ταύτης εἰ- 
ε ᾽ 

σόδημα, κατεῖχε δὲ παρ ἑχυτῷ οὐδέν, ἀλλὰ πᾶν ὅ, τι ἐλάμ- 

ὅανς τῷ καθηγητῇ παρεῖχεν" αὐτὸς δὲ ἐξ ἰδίων ὀλίγων τε ὧν 

ἑτέρωθεν ἔχειν οἷός τε ἦν, ἐτρέφετο: καὶ πολλάκις ἀριθμόν 

τινα χρημάτων τῶν ἐχ τῆς ἐκκλησίας αὐτῷ διδόντος, ἐχλογὴν 

μὲν ἐποιεῖτο τῶν χρειττόνων, καὶ βχλχντίῳ ἐνχπετίθετο, τὰ 

δὲ παντάπασιν ἄχρηστα τῷ χρηστῷ τουτωΐ Εὐγενίῳ διδοὺς, 

ἀπελθεῖν προσέταττεν ἐν τῇ ἀγορᾷ χαὶ τὰ πρὸς χρείαν ὠνεῖ- 

σθαι" ὁ δὲ μηδὲν τούτῳ ἀποχρινόμενος (οὐδὲ γὰρ ἠνείχετό τι 

τὸ παράπαν αὐτῷ ἀντειπεῖν) ἐπορεύετο μέν, ἠσχύνετο δὲ τὰ 

τοιαῦτα τῶν χρημάτων εἰς φῶς ὅλως ἐξενεγκεῖν, ἀλλ ἐκ τῶν 

ἰδίων ὧν ἂν εἶχε, τὸ τίμημα καταθάλλων χαὶ τὰ χρειώδη 

ὠνούμενος, ὑπέστρεφεν οἴχαδε" τοιοῦτος μὲν ἦν τὸ ἦθος ὁ 

χαθηγητὴς, τοιοῦτος δὲ. καὶ ὁ μαθητής. Ταυτὶ δέ, εἰ καὶ πα- 

ρεχθατιχώτερον ἡμῖν εἴρηται, καὶ περιττὰ μᾶλλον ἂν εἶναι 
δ - φαίη τις, ἀλλ ἀπόδειξιν φέρει τινὰ τῆς ἧς ἀνωτέρω ἔφημεν 

προσεδρίας τῆς παρὰ τῇ καθηγητῇ καὶ ὑπομονῆς τοῦ ἀνδρός, 

ὅπερ οὐδενὶ τῶν αὐτῷ φοιτησάντων ἑτέρῳ χατώρθωται. Καὶ 

οὕτω μὲν εἶχε τηνικαῦτα χατὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν αὐτῷ 
ἡ δι 

ἡ μετὰ τοῦ καθηγητοῦ συνδιατριδή" καὶ ὁ μὲν ἐδίδασχεν, ὁ 

δὲ ἐδιδάσχετο᾽ καὶ ὅλος ἦν προσκείμενος τοῖς μαθήμασι. 
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Συνέθοη δὲ αὐτῷ καὶ τοιοῦτόν τι τηνικαῦτα γενέσθαι" 

σχανδαλισθεὶς διά τινα σχληρότερον λόγον ὃν ἀχήχοε πρὸς τοῦ 

καθηγητοῦ, (ὃν εἰ καὶ τυγχάνω εἰδὼς ἀχριθῶς, ἑχὼν μέντοι 

παρίημι, ἵνα μὴ προσχορὴς εἶναι δόξω πολλοῖς, μιχρά τινα καὶ 

οὐ πάντῃ ἄξια λόγου τῇ τοῦ λόγου συνυφαίνων ὁρμῇ) ἀνα- 
"Ὁ ἢ τ - 7 » “-“ Ν 7 δῇ 7, 

χωρεῖ μὲν τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ, πρὺς Μελέτιον δὲ παραγίνεται 

τὸν Συρίγον, πατέρα πνευματιχὸν χαὶ διδόσχαλον τῆς μεγά- 

λὴς ἐκκλησίας ἐπιγραφόμενον, διδόσχοντα χαὶ αὐτὸν ἰδίᾳ τοὺς 

πρὸς αὐτὸν ἐπὶ παιδείχ φοιτῶντας ὃν καὶ ἰδὼν ὁ Συρίγος 
, Χ ι Η - ι κ ᾽ . ἢ ͵ 

χαταλείψαντα τὸν χαθηγητὴν ἑαυτοῦ, χαὶ πρὸς αὐτὸν ἐλθόντα 
δ τς; λλῆ-: ἐδέξ ΡΝ, Ὁ θι ΣῊΝ 3 ι ᾿ ΚΣ ΔΑ ἜΝ 

μετὰ πολλῆς ἐδέξατο τῆς προθυμίας, καὶ τὴν πρώτην χώραν 

ἐπέχειν διέταξε τῆς παρ αὐτῷ χορείας τῶν φοιτητῶν᾽ πυθό-- 

μενος δὲ καὶ τὴν αἰτίαν τῆς τοῦ Κορυδαλλέως ἀναχωρήσεως͵ 

χαὶ μαθών, οὐκ ὀλίγα χαὶ αὐτὸς οὗτος ἀφορμῆς δραξάμενος 

κατεῖπεν αὐτοῦ, ἃ καὶ τῇ σιωπῇ μᾶλλον ἢ τῷ λόγῳ παρα- 

δοῦναι βέλτιον. Προούπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ πρὸς ἀλλήλους ὄντες 

οὐ τὴν τυχοῦσαν, ἐξ οαἰτίος μάλιστα τοιᾶσδε: ὁ Συρίγος οὗτος, 

ηὐδοχίμει μὲν ἐν τοῖς γραμματικοῖς καὶ ποιητιχοῖς, καὶ ρητο- 

ρικοῖς υναθήμασιν ἐπὶ ποσόν, ἐχκχλησιαστικῶν τε λόγων χαὶ τῶν 

ὅσα εἰς θεολογίαν ἀναφέρεται ἔμπειρος ἦν, κηρύσσειν τε ἐπ᾽ ἐχ- 

χλυησίας ἐνομίζετο δενὶ τὰ πρεσθεῖχ παουχγωρεῖν λογιχὴ ἢ ἰᾷς ν"ν. "- μη ὥνγυ ᾿, τρ . Α ͵ ἐς δ ἃ τὴπ Ὗ Ὡς 

μέντοι παιδείας, καὶ τῆς κατὰ φιλοσοφίαν ἀμέθεκτος ἦν ἐπε- 

θύμει δὲ διαφερόντως ὑετὰ τῶν ἄλλων καὶ ταύτην χτήσασθαι. 

φοιτᾷ τε τῷ εἰρημένῳ Κορυδαλλεῖ, χαὶ συμφωνεῖ μετ’ αὑτοῦ 

μισθαρνίᾳ τὴν λογικὴν ἅπασαν διδαχθῆναι" γενόμενος δὲ περὶ 

τὰ μέσα τῆς πραγματείας, ὁ μὲν ἥτει τὸ ἥμισυ τοῦ μισθοῦ 

λαθεῖν, εἴτα καὶ τὰ λοιπὰ τοῦτον διδάξαι, ὁ δὲ πᾶσαν ἐθού- 

λετὸ ἐπελθεῖν, χαὶ οὕτω τὸν μισθὸν ὁλόκληρον ἀποδοῦναι" 

πολλοὺς τοίνυν ἐπὶ τούτοις λόγους πρὸς ἀλλήλους χαταναλώ- 

σαντες χαὶ υὑηδαμῶς συναινέσαντες, εἰς ὕόριν τὴν χατ ἀλλήλων 

μέχρι τέλους χατέστρεψαν᾽ χἄτα, οὐ μόνον ἀποσχοινίζεται 
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τοῦ Θεοφίλου Συρίγος, ἀλλὰ χαὶ τὴν γλῶτταν, ὡς οἷός τε ἦν, 

ἠχόνησς χατ αὐτοῦ, πολλά τε χαὶ ἄλλα λέγων χαὶ κατηγορῶν 

αὐτοῦ, χαὶ δὴ χαὶ ἄθεον αὐτὸν χαὶ αἱρετιχὸν χαλῶν, καὶ τοῖς 
“ “- Ν" ῃ ᾿ 

τῶν Καλουΐνων μάλιστα προσχείμενον δόγμασι" χαὶ αὕτη μὲν: 

ἦν ἡ τῆς πρὸς ἀλλήλους τούτων ἔχθρας αἰτία. Διὸ χαὶ τὸν 

Εὐγένιον πρὸς αὐτὸν ἐλθόντα μετὰ πάσης (ὡς ἔφθημεν εἰπόν- 

τες) ἐδεξιώσχτο χαρᾶς, ὡς χἀχτούτου λυπήσων δῆθεν τὸν 

τούτου χαθηγητήν. 
᾿ ΝΣ “ ε ,ὔ , - - 

Ετύγχανε δὲ τηνιχχῦτα ὃ Συρίγος διδάσχων τοὺς ἑχυτοῦ 
4 Κ᾿ γι γ ε [7 ᾿ “ 

φοιτητὰς (ὧν χαὶ Παναγιώτης εἷς ἦν ὁ ὕστεῤον τοῦ βασιλέως 

χρηματίσας διεοηνευτὴς) τοὺς τοῦ μεγάλου πατρὸς ΓοῚ ί χρηματίσας διερμηνευτὴς ὺς τοῦ μεγάλου πατρὸς Γρηγορίου 
᾿ 

τοῦ Ναζιανζηνοῦ περὲ θεολογίας λόγους" οὗ μετὰ τῶν ἄλλων, 
- ΝΜ Ἃ 

ἢ καὶ πρὸ τῶν ἄλλων ἀχροατὴς πρῶτος καὶ οὗτος καθίσταται" 
ὮΝ “«Ὸ , 

συγχρίνων δὲ τὰ παρὰ τοῦ Συρίγου λεγόμενα, χαὶ τὴν τῶν 

μαθημάτων παράδοσιν, τοῖς παρὰ τοῦ Κορυδαλλέως, τὸν μὲν 
Ἔν ΟΣ, Ν, ᾿ " ᾽ ᾿ 7, ᾿ 5 αἱ -" 

νηπίῳ παιδί, τὸν δὲ ἀνδρὶ τελείῳ ἀπείχαζε: διά τοι τοῦτο 

χαὶ μετχγνοὺς τῆς ἐκείνου ἀναχωρήσεως, ἐπιποθῶν δὲ αὖθις 
᾿ ᾿ Ν , . , 

αὐτῷ προσελθεῖν, ὑπ᾽ αἰσχύνης δὲ μὴ δυνάμενος, ἑτέρῳ τινὲ 

τρόπῳ τοῦ ποθουμένου συνηνέχθη τυχεῖν - βαδίζοντος γάρ ποτα. 

τούτου χατά τινα χρείαν ἔν τινι στενωπῷ, καὶ Θεόφιλον αὐτίκα 

ἐκ θατέρου μέρους βαδίζοντα, χατὰ συγχυρίαν συνελθεῖν καὲ 

συναντῆσαι τούτοις ἀλλήλοις συνέπεσε" χαὶ ὁ μὲν ἠσχύνθη 

κΑβὶ ὑπερθολὴν οὕτως ἐξ ἀπροόπτου τῷ καθηγητῇ συναντήσας" 
γ Α -" Ξ ἀνέ ε 

ὁ δὲ (ἦν γὰρ καὶ αὐτὸς μεταγνοὺς, τῆς ἐκείνου ὁμιλίας χκαὲ 

ὑπηρεσίας μονωθείς) πρὸς αὐτὸν ἰδὼν καὶ μειδιάσας ἱλαρᾷ τῇ 

φωνῇ, πῶς ἔχει σοι τὰ τῶν μαθημάτων, ἀῤρακε οὕτως ἔφη, 

Εὐγένιε; ὁ δὲ πρὸς αὐτὸν χάτω μᾶλλον καὶ πρὸς γῆν βλέπων, 
᾿ 

χαλῶς, ἀπεχρίνατο" καὶ ὃς αὖθις: τοσοῦτον χρόνον μετ᾽ ἐμοῦ 

διχτρίθων οὐχ ἔγνως τὰ χατ ἐμέ, ὅτι πολλάκις ὑπὸ τοῦ θυμοῦ 

νιχώμενος, πολλὰ χαὶ τῶν οὐ δρῤ ἐμ οὐ πρὸς σὲ μόνον, ἀλλὰ 

χαὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἔλεγον φοιτητάς, καὶ οὐκ ἦν ἕτερός τις 

νυν ἐς" οι αευὐα 
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πλὴν σοῦ τῶν ὑδλλον σιωπώντων ἅμα χαὶ ὑπομενόντων, τα- 

νῦν δὲ πῶς οὕτως ἐπιλέλγσχι σεαυτοῦ; ἀλλ᾽ εἰ βούλει πάλιν 

ἐπανελθεῖν πρὸς ἐμὲ, ἐλθέ. Τούτων δὲ παρ ἐλπίδα πᾶσαν ἀ- 

χούσας τὴν ἑαυτοῦ Εὐγένιος, ἑρμαίῳ τῷ λόγῳ χρησάμενος, 

ἐπανῆλθε μετὰ σπουδῆς πρὸς αὐτὸν, χαὶ τῶν προτέρων εἴχετο 

μαθημάτων. 

Κυρίλλου δὲ τοῦ σοφοῦ (οὗ πολλάχις ἐν τοῖς ἄνω ἐμνή- 

χαὶ τῶν ἐχχλησιαστιχῶν πραγμάτων εἰς ἐπίδοσιν προϊόντων, 
᾽ 

δημηγορίαις τε ταῖς παρ ἐχείνου. τῆς ἐχκλησίας φαιδουνομένης, 

καὶ φροντιστηρίοις παντοδχπῶν μαθημάτων τοῦ τῶν ᾿Βλλήνων 

γένους σεμνυνομένου, μὴ φέρων ταῦτα ὁρᾷν ὁ τῶν χαλῶν ἐχ- 

θρὸς χαὶ πολέμιος, ὑποδύεται μὲν καθάπερ πάλαι τὸν ὄφιν ἐν 

παραδείσῳ, οὕτω τηνιχαῦτχ τὸν ἐχ Βερροίας ὁμωνυμοῦντα τῷ 

εἰρημένῳ πατριάρχῃ, ἐγείρει δὲ χατ᾽ αὐτοῦ συχοφαντίας πολ- 

λάς τε χαὶ χαλεπάς- αὗται δὲ πᾶσαι ᾿Ιησουϊτῶν, ἢ μᾶλλον 

εἰπεῖν Γιεζουθιτῶν τῶν χαταράτων (οἷς ὁμόφρων χαὶ οὗτος 

ἦν) ἐτύγχανον συσχευαὶ τῶν πάντα ἀνακυχώντων. ὧν ἁπάν- 
ἐν τ ι Ἁ 

τῶν ὁ πάπας πρωταίτιος ἣν, ὡς ἔχ τινος λόγου λατινιστὶ μὲ 

0)» 

, ε ΔΝ ᾿ 3, - 

συντεταγμένου, ἑλληνιστὶ δὲ ομιηνευθέντος ἔξεστι τῷ βουλο- 

μένῳ μαθεῖν, οὗ μέρος τι ἐκ τοῦ ὅλου χἀνταῦθα ὡς ἔχει ἐπὲ 

-- ἐξεως χαταστρῶσαι δεῖν ἔγνωμεν εἰς πλείονα τῶν τὰ χα- 

τ᾿ αὐτοὺς εἰδέναι βουλομένων πληροφορίαν. 

Ἶσον μέρους τοῦ ἐκ τῆς τῶν λατίνων φωνῆς εἰς τὴν 

ἰδιωτιχὴν τῶν Ελλήνων γλῶτταν ἑρμηνευθέντος λόγου. 

« Τὴν πέφτην, ὕστερα ἀπὸ τὸ γεῦμα εἰς τὸ σπίτι τοῦ 

γαρδινάλι, δεχάρχου τῶν γαρδιναλέων, ἔγινε μία συνάθροισις 

τῶν πρώτων γαρδινχλέων τῆς αὐλῆς τοῦ πάπα, δι ἀφορμὴν 

τῆς Κωνσταντινουπόλεως (χαὶ τῆς Μποέμιας)- ἡ ἀφορμὴ τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως εἶνχ! διὰ τὸν πατριάρχην τῶν ᾿Ελλήνων 
ι , ᾽ « 7, 7 Ψ 

Κύριλλον, διατὶ πέμπει εἰς τὴν ᾿ολάντα διαφόρους νέους Ελ- 
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Α ληνας, διὰ νὰ παιδευθοῦσι χχὶ νὰ μάθουσι τὴν διδασκαλίαν 

ἐχείνων τῶν ᾿Ολαντέζων, διὰ νὰ ἠμπορέσῃ μὲ τοῦτο τὸ μέσον 

νὰ ἐμπάσῃ εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀκόμι τὴν διδασχαλίαν τους, μι- 

μούμενος χαὶ αὐτὸς τὸν πάπαν Γρηγόριον δέχατον τρίτον, ὁ 

ὁποῖος διὰ νὰ ἐμπάσῃ τὸν χαθολικισμὸν (ἤγουν τὸν παπισμὸν) 

εἰς τὰ μέρη τὰ ἀρκτῷα, καὶ τῆς Ἑλλάδος, χαὶ τῆς ᾿Ανατο- 

λῆς, ἐθεμελίωσε σπουδαστήριχ εἰς τὴν Ῥώμην τοιούτων νέων. 

Ε᾽ γνώρισε τοῦτο ὁ πάπας ἀπὸ τοὺς χαθολιχοὺς τῆς Ολάντας 

(ἤγουν παπίστας) ὁποῦ εἶναι ἐκεῖ, καὶ μερικὰ ἀπὸ τὸν ἐπί- 

σχοπὸν τὸν λατῖνον ὁποῦ κάθεται ἐχεῖ εἰς τὴν “Ολάντα χρυφά" 

ἀμὴ ἡ παραχίνησις ἡ περισσοτέρα χαὶ χυριωτέρα ἦλθε τοῦ 

ἁγίου πάπα ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἐπισχόπους χαὶ ἐπιστάτας Ἕλ- 

ληνας, οἱ ὁποῖοι ἂν χαλὰ χαὶ δὲν γνωρίζουσι τὸν πάπαν ὡσὰν 

χεφαλὴν χατὰ δύναμιν χαὶ ἐξουσίχν εἰς τὴν ἐχχλησίαν, τὸν 

ὁμολογοῦσιν ὅμως πρῶτον εἰς τὴν ἀξίαν καὶ ὑπεροχήν, καὶ εἰς 

αὐτὸν καταφεύγουσι διὰ βοήθειαν εἰς ἐχεῖνα τὰ ἄρθρα, εἰς τὰ 

ὁποῖα ἀντάμα μὲ τὸν αὐτὸν πάπαν διαφέρουσιν ἀπὺ τοὺς 

χαλοινιστὰς χαὶ λουτεράνους, χαὶ τοὺς ὁμοίους" καὶ τώρα 

δι αὐτὸ τοῦτο ἐδράμασιν εἰς τὴν Ῥώμην, ἵνα ὁ πάπας διὰ 

μέσου ἐκείνων τῶν μέγα δυναμένων χαθολιχῶν, ἤγουν τῶν 

αὐθεντάδων ὁποῦ ἔχουν μπαΐλους εἰς τὴν Πόλιν νὰ χάμουσι 

θεραπείαν εἰς τὰ τόσα χαχά, νὰ χάμῃ νὰ καθήρουσι καὶ νὰ 

τιμωρήσωσιν ἐχεῖνον τὸν πατριάρχην Κύριλλον, ὁ ὁποῖος μὲ 

χαινούριαις διδασχαλίαις γυρεύει νὰ ἀναστατώσῃ τὸ βασίλειον 

τοῦ Ὁτμάνου: καὶ κατασχευάόζωντας τὴν ὑπόθεσιν εἰς τοῦτον 

τὸν τρόπον ἐναντίον τοῦ πατριάρχου τῶν ᾿Ελλήνων Κυρίλλου, 

πιστεύεται, ὅτι θέλει περάσει πολλὰ χκαχά, μόνον οἱ αὐθεν- 

τάδες διὰ τὴν παραχάλεσιν τοῦ πάπα νὰ θελήσουσι νὰ ἀπο- ῦ 

δεχθῶσι τέτοιον ἀγῶνα ἀμιὴ διατὶ χοινὰ (4) εἰς ὅλους τοὺς 

(1) Γραπτέον-χοντά. Σ. 
Ν»ϑϑυνννυννννδνν δινώ, 

ΕῪ 
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ἡγεμόνας εἶναι ὁ πάπας ὀλίγης διαθέσεως, καὶ ἔχει πολλὰ 

ὀλίγους ὀποῦ τὸν ἀγαποῦσιν, ὥντας ἐχεῖνος εἰς ὅλους ὀλίγον 

φιλάνθρωπος, δὲν ἠξεύρω πῶς θέλουσι θελήσε: νὰ ἐυποῦσιν εἰς 

τέτοιον στάδιον, χαὶ νὰ ἀντισταθοῦσιν εἰς τέτοιαν ἐπιχίνδυνον 

μάχην.» 

Σημείωσις Εὐγενίου πρὸς ταῦτα τῇ αὐτῇ ἰδιωτιχῇ 

γλώττῃ. 

ὀάζωντας ἀπαθῶς » Ἠμπορεῖ χάθε φρόνιμος ἄνθρωπος δια 

χαὶ μὲ φόθον θεοῦ τὰ ἄνωθεν γρχμμένχ, νὰ γνωρίσῃ χαλὰ 

ποταπὴν λύσσαν εἶχεν ὁ πάπας χαὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἐναντίον 

ἐχείνου τοῦ ἱεροῦ ἀνδρὸς Κυρίλλου " διατὶ καθὼς φαίνεται εἰς 

τοὺς αχχε΄. μῆνα φεθρουόριον εἰς κ β΄., ἔδωκεν ἐγγράφως ἀπὸ 

τὴν Ῥώμην κἄποια παραγγέλματα τοῦ Κανάχη τοῦ Ρώση ἀπὸ 

τὸ ᾿Ανάπλι νὰ φέρῃ εἰς τὴν Κωνσοταντινούπολιν εἰς τοὺς Γε- 

ζουΐταις, χαὶ εἰς τοὺς ὁμόφρονας αὐτῶν, χαὶ μὲ τὸ μέσον τοῦτο 

νὰ παραχινήσουν τοὺς αὐθέντας τοὺς μπαΐλους νὰ συνδράμουσι 
Α ᾽ “ ΄ὔ Α Α “ - Ψ 

μὲ κάθε λογῆς προθυμίαν χαὶ σπουδὴν νὰ χάμουσιν ἐναντίον 
- ε ὯΝ 

τοῦ Κυρίλλου ὡς διαλαμοόνουσι τὰ ἄνωθεν γεγραμμένα, νὰ 
ὯΝ ε . ᾿ ᾽ Α 

τὸν διαθάλλουσιν ὡς ἐπίθουλον χαὶ ἀποστάτην εἰ: τὸν χρα- 

τοῦντα χαὶ τοὺς περὶ αὐτόν, καθὼς τὸ ἐχάμασιν ὡς φαίνεται: 

καὶ ἕως τὸ ὕστερον εἶχαν καὶ ἄλλα πολλὰ γεγραμμένα, διὰ 
τ ἃ ᾽ . ,ὔ » δἰ - , - , ᾿ Ἄς Η 

νὰ ἔχη εἰς ἐνθύμησιν αὐτὸς ὁ Κανάχης ὁ Ῥώσης νὰ μιλῇ ἐκ 
ν᾽. εΣοὦ,ὠᾳ ͵ νὰ ΝΥ » ν ,͵ὔ ι Ν ᾿ 

στόματος τοῦ πάπα πρὸς τὸν αὐτὸν Κύριλλον χαὶ πρὸς χαθε 

ἄλλον ὅπου ἤθελε μιλήσει" τὸ ὁποῖχ ἡμεῖς διὰ τὸ πλῆθος τὰ 

ἀφήχαμεν" ἐγράψαμεν δὲ μόνον ἐχεῖνο ὁποὺ εἶναι ἀρκετὸν νὰ 

δείξῃ ὅλην τὴν κακίαν τῶν παπιστῶν, χαὶ ὅτι! ὅλος ὁ χαλα- 

σμὸς χαὶ ἡ φθορὰ τῆς ἐχχλησίας ἀπὸ ἐκείνους προέρχεται" 

ἀλλὰ καὶ τοῦτο εἶναι ἄξιον σημειώσεως ἐδῶ περισσότερον ἀπὸ 
ΓΙ , ἄς τὰς - ᾿ ᾿ ΟἹ ᾿ , 
ὅλα" φαίνεται νὰ δεινοπαθοῦσι πολλὰ χαὶ νὰ τοὺς χακοφαίνε- 

᾿Ὶ Ν ξεν τ » Ν Χ , Ϊ᾽ "ὔ , ψῬ» 

ται νὰ παιδευθῇ τινὰς ἀπὸ τὸ γξνος μας εἰς ἄλλον τόπον, ἔξω 

ἀπὸ τὴν Ρώμην, καὶ γὰ εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ τὸ φαρμακερὸν 
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Ἀ "ΝΟ , , γ 

χαὶ θολερὸν ποτὸν ἐδικόν τους, διχτὶ θέλουσι νὰ εἶναι πάντα 

ἐν χαὶ τρόμος εἰς τὸν παπισμόν, καὶ νὰ μὴν εἷ- 

αι ἐλεύθερος νὰ χρένῃ τὴν ἀλήθειαν. 

» Ποτὲ ὁ μακαρτβ ὁ Κύριλλος φαίνεται νὰ μὴν ἔστει- 
᾿ ᾿ κὸ ᾽ ᾿ 4 

λεν ἄλλον νὰ σπουδάξῃ, ἔξω ἀπὸ τὸν ἁγιώτατον Μητροφάνην 
Β - Ν ΨΡΌΕΣ ΞΞ ᾿ ἀπ ς 
ἀὐρις ἐάν τ. ὁ ὁποῖος ἐχινδύνευσε πολλὰ ἀπὸ τοὺς πα- 

πίστας παντ ἀλλὰ ὄγι μέὲέγοι τέλους, τοῦτο εἶναι φανε- τας πὸ «γοῦ ̓ λ: με 29: τελους, τουτὸ ξινᾶ: ς ξ 

ρὸν εἰς ὅλους. Θεὸς ὅμως ὁ ἅγιος νὰ φυλάξη, τὴν ἐχχλησίαν τοῦ 

ὄδολον χαὶ ἀχχπήλευτον ἀπὸ τυῖς ἐπιθουλαῖ: τῶν ἐχθρῶν ὃ- 

ρατῶν τε χχὶ ἀοράτων, καὶ νὰ στέχεται πάντα σταθερωμένη 

τῷ θεμελίῳ τῶν ᾿Αποστόλων, ὄντος ἀχοογωνιχίου αὐτοῦ 

Γησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν" ἀμήν». 

᾿Εντεῦθεν τοίνυν ὁ ἐκ Βερροίχς σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν ὁμό- 

φροσιν ὁρμηθείς, χαὶ πάντα κάλων, ὃ λέγεται, μετ᾽ αὐτῶν χιΞ 
» , χ Ρ ’ δι ΝῚ ΞΞτῚ , ΝΝ , »ν Ἢ Μ᾿ δὲ 

νήσας, ἐχοάλλει μὲν τοῦ θρόνου τὸν τούτου ἄξιον, γίνεται δὲ 
"») » ν . 5 Ν, ᾿ " 

παρ᾽ ἀξίαν αὐτὸς ἐγκρατής" οὐ μὴν δέ, ἀλλὰ καὶ θανάτου δεί- 

“1 Η Ν »ὴ ίσχε τῷ τῇ: θχγάττης θυθῶ Χχνυσιν ἔργον αὐτόν, ἀκοντίσχς τῷ τῆς θαλάττης βυθῷ. 
ΧὩ , - ι Φ - τ 

Γούτων δὲ γενομένων, πολλὴ τὴν ἐχκλησίχν εἶχε τότε 

χαὶ πολλοὶ μὲν τὸν ἐχείνου θάνατον ἀπωλοφύροντο, δὲν - δὰ Ὁ ἝΝ τ - αν ἱ 

ε -Ν , “ ε “Μ 
ὡς ἀδίκως γενόμενον, χαὶ τοῦτον ὡς τυρχννιχῶς χαὶ ληστρι- 

χῶς ἐπιθάντα τοῦ θρόνου πολλαῖς ταῖς ὕθοεσιν ἔπλυνον" ἕτε- 

ροι δ᾽ αὖθις ἀπεχθῶς πρὸς ἐκεῖνον διαχείμενοι, τοῦτον ὡς νο- 
7ὔ ᾿ - ᾿ ᾿ : ἊΝ ἥν τ 

μίμως καὶ κανονικῶς τὴν ἀρχὴν διχδεξάμενον ἀνευφήμουν, χαὲ 

οὕτω πολλαὶ πρὸς πολλοὺς ἦσαν ἔριδες" ὁ δὲ γεννάδας. οὗτος 

ὠὡταχουστὰς ὅτι πλείστους ἑχαστα κῆρ᾽ τῆς ἼΗΙ ἜΝ 

ἐ 
, ΣΤ ᾿ ΝΜ ε ᾿ 5 Ὡς , δ᾽ 

λέγων εἴη χρηστά, τὶς ὁξ ὃ περὶ αὐτοῦ τἀνχντίχ᾽ χαὶ δῇ 

μαθών, ἕνα καὶ Θεόφιλον εἶναι τὸν Κορυδαλλέαχ, τὸν ἐχείνῳ μὲν 
- 

πολὺν τὸν ἔπαινον πλέχοντα, χαὶ τῆς τελευτῆς μακαρίζοντα, 

τούτῳ δὲ τὰ τῷ τρόπῳ καὶ τοῖς ἔργοις πρόσφορα ἐπιφέροντα; 

χαὶ τοὺς αὐτοῦ φοι!τητὰς πάντας ἔχοντα ὁμαφρόνορν δα αὐτῷ, 
ν ἱ 
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ὁπλίζεται μὲν καὶ κατ᾽ ἐχείνου πολυειδῶς, οὐχ οὕτω δὲ ὅσον 
᾿ » “-᾿ ε -" ᾿ » ῃ 

χατ Εὐγενίου τοῦ ἱεροῦ". περὶ τούτου γῶρ ἔφθη χαὶ πλέον τι 

παρὰ τῶν ἐν τοῖς τοιούτοις αὐτῷ διακονουμένων ἀκηκοὼς, ὅτι 

δηλαδὴ χαὶ ἐγκωμίοις ἐτίμησε τὸν παρ αὐτοῦ πνιγέντα, χαὶ 

ἐχχλησιαστιχὴν ἀχολουθίαν περὶ αὐτοῦ συνεγράψατο. 

Μαίνεται τοίνυν ἐχπάγλως, ἕνα τι καὶ ποιητικῶς εἴπω τὸ 

ἐκείνου ἦθος υὑᾶλλον παρχστῆσαι βουλόμιενος, ὁ μανίᾳ πάσῃ καὶ 

πρότερον κάτοχος ὧν χατὰ τοῦ ἀνευθύνου τούτου ἀνδρός - χαὶ 
-“ ᾿ ᾿ -“ δ, 5 , , " Δ αν 

πρῶτον μὲν ἐκ τῶν ἰδίων ἐθούλετο πέμψαι τινὰς τὴν οἰκίαν 

ἐν ἧ κατῴκει ἐρευνήσοντας, εἰ ἄρα εὕροιέν τι τῶν πεοὶ Κυρίλ- 

λου γραφέντων αὐτῷ, καὶ μετ’ αὐτοῦ τοῦτον ἐπὶ τὸ πατριαρ- 
ΕῚ ε » ω-᾽ ἐπ ι Ἢ Ν , 

χεῖον ἀπάζοντας, ὡς ἀπολογησόμενον τῇ περὶ αὐτὸν συνόδῳ 
ἥ » ὔ 

καὶ εὐθύνας παρέξοντα. 
, » ᾽ὕ Σ' “ὦονὟνΣΆ: ὃ ,ὕ 

Φώότιος δέ τις ἐν ὑξιρακίοις ἔτι τελῶν, καὶ ποτὲ μὲν τούτῳ 
Ν 

Ἵ 
μαθητευόμενος, ποτὲ δὲ τῷ πατριαρχείῳ προσεδρεύων, χαὶ τοῖς 

χαλουμένοις νοταρίοις καταλεγόμενος, γνώμης τε καὶ χαθ᾽ ἑαυ- 

τὸν εὖ ἔχων, χαὶ πρὸς αὐτὸν ὅτι μάλιστα εὐνοϊκῶς διαχείμε- 

νος, τῶν τῷ ἐχ Βεοροΐας βουλευομένων τε χαὶ λεγομένων ἀχού- 

σᾶς, σπεύσας ὅτι τάχιστα ἐδήλωσεν αὐτῷ πάντα τὰ χκατ' αὐ- 

τοῦ σχευωρούμενα " πολλὴν δὲ χαὶ οὗτος οὐ τότε μόνον, ἀλλὰ 

καὶ διὰ βίου παντὸς ἐδείκνυε πρὸς Φώτιον τὴν φιλίαν, χαὶ ὡς 

υἱὸν αὐτὸν εἶχε πνευματὶκόν, ἐχείνης τε ἕνεχα τῆς εὐεργεσίας, 

χαὶ τῶν ἄλλων ὧν εἴχε χρηστῶν ἠθῶν, ὡς δῆλον χαὶ ἐκ πολ- 

λῶν ὧν πρὸς αὐτὸν ἐκ διχφόρων τόπων γέγραφεν ἐπιστολῶν. 

Μαθὼν τοίνυν παρὰ Φωτίου τὰ χατ᾽ αὐτοῦ ὡς ἔφημεν σχευω- 

ρούμενα, τὰ περὶ Κυρίλλου αὐτῷ συγγεγραμμένα παραυτίκα 

λαθών, καὶ μὴ δυνάμενος ἑτέρωθί που ταῦτα ἐγχρύψαι, τὸ 

προσχεφάλαιον αὐτοῦ ἀναλύσας, χαὶ ἔσω ταῦτα ἐνθείς ἀνέρρα- 

ψεν αὖθις ὡς ἦν καὶ πρότερον" οὐ πολλή τι: παρῆλθε καιροῦ 

ροπή, ἀφ οὗ τοῦτο πεποίηχε, χαὶ οἱ παρὰ τοῦ ἐκ Βερροίας 

ἀποσταλέντες τῇ οἰκίᾳ ἐπέστησαν, οὐ κιθώτιον, οὐ βίόλον, οὐ 
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πήραν, οὐχ ἵματιον, οὐδ᾽ ἄλλο τι τῶν σχευῶν ἐάσαντες ἀνενό- 
“λ γ).λ ΒΕΡῸΝ Ἄ ἜΕΡΕῚ ρργ ΤῚΣ, Ἂ χες ἄρον Ε ἀν ε ὑδὲ 
χλήτον, ἀλλά πάντ μετ᾿ ἀχριοξίας ἀνερευνήσαντες, ὡς οὐδὲν 

ν ἠλπιζον εὗρον, τοῦτον μόνον λαθόντες εἰ: τὸ πατριχρχεῖον ξ: 

ἀπ ἡγαγον, καὶ τῷ βήματι τοῦ ἀποστείλαντος τούτους παρέ- 

στῆσαν ἀπο) ̓ ογησόμιενον ὑπὲρ τῶν ξῚ χλημάτων ὧν αὐτῷ ἐνε- 

χάλουν. 

Καὶ δὴ τοῦτον ἰδὼν ὁ τῷ τοῦ πατριάρχου ὀνόματι ψευ- 

ὁ τοσοῦτον ἔπαινον Κυρίλλου τοῦ Ο᾽ «-Ὑ 

δ. 
ὁῶς . χληϊζόμενος --- σὺ 

χαχῶς χαὶ βεδιωχότος χαὶ θανόντος ποιούμενος, ὥστε χαὶ ἐχ- 

κλησιαστιχὴ τιμῆσχι ἔαθοΣ ἀκολουθίᾳ; -- ᾿Εγώ εἰμ", ἀπεκχρί- 

με, εἰ χαὶ μὴ ἔργοις, ὡς μὴ δυνά- νατο, ὁ τοῖς εὐεργετοῦσί ( 

ὑξνος, ἀλλὰ γοῦν λόγοις χάριτας ὁμολογεῖν οὐ παυόμενος, καὶ 
“ Α ; δερ ΄ δ, ᾿ ΓΑ , 

τοὺς ἀοετῇ χεχοσμημένους ὅση δύναμις ἐπαινεῖν βουλόμενος! 

Τούτων ἀχούσας ὁ τυρχννιχὴν μᾶλλον, ἢ ἐχχλησιαστικὴν ἀρχὴν 

ἑαυτῷ περιθέμενος, οὐχ ἠνέσχετο χαὶ περαιτέρω τὸν λόγον 

προσενεγχεῖν, ὥστε χαὶ ἀχοιθέστερον ἀνχαχρῖνχι, (ῥυμῷ γὴρ μᾶλ- 

λον ἢ λόγῳ δεδουλωμένος ἦν) ἀλλὰ χαθχιρέσει τοῦτον αὐτίκα 

χαθυποόάλλει, προσαπειλήσας καὶ ταύτης: πλείονχ, καὶ μετὰ 

πολλῆς τῆς ὀργῆς τοῦ πατριαρχείου ἐχώσλών οὐχ ὀλίγα δὲ 

χαὶ χατὰ Κορυδαλλέως χαὶ τῶν λοιπῶν αὐτοῦ φοιτητῶν εἰρή- 

χει κατηγορίας γέμοντα χαὶ ἀπειλῆς. Καὶ οὕτω ὑὲν ἐπανῆλ- 

θεν Εὐγένιος ἐκ τῶν αὐτῷ παρὰ δόξαν συμόάντων πανταχό- 

θεν συγχεχυμένος, χαὶ λογισμοῖς: προσπαλαίων πολλοῖς" εἰ χαὶ 

παραμυθητικοῖς λόγοις τοῖς παρά τε τοῦ καθηγητοῦ χαὶ τῶν 

φίλων τὸ μενον τῆς λύπης αὐτοῦ χατεμάλασσεν. 

Ὃ δὲ χαλὸς κἀγαθὸς ἐκ Βερροίας οὐκ εἰς μακρὰν εἰσπράτ- 
Ὁ 

τεται δίχα; τῆς τολυτηρίας ἅμα χαὶ ἀσεθείας, καὶ εἰς ᾿Αφρι- 

χὴν παρὰ τῶν δυναστῶν ἐξορίζεται, τ τὰπ ίχειρα τῆς κακίας αὐ- 

τοῦ ληψόμενος" διάδοχος δὲ τούτου, οὐ τῆς γνώμης, ἀλλὰ τοῦ 

θρόνου χαθίστχται ὁ Παρθένιος ὃ γέρων᾽ ᾧ καὶ προσελθὼν ὁ 
" 

Εὐγένιος, καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ ἐχ Βερροίας εἰς αὐτὸν γινόμενα πάντα 
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δηλώσας, καὶ μάλιστα τὴν χαθαίρεσιν, προσέπιπτε, καὶ τῶν 

ποδῶν αὐτοῦ προεχυλινδεῖτο, λύσιν αἰτῶν παρ αὐτοῦ τῆς πα- 

ραλόγου ἐκείνης καθαιρέσεως ὁ δὲ τοῦτον ἱλαρῶς χαὶ φιλο- 

φρόνως δεξάμενος, χαὶ τῆς πρὸς αὐτὸν εὐλυθείας θαυμάσας, δέ- 

δωχεν αὐτῷ τὴν ταύτης λύσιν ἐγγράφως ἔχουσαν οὑτωτί: 

» Παρθένιος ἐλέῳ θεοῦ ἀρχιεπίσχοπος Κωνσταντινουπό- 

λεως, νέας Ρώμης καὶ οἰχουμενικὸς πατριάρχης. 

ν Ἐπειδὴ ὁ χαχῶς χαὶ φὺς καὶ τρχφεὶς ἐκ Βερροίας Κύριλ- 

λος τῇ τῶν ἔξω χρησάμενος δυνάμει ἐγχρατὴς τοῦ πατριαρ- 

χικοῦ παρανόμως ἐγένετο θρόνου, ὡς ἴσασι πάντως οὐ μόνον 

οἱ ἐγγύς που, ἀλλὰ δὴ χαὶ οἱ πόρρωθεν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς οἰχοῦν- 

τες, νεωτερισμούς τινας τῇ χαθ᾽ ἡμᾶς ἁγιωτάτῃ τοῦ Χριστοῦ 

ἐκκλησίᾳ ἐπεισάγειν διανοούμενος, τοὺς ὁπωσοῦν ἀντιλέγειν 

αὐτῷ ἐπιχειροῦντας διαφόρως ἐπαίδευεν, Ἰεσουΐταις τε χαὶ τοῖς 
, - , ΧΑ ὡς τς - ι " “ ὙΕΙ͂Σ ι ᾿ 

τοιούτοις ὁμόφροσι χαριζόμενος, δί ὧν χαὶ τὸ πρῶτον ἐπὶ τὴν 
» ᾿ Θιθά ΤῊΝ ΠΣ Οὔ ν Ὑπεὶ τ κε ΎΑν ὑκν χὺς , ἢ , 
ἀρχὴν. προεοιοάσθη ἐξ ὧν εἷς χαὶ ὁ ὁσιώτατος χαὶ λογιώτα- 

τος ἐν ἱερομονάχοις χαὶ πνευματικοῖς κὺρ Εὐγένιος ὁ ᾿Ιχννού- 
ὶ 

" 
λιος οὑτοσί, ὃν παραλόγῳ χαθαιρέσει ὑπ᾽ αὑτοῦ χαθυποόλη- 

"ἢ ,ὔ ἰδ . ρος ἊΣ Ἂ τό Ξ ι ἜΙ , 

θέντα, ἡ μετριότης ἡμῶν ἔχει συγκεχωρημένον χαὶ λελυμένον 

τῆς παρανόμου ἐχείνης χαθαιρέσεως, ἔχοντα τὸ ἐνεργοῦν τῆς 

ἱερωσύνης αὐτοῦ ἀχωλύτως καὶ ἀνεμποδίστως" ἐπὶ γὰρ τούτῳ 

γέγραπται καὶ τὸ παρὸν τῆς ἡμῶν μετριότητος ἀθωώσεως αὐ- 

τοῦ γράμμα, χαὶ ἐπεδόθη αὐτῷ - ἐν ἔτει σωτηρίῳ ᾳχ λθ΄., ἐν 

μηνὶ ὀχτωθρίῳ, ἰνδικτιῶνος η΄. » 

Εἶτα, τῶν μὲν σχανδάλων καὶ μετὰ πολὺν χρόνον ἐς τέ- 

λος οὐδέπω λωφησάντων, τῶν δὲ μαθημάτων ἐλαττουμένων, 

ἀπορίᾳ τοῦ τὰ κατὰ τὴν σχολὴν συνιστῶντος, ἀχθεσθεὶς δὲ 

χαὶ τὴν ἐν τοιούτοις ὄχλοις διατριθήν, (τρίτον γὰρ διέθαινεν 
» 5 ,ὔ » ,ὔ τ ͵ Ε ,ὕ » σ 

ἔτος, ἐξότου εἰς Θράχην ἀνέπλευσεν) ἀπάρας ἐκ Κωνσταντινου- 

πόλεως τὴν Ἑλλάδα αὖθις κατέλαθε, τὸν χκαθηγητὴν ἐκεῖ χα- 

ταλείψας- παραχληθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν τὰ πρῶτα ἐν τῇ "Αρτῃ 
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τῆς Ακχαρνανίας φερόντων, τῆς παρ αὐτῶν αὐτόθι γενομένης 

σχολῆς προστῆναι, ἧς χαὶ Πχΐσιος προστάτης ἡρέθη πρὸ χρό- 

ΘΟ νων τινῶν ὁ ἀπὸ Κεφαλληνίας Μεταξᾶς, τὴν ἔφεσιν τούτων 

ἀποπληρῶν, προέστη ταύτης ἔτος καὶ μόνον ἕν" εἶτα εἰς τὸ 

Αἰνατωλιχὸν τῆς Αἰτωλίας μετέθη, χαὶ παρὰ τῶν αὐτοῦ φίλων 

πολλῆς ἔτυχε δεξιώσεως 

Ὃ δὲ ἘΡΡΑΕΝΕΣ Θεόφιλος, οὐ μετὰ πολὺ τοῦ Εὐγενίου 

τῆς "Αρτὴς ἐξελθόντος, παραχλήσει τινῶν τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς 

πόλεως εἰς Κωνσταντινούπολιν χατά τινα χρείαν ἀνχθάντων 

πεισθείς, ἀρχιερεὺς Νχυπάχτου χαὶ "Αρτὴς ἀνχδείχνυται χαὶ 

μάζεται, καὶ μετ’ ὀλίγον τὴν Θεοδόσιος ἀντὶ Θεοφίλου μετονο 

Αὕταν χαταλαμθάνει, μητροπολίτης τῆς ἐπαρχίας ταύτης χαὶ 

ὧν χαὶ χαλούμενος ἐπεὶ δὲ πολιτιχῶν πραγμάτων παντάπα- 

σιν ἄπειρος ἦν, εἰ χαὶ θεωρητιχῆς φιλοσοφίας ἐς ἄχρον ὑπῆρ- 

χεν ἐληλαχώς, οὐδ᾽ ἔτος ὁλόχληρον ἠδυνήθη τοὺς τῆς ἐχχλη- 
Ὰ , » " Η 

σίας ταύτης οἴχκας ἔχειν ἐν ταῖς χερσίν. ἡνίχχ γὰρ πολιτι- 

χάς τινας ἢ χαὶ ἐχχλησιαστιχὰς ὑποθέσεις χαὶ πραξ 
΄ 

ἐχάλει τοῦτον μεταχειρίζεσθαι, οὐ μόνον οὐδὲν τούτων ὡς εἰ- 

χὸς ἦν χατώρθου, ἀλλὰ καὶ γελοῖά τινχ εἰσέτι χαὶ νῦν εἰσὶν 

οἱ λέγοντες τοῦτον χαὶ λέγειν καὶ πράττειν χαὶ πολὺ τού- 

τῶν γελοιότερα ἦν ἂν πεποιηχώς, εἰ μὴ Εὐγένιος πολλάκις 

συνὼν χὐτῷ τὰ πλεῖστα διώρθου - οὐδὲ γὰρ πάντῃ τὴν συνου- 

σίαν αὐτοῦ ἀπελείπετο, εἰ χαὶ ἀπ᾿ ἀλλήλων διΐσταντο. Ταύτῃ 

τοι χαὶ τχύτην παρχιτησάμενος, ᾿Αθήναζςε παρχγίνεται, καὶ τῇ 

πατρίδι τὸ τελευταῖον δίδωσιν ἑχυτόν ὃν χαὶ μετὰ πάσης τῆς 

προθυμίας οἱ συμπολῖται ἀποδεξάμενοι, οὐχ ὡς ᾿Αθηναῖον μό- 

νον, ἀλλὰ χχὶ ἕνα τῶν πάλαι γεγενημένων ἐν αὐτῇ φιλοσό- 

φων, ἀλλὰ χαὶ ὡς τῇ ἀρχιερατιχῇ ἀξίᾳ χεχοσμημένον, τιμῆς 

τῆς προσηχούσης ἠξίωσαν χαὶ αὖθις μαθητιῶντες οὐχ ὀλίγοι 
᾿ κ . , , γ΄ "Ὁ 

πρὸς αὐτοὺς ἁπανταχόθεν συνέρρεον. Τηνιχαῦτα καὶ Νεκτάριος ὃς 

ὁ ὕστερον Ἱεροσολύμων πατριάρχης. χρηματίσας, Σιναΐτης ὧν 

αὐ δς αι ὝἊ» 



ΒΟΟΣ ΕΝ ΟΣ ΑὙΤΟΥ͂. 44 

ἱερομόναχος, χαὶ εἰς Πελοπόννησον χαὶ τὰ πέριξ αὐτῆς, ἐλεη- 

ψμοσύνης χάριν πειὶ φθείς, φιλοσοφίας ἕνεχεν αὐτῷ συνεγένετο, 

εἰ χαὶ τ ἄλλα Ἢ  λδυ μένοι ἦν πολλοῖς γὰρ πρότερον κατά τε 

Κρήτην» καὶ ἀλλαχόθι τοῖς διδασχάλοις ἐχρήσατο χαὶ Γερμα- 

γὸς προσέτι ὁ ὕστερον ἐν Οὐγχρολαχίᾳ ποιούμενος τὰς δια- 

τριὰς χαὶ Νύσσης ὀνομασθεὶς ἀρχιερεύς, χαὶ Διονύσιός τις ἐκ 

Ναυπλίχς τῆς πρὸς τῷ ἔλργει τὸ γένος ἕλχων, χαὶ ταύτης ὕ- 

στερον πρόεδρος γξγονώς χαὶ συχνοὶ μετὰ τούτων ἕτεροι τῶν 

αὐτοχθόνων τε χαὶ ἀλλοδαπῶν 

Φθάσας δὲ ἐπὶ γῆρας βαθύ, πλειόνων γὰρ ἦν ἢ ὀγδοή- 

χοντοα ἐτῶν, χαὶ υξλαγχολίας ἥττων γενόμενος, ἣν χαὶ ἐκ 
ε 

γεωτέρας ἔτι τῆς ἡλικίας εἶχεν, ὡς ἔφημεν, λύπῃ ἀμέτρῳ συ- 

σχεθείς, εἰς ἔχστασιν μιχροῦ δεῖν ἦλθε φρενῶν: χαὶ νῦν μὲν 

ἐπετείνετο αὐτῷ, νῦν δὲ ἀνύετο τὸ ἀπὸ τχύτης χαχόν᾽ ἔτυχε 

δὲ χαὶ χρημάτων ὧν εἶχεν ἀπούόολὴν παθεῖν, ὃ χαὶ υᾷλλον 

᾿ ΄, » 

αὐτῷ ταῦτα πρὐξένησε. δεῖγμα δὲ προφανὲς τῆς ἧς εἶχε τότε 

ταλαιπωρίας Αθήνησι, χαὶ ἡ πρὸς τὸν Εὐγένιον ἣν πέπ 

ἐχεῖθεν ἐπιστολὴ ἐν Μεσολογχίῳ διχτρίοοντα, υξτακχλούμενος 

τοῦτον ὡς αὐτὸν ἐλθεῖν, ἐπισχεψύμενον χαὶ παραμυθήσοντα, 

χαὶ μαθὴμ μάτων τινῶν γνῶσιν ὧν οὐδέποτε ἔχουσεν ὑπισχνού- 

μενος, μάλιστα τῶν ἀπὸ Ὁ ΘΛ ΦΙΝ ις, ἐν΄ ἢ καὶ ὑπέγραψεν. ἑαυ- 

τόν, ὁ τάλας Κορυδαλλε Αλλ ὁ Εὐγένιος οὕτως ἔχοντα 

τοῦτον εἰδώς, σχῆψιν τοῦ μὴ ἐκ ὦ πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν εὑ- 
, δΔ νυ ΄ὕ » ΄ ᾿ ΄ 

ρηχώς, ἔμεινε χατὰ χώραν. Ὃ δὲ μετ ὀλίγον αὐτόθι τὸν βίον 

χατέλυσε᾽ χαὶ οὕτω τὰ περὶ αὐτὸν συνηνέχθη γενέσθαι" τού- 

του μόνον ἐπὶ τέλει ἀξιωθεὶς τῆς αὐτοῦ βιοτῆς, τῆς ἐν τῇ 

πατρίδι ταφῆς. 
Ὅ δὲ 

«ἧς ἐχεῖοσς μεταῦάσε ἑως, ἐν τῷ Ανχτωλιχῷ διέ ἐτριθεν, ὡς ἔφθη- 

᾿ 

Εὐγένιος, εἰ χαὶ τότε. ἐν Μεσολογχίῳ ἦν, ἀλλὰ πρὸ [ΟἹ 

μὲν ἀνωτέρω εἰπόντες, ἐχ τῆς "Αρτὴς ἐλθών, καὶ διῆγε τὸν 

βίον ΤΣ κῶς τε χαὶ θεοφιλῶς μετὰ τῶν ἐνταῦθα φίλων, καὶ 
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φοιτητῶν ἱχανῶν εἶχε περὶ αὐτὸν χορόν, πρωτεύοντος πάντως 

Γρηγορίου τοῦ Μανέσιος, οὗ καὶ ἀνωτέρω ἐμνήσθημεν, ὧν εἷς 

ὅος ἦν ὁ ὕστερον ἐπίσκοπος Λητζᾶς χαὶ ᾿Αγράφων χαὶ ᾿Ιάχω 

γεγονώς, ἐκ Καρπενησίου ἐλθών. ᾿Αλλ ἡ εἰς Μεσολόγκιον αὐ- 

τοῦ μετάδχσις ἀπὸ τοιαύτης ἔτυχε γενέσθαι αἰτίας " οὐδὲ γὰρ 
᾽ ,ὔ 

ἐπαύετο τῶν χαχῶν ὁ ἐφευρετὴς ἡρεμεῖν, χαὶ μὴ συνεχῶς ὁ- 

πλίζεσθχι χατ αὐτοῦ. 

Ὃ τὴν ἡγεμονίαν τῶν ἐνταῦθα χατέχων τότε χωρῶν 
' ᾽ 

ΕΝ ᾿ Ὁ , ᾿ ᾿ 

ἄνδρας τινὰς Σαχαρεσσιάνους, ἀπὸ χωρίου τινὸς Σαχαρέσσιον 
ν 

ς 
οὕτω χαλουμένου, χαθείρξας ἐν τῇ εἱρκτῇ ἔνδον τοῦ ᾿Ανατω- 

λιχοῦ, πολλοῖς ἐξέθλιοόςε τούτους καχοῖς, χρημάτων ἀριθμὸν 

αὐτοὺς ἀπαιτῶν τὴν δύναμιν αὐτῶν ὑπερθάλλοντα. Ὁ δὲ θαυ- 

μάσιος καὶ ἱεοὸς οὗτος ἀνήρ, οὕτως ἔχοντας. τούτους ὁρῶν, εἰ 

καὶ χατὰ μηδὲν ἄλλο βοηθεῖν αὐτοῖς οἷός τε ἦν (συμπαθείᾳ γὰρ. 

ἡττᾶτο χαθ᾽ ὑπερθολὴν ὡς ἄλλος οὐδείς), τὰ πρὸς Θρῶσιν χαὶ 

πόσιν ΑΝ αὐτοῖς ἐχορήγει διά τινων τῶν αὐτοῦ φοιτητῶν. 

λαὶ μεταξ ξὺ ὺ παρῆλθον ἡμέραι, χαὶ τῆς φυλαχῆῇς οἱ ἄν- 

ελθόντης νυχτός, φυγάδες ἐγένοντο: τούτου μεθ᾽ ἡμέ- 

ραν ἐπὶ τὰς ἀκοὰς τοῦ ἡγεμόνος ἐλθόντος, ἔρευνα ἀνὰ τὴν 
“ 

χώμην πᾶσαν ὑπὸ τῶν αὐτοῦ γίνεται ὑπηρετῶν᾽ χαὶ τίς ὁ 
" ᾿ 

τοῦτο ἀντι χαὶ τὰ πρὸς φυγὴν τοῖς ἀνδράσιν εἰσενεγχών, 
“ 

ἐξητάζετο διὰ πολλῶν, ἀπειλαί τε πᾶσιν ἐγίνοντο, καὶ μάστι- 

γες ἔστιν οἷς: ἀλλ ὡς οὐδέν τι τούτων εἰς γνῶτιν ἧχεν αὐτῷ, 

καίτοι ἐπὶ πολὺ ποιουμένῳ τὴν ἔρευναν, ᾿Αγαρηνός τις, τὸ γέ- 

νος ἕλχων ἐκ τῶν ᾿Αλθανῶν χαὶ ἐν τῇ χώμῃη ταύτῃ οἰχῶν͵ 

πολὺ πρὸς τὸν ἱερὸν τοῦτον ἄνδρα ἐκ πολλοῦ τρέφων τὸ μῖ- 

σος ἐν ἑαυτῷ, ἅτε δὴ χαὶ πολλὴν ὁρῶν τοὺς τὴν χώμην ταύ- 

τὴν οἰχοῦντας πρὸς αὐτὸν ἐπιδειχνυμένους αἰδῶ καὶ τιμήν, χαὲ 

ἀεὶ τὰ παρ αὐτοῦ λεγόμενα ἀόχνως ποιοῦντας, ὑπὸ πολλοῦ 

φθόνου κινηθείς, προσελθὼν τῷ ἡγεμόνι: φησὶν --- Εἰ τὸν παρὰ 
τς - , , - " 

τῶν ἐγχωρίων τούτων Διδάσχαλον καλούμενον χκρατήσεις, χαὶ 
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δεσμοῖς καὶ εἱρκτῇ παραδώσεις, τὸ παρὰ τῶν φυγάδων ἐκεί- 

γων ὀφειλόμενόν σοι πᾶν ὅσον βούλει, αὐτίκα δοθήσετα: οὗ- 

τος γάρ ἐστιν ὁ φυγαδεύσας χὐτούς, χαὶ εἰ μόνον ἐν πείρᾳ 

τούτων γενήσεται, πάντες ὑπὲρ αὐτοῦ θανεῖν μᾶλλον αἱροῦν-- 

ται, ἢ μιχράν τινα τιμωρίαν αὐτὸν ἐνεγκεῖν, ὡς γὰρ προφήτην 

αὐτὸν ἔχουσι, καὶ λόγων οὐδεὶς αὐτοῦ εἰκῇ καὶ μάτην ἐκπί- 

πτει τῶν πρὸς αὐτούς" διὸ μηδόλως βραδύνας, ὡς τάχος ποίει 

τὰ παρ᾽ ἐμοῦ σοι ὑποτιθέμενα, καὶ οὐδὲν ἐμποδών σοι γενήσε- 

ται τοῦ ποθουμένου τυχεῖν. 

τὰς αὐτοῦ ὑπηρέτας ὁ ἡγεμὼν αὐτίκα προσχαλεσάμενος, ὅσον 

τάχος, πρὸς αὐτούς φησιν, ἀπελθόντες τὸν λεγόμενον παρὰ τῶν 

ἐνταῦθα ἐγχωρίων Διδάσκαλον λαθόντες, ἀγαγεῖν ὧδε σπευσατε. 

Αἰπελθόντες τοίνυν χαὶ εὑρόντες αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἐν ἢ κα- 
᾿' , Ἀν ᾿ ͵7ὔ ᾽ Ἁ 2 - Ἁ 

τέμενε, λαθόντες πρὸς τὸν πέμψαντα αὐτοὺς ἤγαγον" ὁ δὲ 

μηδὲν πρὸς αὐτὸν εἰπών, τῇ εἱρχτῇ προστάττει τοῦτον ἐνα- 
ῃ 

πορρίψαι καὶ ἀσφαλῶς τηρεῖν - ὃ δὴ παραχρῆμα ἐς τέλος ἤγα- 

γον" χαὶ ἦν ἐν τῇ εἱρκτῇ ὁ μαχάριος, οὐδὲ δι ἣν αἰτίαν εἴη 

πεπονθὼς τοῦτο εἰδώς, ἀλλ εὐχαρίστους ἦν νύκτωρ καὶ μεθ᾿ ἡ- 

μέραν τῷ θεῷ προσφέρων φωνάς. 

Ὡς δὲ δῆλον ἀνὰ τὴν χώμην πᾶσαν ἐγένετο τὸ πραχθὲν, 

πάντες ἐν ἀθυμίχ ἦσαν πολλῇ, ἄνδρες τε ὁμοῦ καὶ γυναῖκες 

μετὰ τῶν παίδων, καὶ πολὺς ἦν ὁ θόρυόος περὶ αὐτοῦ, τὸν 

σφῶν αὐτῶν πατέρα χαὶ διδάσχαλον ἐπὶ στόματος πάντων ἐ- 

χόντων" χαὶ εἰ μὴ παρὰ τῶν ἐν τῇ κώμῃ προὐχόντων οἶκο- 

νομία τις ἐγεγόνει περὶ τὰ πράγματα, ἐπὶ μεῖζον ἂν προὐχώ- 

ρησε τὸ κακόν ἑτοίμως γὰρ ἅπαντες εἶχον λιθόλευστον τὸν 

ἡγεμόνα ποιῆσαι, καὶ φόνου πιχροῦ παρανάλωμα. ἐγένετο δὲ 

ταῦτα μιχρῷ πρόσθεν τῆς ἑορτῆς τῶν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν γε- 

νεθλίων καὶ ἦν ἔτι χατ᾿ αὐτὴν τὴν σεθχσμίαν ἡμέραν ἐν τῇ 

εἱρχτῇ. Μὴ δυνάμενοι δ᾽ ἄλλως οἱ χατὰ τὴν χώμην πρωτεύον- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. 29 
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τες ποιῆσαι, ἵνα μὴ τὸ χαχὸν, ὡς ἔφημεν ἐπὶ μεῖζον ἀρθῇ ες ποιῆσαι, ἵνα μὴ κοχὸν, ὡς ἔφημεν ἐπὶ μεῖζον ἀρθῇ, 
΄ » - “2 ͵ὔ » " « κ᾿ “ μόλις αὐτῷ συνεφώνησαν, τριακοσίους ἀργυροῦς ὑπὲρ τῶν φυ- 

γάδων χαταθαλεῖν, χαὶ τοῦτον τῆς εἱρκτῆς ἀπαλλάξαι" οὗ 

γενομένου, ἀπήλλακτο μέν, ἡτεῖτο δὲ τὸν συμπεφωνημένον 

αὐτῷ περὶ τοῦ φροντιστηρίου μισθὸν παρ αὐτῶν λαθεῖν, καὶ 

ὅπου περ ἂν βούλοιτο ἀπελθεῖν - οὗτοι δὲ ποὸς τὴν τοιαύτην 
. ΙΑ. ε Α ᾿ “ 

αἴτησιν ἀπαναινόμενοι, δι τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ τοὺς τριαχοσίους 

καταθαλεῖν ἀργυροῦς, σχανδαλισθεὶς ὡς κατ' οὐδὲν ὑπαίτιος ὦν, 

ὄχσιν, χἀχεῖ διχτρίθων ἦν εἰς Μεσολόγκιον ἐποιήσατο τὴν μετά 

μετὰ τῶν περὶ αὐτὸν φοιτητῶν. 

Οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ, καὶ ὁ χατὰ τὴν Κρήτην ἤρξατο 

πόλεμος, χαὶ πολλὴ τις ἦν χατὰ θάλατταν ἡ ταραχή, οἷα 

φιλεῖ χατὰ τοὺς τοιούτους πολέμους γίγνεσθαι, πολὺν δὲ χαὶ 

οἱ τὰ παράλια οἰχοῦντες εἶχον τὸν φόῤθον᾽ διὸ χχὶ ὕποπτον 

πάνυ τὴν τῆς Αἰτωλίας παραλίαν εἶναι οἰηθείς, εἰς Καρπενή- 

σιον διέγνωχεν ἀνελθεῖν, προτρεπόμενον ἔχων ἐπὶ τούτῳ αὐτὸν, 

καὶ ᾿Ιάχωδόν τινα ἱερομόναχον, ἐχεῖθεν τὸ γένος ἕλκοντα, προ- 

εντυχόντα αὐτῷ ἐχεῖσέ ποτε γενομένῳ, χαὶ παιδείχς ἕνεχα ἐπὶ 

τὸ ᾿Ανχτωλικὸν κατελθόντα, ὃν χαὶ ἐπισχοπικῆς ἀξίας μετὰ 

ταῦτα τυχεῖν ὁ λόγος ἐδήλωσε μὲν χαὶ πρότερον, δηλώσει δὲ 

χαὶ προϊὼν ἀχριδέστερον. 

᾿Ανελθὼν οὖν, οὐ τῆς τυχούσης ἠξιώθη παρὰ τῶν τὴν 
. Ἁ 

χωμόπολιν ταύτην οἰχούντων εὐνοίας ἦσαν γάρ, εἰ καὶ πρὸς 

πᾶσαν παιδείαν ἀνοιχείως ἔχοντες, εὐλχθῶς μέντοι πρὸς τοὺς 

τοιούτους τῶν ἀνδρῶν διακείμενοι, χαὶ λόγῳ τῷ παρ᾽ αὐτῶν 

πειθόμενοι: οὗς οὕτως ἔχοντας ὁ θαυμάσιος οὗτος ἰδών, χαὶ 

πεῖραν δοὺς χαὶ λαθών, περὶ τοῦ σεθασμίου ναοῦ τοῦ ἐπ᾽ ὀνό- 

μάτι τῆς ζωχρχικῆς Τριάδος τοῦ ἑνὸς τῶν ὅλων θεοῦ τιμω- 

μένου, πρὸ πάντων ἤρξατο ποιεῖσθαι τὴν διάσχεψιν - ἦν γὰρ ὁ 

ναὸς οὗτος ἐν μέσῃ τῇ χωμοπόλει οὐ μόνον ἐν μιχρῷ τινι 

χωρίῳ περιγραφόμιενος, ἀλλὰ καὶ σχήματος χαὶ κάλλους οὐ- 

ὙΨῸ ἐξ 
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δ᾽ ὑπωσοῦν μετέχων ἱερῷ προσηκόντων ναῷ εἶπεν ἄν τι: τοῦ- 

τον ἰδὼν οὐδὲ οἰκία τινὶ τῶν ἰδιωτικῶν καὶ πάνυ ἀδόξων ἀν- 

δρῶν ἐοιχότα. ᾿Εν τούτῳ χατεόλήθη χὐτῷ ἅπασα ἡ φροντίς, 

ὥστε εἰς μεῖζον αὐτὸν μέγεθος ἐχτεῖναι χατά τε μῆχος καὶ 

πλάτος χαὶ βάθος, καὶ περιχαλλῇ τινα καὶ ὡρχῖον αὐτὸν ἀπο- 

φῆναι, χαὶ οἷον ἄλλον ἐπὶ γῆς οὐρανόν, παντοίοις ὡραϊσμένον 
- ε 5 -- - 5» Ἷ » “ἢ ᾿ ΓΞ " 

χαλοῖς, ὡς ἐχεῖνον τοῖς ἀστράσιν ἀποδεῖξαι. Καὶ ἤρξατο μὲν 
-«» , 7 ᾽ ᾽ , Ν δὲ ΤΑ ὁ ΓΝ πὶ κι 

τοῦ ἔργου μᾶλα προθύμως, οὐκ εἰς τέλος ὃὲ νεγχεν αὑτὸ τὸ 

προσῆχον, εἰ χαὶ ὅμοιος ἦν οὐδὲν ἔχοντι τῶν πρὸς τὸν τούτου 

ἀπαρτισμόν" ἀλλ ἡ πάντων προνοητικὴ τριὰς ὁ Θεός, ἡ πάντα 

πρὸς τὸ συμφέρον οἰχονομοῦσα, ρᾳαδίχν πάνυ τὴν πρὸς τὸ θεο- 

δ, Π ἕ' τι ΞΟ ΣΤΞ Η Ὰ Ἀν ΞΡ ΞΟ, : “ } "- φιλὲς τοῦτο ἔργον παρέσχεν σὐτῷ τὴν ἐγχξίρισιν- καὶ τοῖς 
᾿ 7 » “" ΦΈΡ ΤΑ τ. , Ε - ᾿ » [ΔῈ 

πρὸς θεωρίαν αὐτοῦ συνεχῶς παραγενομένοις τῶν φίλων, ὀργά 

νοις χρησάμενος, εἶχε πᾶν ὅσον ἦν ἱκανὸν εἰς ἀνάλωσιν τῆς 
᾽ - “ - , - 

τούτου οἰχοδομιῆς. Καὶ πολλοῖς μὲν τοῖς πόνοις, πολλοῖς δὲ 

τοῖς ἱδρῶσι καθ᾽ ἑκάστην περιρρεόμενος, ἀνίστησιν αὐτὸν ἀπὸ 
» ,ὔ 

τοῦ μιχροπρεποῦς ἐχείνου χαὶ πάντῃ ταπεινοῦ σχήματος, εἰς 
ε 

ὃ νῦν παρὰ πάντων ὁρᾶτχι᾽" χαὶ ὡς ὁ πολὺς ἐν θεολογίᾳ Γρη- 
σ ᾽ » , Ὶ ε ,ὕ ᾿ ,ὔ »Ῥ 

ὁριος ἐν Κωνσταντινουπόλει τὴν ἁγίαν Ανχστασίαν ἐπήξατο, 
1 

,ὔ “ ἐχ πάνυ μιχρᾶς ἐπὶ μεῖζον ἀρθεῖσαν, χαὶ δι αὐτὸ τοῦτο οὐχ 

ἧττον, ἢ διὰ τὸν ὀρθὸν τῆς πίστεως λόγον οὕτως ὀνομασθεῖ- 

σαν, οὕτω χαὶ οὗτος τουτονὶ τὸν τῆς ἁγίας χαὶ βασιλικωτά- 

τὴς Τριάδος. Οὐ τοῦτον δὲ μόνον εἰς τέλος ἤγαγεν, ὡς ὁ 

λόγος φθάσας ἐδήλωσεν, ἀλλὰ καὶ οἴκους περὶ αὐτὸν ἐδείματο, 

καὶ φροντιστήριον εἰς χαθηγητοῦ χαὶ φοιτητῶν διατριθὴν ἐπι- 

τηδείως ἔχξιν. Ἔνθεν τοι καὶ πολλοὶ πανταχόθεν συνέρρεον 

αὐτῷ φοιτηταί, τινὲς μὲν χαὶ τὰ πρὸς δαπάνην ἔχοντες, τινὲς 

δὲ χαὶ ταύτης ὅλως στερούμενοι, εἰ χαὶ πολλὴν περὶ τοὺς 

λόγους εἶχον τὴν ἔφεσιν: οὖς χαὶ μετὰ προθυμίας πάτης δὲ- 

χόμενος, καὶ προτροπαῖς χαὶ ὑποθήχαις πρὸς αὐτοὺς χρώμενος, 

τῷ λογικῷ χαὶ τὴν ψυχὴν μᾶλλον ἢ τὸ σῶμα στηρίζοντι ἄρτῳ 
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διέτρε εφεν᾿ οὗς δὲ χαὶ ἐν ἡ ὦ ίᾳ τῶν ἀναγχαίων πιεζομένους ἑώρα, 

οὐ μόνον ἀμισθὶ τῶν μαθημάτων ἀπολαύειν παρεῖχεν, (οὐ γὰρ 
᾿ ,ὔ "- .Ὶ “ » Α ε͵ ,ὔ » ν 

ἤνεέσχετο λαθεῖν τι ποτὲ παρὰ τινος) ἀλλὰ χαὶ τούτων αὐτὸς 

ἐγίνετο χορηγὸς, καὶ ἔτρεφέ τε σωματικῶς, καὶ τῆς ἄλλης πά- 

σὴς ἠξίου ἐπιμελείας. Ἤσαν δὲ τηνικαῦτα αὐτῷ φοιτηταὶ τῶν 

ἄλλων πάντων ὑπερέ ἔχοντες, Γρηγόριος Μάνεσις ὁ ἐχ τοῦ ᾿Ανα- 

τωλιχοῦ, περὶ οὗ καὶ ἀνωτέρω ἡμῖν εἴρηται, γνησιώτερός τε 

καὶ οἰχειότερος, καὶ μᾶλλον ὡς πνευματιχὸς υἱὸς αὐτοῦ γνω- 
͵ » κα ᾽ , , ᾿ Α Η 

οιζόμενος " μεθ᾽ ὃν ᾿Αναστάσιός τις, ποιμένος τινὸς ἐκ τῶν καΞ 

λουμένων Βλάχων υἱός, οὐ Γρηγορίου μόνον τοῦ χατὰ χρόνον 

πρωτεύοντος, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν ἄλλων εὐφυέστερος, ὃν καὶ 

Παντοδύναμον ὁ χαθηγητὴς ἐχάλει, διὰ τὸ πάντα ράδια εἶναι 

λέγειν αὐτῷ δοχεῖν" τούτου χαὶ ἕτερός τις ἦν τῷ γένει μόνον, 

ἀλλ οὐ καὶ τῇ εὐφυΐᾳ ἐφάμιλλος, δόμεν, τοὔνομα, ὅστις 
" - ᾽ ἰ ΄ 7 ᾽ ᾿ ᾽ ἫΝ » »" , 

χαὶ νῦν εἰσέτι τῷ βίῳ περίεστιν, ἀλλ οὐκ ἦν ἐκ τῶν πρώτως 

αὐτῷ φοιτησάντων. Τῆς πρώτης δέ γ8 τάξεως ἦσαν μετὰ Γρη- 
, : ι ᾽ , τ' , , ᾽ Ἁ, ᾿ δ: τ ᾿ , 

γορίου χαὶι Αναστασίου, Σωφρόνιός τις ᾿Αχαρνὰν ἀπὸ χωρίου 
ὔ, , Σ ᾿ ᾽ , » 

Δραγαμέστου χαλουμένου, οὗ χαὶ ἀνωτέρω που ἐμνημονεύσα- 

μεν, βραχύ τι κατ' εὐφυΐχν τοῦ ᾿Αναστασίου ἐλαττούμενος" 

καὶ Δαμασχηνός τις Εὐνοῦχος, ὅστις καὶ ᾿Αθήνησιν ὕστερον ἐτε- 

λεύτησεν, ἔκ τινος χωρίου τῶν ἐν τῷ χαλουμένῳ Βάλτῳ ὁρ- 

μώμενος Κάμινος λεγομένου " προέστη δὲ οὗτος ἐπὶ βραχὺ καὶ 

τῆς σεθασμίας μονῆς Τετάρνης" μετὰ τούτων δὲ χαὶ Ἰωσήφ 

τις ἔκ τινος τῶν Αἰτωλιχῶν χωρίων, τὸ γένος ᾿Αρθανιτάχης, 

ὕστερον δὲ Σχροῦμος περιᾳδόμενος, διὰ τὸ τῆς γνώμης δυσά- 

ρξέστον ὑπό τινος τῶν εὐτραπέλων οὕτως ὀνομασθείς - ὅστις χαὶ 

αὐτὸς ἔτι τῷ βίῳ περίεστι γηραιὸς πάνυ - χαὶ πρὸς τούτοις 

Τάκωδος ὁ ὕστερον ἐπισχοπήσας, ὥς που χαὶ ἅπαξ χαὶ δὶς ἐν 

τοῖς ἄνω εἰρήκαμεν, φιλομαθὴς μὲν ὡς οὐδεὶς ἕτερος, ἀφυὴς δὲ 

πολλῷ τῷ μέτρῳ. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἑτέροις ἔτι πλείοσιν, 
» 

οὺς περιττὸν ἡμῖν ἐνταυθοῖ καταλέγειν, καὶ Νικόλαος ἦν ὁ ἐκ 
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Βελισδονίου χωρίου τινὸς τῶν ᾿Αγράφων, ἐν προθύροις ἔτι στρε- 

φόμενος τῆς τέχνης τῶν ἀσχληπιαδῶν, εἰ χαὶ ὕστερον ἐπὶ το- 
Ξ » 5» Ν ΕΣ , Ἂ ς ι ΞΙ τ Ζ » ἘΞ ἣν 

σοῦτον χατ᾿ αὐτὴν ἐθαυμάσθη. χαὶ ἐπὶ μέγα ἤρθη τῆς φήμης, 
. 

ὥστε χαὶ βασιλιχὸς ἀρχιατρὸς ἀναχηρυχθῆναι" ἦν δὲ χατὰ 

πάντα ὁ ἀνὴρ οὗτος εὐφυὴς καὶ ἀγχίνους εἴπερ τις χαὶ ἄλλος" 
᾿ ᾿ ΕἸ “- Ἁ ᾿ “-- Ε ͵ » ,ὔ Α , 

χαὶ παρ αὐτῷ μὲν τὰ τῶν ᾿Ελλήνων ἐπαιδεύετο, παρὰ δέ τινι 
- ᾽ “ Α “- ᾿ 6 ι ᾿ ᾽ ᾿ ,ὔ 

τῶν ᾿Αγυαρηνῶν τὰ τῶν ᾿Αράδων, χαὶ τὴν ἰατρικὴν μετήρχετο 

χατὰ δύναμιν" ηὐδοχίμει δὲ πρὸς οὖς ἂν ἀφίκοιτο ἐπὶ θερα- 

πείᾳ - τούτῳ χαὶ οἱ ἀνωτέρω πάντες οὺς ἔφημεν, ὁμιλοῦντες, 

εἴς τινα μετρίαν γνῶσιν χαὶ πεῖραν ἦχον τῶν χατὰ τὴν ἰχτρι- 

ῥος, χαὶ κήν, καὶ μάλιστά γε αὐτῶν ὁ Γρηγόριος, καὶ ᾿Ιάχω 

τούτων ἔτι μᾶλλον ᾿Ιωσὴφ ὁ Σχροῦμος. Παιδείας δὲ τοσοῦτον 

Εὐγενίῳ φοιτῶντες μετέλαθον, ὅσον ἀπὸ τῆς γραμματιχῆς καὶ 

μόνης γνωρίζεσθαι, ὅπῃ περ ἂν ἀπελθόντες τύχωσιν εἶχον γὰρ 

καὶ ταύτης χαὶ ποιητικῆς ἔτι τέχνης ἕξιν μετρίαν" περαιτέρω 

δὲ οὐχ ἠθουλήθησαν προελθεῖν, ὥστε καὶ λογικῆς πραγμα- 
“ τείας ἅψασθαι, καὶ τῶν μετ' αὐτὴν καθεξῆς ἐπιστημῶν: ἀλλ 

᾽ὔ " 

ἐφ᾿ ἑτέρους χαθηγητὰς ἐτρέποντο, τοῦ τῆς παιδείας αὐτοῖς 

χαταθαλύντος σπέρματα ὀλιγωροῦντες, χαὶ ἀεὶ σκανδάλου τούτῳ 

ἐγένοντο πρόξενοι. ᾿Αναστάσιος δέ, ὁ καὶ Παντοδύναμος πα- 

θ᾽ αὐτοῦ δι ἣν ἔφημεν αἰτίαν χληθείς, καὶ ἐν Καρπενησίῳ ἔτι 

ὦν, σχολεῖον ἰδίᾳ συνεστήσατο, χαὶ ἔτι μᾶλλον λυπῆσαι θέλων 

αὐτόν, τοὺς περὶ αὐτὸν φοιτητὰς λόγοις πιθανοῖς ὑποκλέπτων 

πρὸς ἑαυτὸν συνεκάλει. Ταύτης τῆς μοίρας ᾿άκωθος ἐγένετο, 

χαὶ ᾿Ιωσήφ, χαὶ Νιχόλαος ὁ τὴν ἰατρικὴν ἀσχῶν: οἱ καὶ συ- 

νωμοσίαν (ὡς ἄν τις οὕτω φαίη), ποιήσαντες κατὰ τοῦ εὐερ- 
» 

γέτου τὴν πτέρναν ἐκίνησαν, χαὶ πολλῶν αἴτιοι σχανδάλων 
᾿ ᾽ ᾿ς Α “- ΠῚ ,ὕὔ χλλ - Ἁ ᾽ “ 

αὐτῷ ἐγένοντο, χατὰ τοῦ Γρηγορίου μᾶλλον τοῦ σὺν αὐτῷ 

ϑείναντος χαὶ υηδέποτε ἀπ αὐτοῦ χωρισθέντος, παντοίους δό- 

λους συρράπτοντες᾽ ἀλλὰ χαὶ οὗτος οὐχ ἐπαύετο τοῖς αὐτοῖς 

τούτους ἀμείθεσθαι κατὰ δύναμιν, ὡς εἷς πρὸς πολλούς. Διὰ 
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“ 
ταῦτα τοίνυν χαὶ τὸν συνωμότην αὐτῶν Ἰάκωθον προετρέψαντο 

τῆς ἐπισχοπιχῆῇς ἐπιλασέσθαι ἀρχῆς, καίτοι ἑτέρου ὄντος τοῦ 
᾽ , ε "ἱ ὌΝ» 5 μὰ “- 

ταύτην ἰθύνοντος χαὶ παραιτησαμένου, ὡς ἂν δι αὐτοῦ πᾶν 

ὅ, τι βούλοιντο χατὰ τοῦ χαθηγητοῦ σχευωρεῖν, καὶ εἰς ἔργον 
“ ΓΝ ΠΣ Ὄπ» , Ἐξ ΠΡ ῃ , τε ἊΞ 

ἄγειν ἐκ προχείρου δύναιντο: ὃ χαὶ γέγονε συνδρομῇ τε τῇ 

παρ᾽ αὐτῶν, καὶ ἑτέρων αὐτοῖς ὁμοφρόνων τῶν ἐκ τῆς κωμο- 

πόλεως εἶχόν τε τὸ βουλόμενον, καὶ τῷ μαθητῇ χαὶ ἐ 

τὸν χαθηγητὴν ἐν πᾶσιν ὑποχύπτειν τοῖς παρ αὐτοῦ χαὶ “λε- 
"ἷ 

᾿ γομένοις, καὶ πραττομένοις ἠνάγχαζον᾽ οἷς χαὶ οὗτος χαριζό- 

μενος, εἰ καὶ τῇ τῆς ἀρχιερατικῆς ἀξίας ὑπεροχῇ τοῦ χαθη- 

γητοῦ μάλα διέφερεν, ἀλλ οὐ καὶ τῆς πολιᾶς, καὶ τῆς ἄλλης 

ἧς εἶχεν ἀρετῆς ἠδεῖτο, καὶ τῆς προτέρας πρὸς αὐτὸν σχέσεως, 
διν μα 

ὡς ἀνδρχαπόδῳ δὲ μᾶλλον χρῆσθαι διενοεῖτο, χαὶ οὐδενὸς λό- 

γου ἀξίῳ. 

- “ΕἸ Ὁ το  --Ἱ 
εὶ Ν“- 0᾽ «-«ἱ -. -- »» [9] 1 Ταῦτα ὁρῶν ὁ μακάριος οὗτος, χαὶ μ' 

χὰ ε 5 ἘΣ ᾿ ᾿ ᾿ ι γπ ξίας πολλῇε χὶ. 

γιζόμενος ὡς ἀταξίας γέμοντα καὶ ἀταζίας πολλῆς, καὶ μᾶ 
“ " «“ ᾿᾽ ,ὕ ᾿ ς ΝΑ. 7ὕ Σ , 4 , 

λον ὅτι ἐκ τῶν οἰχείων καὶ ἀφ᾿ ἑστίας, ἣ λέγεται, τὰ βέλη, 

δεῖν ἔγνω τῇ τῆς μεγάλης ἐχχλησίας βοηθείᾳ καταφυγεῖν, καὶ 

σταυροπήγιον πατριχρχιχὸν τὸν σεθάσμιον ἐχεῖνον ποιῆσαι ναόν" 

καὶ ἵνα τὸ πᾶν συνελὼν εἴπω, μιχροῦ χαὶ πεποίηκεν, εἰ μὴ 

παλινῳδίαν ὁ μαθητὴς αὐτοῦ ἦσεν ἐπίσχοπος " οὗτος γὰρ πρῶ- 

τος πάντων μεταμεληθεὶς, συγγνώμην ἥτει τῶν πρὸς αὐτὸν 

γενομένων: καὶ οὐ μόνον οὐκ ἀπέτυχε ταύτης, ἀλλὰ καὶ πολ- 

λῆς ἔχτοτε χαὶ μέχρι παντὸς ἀπήλαυε παρ᾽ αὐτοῦ τῆς φιλίας, 
᾿ “- “-“ "ἢ ΠῚ 5 ’ ἙἝ . ,ὔ Α ᾿ , 

χαὶ μαθητοῦ μᾶλλον ἢ ἐπισχόπου τάξιν ἐδείκνυε πρὸς αὐτόν. 
-- ενγ νἮἣΝ ε “" ᾽ 

Τοῦτον ὁ ᾿Ιωσὴφ ἰδὼν οὕτως ἐχ μετανοίας διορθωθέντα, μετὰ 

σπουδῆς προσέρχεται τῷ χαθηγητῇ, χαὶ ἱχέτης αὐτοῦ γενό- 

μένος, θεραπεύει πᾶν τὸ ἀπὸ τῆς ἀποστασίας γενόμενον αὐτῷ- 

χαχόν" χαὶ χάριτας ἦν αὐτῷ ἔχτοτε χαὶ υὑέχρι τοῦ νῦν διὰ 
᾿ “ Φ , - ΡΗ ΘΠ τ “ Ἷ ς , τῇ 

παντὸς τοῦ ᾿ βίου ὁμολογῶν. Καὶ οὕτω μὲν οἱ δύο οὗτοι συμ.- 

φοιτηταὶ μετὰ τοῦ καθηγητοῦ ἐποιήσαντο τὰς σπονδάς" ἡ δὲ. 
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ἑτέρα τῆς τούτων τετράδος δυάς, ᾿Αναστάσιός τε φημὶ καὶ Νι- 
, ες , ᾽ τ ὩΣ 3 ὦν ε ᾿ ᾽ ῃ2 Ζι “»“ 

κόλαος ὁ γνωριζόμενος ἀπὸ τῆς ἰχτρικῆς, ὁ μὲν ᾿Αθήναζε πρῶ- 

τον ἀφίκετο παρὰ ἸΙεζεχιὴλ τῷ Στεφάχῃ χαλουμένῳ, καὶ ἡγου- 
» 

μένῳ μονῆς τινος τῶν ἐχεῖ, φοιτητῇ χρημλτίσαντι Αγγέλου 
“-" 

τοῦ Μπενιζέλου τοῦ πρώτου τῶν τοῦ Κορυδαλλέως ὁμιλητῶν, 

καὶ φήμην ἔχοντι κατὰ τὰς ἐπιστήμας πολλήν, λογικῆς παι- 

δείας ἐφιέμενος, χαὶ ἀρχθιχῶν ἔτι γραμμάτων καὶ ἰατρικῆς" 

χαὶ ἦν ἐχεῖ διατρίθων οὐκ ἐπὶ χρόνον συχνόν εἶτα εἰς Λάριο- 

σαν ἀναχάμψας τῆς Θετταλίας, τῶν ἀρχθιχῶν αὖθις εἴχετο 

λόγων, χαὶ τοῖς χατὰ τὴν ἰατρικὴν βιολίοις μᾶλλον ἐσχόλα- 

ζεν- ὁ δὲ Παντοδύναμος ᾿Αναστάσιος πρῶτον μὲν εἰς 'Τούονα-- 

ρον χώμην ὑξγίστην τῆς Θετταλίας παραγενόμενος, ἐσχολάρ- 

χει ἐπὶ χρόνους τινάς" μετέπειτα δὲ τὴν εὐθὺ τῆς Κωνσταν- 

τίνου ἐθάδισε, χαὶ εἰς τὸ πατριαρχεῖον ἐλθών, καὶ Εὐγενίου 

μαθητὴς εἶναι λέγων, τὰ περὶ Εὐγενίου πρὸς τοῦ πατριάρχου 

χαὶ τῶν κληρικῶν ἐρωτώμενος ἐξειπεῖν, χαὶ γράμματα παρ᾽ αὐ- 

τοῦ αἰτούμενος συστατικά, ὡς οὐδὲν τούτων εἶχεν ἐμφανί- 

ζειν αὐτοῖς, οὐδὲ μιᾶς ἠξιοῦτο πὰρ αὐτῶν τῆς ὑποδοχῆς, ἀλ- 
: ἜΡΡΛ ΝΕ 

λὰ χαὶ ἀπεπέμπετο, καὶ ἐν ὑποψίᾳ πυρὰ πᾶσιν ἦν, ὅτι οὐχ 
ι ἂν » “ ᾿ ὯΝ 

ἦν αὐτῷ φίλα τὰ πρὸς τὸν χκαθηγητήν. Ὅθεν μὴ δυνάμενος 

ἄλλως. ποιῆσαι, καχῶς ἐχ πρώτης ἀφετηρίας ἀπαλλάξας κατὰ 

τὰ τὴν ἐς Κωνσταντίνου ἐπιδημίαν, ἐπανακάμπτει πάλιν διὰ 

τῆς ἐς τὴν Ἑλλάδα φερούσης πρὸς τὸν χαθηγητήν" χαὶ ἱκέτης 
5 -»“Ὃ » ᾿ , , » , δ 5 Ξ- 

αὐτῷ προσπίπτει ἐλεεινός, τί μὲν οὐ λέγων, τί δὲ οὐ ποιῶν 

τῶν πρὸς οἴκτον ἑλχόντων τοῦτον τὸν ἑχυτοῦ καὶ δὴ πειθό- 

ἵενον εἶχε τοῖς παρ᾿ αὐτοῦ λεγομένοις τὸν συμπαθῇὴ χαθ᾽ ὑπερ- 
6 ͵, - τ ΝΟ ,ὔ ᾽ Ὁ , ᾿ ᾽ , 
ολήν, ὥστε καὶ δαχρύων ἐμπλῆσαι τούτου τοὺς ὀφθαλμούς" 

» ΄ ἣ » Ν ε δ , 3 ,ὔ » δ» ἡ 

ἐφίλει γὰρ αὑτὸν ὑπὲρ πάντας τοὺς φοιτητᾶς, οὐ ὁ: ἄλλο τι 
-“ ΝΟ» ἘΥ » : , ς 

μᾶλλον, ἢ δι ἣν εἶχεν εὐφυΐαν χαὶ εὐγλωττίαν, ὁπηνίκα μετὰ 

τῶν ἄλλων χαὶ οὗτος ἦν τούτου ἀκροατής, καὶ χρηστὰς εἶχεν 

ἐπ αὐτῷ τὰς ἐλπίδας ὡς ὑπερέξει πάντων τοῦ χρόνου προϊόν-- 
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τος χατὰ παιδείαν καὶ ἀρετήν οὐχ εἰδὼς ὅλως, ὅτι ἐπὶ το- 
σοῦτον ἀναιδείας χαὶ ἄντ ἀρσίας προθήσεται τῆς πρὸς αὐτόν. 

Τούτων δὲ χαὶ τῶν τοιούτων ἀναμνήσας αὐτόν, καὶ ἐλέγχοις 
τοῖς προσήχουσιν, οἷόν τισι παιωνίοις φαρμάχοις, τὴν αὐτοῦ 

γνώμην χαταμαλάξας, οὐ μόνον συγγνώμης αὐτῷ μετέδωχεν, 
ἀλλὰ χαὶ γράμμασιν ἐφοδιάζει τοῦτον συστατιχοῖς πρὸς τὴν 

βασιλεύουσαν αὖθις ἐπανελθεῖν, ὃ δὴ χαὶ πεποίηχε" χαὶ ἦν 
παρὰ τῶν ἐν αὐτῇ πάντων ἀποδε: Ἣ ρῶν ὥστε καὶ ἐπ᾽ ἐχ- 
κλησίας παρὰ τοῦ πατριάρχου καὶ τῶ περὶ αὐτὸν λογίων ἐπι- 

τραπῆναι συνεχῶς ὁμιλεῖν, χαὶ ἦν ὑπὸ πάντων θαυμαζόμενος 

ἐπί τε εὐφυΐᾳ, καὶ ἐπὶ τῇ τῆς γλώττης ἣν εἶχεν ἐκ φύσεως 

μᾶλλον ἢ μαθήσεως, ὡς ἔφημεν, προφορᾷ᾽ καὶ δὴ καὶ σχολαρ- 

χεῖν αὐτὸν ὁ πατριάρχης ἔταξε τοῦ πατριαρχείου ἐντός - χαὲ 

οὐδεὶς ἐν τῷ τότε χατά τε γραμματικὴν χαὶ ποιητικὴν παι- 

δείαν ἐν Κωνσταντινουπόλε: ἐνομίζετο τούτου χρείττων, ὡς 

καὶ πρὸς Ἰωάννου τοῦ Καυρυοφύλλου τοῦ τῆς μεγάλης ἐκκλη- 

σίας σχευοφύλαχος ὄντος ἐμαρτυρεῖτο, καίτοι οὐκ εἰωθότος οὐ 

μόνον τοὺς κατ᾽ αὐτόν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπὶ τῇ ἄλλῃ παιδείᾳ 

διαφέροντας οὕτως εὐχερῶς θχυμάζειν χαὶ ἐπαινεῖν. Καὶ οὕτω 

μὲν εὔδρομα ἦν αὐτῷ πάντα τὰ ἐς τὴν Κωνσταντίνου διατρι- 

ῥήν: μετά τινας δὲ χρόνους χαὶ εἰς ᾿Αδριανούπολιν παρὰ τοῦ 

τῆς χατ᾿ ἐχείνης ἐχκλησίας προέδρου Νεοφύτου μεταπεμφθείς, 

σχολῆς τε ἦν προστατεύων, καὶ ἐπ ἐκκλησίας ὁμιλῶν. ᾿Ανῆλθε 

δὲ χαὶ Νιχόλαος ἀπὸ Λαρίσσης εἰς Κωνσταντινούπολιν ὁ πρῴην 

κατ᾽ Εὐγενίου τούτῳ ὁμοφρονῶν, χαὶ εὐδοχίμει ἐν τοῖς χατὰ 

τὴν ἰατρικήν. Διχόάντος τε ὑδετὰ ταῦτα χρόνου συχνοῦ, τῇ 

τούτου προτροπῇ τε χαὶ συνδρομῆ, τῷ τῆς ἀρχιερωσύνης ἀξιώ- 

ματι ὁ ᾿Αναστάσιος χοσμηθείς, τῆς Θεσσαλονιχέων ἐχχλησίας 

χρηματίζει ποιμήν" ἀλλ οὐκ ἔφθασεν ἐπὶ τούτου ἐλθεῖν, καὶ 

οἱ Θεσσαλονιχεῖς ἄλλον ἀντ᾽ αὐτοῦ καθιστῶσι ποιμένα τὸν ἑαυ- 

τῶν, οὐ γὰρ μετὰ τῆς γνώμης ἐγένετο τοῦ χλήρου τῆς ἐχ- 
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χλησίας ταύτης παντός: ὁ δὲ ἐν ᾿Αδριανουπόλει τέλει τῆς 

αὐτοῦ ἐχρήσατο βιοτῆς" ἀλλὰ ταῦτα μὲν μετὰ πολὺν ἐγένετ 

χρόνον. Νικόλαος δὲ ὁ ἐπὶ μέγα φήμης τῆς χατὰ τὴν ἰατρι- 

χὴν ἐπιστήμην ἀρθείς, ὀψέποτε χαὶ αὐτὸς μεταμεληθεὶς ἐφ᾽ οἷς 

πρὸς Εὐγένιον ἐπλημμέλησε τὸν χαθηγητήν, συγγνώμης ἦλθε 

παρ αὐτοῦ πολλάκις αἰτῶν, καὶ ταύτης τυχών, φιλίᾳ τῇ πρὸς 

αὐτὸν τοῦ λοιποῦ ἐδεσμεῖτο πολλῇ, χαὶ δι εὐλαδείας ὅτι 

πλείστης εἶχεν αὐτόν. 

Ὁ δὲ πολλοὺς ἔτι ἐν Καρπενησίῳ διατρίψας χρόνους, ὡς 
7 “Ὁ » “τ " . 

γενέσθαι τούτους πλείω τῶν εἴκοσιν, ἠγαπᾶτο μὲν χαὶ παρὰ 
᾽ν Μ -» ᾽ ν᾽ " ε » » - 

τῶν χριστωνύμων χαθ ὑπερθολήν, ἀλλὰ χαὶ ὑπὸ τῶν ἔξω τῆς 

καθ᾽ ἡμᾶς πίστεως οὐχ ἥττον ἐθεραπεύετο, καὶ διὰ τιμῆς ἦν’ 
. - Α » “ . Ν » Ω 

συνεχῶς τε τοὺς πρὸς αὐτὸν φοιτῶντας ἐδίδασχε, καὶ ἐπ᾿ ἐκ- 
͵ὔ ε “- “ " » "Ὁ , ᾽ Α 

χλησίας ὁμιλῶν δογματικοῖς τε χαὶ ἠθικοῖς λόγοις, οὐ τοὺς 

τὴν κωμόπολιν μόνον ἐχείνην οἰκοῦντας, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς 
» “- ΄ ΣΝ ᾽ὔ 5 » οὗν 5 4 Ἂς , ὃς Ἷ Ξ 5 Ὥ ἘΞ 

ἐκ τῶν πέριξ χωρίων ἐν αὐτῇ κατὰ διχφόρους γρείας συρρέον 
᾽ - 5» “ ᾿ - "γι -ὦ δ 

τας εἰς γνῶσιν ἐχειραγώγει πᾶσαν καὶ ἀρετήν. ᾿Επὶ γῆρας δὲ 

βλέπων ἑχυτὸν ἀποχ λίνοντα, καὶ τὰς συνεχεῖς τῶν πρὸς αὐτὸν 

ἁπανταχόθεν ἐρχομένων ὁμιλίας βαρυνόμενος, (ἐν μέσῃ γὰρ ἦν 

τῆς χωμοπόλεως ὅ τε ναὸς χαὶ ἡ περὶ αὐτὸν οἰχίχ 

μεταθῆνα: ταύτης ἐφ ἑτέρου ἐζήτει καιρόν, ἡσυχίας ἧς χεὶ 

ἐτύγχανεν ἐφιέμενος, εἰ δυνατὸν ἦν ἐς χόρον χατατρυφῆσαι. 
᾿ ᾿ Η τὴ ἐν ΡΤ : , 
Καὶ δὴ ἐχ τῶν ᾿Αγράφων ἐκεῖσε κατὰ χρείχν ἐλθόντων 

τινὲς ἀπὸ χωρίου τινὸς Βρανιχνὰ καλουμένου (τοῦτο δ᾽ ἔστιν 
ε αὐ ΟΝ ὃ Ἔπες ῃ Ἀπ " ᾿ » ἘΞ 

ἢ ἐμὴ ὁὀυστυχεστάτη πατρὶς), ἐτύγχανον μὲν χαὶ ἐκ πολλοῦ 

τοῦτον εἰδότες, ἡνίκα μᾶλλον ἐν Τριόάτῳ μετὰ τῶν ἀσχητι- 

χῶν ἐχείνων ὧν χατ᾽ ἀρχὰς ἔφημεν ἦν συμθιοτεύων ἀνδρῶν 
᾽ Α “- » τ ε 

ἀλλὰ χαὶ τηνικαῦτα οὐχ ἧττον διὰ μακροτέρας τῆς ὁμιλίας 

αὐτὸν ἐγίνωσχόν τε, καὶ πεῖραν μᾶλλον ἔλαθον τῆς ἑχυτοῦ 

ἀρετῆς, χαὶ οὕτω βαρυνόμενον τὴν ἐχεῖσε τοῦτον ἰδόντες ἀνα- 

στροφήν, ἀποπειρῶνται τῆς τούτου γνώμης, εἰ βούληται τὸ 
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Καρπενήσιον καταλιπεῖν, καὶ ἐπὶ τὸ διαληφθὲν μεταθῆνχι χω- 

ρίον, χαὶ πολλοῖς πρὸς τοῦτο τοῖς λόγοις αὐτὸν παρεχάλουν " 

ὃ δέ, εἰ χαὶ ἵππος ἐς πεδίον ἦν τὸ τοῦ λόγου, τῆς ἡσυχίας 

ὡς ἔφθημεν εἰπόντες διαφερόντως ἐρῶν, ἀλλὰ χαὶ δυσχερείας 

τινὰς τὰς ἐκ τοῦ τόπου τούτοις προὐδάλλετο, ἄλλα τε πολλὰ 

λέγων, χαὶ δὴ καὶ πυνθανόμενος πόθεν αὐτῷ χαὶ τοῖς περὲ 

αὐτὸν δυνατὸν ἂν εἴη χεχτῆσθαι τὰς πρὸς τὸ ζὴν ἀφορμαᾶς " 

οἱ δὲ πολλὰς αὐτῷ περὶ τούτων ἐποιοῦντο τὰς ὑποσχέσεις 
Η 

Καίτοι πρὸς πάσας ἀνανεύων ἦν, εὐμετάδολον τῆς γνώμης 
ΕΞ ᾽ , ᾽ν » , , ᾿ “- ῥυ ὦ ἣν 

τῶν ἀνθρώπων εἰδώς, κατένευσε μέντοι, χαὶ τοῖς λόγοις εἶξε 

τοῖς παρ αὐτῶν᾽ οἱ δὲ οἰριχεθις γενόμενοι, καὶ τὰ τῆς χρείας 

δι ἣν εἰς Καρπενήσιον ἦλθον πληρώσαντες, ταῖς παρ αὐτοῦ 

εὐχαῖς ἐφοδισσθέντες, ὑπέστρεψαν ἐν Βρανιανοῖς, καὶ πᾶσι τοῖς 

ἐγχωρίοις τὰ περὶ αὑτοῦ χαταγγείλαντες, πολλῆς αὐτοῖς εὐὖ- 
ΟῚ 

φροσύνης ἐγένοντο πρόξενοι, τοιοῦτον ἄνδρα τῆς ἑχυτῶν πα- 

τρίδος οἰκήτορα γενέσθαι παρ᾽ ἐλπίδα ὑρλνο,. χαὶ δὴ προθύ- 

ως εὺτρε ἐεπίζειν αὐτῷ τὰ πρὸς οἴκησιν ἤρξαντο, μονύδριόν τι 

ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασχευῆς 

οὐ μαχράν που τοῦ χωρίου χείμενον, ἐπιτηδείως ἔχον εὑρόντες, 

Γοῦθα ΙΝ τόπῳ τὸ ὄνομα, ἣν καὶ ἀνήλιον αὐτὸς ἐπιθέτως 

ὠνόμασε διὰ τὸ παλίσχιον. 

Καιροῦ τοιγαροῦν ἐπιτηδείου λαθόμενος, καταλείπει μὲν 

τὸ Καρπενήσιον, “μεταθαίνει δὲ εἰς τὸ δηλωθὲν χωρίον, καὶ 

τῷ μονυδρίῳ ἐγχατοιχίζεται: πολλῆς δὲ τῆς παρὰ τῶν ἐγχω- 

ρίων ἐχείνων ἀνδρῶν δεξιώσεως τυχών, καὶ οὐ παρὰ τούτων 

μόνον, ἀλλὰ χαὶ παρὰ πάντων ἁπλῶς εἰπεῖν τῶν ἐν τοῖς ᾿Α- 

γράφοις οἰχούντων ̓  ὁρῶν δὲ τόν τε νχὺν ἀχαλλώπιστον ὄντα, 

χαὶ τὰς περὶ αὐτὸν οἰκίας οὐχ ἐπιτηδείως ἐχούσας πρὸς οἴς- 
-" ἃ 

χησιν τὴν ἑαυτοῦ, πρώτην ταύτην ποιεῖτα: φροντίδα τοῦ πάν- 

τα μετασχευάσαι χαὶ μεταχοσμῆσαι ἐπὶ τὸ βέλτιον" ὃ καὶ 

πεποίηχεν ἐξ ἰδίων καὶ ταῦτα ἀναλωμάτων. Καὶ φοιτηταὶ πά- 
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᾿ ε ᾽ ᾽, ε δ ᾿ -- 

λιν πάντοθεν πρὸς αὐτὸν συνέτρεχον" οἱ δὲ ἐγχώριο! πολλὴν 
ϑ' - - ΡΝ ᾿ ι “ἴ δῖνς , ᾽ 

αὐτῷ παρεῖχον τὴν αἰδῶ χαὶ τιμήν, χαὶ ἣ δυνάμεως εἶχον τὰ 
» ες χῷ λιν Ἧ » ᾽ Ἐπ ΝΥ, ᾿ . ᾿ ὍΣ ΕἾ 

παρ ἑαυτῶν ἐχορήγουν: ἀλλ᾽ οὐκ ἠδύνατο χατὰ μόνας ζῆν, ἢ 

μετὰ δύο χαὶ τριῶν" πολλάκις γὰρ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ συνοιχοῦντες 
ι ν Ν ε , 5 ,ὕ ε ΔΝ , Ζ 

χαὶ τὸν δεχαδιχὸν ὑπερηχκόντιζον ἀριθμόν" οἱ δὲ κατὰ θεωρίαν 

υόνον χαὶ ψυχικὴν ὠφέλειαν πρὸς αὐτὸν ἐρχόμιενοι, πλῆθος ἦσαν 

οὐ ρᾳδίως περιληπτὸν ἀριθμῷ " διὸ χαὶ ἐν ἀμηχανίᾳ ἦν καὶ ἠπό- 

ρει χαθ᾽ ἑχυτὸν τὴν ἐκεῖσε ποιούμενος οἴχησιν, εἰ μὴ ἐν σπάνει 
οι 33 ᾽ ΄ ΞΔ τς 

τῶν πρὸς τὸ ζὴν ἀναγκαίων γένοιτο. Καὶ δὴ βουλὴν βουλεύεται: 

μάλα χαλὴν χαὶ ψυχωφελῆ, ἣν χαὶ πρὸς πολλοὺς τῶν φίλων χοι- 

νώσας ἄνδρας ἀρετῇ καὶ φρονήσει κεχοσμημένους, εὗρεν αὐτοὺς 
“ τ δι ε , ’ -» ᾿ » ᾿ ε , 

συνδοχοῦντας : ἦν δὲ ἡ βουλή, δύο τῶν περὶ αὐτὸν ἱερομονάχων 

καὶ φοιτητῶν ἐς Κωνσταντινούπολιν πέμψαι μετὰ γραμμάτων 

πρὸς οὗς ἂν αὐτὸς δοχιμάσειε (πολλὴ γὰρ ἡ περὶ αὐτοῦ φήμ! Βοσορ οε αν αὐτὸς ἡ τὸ Ξ ᾿ γ{5: ΠΕΡ φημη 
Β τὶ « ᾿ ἐς Ν 

διέτρεχεν ἀνὰ πᾶσαν τὴν βασιλεύουσαν), ὥστε διὰ τῆς συνὸρο- 

μῆς ΕΟ δ στ 

. 

ς βοηθείας τούτων ἱχανὴν ἐλεημοσύνην συναγαγεῖν᾽ 

ὃ χαὶ πεποίηκε" χαὶ εἰς τὴν Κωνσταντίνου οἱ φοιτηταὶ ἀνελ- 
ἣ 

θόντες ὑπεδέχθησαν παρὰ τῶν πρὸς οὗς ἐπέμφθη τὰ γράμ- 

ματὰ φιλοφρόνως χαὶ ἱλαρῶς, καὶ συνδρομῆς πολλῆς ὡς εἰχὸς 

παρ αὐτῶν τυχόντες, συνήγαγον ἀριθμόν τινα χρημάτων, τοὺς 

ἑπταχοσίους ὑπερθαίνοντα ἀργυροῦς" χαὶ ταῦτα τῇ αὐτοῦ αὖ-- 

θις συμθουλῇ ἀνδρί τιν: τῶν ἐχ τοῦ ἔχοντος αὐτὸν χωρίου Πα- 

ναγιώτῃ τοὔνομα παραδόντες, πλουτοῦντι μὲν ἱκανῶς, :πι- 

στατοῦντι δὲ τῇ τῶν βασιλιχῶν διανομῇ χρεῶν, ὡς ἂν ἔχοι 

τὸ παρ αὐτῶν γενόμενον κέρδος κατ᾽ ἔτος ἀποστέλλειν τῷ μο- 

γυδρίῳ, καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ διάγοντας τὰ πρὸς χρείχν ἔχειν τῶν 
« - 

ἀναγκαίων, χαὶ ὑπὲρ τῶν ἐλεούντων αὐτοὺς ἐν ταῖς ἱεραῖς εὖ- 

χεσθα! τελεταῖς, καὶ μνήμης τῆς πρὸς θεὸν ἀξιοῦν τὰ γεγραμ- 

μένα παρὰ τῶν ἀποσταλέντων ὀνάματα. 

Τούτου γενομένου, κατῆλθον μὲν οἱ ρηθέντες, τὰ προστε- 

ταγμένα αὐτοῖς πάντα πληρώσαντες ἐπέμπετο δὲ καὶ ἡ ἐλεης- 
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, ᾽ « ᾿ - 5 τ 

μοσυνηὴ χατ' ἔτος ὕπο τοῦ ταύτην ἐν ταῖς χερσὶν ἔχοντος" χαὶ 
ν 

« 
᾿ . 

ν " , 9 , ᾿ ᾽ , ᾽ 

μὲ ὦ τὸν βίον αὐτός τε χαὶ 9 περὶ αὐτόν" ἀνή- Ξ 
Η͂ ν ς 

λισχε δὲ τὰ πεμπ όμενα εἴς τε χαὶ ἄλλας χρείας, ἀλλὰ δὴ χαὶ 

εἰς σχεύη ἐκκλησιχστιχκά, καὶ μάλιστα πρὸς τοὺς ἐνδείᾳ πιξ- 

ζομένους" τῶν δὲ πρὸς τὸ ζὴν ἀνχγκαίων ηὐπόρει μέχρι τινός, 

ἔκ τε τῆς παρὰ τῶν ἐγχωρίων γενομένης πρὸς αὐτὸν βοηθείας, 

καὶ ἐξ ὧν εἶχεν ἔτι ἀπὸ Καρπενησίου ἐλθών. 

Φοιτηταὶ δὲ αὐτῷ ἐν Βρανιχνοῖς ἐγένοντο, πολλοὶ μὲν 
χὶ 2.) ἈΠ τ τ δεῖ ἘΞ πὸ τε δέχοιο. ὐἶνὶ Δ ΕΣΩΣ ΔΕ “2 Ν 

καὶ χλλοῖ τῶν δὺκ, τὴς ἰξρὰ: ταζξεως, χαὶ παιϊιὸξς ες αὐτοὺυ τοὺυ 

ίου χχὶ τῶν πέοιξ ἀοιθμοῖ ςς, Ποῷῦτος δὲ , χωρίου χχὶ τῶν πέριξ ἀριθμοῦ χρείττονες. Πρῶτος δὲ πάντων 

ἦν Δαμασχηνός τις ἱερομόναχος Αἰτωλός, ον εὐ- 

φυὴς ἱκανῶς χαὶ φιλόπονος, ὄγδοον ἔτος σὺν αὐτῷ διχτρίψας. 

Εἴτα ᾿Ιωαχείμ. τις ἕτερος ἐκ τῶν περὶ Τρίκκην τῆς Θετταλίας 

χωρίων, ὅστις καὶ νῦν εἰσέτι τῷ βίῳ περίεστιν ἐν ᾿Ιωχννίνοις 

διατρίθων: καὶ πλείονα μὲν πάντων διχτρίψας σὺν αὐτῷ χρό- 

νον, ἐλάττονα δὲ χαρπωσάμενος τὴν ἐκ τῶν λόγων ὠφέλειαν, 

νοὸς ἀμθλύτητι. Σὺν τούτοις δὲ χαὶ ᾿Αρσένιός τις, τῇ ἡλικίᾳ 

τούτων νεώτερος, οὐ πολὺ τοῦ προσεχῶς ρηθέντος κατὰ νοὸς 

ἀμολύτητα διαφέρων. ᾿Εν ἑνὶ δὲ καὶ τῷ αὐτῷ καιρῷ συνῆσαν 

ἅπαντες οὗτοι παιδευόμενοι παρ αὐτοῦ βίοόλους ποιητιχάς. 

Γεράσιμός τις ᾿Αχαρνὰν ἀπὸ Δραγαμέστου, Σχθόας ἀπὸ Τριδά- 

του, τῶν καὶ ἀνωτέρω ρηθέντων χωρίων, ᾿Ιωνᾶς, Ζαχαρίας, καὶ 

Καλλίνιχός, ἐξ ἑνὸς πάντες χωρίου τῶν ᾿Αγράφων Καστανιὰ 

προσαγορευομένου " ὧν ὁ μὲν Καλλίνικος καὶ πατριάρχης μετὰ 

πολλοὺς χρόνους ὕστερον ἐχρημάτισε Κωνσταντινουπόλεως, ἀπὸ 

«ἧς κατὰ Προῦσαν ἐχκλησίας μετενεχθείς, ἧς πρότερον εἶχε 

τὴν προεδρίαν, χαὶ τῆς πατριαρχικῆς χαθέδρας προέστη ἔτη 

ἑχχαίδεχα, κἀκεῖ τὸν βίον ἐξέλιπεν οὐ πρὸ πολλῶν ἐτῶν" ὁ 

δὲ Ζαχαρίας βιζύης τῆς χχτὰ Θράχην ἐπίσχοπος κατέστη, καὶ 

νῦν ἔτι περίεστιν᾽ ὁ δὲ Δαμασχηνὸς ἐν Καρπενησίῳ παρ αὐτοῦ 

πεμφθείς, τοῦ δηλωθέντος τῆς ἁγίας χχὶ ὁμοουσίου Τριάδος 
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γαοῦ τὴν ἐφημερίαν ἐνεπιστεύθη, καὶ παίδων ἐν αὐτῷ σχολὴν 
- Δ , ὧν ᾿ 

συνεστήσατο τῇ τούτου προτροπῇ χαὶ δαπάνῃ" λοιμοῦ δὲ κατὰ 

τὰ ἐκεῖσε γενομένου χωρία πολλοῦ, ἀναχωρεῖ μὲν ἐκεῖθεν, ἔρ- 

.--- χεται δὲ πρὸς τὴν καθηγητὴν αὖθις ἐν τοῖς Βρανιανοῖς, κα 

τὴν παρ᾽ αὐτοῦ λαθὼν εὐχὴν μετὰ γραμμάτων συστατιχῶν, 

ἐς Κωνσταντινούπολιν ἀνχθαίνει, παιδείας ἐφιέμενος ἐπιστημο- 
“ Ν . »ἭἬ . » πὸ , 

γιχῆς" ὑποδεχθεὶς τοίνυν παρὰ τῶν τᾶς ἐπιστήμας τῷ τότε 

διδασχόντων λίαν εὐνοϊκῶς, (οἵτινες Σπαντωνῆς ἦσαν χαὶ Σε- 
, δι ΤᾺ , τῷ , 5 7, ῃ ᾽ ᾽ 

Θαστός, οἱ ᾿Ιωάννου τοῦ Καρυοφύλλου ἀχροαταί, καὶ μετ᾽ αὐ- 
᾽ Ν - Χ - - τὸν ᾿Αλεξάνδρου τοῦ πρῴην μὲν διερμηνευτοῦ γενομένου τῆς 

ὯΝ »" Ὁ 

βασιλείας, μετέπειτα δὲ πρέσοεως πρὸς τὸν τῆς Γερμανίας 
, πόλδ Ἢ ἌΝ “5 ᾿ τοῦξς ἤ ἢν ΔΕ ΝΣ καίσαρα Λεοποόλὸον, εἶτα ἐξ ἀπορρήτων χρηματίσαντος, χαί 

νῦν ἔτι ὄντος) συναναριθμεῖται τοῖς πρώτοις τῶν παρ᾽ αὐτοῖς 

φοιτητῶν, χαὶ γενόμενος τινῶν ἐπιστημῶν ἐγχρατής, ὑπὸ λοι- 
“ο κι ,ὕ 5 , , 

μοῦ τὸν βίον “αὐτόθι χατέστρεψεν. 

Ὁ δὲ μακαριστὸς οὗτος Εὐγένιος ὑπὸ τοῦ πολλοῦ γήρα- 
4 τ ε “Ἅ Ξ, Ν 

τὸς καμφθείς, τριγέρων γὰρ ἦν, ὡς χὰἂν ταῖς πρὸς διαφόρ 

αἷς ἔπεμπεν ἐπιστολαῖς ἑαυτὸν ὑπέγραφε, χαὶ τὰ Νεστόρια 
ε 6ε0: τ τἋ ἌλυΝΟΣ ᾿ ᾿ ττ ι , ᾿ ε χη 
ὑπεροεοηχὼς ἔτη, πολὺν μὲν εἶχε τὸν πόθον τοὺς ὡς αὐτὸν 

ΝΝΤ,; Ἐπ : - 

φοιτῶντας διδάσχειν, μὴ δυνάμενος δέ, τοῦ προτρέπειν οὐχ ἐ- 

παύετο τοὺς δυναμένους λόγων ἀντέχεσθαι, χαὶ τούτους ὅση 
᾽ Ν, » “- - 

δύναμις μεταδιώχειν οὐ μὴν δέ, ἀλλὰ χαὶ συνεχῶς ἐπιστέλ- 

λειν οὐχ ὥχνει πρὸς ος ἡ δύναμις ὑπηγόρευε, γραμμάτων παι- 

δευτήρια συνιστᾷν, ἐλεημοσύνης οὐδὲ μιᾶς ἐλάττονα, ἀλλὰ χαὶ 
-- “- Ν 6 Ν 

πασῶν τῶν ἄλλων πρωτεύουσαν, τὴν δι᾽ λόγου χαὶ ἐς λόγους 

γενομένην διὰ πολλῶν εἶναι πείθων αὐτούς. Ταύτῃ τοι χαὶ 

τῆς ἐν τὴ Κωνσοσταντινουπόλει συστάσης παρὰ τοῦ ἐν μαχαρίᾳ 

τῇ λήξει γενομένου χυρίου Μανουήλου τοῦ ἀπὸ Καστορίας 

σχολῆς, εἰ καὶ πολλοί τινες ἦσαν οἱ συνεργοὶ χαὶ ἄλλοι, καὶ 
, .- ς ᾿Ξ ’ Ἐ Ἢ ε Δ ΓῈ 

πάντων μᾶλλον ὁ μακαριώτατος πατριάρχης Ιεροσο λύμων Νε 

χτάριος, οὐ χαὶ πρόσθεν ἐμνήσθημεν, ἀλλ᾽ οὐ μικρὸν καὶ οὗτος 
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συνεβάλλετο μέρος, συνεχῶς: αὐτῷ ἐπιστέλλων, καὶ ἐγκωμίοις 

γερχίρων τοῦ ἐγχειρήματος, χαὶ ἑτέρας ἔτι συστῆσαι προτρέ- 
᾽ , ᾿ δὰ ᾿ ΄, ε ΄ 

πῶν αὐτόν" χαὶ δὴ χαὶ συνέστησεν ἔτερας τ 
τῶ 

“ ο Γ"- - Ό [τ προ- 

τροπῇ δύο, μίαν μὲν ἐν ΓΑρτῃ τῆς ᾿Αχαρνανίας, ἑτέραν δὲ ἐν 

τῷ Ανχτωλιχῷ τῆς Αἰτωλίας. 

Γέγραφε γὰρ πρῶτον αὐτῷ περὶ τῆς κατὰ τὸ ᾿Ανατωλι- 

κὸν, χαὶ ὑπέσχετο δοῦνχι τὰ πρὸς τὴν τοῦ χαθηγητοῦ δια- 

τροφὴν χαὶ τῶν φοιτητῶν" ἀλλ᾽ ὁ Ναυπάκτου χαὶ ΓΑρτης Βαρ- 

θολομαῖος ἐχεῖσε τότε παρών, διεχώλυσεν αὐτόν, ἀνάξιον ἡγη- 

σάμενος τὸ ᾿Ανατωλιχὸν χωρίον ἀποδειχθῆναι τοιαύτης σχο- 

λῆς, τὴν τοῦ τόπου στενότητα προδαλλόμενος, χαὶ ἐπὲ τὴν 

Αὔρταν μεταῇέσθαι ταύτην πείθων αὐτόν, ὡς πόλιν οὖσαν με- 

γάλην, καὶ ἣ φησι περὶ τῆς Τροίας Ὅμηρος εὐρυάγυιαν" ποιεῖ 
: 

᾿ , 

τοῦτο ὃ τρισμακχάριος ἐχεῖνος ἀνὴρ μάλα προθύμως, χαὶ ἐγχει- 
' 

οθολομαίῳ τῷ ᾿Αρτης ἀργυροῦς οίζει φέρων τῷ διαλειφθέντι Βα 
,ὔ γ΄ ᾿ ,ὔ Μ Α ᾿ ᾿ ς . κ ᾽ 

τρισχιλίους. Καὶ τοιαύτην ἔσχε τὴν ἀρχὴν ἡ χατὰ τὴν Ἀρ- 

τὸν σχολή, προχαταρχτιχὸν αἴτιον ἔχουσα τὸν Εὐγένιον, εἰ 
᾿ , ΡΞ ᾽ , » “ “" - ᾿ Α 

χαὶ ἀμελείᾳ τῶν ἐπιτροπευόντων αὐτῆς μιχροῦ δεῖν εἰς τὸ μὴ 

ὃν ἐλθεῖν ἐχινδύνευς - νῦν δὲ πρὸ ὀλίγων ἐτῶν σπουδῇ καὶ ἐ- 
΄ὔ , δ ᾿ , » ὃ “ ΓΦ κς ,ὔ 

πιμελείᾳ φιλοθέων τινῶν χαὶ φιλομούσων ἀνδρῶν, ἤρξατο χατά 

τι εὐδοχιμεῖν, χαὶ ἐπὶ τὸ χρεῖττον προχόπτειν. 
ΤΕ ᾽ ᾽ “-Ἅ , Μ 

Τούτων ἀχούσας Εὐγένιος περὶ τῆς χατὰ τὴν Αρταν σχο- 

λῆς, χαὶ ὅτι πέρας οὐκ ἔλαθες τὰ τῆς τοῦ ᾿Ανατωλιχοῦ, περὶ 

ἧς αὐτῷ πρότερον ἦν γεγραφώς, μιχρόν τι πρὸς τὸν βαρθολο- 
“- ν ε « ᾿ Ἷ Α ͵ ι 

μαῖον σχανδαλισθείς, ὡς ὑπὸ φθόνου τυχὸν χινηθέντος καὶ χω- 

λύσχντος τὴν κατὰ τὸ ᾿Ανχτωλιχὸν γενέσθαι, εἰ χαὶ ἄλλως οὐ 

τὴν τυχοῦσαν αὐτῷ ἐνεποίει γαράν, τὸ τοιχύτην συστῆναι 

κατὰ τὴν ΓἼΑρταν σχολήν, πλείονχ τὴν ἐξ ἐχείνης ὠφέλειαν 
- “εχ ε “ἦ , ᾽ 

τοῖς “Ελλησιν ἡγησά ιενος διὰ τὴν τοῦ τύπου εὐρυχωρίαν, 

ὡς δυναμένων πλειόνων ἐχεῖσε συνδοαμεῖν, χαὶ τῶν ἀναγχαίων 

μᾶλλον εὐπορεῖν διὰ τὸ τῆς χώρας εὔχαρπον, χαὶ δευτέροις 
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χρῆται περὶ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως γράμμασι πρὸς 
, "» Ν “ω " Σ , δὲ τὸ 

λεημοσύνης ἐχεῖνον ἐργάτην, δεινοπαθῶν μὲν ἐφ᾽ οἷς ἀπέτυχε 

περὶ τοῦ ᾿Ανατωλιχοῦ, χαίρων δὲ ἐφ᾽ οἷς τοσαύτην λοις τὴ 

εὐεργεσίαν τοῖς Ἕλλησι διὰ τῆς χατὰ τὴν [ἼΑρταν σχολῆς. 

Ὃ δὲ καὶ ὑπὲρ ταύτης ὑπισχνεῖται πενταχοσίους χκατα- 
τὸ » - ι , Ν ΓΘ Η 

Θαλεῖν ἀργυροῦς, καὶ πέμπει τούτους αὐτῷ διά τινος τῶν ἐκ 

τῶν ᾿Αγράφων ἀνδρὸς πιστοῦ, γράψας πρὸς αὐτόν, εἰ καὶ πλειό- 
"» ἔπ ὃ “-- ι 4, , 

νων ἐν χρείᾳ γένηται υὴ χατοχνῆσχι δηλοῦν, χαὶ μετὰ πάσης 
“δ 

πεμφθήσοντα: τῆς προθυμίας. Ὃ δὲ προσλογισάμενος τούτου 
-" ᾽ 2 -" ΄ 

τοῖς πὰρ αὐτοῦ τούτου πρότερον χατασληθεῖσι τριχχοσίοι: 
» λ Ἂ» - » - ᾿ὐϑους ἐΞ » 

(αὐτὸς γὰρ ἦν πρῶτος ἐκ τῶν παρ ἑαυτοῦ τὴν ἐμὲ ποιη- 

σάμενος πρὸ χρόνων τινῶν), ὡς γίνεσθαι τοὺς πάντας ὀχτακο- 
, ε “-- » Α Ὁ 

σίους, ἱχανῶς ἔχειν᾽ φήθη πρὸς τὴν τόύστασιν τῆς τοιαύτης 
Ν ᾽ ὮΝ ᾽ 

σχολῆς χαὶ δὴ καὶ συνέστησεν αὐτὴν υνηδὲν ἐχεῖνον περαιτέρω 

, 

τὴν ὄντα, χαὶ πρῶτον ὡς ἔφημεν τῶν αὐτοῦ γξγονοτα δι..} 

τὸν ἄνδρα παρενοχλήσας᾽ χαὶ Γρηγόριον τὸν Μάνεσιν, πατ οιώ- 

Ὶ ᾿ δεν 
“- τὼν Α Ω , 5» - 

τῶν, τῆς κατὰ τὴν ἐνεγχαμένην αὐτὸν ἔταξε προστατεύειν 

σχολῆς, ὃς χαὶ προέστη ταύτης ἐπὶ χρόνους συχνοὺς, καὶ φοι- 

τηταὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν οὐχ ὀλίγοι αὐτόχθονές τε καὶ 
[Ὰ 

ὑπερόριοι - ἀλλ οὐ δῆτα χαὶ ἄγάλογον ἐγίνετο τῇ δαπάνη τὸ 

χέρδος, δὲ αἰτίας πολλάς" ἀεὶ γὰρ τοῖς τοιούτοις ὁ βάσχανος 

ἐπιτίθεται δαίμων, παντοίᾳ. μηχανὴ πειρώμενος ἀποσοέσχ! τὸ 

τῆς γνώσεως φῶς" περὶ οὗ τὸν λόγον ἐνταῦθα μηχύνειν ἄκα!- 

ρον ἐμοὶ δοχεῖ παντελῶς 

Τοσοῦτον δὲ πάντας ἠγάπα τοὺς ἐκ τοῦ ᾿Ανατωλιχοῦ, ὡς 

καὶ συχνὰς τούτοις ἔχ τε Καρπενησίου τὸ πρότερον, χαὶ ἐκ 
, 

τῶν ᾿Αγράφων τὸ δεύτερον, πέμπειν ἐπιστολάς, νῦν μὲν πρὸ 

ι 

ς 

ἦθος τούτους τυπῶ ῦν δὲ ὃς λόγους π ἐπ, ἔστι δὲ ῦος τούτους τυπῶν, νῦν ὁὲ ἐτρος ογους προτρέπων, ἔστι ὃὁξ 
ἄς ᾿ Α » ,ὕ Ν ΑΝ - ,ὔ ι - Ἁ ΡΞ ͵,ὔ 

οὺὑς χαὶ ἐλέγχων, χαὶ ἕτεροις τὰ φιλιχὰ προσλαλῶν, χαί τινὰς 

ὡς εἴωθεν ἀστεϊσμοὺς Τὰ Ἀ μνας τοῖς λόγοις" βοηθείσις 

τε πρὸς αὐτοὺς ἐχρῆτο χαὶ λόγοις ἅμα χαὶ ἔργοις " ὡσχύτως 
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δὲ παρ αὐτῶν ἐφιλοτιμεῖτό τε χαὶ εὐλαθείας ἠξιοῦτο πολλῆς" 
5.) δι Ἔν ἀπ ᾿ , " ᾽ 4 , ὡὡ ᾽ 

μᾶλλον δὲ ὡς κοινὺς πάντων πατὴρ ἐλογίζετο μέχρι τῆς αὐ- 

τοῦ τελευτῆς βουλομένοις δέ ποτε τούτοις χαὶ εἰς Κωνσταν- 

τινούπολιν χοινῇ γνώμῃ πέμψαι τινας ἐπὶ βοηθείᾳ, τῶν χα- 

τ᾽ ἔτος χατερχομένων ἡγεμόνων ἐπιφορτιζόντων αὐτοὺς χαὶ 

τοῖς φόροις φόρους ἐπιτεθέντων ἀδίχου:, χχατὰ πολὺ χαὶ οὖὗ- 

τος αὐτοῖς συνεισήνεγχε, γράμμασι τοῖς παρ αὐτοῦ ἐφοδιάσας 

πρὸς Παναγιώτην τὸν διερμιηνευτήν, φιλίᾳ συνδεδεμένον ὄντα 
Ὁ “ρον ἤ μ ἱ το ὩΣ ΄ Η Ἃ ΝΜ Ζ [γὴ πολλῇ πρὸς αὐτόν, καὶ εὐλαοείχς οὐ τῆς τυχούσης ἀξιοῦντα, 

χαὶ γράμμασι πολλάχι: προσαμειθόμενον " οἕ χαὶ ἀνελθόντες, 

χαὶ τὰ γράμματα αὐτῷ προσχομίσαντες, πολλῆς τῆς δεξιώσεως 
", ᾿ ᾽ ον τς δὰ Ψ , ΞΕΓ “ .ὋῬ ὔ δον ᾽ “-“-ὦ , 

ἔτυχον πὰρ αὐτοῦ, καὶ πᾶν ὅ,τι ἐρούλοντο δὲ αὐτοῦ πληρώ- 
“ ᾽ : ΄Ν : ΡΕΕΡ Α ΕΖ 

σαντες, χατῆλθον εἰς τὴν πατρίδα πολλὴν αὐτῇ τὴν ὄνησιν 
, ᾿ » 7 " » ΄, Α , “ ᾽ 

φέροντες" καὶ Εὐγενίῳ μᾶλλον ἢ ἐχείνῳ τὴν χάριν ταὐτὴν ἄ- 
“ δ ᾽ , , συ 

φωσιοῦντο, ἅτε δὴ τοσαύτης ἀξιουμένῳ χαὶ παρὰ τῶν μέγα 

δυναμένων αἰδοῦς. 

Οὕτως ἦν τοῖς χαταπονουμένοις πᾶσι διὰ τῶν γραμμά- 

τῶν ἁπανταχοῦ βοηθός - χαὶ πᾶσι τοῖς ἐκ τῶν ἱερῶν χαὶ σε- 
το " , ἣΝ ᾽ “ 

Οασμίων μονῶν ἐλεημοσύνης χάριν περιοδεύουσι, τοῖς τε ἐκ τοῦ 

Σιναίου ὄρους, χαὶ τοῦ ἁγίου χαὶ ζωοδόχου Τάφου, τοῖς τε ἐκ 

τοῦ ἁγιωνύμου ὄρους τοῦ ἔΛλθωνος, χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ἐκ πα- 

σῶν τῶν χατὰ τὴν χαθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένην ἐπὶ αὐτῷ τούτῳ πε- 

ριϊόντων, οὐ σμιχρὰ συνεθάλετο, τὰ μὲν αὐτὸς παρ᾽ ἑαυτοῦ, 

τὰ δὲ δι ἄλλων διδούς. 

᾿Εξαιρέτως δὲ περὲ τῆς ἱερᾶς καὶ σεδασμίας μονῆς τῆς 

ἐπονομαζομένης Τετάρνης, τῆς παρὰ τὸν ᾿Αχελῷον κειμένης 

ποταμόν, πολλὴν εἶχεν ἐκ πολλοῦ τὴν φροντίδα, χχαὶ τῆς ἀνα- 

χαινίσεως ταύτης (ἠρήμωτο “γάρ, καὶ ἦν ἐπιμελείας ἀξιουμένη 
ΙΝ “ » ᾿ Σ . “- 

μηδὲ μιᾶς ἐπὶ ἔτη σχεδὸν τριάχοντα), αὐτὸς οὗτος ὑπῆρξεν 

αἴτιος, ᾿Ιάκωδόν τινα ἱερομόναχον, ἐπὶ ὀλίγον μὲν αὐτῷ μαθη- 

τεύσαντα, ἀσκητικῇ δὲ ἀγωγῇ ἑαυτὸν ἐχδόντα, καὶ πολλαῖς 
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χαταχοσμούμενον ἀρεταῖς, ἔχ τινος τῶν περὶ τὴν ἼΑρταν χω- 

ρίων ὁρμώμενον, καλουμένου Πέτα, ἐπὶ τὴν προστασίαν ταύτης 

προτρέψας, καίτοι γε μόλις πρὸς τοῦτο πεισθέντα, διὰ τὸν τῆς 

ἡσυχίας καὶ ἀπραξίας ὃν εἶχεν ἔρωτα, καὶ μοναδικὸν βίον βιοῦν 

ἑλόμενον: ἀλλ ἵνα μὴ τῆς τούτου ὑπακοῆς ἐχπέσῃ, τὸ φορ- 

τίον τῆς προστασίας ταύτης δεξάμενον. Κἀχεῖνος μὲν ὡς προσ- 

τάτης ἐγνωρίζετο τῆς μονῆς, οὗτος δὲ ἦν αὐτῷ πάντα ἐν 

πᾶσι γενόμενος διὰ τῶν ἐπιστολῶν πρὸς τοὺς δυναμένους τὴν 

παρ αὐτῶν παρέχειν μετὰ θεὸν τῇ μονῇ βοήθειαν" καὶ οὕτω 

μὲν ἐποίει ἐφ᾽ ὅσον ὁ ἱερὸς ἐχεῖνος ἀνὴρ ἐν τοῖς ζῷσιν ἐγνω- 

ρίζετο: μετέπειτα δὲ τῷ μετὰ τὸν ἐκείνου θάνατον διαδόχῳ 

γενομένῳ τῆς προστασίας πλείονα συνεισήνεγχξε τὴν σπουδήν 

Αὐἰνανίας οὗτος ἦν ὁ πᾶσι καὶ πανταχοῦ γνώριμος, δι᾿ ὧν ὑπὲρ 

αὐτῆς ἐπεπράχει καθ᾽ ὅλον αὐτοῦ τὸν βίον, ἅτινα διὰ τὸ πᾶ- 

σιν εἶναι καταφανῆ, περιττὸν καταλέγειν" ὅστις καὶ εἰς ἀρ-- 

χιεπισκοπικὴν ἀξίαν μετὰ ταῦτα ἀνήχθη τὴν τοῦ Φαναρίου 

χαὶ Νεοχωρίου, καὶ οὐδ᾽ οὕτω τῆς περὶ αὐτὴν ἀπελείπετο ἐ- 

πιμελείας᾽ κἀν ταύτῃ τὸ ζῇν οὐ πρὸ πολλῶν ἐξεμέτρησε χρό- 

νων. Ὅτι δὲ πλείονα τότε κατεθάλλετο τὴν σπουδήν, δηλοῖ 

χαὶ τὰ παρ ἡμῶν εἰς αὐτὸ τοῦτο γενόμενα ἰαμοεῖα μεθ᾽ ἑνὸς 

ἡρωελεγείου, τὴν πολλὴν περὶ τῆς ἱερᾶς ταύτης μονῆς αὐτοῦ 

φροντίδα χαὶ ἐπιμέλειαν σαφῶς παριστάνοντα, ἔχοντα οὑτωσί" 

Στίχοι ἰχμοιχοὶ εἰς Εὐγένιον προτρεπόμενον ᾿Ανανίαν ἐπὶ 

τὴν τῆς μονῆς προστασίαν. 

Μόχθων ἄνευθεν χαὶ πόνων οὐδείς, τέκνον, 

τῆς βασιλείας οὐρανῶν κλῆρον λάχεν᾽ 

καὶ γὰρ βιαστῶν ὡς βιαστὴ τυγχάνει, 

πόνοις τς πολλοῖς χαὶ χόποις θηρευτέα. 

τὶ οὖν τὸ θαῦμα, καὐτὸς εἰ πολλοῖς πόνοις 

ταύτης γενήσῃ τῆς μονῆς ἀρχηγέτης, 

τῆς πάντα θείας χαὶ περικαλλεστάτης, 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΑΙΟΘ. Γ΄. 30 
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χαὶ ταῦτα μητρὸς τοῦ θεοῦ μου καὶ λόγου 

Σ] τερισχεπούσης τῷδε ταύτην τῷ τρόπῳ; 

Τοίνυν γενοῦ μοι τάχος αὐτῆς προστάτης, 

χαὶ πάντα πάντως χρηστὸν ἕξει χαὶ τέλος. 

Εἰς ᾿Ανανίαν ἀποχρινόμενον Εὐγενίῳ ἐπὶ τῇ προτροπῇ. 

Εἰ χαὶ τὸ σὸν ὠφου ἢ θεῖον ὡς πέλει, 

διδασχάλων ἄριστε, δύσοιστον δ᾽ ὅμως 

ἐμοὶ δοχεῖ χαὶ ἄχθος οἷόν τι μέγα 

μονῆς γενέσθαι τηλιχαύτης προστάτην᾽ 

τούτου χάριν δέδια μή τι χαὶ πάθω, 

χατωμιαδὸν τοσοῦτον ἄρας φορτίον᾽ 

ἀλλ οὖν ἐπειδὴ προστότιν καὶ χυρίαν 
᾿ ᾿ 

τὴν Παρθένον σὺ χαθυπισχνῇ μοι, πάτερ, 
. “ 

πος λέγειν ἄντικρυς οὐδὲν οὐχ ἔχω: 

πάντως γέμὴν χρὴ καὶ σὲ συμπαρεστάναι 
, . ι Ψ ς “« , σύμόουλον ἀεὶ δεξιὸν τῶν πραχτέων. 

"» 

Ἡρωελεγεῖοι ὡς ἀπὸ τοῦ Εὐγενίου. 

ϑὐγένιος ποϊλάμνησιν ἀριστοπόνοισιν ἑῇσιν 
᾿ ΝΡ, 

οὐ δύναται πονέειν σῶμ: ἀλαπ παδινὸν ἔχων᾽ 

ἵκετο γὰρ δὴ γῆρας ἐπ᾿ ἔσχατον ἄγχι θανάτου, 

χαὶ οἱ πάντα λύθη γυῖχ, χερῶν τε τόνος" 

υήσφ ὅτε μέντοι τῷδε τῷ βίῳ θεὸς χὐτὸν ἐέργοι, 

μήδεσιν οὐ λήξει πώποτ᾽ ἀρηγέμεναι. 

διι 

Οὐ περὶ τῶν ἱερῶν δὲ μόνον μονῶν πολλή τις ἦν αὐτῷ 

ἡ φροντίς, ἀλλὰ καὶ περὲ πολλῶν ἄλλων ἐκκλησιῶν τὸν γὰρ 

ἐν τῷ Καρπενησίῳ τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου Ῥριάδος, ὡς ὃ λό- 

γος φθάσας ἐδήλωσεν, οἰκοδομήσας ναόν, πολλῶν καὶ ἄλλων 

ἀπέδειξε τοῦτον ἀρχέτυπον, καὶ πολλοὺς εἶχε τοὺς μιμητάς, 

ἔν τε τῇ κωμοπόλει ταύτῃ, καὶ ἑτέροις τῶν πέριξ χωρίων " 
3 “ 

καὶ. τοσαύτη μὲν ἦν αὐτῷ ἡ περὶ τῶν θείων καὶ ἱερῶν ναῶν 
ἐ 
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᾿ 

φροντίς" τὴν δὲ πρὸς τοὺς δεομένους ἐπικουρίαν τε χαὶ χορη- 

γίαν, ἣν ἰδία. τε καὶ δημοσίᾳ, φανερῶς τε καὶ ἀφανῶς ἐποιεῖτο, 
,ὕὔ “Ἁ ε “ ᾽ " 7ὔ ἷ » ι "- » Ν᾿ ᾽ ᾿" ε 

τίς ἂν ἱχανῶς εἰπεῖν δυνηθείη λόγος; ἐμοὶ δοχεῖν οὐδ᾽ αὐτὸς ὃ 
» ,ὔ ψ ὃς , " » δ ῥ: ἌΝ »" ὃ ΟΣ “ 

ἐν λόγοις δεινότχτος ἀξίως ταύτης παραστῆσαι δυνατὸς ἂν 

γένοιτο τὸ βραχύτατον: οὕτω γὰρ ἦν συμπαθής, οὕτω φιλό- 

πτωχος, ὡς υηδὲν περὶ τῆς αὔριον εὐαγγελικῶς Ξρὶ ἑχυτοῦ 
“8 

μεριμνᾶν" διὸ χαὶ εἰς ἔνδειαν τῶν ἀναγχαίων μετὰ ταῦτα χα- 

νέστη πολλήν: ἀλλ ἡ πάντων προνοητικὴ χαὶ τῶν χαλῶν ἀ- 

φθονοπάροχος τοῦ θεοῦ σοφία χαὶ δύναμις, οὐδαμῶς: αὐτόν τε 

χαὶ τοὺς εἰς αὐτὸν ὁρῶντας τῶν δεομένων εἰς τέλος τῇ ἐνδείᾳ 

πιέζεσθαι χατελίμπανε" παρεῖχε δὲ πάντα ἀφθόνως αὐτῷ τὰ 

πρὸς τὴν ἐν τῷ μετὰ σώματος βίῳ διχγωγὴν ἀνήχοντα, χαὶ 

ἑτέροις οἷς οἶδε τρόποις. Τὰ γὰρ ἀνωτέρω λεχθέντα χρήματα, 

τὰ ἐν Κωνσταντινουπόλει παρὰ τῶν εἰρημένων φιλοθέων ἐχεί- 

νων ἀνδρῶν ἐλεημοσύνης λόγῳ συλλεχθέντα χαὶ οἰχονομηθέντα, 

φροῦδα παντάπασιν ἐγένοντο μετὰ τὸν θάνατον τοῦ πρῶτον 

ταῦτα ποαρχλχθόντος ἐν ταῖς χερσί, καὶ οὐ ὑδὲν τούτων τὸ μο- 

νύδριον ἐκ τῶν ἐκείνου διχδόχων ἀπείληφε " διὸ καὶ πολλάκις 

περὶ αὐτὸν ἐρευνήσας τοὺς τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν συνειδότας, 

χαὶ μηδὲν δυνηθεὶς λαθεῖν, ἀφορισμὸν ὡς ἔθος τῇ καθ᾿ ἡμᾶς 

ἐκχλησίᾳ ποιησάμενος, καὶ παρά τινος τῶν ἐκ τοῦ χωρίου, 
ν 

δί αὐτὸ τοῦτο σχληρόν τινα λόγον ἀκούσας, ἠχθέσ)η ὑὲν οὐ 

μετρίως, ἠδουλήθη δὲ μετανάστης ἀπὸ τῆς Γούθης γϑνέσθαι, 

τῶν Καρπενησιωτῶν χι Ἀπ εισνα αὐτόν. Καὶ αὖθις εἶχε 

τοῦτον τὸ Κυρπενήσιον, καίτοι πολλοὺς καὶ ἐν αὐτῇ τῇ Γούθῃ 
διατρίψαντα χρόνους: κατέλιπε δὲ ἐν ταύτῃ Σάδόχν τινὰ ἱε- 

βομόναχον τῶν ἐκ τῆς αὐτοῦ συνοδίας, ἄνδρα ἑλληνικῶν μὲν 

μαθημάτων ἄπειρον, ἀρετῇ δὲ συζῶντα πολλῇ, ὃν καὶ ἡγια- 

σμένον δὶ αὐτὸ τοῦτο ἐχάλει: παρέλαθε δὲ μεθ᾽ ἑχυτοῦ τὸν 

Γωακεὶμ. ὃν ὁ λόγος ἀνωτέρω δεδήλωκε, σὺν αὐτῷ τε κἀμὲ 

“ἧς τῶν ἐφήθων ἡλικίας τοτηνιχαῦτα ἁπτόμενον. 
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Πολὺ δὲ τὸ διάφορον ἔχον ὁρῶν τῆς ἐν ἧ πρότερον χατέ- 

λιπε τὸ Καρπενήσιον καταστάσεως, ὑπὸ παντὶ λίθῳ σχορπίος 
“ εὐ 7 ,ὔ » ᾿ , ΕΥ “--ν , Α 

εὕδει, τὴν παροιμίαν ταύτην ἐπὶ στόματος εἶχεν ἀεί" μόλις δὲ 
"᾿ ᾿ , ᾿ ἘΡΘΣΝ ,ὔ “ ᾽ ὅϑ(δι , 
ἔτος ἕν καὶ μόνον ἐν αὐτῷ πληρώσας, τῶν χατ᾽ αὐτὸ θορύδων 

ν » “« 5 ᾿ Νι 

ἀπαναστῆνχι πάλιν ἐσπούδαζεν: ἐξελθὼν δὲ τούτου, (εἰ καὶ 
ν , 

τὴν ἀλήθειαν πρὸ παντὸς τιμᾷν ἄξιον) ἀχόντων τε πάντων 

καὶ ἀνθελκόντων, πλὴν ὀλίγων τινῶν, εἰς Ναύπακτον τὴν προ- 

καθεζομένην πόλιν τῆς Αἰτωλίας, διὰ τῆς πατρίδος, τὸ Μέγα 

Δένδρον φημί, χαταθχίνει, μηδένα τῶν ἐχ τῆς συνοδίας αὐτοῦ 

(»» συνεπόμενον ἔχων, πλὴν ἐμοῦ χἀκεῖθεν εἰς Μεσολόγκιον ἔρ- 

χεται, καὶ ἐξ αὐτοῦ πάλιν εἰς τὸ ᾿Ανατωλιχόν. Διατρίψας δὲ 

ἐνταῦθα ἐφ᾽ ὅσον ἦν αὐτῷ ἀρεστόν, εἰς τὸ Δραγαμέστον διὰ 

τοῦ ᾿Αχελῴου χαὶ τῆς ἐπέχεινα τούτου πορείας γίνεται" χαὲ 

ὅλην ἐχεῖ προσμείνας τὴν ἁγίαν χαὶ μεγάλην τεσσαρχαχοστὴν 

(ταύτης γὰρ ἦν ὁ καιρός), μετὰ τὸ πάσχα καὶ τὰς μετ᾿ αὐτὸ 

ἑπομένας ἑορτάς, ἐπανακάμπτει αὖθις διχπόντιος εἰς τὴν Κα- 

τοχὴν διὰ τῶν παρ᾽ Οἰνιάδας τοῦ ᾿Αχελῴου ποταμοῦ ἐχόολῶν, 

χἀχεῖθεν αὖθις εἰς τὸ ᾿Ανατωλιχόν :" ταύτην δὲ τὴν περίοδον 

δι οὐδὲν ἕτερον ἐποιεῖτο, εἰμὴ τόπον ἡσυχίας ζητῶν εὑρεῖν, 

ἀλλ᾿ οὐδὲν ταύτης ἀπώνατο" πάντα γὰρ ἦν θορύόων μεστὰ καὶ 

πλήρη χαχῶν. 

ἜΝνθεν τοι χαὶ παντάπασι τῆς ἐπὶ τάδε οἰχήσεως ἀπο- 

γνούς, τὴν ἐς τὰ τῶν ᾿Αγράφων ὄρη φέρουσαν προχριτέαν πάν- 

τῶν εἶναι ἡγήσατο: καὶ ἅπτεται μὲν αὐτίκα ταύτης, ὅρον δὲ 

τίθησιν αὐτῇ τὸν πρὸς ὅν, τὴν σεθχσμίαν τῆς Τετάρνης μο- 

νήν" ἐν ἣ χαὶ γενόμενος, ἀρρωστίᾳ περιπίπτει δεινῇ " ταύτης 

δὲ χαὶ τῇ τῆς Θεομήτορος βοηθείᾳ ἀναρραΐσας, ἡ φήμη τῆς 

τούτου χατὰ τὴν Τεταάρναν ἐλεύσεως προῆλθε χαὶ μέχρι τῶν 

ἐν Βρανιανοῖς, οὗ χαὶ τῆς τούτου στερήσεως εἰληφότες τὴν 

πεῖραν, πολλὴν εἶχον τὴν ἔφεσιν τοῦ καὶ πάλιν αὐτὸν, ὡς χαὶ 

πρότερον εἶχον, ἰδεῖν - διὸ χαὶ μηδὲ μίαν ποιησάμενοι τὴν ἀνα- 
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δολήν, οἱ τηνικαῦτα τῶν ἄλλων προὔχοντες ἐν τῇ μονῇ κα- 

τῆλθον ζητοῦντες αὐτόν, μεθ᾽ ὧν ἦν χαὶ πατὴρ ὃ ἐμός, πένης 

μὲν ἄλλως χαὶ χειρωναχτιχῷ βίῳ ζῶν, πολλὴν δὲ ὅμως τὴν 

πρὸς αὐτὸν εὔνοιαν τρέφων ἐν αὐτῷ᾽" θεασόμιενος δὲ τούτους 

οὕτως ἐξαίφνης ἐξελθόντας, ἡδονῇ καὶ θαύματι σύγκρατος ἦν 

χαὶ πόθεν οὕτως ἐν ταύτῃ τῇ ἱερᾷ μονῇ παρεγένοντο τούτους 

ἠρώτα, μὴ χαὶ πρότερον μέχρι ταύτης εἰωθότας κατέρχεσθαι" 

σοῦ ἕνεκα φασι, νῦν μεθ᾽ ὅτι πλείστης σπουδῆς ἐνταῦθα χκα- 

τήλθομεν, ὡς ἐκ προσώπου πάντων τῶν ἐν τῷ ἡμετέρῳ χωρίῳ 

κατοικούντων πεμφθέντες. διὸ καὶ ἀξιοῦμεν μηκέτι παριδεῖν 

ἡμᾶς τοσοῦτον χρόνον τὴν σὴν ὀρφανίαν φέροντας, ἀλλ ἐπὶ τὸ 

σὸν μονύδριον ἀνελθεῖν, καὶ τοὺς ἐκ πολλοῦ τοῦ χρόνου χκατι- 

δεῖν σε ἐφιεμένους παραμυθήσασθαι τοῖς δέ γε διὰ λόγου ἢ 

ἔργου σοι προσχεχρουχόσιν, οἷα Χριστοῦ μιμητής, συγχώρησιν 

παρασχεῖν. 

Τούτοις τε χαὶ ἑτέροις πλείοσι λόγοις πρὸς ἀλλήλους 

καθομιλήσαντες, τὰ πρὸς τὴν ἄνοδον ἡμῖν εὐτρεπίζειν παρε- 

χελεύετο, καὶ ἵνα τὸ πᾶν συνελὼν εἴπω, ἐπανήλθομεν ὅθεν. 

ἐξήλθομεν. Τί δ᾽ ἄν τις εἴποι περὶ τῆς τότε γενομένης παρὰ 

τῶν ἐγχωρίων χαρᾶς; οὐδὲ γὰρ λόγῳ ταύτην δύναμαι παρα- 

στῆσαι" ποθεινοτέρα δὲ καὶ αὐτῷ ἡ ἐν τῷ ἰδίῳ κελλίῳ οἴκησις 

τηνικαῦτα ἐδόκει, καὶ πασῶν ὧν τὴν πεῖραν ἔλαός χρείττων. 

Καὶ ἀριθμὸν ἐτῶν ἱκανῶν αὐτόθι τὸ δεύτερον ἐλθὼν διήρχεσε 

μένων: ἀλλὰ καὶ αὖθις ἐκ τῶν αὐτῶν αἰτιῶν, ὧν καὶ πρότερον 

ἡμῖν εἴρηται χινηθείς, γήρᾳ τε πολλῷ βαρυνόμενος, καὶ ὑπό 

τινος ᾿Αρσενίου ἱερομονάχου τῶν αὐτοῦ ὄντος, ὡς ἔφημεν, φοι- 

τητῶν, ἀπὸ Καρπενησίου ἐλθόντος, ἐρεθισθείς, καὶ ἑτέρων ἔτι 

πολλῶν (ἦν γὰρ τότε δι ὑπεροολὴν γήρως καὶ τοῖς τυχοῦσι 

τῶν ὁμιλούντων αὐτῷ πειθόμενος), βουλεύεται καὶ τρίτον εἰς 

Καρπενήσιον ἀπελθεῖν: ὃ χαὶ ποιήσας, αὐτίκα μετάμελος ἐγε- 

γόνει: χαὶ αὖθις τοῦτον ἡ Γοῦσα ὥς τινα σῖτον ὥριμον εἰς τὴν 
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ἀποθήχην δέχεται, οὐ διὰ τῆς αὐτῆς, ἀλλὰ δὲ ἑτέρας ἐπανα- 

χάμψαντα, περίοδόν τινα τετελεχώς, ἣν χαὶ λιτὴν χατάπτυ- 

στον συνεχῶς ΕΡΝῈ χατονομάζειν" ἐν ἣ χαὶ γενόμενος πολλὴν 
5 ΕΣ 2, 4 » 

ἐδόχει τὴν ἀπὸ ταύτης θεραπείαν ἔχειν ἔστι γὰρ “ἐς τὰ μά- 

λισταὰ ὁ τόπος ὑγιεινὸς ἀπὸ τῆς τοῦ ἀέρο 
,ὕ » “" χἣὺ “- ᾿ «Ὦ ᾿ 

πηγή τις ἐνταῦθα ἐκ ίδωσ! χαθαροῦ χαὶ ἡδίστου νάματος, 

Φοντάνα ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων καλουμένη, καὶ πολλὴν χεχτημένη 
᾿Ὶ , “Ὁ ι 5» σεν "να ΘΒ ΕΒ Ω 

τὴν φήμην" ἣν καὶ ἐπιγράμματος ἠξίωσεν ἐξότου πρῶτον ἐν 

αὐτῇ παρεγένετο, τοῦτον τὸν τρόπον ἔχοντος 
"» . , τ »; «.}Ο 

Ιζεό μοι πάρα, ὦ ξένε, χἄν κεν ὁδοῖο παρέλκω, 

᾿Ελθὼν οὖν ὑπὸ τῆς ὃς χεράσου μοι ἀνάχξισο, 
ΠΝ θ ’ Ὦ ἠδ νψ “- ὅροι ἸΣ ε γνίζε θοούς τε πόδας χρῶτα τέρην τε ἅπαν. 

Φοντάνα χιχλήσχουσί με νῦν ΠΡῊΝ ἄνδρες 

"»} φωνῇ τῇ λατίνων, οὐκ ᾿Αχαΐδι, φί 

Ταῦτ᾽ ἄρα χαὶ περὶ μηδεμιᾶς ἔτι φροντίσας ἑτέρας ἀπο-- 
» -“ 

δημίας, ἀλλ ἐν αὐτῷ τὸ λειπόμενον διαρχέσαι τοῦ βίου διε- 

γνωχώς, εἰ χαὶ ἐκ πολλοῦ τοῦτο κατὰ νοῦν ἜΤ, ἀλλ ἔκ 

τινων ὡς ἔφημεν περιστάσεων ἐνοχλούμενος, ἐποιεῖτο τὰς με- 

ταθάσεις" ἐκ γὰρ πολλῶν ἐτῶν αὐτόθι ὁ τάφος αὐτῷ ἐσχε- 

δίαστο, καὶ μονονοὺ τὸν βίον καθ᾿ ἑκάστην τοῦτον ὁρῶν ἀπέ--: 

λειπεν" ἐξότου γὰρ Θεόδωρον τὸν ἡμέτερον ἀδελφὸν, ἐν παιδε- 

χῇ ἡλιχίᾳ ὄντα χαὶ Γόρδιον παρ αὐτοῦ πρῶτον ὀνομασθέντα, 

πιχρῶς θανόντα ἐθρήνησεν, ὥστε θαυμάζειν τοὺς ὁρῶντας αὖ- 

τὸν, καὶ ἐν τῷ τοῦ ναοῦ νάρθηκι ταφῆναι ἐχέλευσεν, ἐχεῖσέ πῇ 

χαὶ ὀπήν τινα ἐπέσκηψε γενέσθαι τὸν ἑχυτοῦ τάφον δειχνύου-- 

σαν, χαὶ ἐπιτηδείως ἔχουσαν εἰς κηροῦ καὶ λύχνου καὶ φωτα-- 

γωγοῦ ἔξαψιν ὃ δὴ χαὶ ἐγένετο ἐν καιρῷ τῷ προσήκοντι. 

Πόθῳ δὲ τῷ πρὸς τὰ θεῖα πόθον προσθείς, καὶ τὸν βίον: 

μελέτην θανάτου ποιούμενο:, ὃ δὴ φιλοσοφίχς ὅρος ἐστὶν ὁ 

ἀχρότατος, χαὶ τὰ ἐνταῦθα οὐδενὸς ἄξια λογιζόμενος, ἐν τῇ; 
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τῶν μελλόντων θεωρίχ ἦν ὅλος ἐχδεδομένος. Εἶχε δὲ Ν ἣΦ τπς, τὴ ὩΣ ςεὲ : 

- “ ᾿ “" » ᾿ -“ Ἂ ἰὸὃ ΡΟΣ Σ ι Ν 
τὰ μετὰ τῶν ἄλλων αὐτοῦ χαλῶν ὡς τινα ἰδιαίτατα, τὸ ἐν 

κ᾿ 

σὶ 
ον » ζ 9. ΟΊΞΕΣΣ ΡΎ. Ὁ 

ταῖς προσευχαῖς συνεχὲς καὶ ἐπίμονον" οὐκ ἀπελείπετο γὰρ 

ἀωρὶ τῶν νυκτῶν ἀπὸ τῆς κλίνης ἀνιστάμενος, ἐπὶ πολὺ τού- 

τῶν μέρος τῇ προσευχῇ προσχαρτερεῖν μετὰ πολλῶν δαχρύων 

χαὶ στεναγμῶν" τὸ ἐν ταῖς τῆς ἐχκλησίας ἀκολουθέχις πρόθυ- 

μον, καὶ πρὸς τὴν ἀχρόασιν νουνεχές, ὥστε τοῖς χατά τι τῶν 

ἀναγινωσκόντων σφαλλομένοις, χαὶ ἐκ δευτέρου χαὶ τρίτου 

πόλιν τὸν λόγον λέγειν χαὶ διορθοῦσθαι πολλάκις ἐπιτιμᾷν᾽ 

ἡνίκα δὲ χαὶ ψάλλειν ἐδούλετο τούς τε τῶν δεσποτιχῶν χαὶ 
-ῳ- 

θεομητοριχῶν ἑορτῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων κανόνας, οὐκ ἄνευ 

δαχρήων εἶδεν ἄν τις τούτου τοὺς ὀφθαλμούς, τοσαύτη γὰ ρύων εἶδεν ἄν τις τούτου τοὺς ὀφθαλμούς, τοσαὐτη γᾶρ 
» πὰ) ἔς. -" ᾿ Ὸ͵, ΠΨ, ΨΕῚ εἶν , ὥν» -- » τὴ Ξὺ δὲ 

αὐτῷ ἐκ τῆς ψαλμῳδίας ἐγίνετο ἡ χατάνυξις" τοῦτ αὐτὸ ὃὲ 

χαὶ ἄλλων ἔπασχε συνεχῶς ψαλλόντων ἀχούων᾽ ἡ πρὸς τοὺς 

δ πο κενονεν μοτάδοσιε» κἀὶ ἀνώτέ εἰοχειμν τῶν ἀελἠχωταυς μένους μετάδοσις καὶ ἀνωτέρω μοι ἀποχρώντως δεδήλωται 
ὃ : ἘΠΕ ἢ , ἐν ας τς ,ὕ ἐν σα ἐετο 

τὸ γὰρ χαίρειν μετὰ χαιρόντων, χαὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων,. 
3 - ΕΣ ὦ « 3 Α ΕΣ ΕΣ , 7 

ἀποστολιχῶς εἰπεῖν, ὡς οὐδεὶς ἄλλος ἐφιλοσόφησε, συχνοί τε 
Ἁ 

πρὸς αὐτὸν ἐν θλίψεσι καταφεύγοντες τῆς παρ᾽ αὐτοῦ βοηθείας 

ἐτύγχανον: οὐκ ὀλίγων δὲ καὶ αὐτὸς ἐγὼ τῶν παρ αὐτοῦ 

εὐεργεσιῶν τε χαὶ χαρίτων πεπείραμαι, χαὶ μᾶλλον τῆς πρὸς 

τοὺς λόγους συνδρομιῆς τε χαὶ προτροπῆς" χαὶ ταῦτα ἐν γὴ- 

ραιᾷ πάνυ τῇ ἡλικίᾳ αὐτῷ ὁμιλήσας, καὶ ὅσα καὶ χεὶρ αὐτῷ 

γινόμενος πρὸς τὰς παρ᾽ αὐτοῦ συντασσομένας ἐπιστολάς. 

Συγγράμματα δὲ αὐτοῦ ὀλίγα τινὰ καὶ κατά τινας και- 

ροὺς πρὸς τοὺς αἰτήσαντας ἐχδεδομένα. Πρῶτον μὲν γὰρ πρὸς 

τοὺς ἐκ τοῦ ἁγιωνύμου. ὄρους τοῦ ἔλθωνος πρὸς αὐτὸν περὶ 

τῆς ἁγίας προσχομιδῆς γράψαντας, χαὶ ἀποριῶν λύσιν αἰτου- 

μένους, ἀπόχρισιν ἐποιήσατο δι ἑλληνιχῆς φράσξως ἐν λόγοις 

δυσίν, ὡς ἐν εἴδει ἐπιστολῶν οἵτινες τοῖς ἐντυγχάνουσι τῇ 

χοινῇ παραδόσει υᾶλλον τοῦτον προσέχειν δοχοῦσιν, ἢ τοῖς 

λόγῳ ἀναντιρρήτῳ σαφῶς ἀποδειχνυμένοις " διὸ καὶ ἀποδοχι- 
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μαστέαν οἱ ᾿Αθωνῖται τὴν τούτου πρὸς αὐτοὺς γενομένην ἀπό- 

χρισιν ἀπεφήναντο. 

Δεύτερον δὲ χαὶ ἐκχλησιχστιχὴν ἀχολουθίαν συνεγράψατο 

τοῦ καλὸν ἐν μονάζουσι λάμψαντος Διονυσίου τοῦ νέου τοῦ ἐν 

τῷ ᾿Ολύμπῳ ὄρε: ἀσχήσαντος, ὑπό τινων πρὸς τοῦτο παρακλη- 

θεὶς ἀδελφῶν χαὶ συμπατριωτῶν τοῦ ἁγίου. Πρόσθες, εἰ βού- 

λει, καὶ ἣν ἔφημεν ἀκολουθίαν Κυρίλλου, ἐν Κωνοταντινουπό-- 

λει ἔτι διατρίθων ἐν νεωτέρᾳ τῇ ἡλικίᾳ. 

Τὰ δὲ λοιπὰ τούτου τῶν συγγραμμάτων εἰς ἐπιστολὰς 
. ἀναφέρεται, τὰς μὲν χαὶ ἑλληνιστί, τὰς δὲ χαὶ χυδαῖστί, ἢ “- 

μιξοθαρθαριστί, ἵν οὕτως ε ἴπω, γεγραμμένας ὑπὲρ ἀριθμὸν οὔ- 

σας" πολλὰς γὰρ καὶ πρὸς πολλὰ τῶν προσώπων ἰδιωτικῶν τε 

καὶ ἀξιωματικῶν ἀπέστελλεν. ὡς χαὶ πρὸς αὐτὸν τὸν ἐν βα- 

σιλεῦσι χγριστιανιχώτατον καὶ τῆς Μοσχοθίας αὐτοχράτορα συ- 
͵ , Ν , » ᾿ ι " , " 

στατιχάς ποτε πέμψας ἐπιστολάς, ἔτι δὲ χαὶ πρὸς Νίκωνα τὸν 

τῶν ὑπερδορείων ἐχείνων μερῶν πατριάρχην΄. παρίημι λέγειν 

ὅσας πρὸς τοὺς χατὰ χαιρὸν γενομένους ἐχλαμπροτάτους ἡγε- 

μόνας τῆς τε Οὐγχρούλαχίας χαὶ Μολδοδλαχίας, πρός τε τοὺς 

τέτταρας τῆς ἀνατολιχῆς ἐχκχλησίας πατριάρχας, χαὶ πρὸς τοὺς 

λοιποὺς τῶν ἀρχιερέων - μάλιστα δὲ πρὸς Διονύσιον τὸν ἐχ 

Κωνσταντινουπόλεως, τὸν ὕστερον μὲν πολλάκις ἐπὶ τὸν πα- 

τριαργιχὸν ἀναγθέντα θούνον, πρότερον δὲ Λαρίτσης ὄντα μη- βιαΡχ ἕν αχ θῦνον, “πρότερ ισσὴς μη: 
7] νι - . " ὔ ᾿ ,ὔ 

τροπολίτην " πρὸς τοῦτον γῶρ χαὶ πλείστας χαὶ καλλίστας συ- 

νέταξεν ἐπιστολάς, διά τε τὸ ἐγγὺς τῆς αὐτοῦ ἐπαρχίας οἰ- 
“ “ ε , ᾽ " , 

χεῖν, χαὶ διακομιστῶν ὁπότε βούλοιτο εὐπορεῖν, καὶ διὰ τὸ 

πολλὴν πρὸς αὐτὸν τὴν φιλίαν σώζειν καὶ τὴν εὐλάδειαν, ὥστε 

καὶ ἐπὶ Λάρισσαν ἐλθεῖν ποτε μετὰ πολλῆς τῆς παραχλήσεως 
φ- νι , ! θ ᾿ ͵, Αἵ τα ΖΝ, " ᾿ ν Τί 6 

αὐτὸν μεταπέμψασθαι, καὶ τήν τε Τρίκκην χαὶ τὸν Τύρναοον 

μετ᾽ αὐτοῦ περιοδεῦσαι, καὶ ὅπῃ, περ ἂν αὐτῷ χρεῖττον δόξειε 

μεῖναι χαὶ σὺν αὐτῷ εἶναι παραχαλεῖν. 

᾿Αλλ οὗτος τὴν ὑπὲρ πάντα φίλην αὐτῷ ἡσυχίαν ἀσπα- 
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ζόμενος, τὴν ταχίστην ὑποστρέφειν ἐπὶ τὴν Γοῦθαν ἔσπευδε, 

πασῶν ταύτην προτιμοτέραν ἡγούμενος. Πολλοὶ δὲ χαὶ ἕτεροι 

τῶν ἀρχιερέων ἐπὶ τὰς υητροπόλεις αὐτῶν πολλάχις αὐτὸν ἐ- 

χάλουν, πᾶσαν αὐτῷ θεραπείαν ὑπισχνύμενοι καὶ τιμήν ἐξ 

ὧν χαὶ ὁ προρρηθεὶς Βαρθολομαῖος ὁ Ναυπάχτου χαὶ Αρτης, 

ἡνίκα τὸν Γρηγύριον ἦλθε ζητῶν παρ αὐτοῦ προστάτην τῆς 

ἐν τῇ ᾿Αρτῃ σχολῆς πρὸ τοῦ γενέσθαι τὴν ἐν τῷ ᾿Ανατωλιχῷ- 

πρὸς ὃ καὶ ἐπένευσεν, ἀλλ οὐ πλεῖονα χρόνον ἔτους ἐνὸς τὴν 

ἐχεῖσε ποιῆσαι διατριθήν, εἶτα πρὸς αὐτὸν ἀνακάμψαι τούτου 

δεόμιενον᾽ εἵλετο γὰρ μᾶλλον παραρριπτεῖσθαι χαὶ συγχκαχουχ εῖ- 

σθαι τοῖς ἐν τοῖς δυσθάτοις χαὶ ἀκάρποις ὄρεσι τῶν ᾿Αγράφων 

οἰχοῦσι, καὶ ἡσυχίας ἀπολαύειν διηνεχοῦς, ἢ κατὰ τὰς εὐρείας 

χαὶ πολλαῖς περιρρεομένας τῶν πόλεων ἀφθονίαις ἐν πολλοῖς 

ἀνατρέφεσθαι τοῖς θορύθοις. 

Ἦν δὲ ὁ τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ χαρακτήρ, ἐν μὲν ταῖς 

κατὰ φράσιν συντεταγμέναις ἑλληνικήν, τῷ τοῦ Κορυδαλλέως 
Η , 

προσεοιχώς, εἰ καὶ μὴ πᾶσαν εἶχε τὴν ἐκείνου ἰσχύν" ἐν δὲ 

ταῖς χατὰ τὸ ἁπλοῦν χαὶ ἰδιωτιχὸν τρόπον, σοφῆς μελίττης 

ἀποστάζων γλυκύτητα καὶ αὗται υᾶλλον ἐκείνων παρὰ παν- 

τῶν σοφῶν τε χαὶ ἰδιωτῶν ἐθαυμάζοντο, κάλλους ἕνεκα χαὶ 

ἤθους χατασχευῆς χαὶ οὐκ ἔστιν ὅστις ἐπιστολὴν τούτου εὑ- 

ρών, ὁπωσδήποτε ἔχουσαν, μὴ μετὰ πολλῆς ἐγχκολπώσασθαι 

τῆς προθυμίας καὶ ἠδονῆς. Καὶ οὕτω μὲν ἐγίνετο πανταχοῦ 

δι αὐτῶν" πολλοὺς δὲ καὶ ἐκ πολλῶν ἠλευθέρου κακῶν ψυχι- 

χῶν ὁμοῦ καὶ σωματιχῶν, χαὶ τοῦτο ἦν αὐτῷ μᾶλλον τὸ 

σπουδαζόμενον ὑέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς. 

- » 

᾿Ενταῦθα δὲ γενομένῳ τοῦ λογου, καὶ οἷον περὶ αὐτὸ τὲ 
, ᾽ » ἀπ ἢ -" ι Ἂν πρῖν ονν ἃ 

τέλος: εἰπεῖν, οὐχ ἄξιόν μοι δοκεῖ καὶ τὸν ἐν τῇ ἰδί 

(φημὶ τῷ Μεγάλῳ Δένδρῳ) παρ᾽ αὐτοῦ χτισθέντα ναὸν ἀμνη- 

μόνευτον παριδεῖν, καὶ μηδενὸς ἀξιῶσαι λόγου: πολλὴν γὰρ 

εἶχεν ἐκ πολλοῦ τρέφων ἐν ἑχυτῷ τὴν ἔφεσιν, ἶσον καὶ ὑεγέ- 
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θει ναὶ σχήματι τῷ ἐν τῷ Καρπενησίῳ παρ αὐτοῦ πρότερον 
’ ᾽ 5 π ἐγ.» ἜΣ ι ᾿ : “" ὮΝ ᾿ Ε 

οιχο ομιηθέντι, καὶ χαταὰ τὴν ξχυτοὺυ πατρίδα χτίσα! ναὸν Ἣν 

δέ τις ἐχεῖσε βραχὺς πάνυ χαὶ κάλλους ἀπηλλαγμένος παντός, 
- - ᾿ “ ἘΕῚ ’ ᾿ Δ “- 

ἐπ ὀνόματι τιμώμενος τῶν τῆς θεομήτορος Εἰσοδίων: τοῦτον 

Κ΄ “ ᾿ Ἢ ἢ δ ν᾿ ; 5 κὶ »"-" “ Α : ΄ “τ' Ν } ν᾿ ξγνῶχεν ἀναχτίσαι, καὶ εἰς τὸ προρρηθὲν ἀναγαγεῖν χαὶ σχῆμα 
ΕΣ “ ᾿ , ᾿ ᾿ ᾿ »"ἢ ᾽ - ᾿ 

χαὶ μέγεθος, τὸ δὲ οὐχ ἄλλοτέ ποτε τοῦτο αὐτῷ ἐξεγένετο, 
,ὔὕ 7ὔ ᾿κ » κ κι ᾽ 4 4 " 7ὔ 

καί τοι λίαν προθυμουμένῳ, εἰ ἢ περὶ αὐτὰς τὰς τοῦ “βίου 

δυσμάς" χαὶ δὴ βουλῆς αὐτῷ καὶ σχέψεως πρότερον γενομένης, 

χαὶ τὸ ἔ ἔργον αὐτίχα ταύτῃ ἐπηχολούθει!. Δοὺς τοίνυν ὅσον ἱχανὸν 

ἦν ο) ἴς τε τὸν τῶν τοίχων, καὶ τὸν τῆς ὀροφῆς τούτου ἀπαρ- 
, ΄ὔ “ . ε , " " ι ῃ , , 

τισμόν, ἀνεχτίσθη μὲν ὁ ναός, οὐ υὴν δὲ χαὶ χατὰ πάντα τῷ 
5 ,ὔ τῷ ΤΟῪΣ " ὐο ο Ἔν. ι ἐ Ἵ ᾽, 5- . 

ἀρχετύπῳ παρεμφερής, ἀμελείᾳ τε ἅμα χαὶ μοχθηρίᾳ τῇ τῶν 
“ ᾽ ᾿ οἣΝ - ᾿ Μ » 

ἐπιστατούντων - οὐδὲ γὰρ ἠδύνατο τῷ τόπῳ τὰς ὄψεις αὐτὸς 

οὗτος ἐπιθαλεῖν, χαὶ ὡς ἦν αὐτῷ χαταθύμιον χελεῦσαι γενέ- 
, ε φὦ ᾽ ᾽ ᾿ ὧΝἮΝῊἮ - 

σθαι᾿ πέρας μέντοι τὸ οἱονοῦν ἐδέξατο, χαὶ ἥδετο τοῦτο μα- 

θὼν καθ᾽ ὑπερθολήν" εἶτα χαὶ περὶ τῶν ἐντὸς ἤρξατο τὰ εἰ- 
, .-" , » “ ΄ :« 

χότα διανοεῖσθαι, κατὰ πάντα αὐτοῦ τὰ μέρη τοῦτον ὁλόχλη- 

ρὸν ἀπεργάσασθαι σπεύδων, ἐφ᾽ ᾧ χαὶ ᾿Ανανίαν τὸν τῆς Τετάρ- 
ε 

νης προσχαλεσάμενος χαθηγούμενον, ἐχ τοῦ ἰδίου προσώ- Ὁ 

που μετὰ τῶν ἀναλωμάτων ἐχεῖσε πέπομφε, τὰς μετὰ τῶν 

τεχνιτῶν συμθάσεις ποιήσασθαι. Τούτου δὲ χχτὰ τὴν ἐχείνου 

χέλευσιν ἐπὶ τὸν ναὸν ἐλθόντος, οὐδὲν ἧττον ἐχεῖνοι τῇ ἐ-, 

αὐτῶν μοχθηρία χρησάμενοι, τὰ μὲν χοήματα κχατηνάλωσαν͵ 

τὸ δὲ ἔργον ἀτελὲς ἀπέλιπον. Τελευτήσαντος δὲ τούτου, τελευ- 

τήσαντος δὲ χαὶ τοῦ τῶν τεχνιτῶν ἐκείνων πρωτεύοντος, ἡμιτε- 

λὲς ἦν τὸ ἔργον χαὶ παρεωραμένον μέχρι χαὶ τῆς ἡμῶν ἐπὶ τὸ 

Αἰνατωλικὸν ἀφίξεως ἔχοντες δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ἡμεῖς πα- 

ϑ᾽ αὐτοῦ καὶ τὴν περὶ τοῦ ναοῦ τούτου παραγγελίαν, χαΐ τινα 

βραχὺν χρημάτων ἀριθμόν, ὃν ἐπ᾿ αὐτῷ τούτῳ ἡμῖν χκαταλέ- 

λοιπεν, οὐ ταῦτα μόνον εἰς αὐτὸν ἀνηλώχκαμεν, ἀλλὰ καὶ ἐκ 
" τῶν ἰδίων τινά, καὶ πᾶν ὅ,τι χρειῶδες καὶ τῶν ἄλλων μᾶλλον 
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ἀναγκαιότερον ἦν, εἰς τέλος τὸ προσῆχον ἠγάγομεν, τῷ χαθη- 

γητῇ τε καὶ πνευμχτιχῷ πατρὶ, χαὶ πάντων τῶν χαλῶν ἡμῖν 

μετὰ θεὸν χορηγῷ χαριζόμενοι. 

ἐῤειαν ἦχον αὐτοῦ χαὶ δογμάτων ἀχρί- Τὸ δέ γε εἰς θεοσέ 

όειαν, ἴσασι πάντως οἱ ὑδτ' αὐτοῦ τὰς ἐντεύξεις ποιούμενοι, 
- 

χαὶ τῆς τούτου διδασκαλίας συνεχῶς χαταχούοντες, ὡς οὐδὲ 

μιᾶς λύμης μέτοχος ἦν, τῶν τε εἴτε λατινιχῶν, εἴτε χαὶ λου- 

θηρανικῶν, εἴτ᾽ οὖν χαλουϊνικῶν φὰ αίης αἱρέσεων, ἀλλὰ χαὶ τού- 

τῶν χἀχξίνων ἄσπονδος ἐχθρὸς ἦν, χαὶ ἐκ. μιᾶς παρῃτεῖτο πάν- 

τας, ὡς χαΐ τινος αὐτῷ τῶν φίλων ἀπὸ Κωνσταντινουπόλεως 

γράψαντος, ὅτι τινὲς τῶν ἀπὸ τῆς τοῦ ἐκ Βερροίας Κυρίλλου 

φατρίας χαλουῖνον τοῦτον ἐπ ιφημίζουσιν, αὐτὸς ἀντέγραψεν, οὐκ 

οἶδ᾽ ὅ,τι χαὶ βούλεται τοῦτο σημαίνειν τοὔνομα" ἄρα τῶν χερ- 

σαίων τι ζώων ἐστίν, ἢ τῶν πτηνῶν, ἢ τῶν νηχτῶν, ἐδώδιμον 

ἢ οὐχ ἐδώδιμον ; χαὶ ὅσα τούτων ἐφάμιλλα. Ποὸς δὲ θεολο- 

γίαν, εἰ καὶ ἀγύμναστος ἣν, τὴν νεωτέραν ταύτην φημὶ καὶ 

σχολαστιχὴν καλουμένην, πρὸς μέντοι γ8ὲ τὴν τῶν θείων πα- 
ΜΝ 

τέρων ἀραρότως εἶχε μάλα καὶ ἐντελῶς, καὶ πολὺς ἦν ταῖς 
'' 

τούτων βίολοις προσχείμενος, καὶ πᾶν ὅ,τι καὶ λέγειν καὶ 

γράφειν βούλοιτο, οὐκ ἄλλοθέν ποθεν, εἰ μὴ παρ αὐτῶν ἐλάμ.- 

ὄανεν, οὐδὲν οὔτε μεταποιῶν, οὔτε παρεξηγούμενος, ἀλλὰ τῇ 

τε ἱερᾶ καὶ θείᾳ Γραφῇ, καὶ τοῖς ταύτης ἐξηγηταῖς καὶ ἁγί- 

οἷἰς πατράσι χατ' ἴχνος ἑπόμενος. 

Περὶ δὲ τῆς τοῦ Κορυδχλλέως ἧς εἶχε γνώμης, πολλάκις 

ἀχνηχοὼς ἔτυχον τούτου λέγοντος, ὅτι οὐκ ὀρθοποδῶν ἦν ὅλως 

πρὸς τὴν ἀλήθειαν εἰ γὰρ καὶ μὴ ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις ἀλλὰ 

γοῦν θατέρᾳ τούτων ἐχώλευς τοσοῦτον μόνον τὸ παρ αὐτοῦ 

λεγόμενον ἦν, ἀλλ οὐχ οἶδα πρὸς ὅ,τι. μᾶλλον ὁ λόγος αὐτῷ 

ἐφέρετο: ὡς δὲ εἰχάσαι μόνον ἐστὶν ἐκ μιᾶς ἧς πρὸς αὐτὸν 

πέπομφεν ἀπὸ Κωνσταντινουπόλεως ἐπιστολῆς, ἐν ἣ τὴν με- 
Ῥ 

τουσίωσιν θεοστυγῆ λέγειν οὐχ ἀναὸδύεται, εἴτε τὴν λέξιν αὐ- 
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τὴν καθ᾽ ἑχυτὴν- οὕτω καλῶν, εἴτε χαὶ τὸ ὑπ᾽ αὐτῆς σημαινό- 

μένον, ἀμφοτέρως οὐ πόρρω ἀσεθείχς καθέστηχεν. ᾿Εν ἑτέραις 

δὲ τῶν χαὶ πρὸς αὐτὸν χαὶ πρὸς ἄλλους ἑτέρους ἐπιστολῶν, 

πολλῶν χαὶ διαφόρων οὐσῶν, οὐδὲν τοιοῦτον εὑρίσκεται" ἀλ- 

λ' οὐδ᾽ ἐν ἑτέροις ὅσα ἡμεῖς ἴσμεν τῶν αὐτοῦ ξυγγραμμάτων, εἰ 

μή τις εἴποι τὰ τὴν ἀριστοτελιχὴν ἀναπτύσσοντα ἔννοιαν" ἀλλὰ 

περὶ τούτων λόγος οὐδείς, οὐ γὰρ θεολογεῖν αὐτῷ πρόσχειται 

δι ἐκείνων, ἀλλὰ φιλοσοφεῖν. 

᾿Εγὼ δὲ χαὶ προορατικοῦ τοῦτον ἰσχυρισαίμην ἂν μετέ- 

χειν χαρίσματος: πρὸ γὰρ χρόνων πολλῶν συνεχῶς χαὶ πρὸς 

ἡμᾶς μὲν τοὺς αὐτῷ συνόντας, ἀλλὰ δὴ καὶ πρὸς ἑτέρους τῶν 

φίλων πολλοὺς οὐχ ἐπαύετο λέγειν, μάλιστα δὲ τῷ πρῴην ἀρ- 

χιεπισχόπῳ Φαναρίου χαὶ Νεοχωρίου ᾿Ιωσὴφ τῷ Κοσχολᾷ χα- 

τ ἰδίαν διαλεγόμενος, ὡς γενήσεταί τις μετὰ τὴν αὐτοῦ ἀπορίω--: 

σιν μεγίστη μεταθολή᾽ ἥτις καὶ γέγονεν οὐχ εἰς μαχρὰν ἀπὸ τῆς 

αὐτοῦ τελευτῆς, ἀλλ εὐθὺς μετ᾽ αὐτήν. Ὅ τε γὰρ καῖσαρ τῆς 
΄ Μ 

Γερμανίας, τῶν ἐκ τῆς Αγαρ πρότερον διαλυσάντων τὰς πρὸς 

αὐτὸν σπονδάς, χαὶ μάχης πρὸς αὐτοὺς ἀκηρύχτου κινηθείσης, 

πολλῶν τε ἐξ ἑκατέρων τῶν μερῶν διαφθαρέντων, τὴν νικῶσαν 

δὲ ἀεὶ τοῦ χαίσαρος ἔχοντος, πολλῶν ἐγένετο κύριος τῶν χατὰ 

Παννονίαν χωρῶν τε χαὶ πόλεων, τόν τε Ἴστρον διχθὰς μέχρι 

χαὶ αὐτῆς τῆς καλουμένης Βελιγράδης ἀφίκετο, χαὶ ταύτην 

μετά τινων ἑτέρων τῶν παρ αὐτῷ τῷ ποταμῷ χειμένων ἑαυτῷ 

παρεστήσατο᾽ εἰ χαὶ μετ᾽ οὐ πολὺ ταύτης καὶ μόνης τῶν ἐπὶ 

τάδε τοῦ ποταμοῦ, οἱ τῆς ἐναντίας μοίρας ἴσχυσαν περιγενέ- 

σθαι: τῆς δὲ λοιπῆς Παννονίας ἁπάσης ὁ χαῖσαρ εἴληφε τὴν 

ἡγεμονίαν, καὶ μέχρι τοῦδε ὑπ᾽ αὐτὸν οὖσα διχτελεῖ᾽ καὶ ταῦτα 

μὲν κατὰ τὰ ἄνω μέρη ἐγένοντο καὶ προσάρχτια. Ἔχ δὲ τῶν 

ἑσπερίων τοῦ στόλου τῶν Ἑνετῶν μετὰ πολλῆς τῆς παρα- 

σχευῆς ἐξελθόντος, ἥ τε Λευκὰς νῆσος μετὰ τῆς Νιχοπόλεως 

ὑπ αὐτοὺς παραχρῆμα γίνεται, χαὶ μετ᾽ αὐτὴν ἡ περιφανὴς 
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ἅπασα Πελοπόννησος, μεθ᾽ ἧς καὶ Ναύπαχτος ἡ προχαθεζομένη 

χαθάπερ εἴρηται τῶν Αἰτωλιχῶν, καὶ τὸ ταύτης ἐγγὺς κείμε- 

γον φρούριον, τὸ πάλαι Ῥίον καλούμενον, μετὰ τούτων δὲ χαὶ 

ἡ πρὸ τῆς ᾿Αττικῆς νῆσος Αἴγινα, καὶ ἡ ᾿Αττικὴ αὕτη χαὶ 

μέχρι τῆς κατ᾽ Εὔριπον Εὐθοίας ὁ στόλος μετὰ πολλῆς ἀφί- 

χετοὸ τῆς δυνάμεως ἀλλὰ ταύτης, οὕτω τῇ θείᾳ προνοίᾳ δό- 

ξαν, ἀποτετυχηκώς, ὑποτελῆ μετὰ βραχύν τινα χρόνον Χίον 

τὴν νῆσον ποιεῖται τῇ τῶν ᾿Ενετῶν ἀριστοχρατίᾳ, εἰ καὶ μετὰ 

μῆνας ἕξ οἱ ἐκ τῆς "Αγαρ ταύτην αὖθις ἀνέλαύον. 

Τούτων δὲ οὕτω γενομένων, καὶ τῶν πολέμων ἐξ ἑχατέ- 

ρὼν τῶν μερῶν ἔτι καθάπερ τινῶν θαλαττίων χυμάτων χορυ- 

φουμένων, τίς ἂν ἀξίως ἐχτραγῳ δήσεις τὰς ἀνὰ πᾶσαν τὴν 'Ελ- 

λάδα γενομένας τότε λεηλασίας τε χαὶ αἰχμαλωσίος, καὶ μά- 

λιστὰα χατὰ τὰ ἐγγυτέρω τῆς θαλάττης ὄντα χωρία, τῶν λη- 

στῶν πάντα χατειληφότων καὶ ἐχδρομὰς συνεχεῖς ἐπὶ τὰ ἀπω- 

τέρω τούτων ποιουμένων, χαὶ Μυσῶν ὃ λέγεται λείαν ταῦτα 

ἀποτελούντων; ἡ τῶν ᾿Αγράφων πᾶσα περιοχὴ τοῦτ᾽ αὐτὸ ὑἱι- 

χροῦ δεῖν ἐγίνετο ἄγραφος, ὡς μηδενὸς λόγου ἀξία χαὶ γρα- 

φῆῇς οὖσα - καὶ νῦν εἰσέτι μετὰ τὴν τῶν ὅπλων χαταθολήν, 

χαὶ τὰς σπονδὰς τῶν κρατούντων, ὑπὸ τοῦ οὐραίου ἔτι χκι- 

γουμένου συγχινεῖται, καὶ πρὸς πανωλεθρίαν κινδυνεύει χωρῆ- 

σαι" τοῦτ᾽ αὐτὸ δὲ καὶ τὸ Καρπενήσιον πέπονθε μετὰ τῶν 

περὶ αὐτὸ χωρίων, εἰ καὶ μετριώτερον ἐν αὐτοῖς τοῖς χωρίοις 

γέγονε τὸ κακόν, ἐξότου Λιδέριος ὁ ἐκ Λακεδαιμονίας μετὰ 

δυνάμεως κατελθὼν ἐκ βασιλικῶν προσταγμάτων, χαὶ τὰς τῶν 

λῃστῶν ἐφόδους ἀναχαιτίζων, μικράν τινὰ τούτοις ἀναψυχὴν 

περιεποιήσατο. Τοιαύτη τις ἦν ἡ ἐν τοῖς τῇδε τόποις ὠδίνουσα 

μὲν τὸ τηνικαῦτα, παρ᾽ αὐτοῦ δὲ προγνωσθεῖσα γενέσθαι με- 

ταδολή: χαὶ οὕτω συνεχῶς ἐλέγετο πρὸ πολλῶν ἐτῶν πα- 

ρ᾽ αὐτοῦ, εἰ χαὶ μὴ πάντα διαχριδὸν καὶ κατὰ μοῖραν τὰ συμ.- 

δησόμενα ἀλλὰ συγχεχυμένως καὶ ἀορίστως" ἐλέγετο δ᾽ οὖν 
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ὅμως, καὶ τὸ πέρας ἡμεῖς τούτων ἐθεασάμεθα, καὶ πεῖραν ἑκα- 
“ ᾿ - » »Νδ “ " 

γὴν τῶν ἀπὸ ταχύτης καχῶν ἐλάθομεν, καὶ οὐδὲ μέχρι τοῦ νῦν 

ἀπηλλαγμένοι πάντῃ τούτων ἐσμέν, εἰ χαὶ συμθάτεις ἐγένοντο, 

χαὶ πανταχοῦ τὰ τῆς εἰρήνης ἀνεχηρύχθη. Μετὰ τῶν ἄλλων 

πάντων χαχῶν, χαὶ οἱ μοναχοὶ φόρου χατέστησαν ἔχτοτε τῇ 
νίὸ γξει ελεῖ: Ἐρ ν ἥ »» γὰς "τ ἘΣΣΙ͂Ξ ἐς Ἶ ᾿Ξ ᾽ ἡ 

τυρᾶνν!ι ι ὑποτελεῖς, οπερ ουτ ξγξν ξτο πωποτε, οὐτξε παρ - 

-“ " 5 Ε 1 » ᾽ “ ᾿ " 

μῶν, οὔτε παρ᾽ ἄλλων ἤκουσται γενέσθαι, ὥστε χαὶ ἐπὶ πολ- 

λοὺς διχρχέσχι γρόνους, οἷά ποὺ Ὑέγονς τόγε νῦν ἔγον οὺὑς ( χ δἰ ποὺ γέγονε“ τόγε νῦν ἔχον. 

χ 

αὐ ὡς χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν χατὰ πάσας αὐτοῦ τὰς ψυχιχὰς 
" κι λε Ἂ ε , τ » , ΄ , " 

ἀρετὰς ἐτύγχανεν ὧν ὁ θαυμάσιος οὗτος ἀνήρ. Κατὰ δὲ τὴν 

ἰδέαν. τοῦ σώματος (ἵνα μὴ χαὶ τούτου παντάπασιν ἀμνημο- 

νήσωμ.Ξν), τὴν ἡλιχίαν μέτριος ἦν, χαὶ οὔτε λίαν παχὺς, οὔτε 

λίαν ἰσχνὸς, ἀλλὰ τῆς μεταξὺ τούτων οὔσης μετέχων χράσεως, 
4 - -“ ᾽ ᾽ὔ . , ΄ 

τὸ σῶμα πᾶν εὐσθενής, καὶ βραχύ τι προσχεχυφός- χεφαλὴν 
“ ἡκῷ . " ἢ , ι » -" 
ἔχων μεγάλην, τοὺς ὀφθαλμοὺς γλαυχοῦς, τὰς ὀφρῦς δασείας, 

τὴν ρῖνα υὑυχρόν τι πρὸς τὸ σιμὸν ἀποχλίνουσαν ὑποφχίνων" 

ὦτα τὴ χεφαλῇ ἀναλόγως ἔχοντα" τὰς παρειὰς σὺν τῷ λευχῷ 

καὶ τὸ ἐρυθρὸν ἐπιπολάζον ἐχούσας, χείλη παχύτερα, πώγωνι 

τὰς σιαγόνας πυκαζόμενος, τῷ τοῦ “Θεολόγου, ἢ τῷ τοῦ ᾿Αθα- 

γασίου τοῦ μεγάλου μᾶλλον ἐμφερῶ: ἔχοντι" τινὲς δὲ αὐτὸν 

κατὰ πάντα ὅμοιον ἔλεγον εἶνχι τὸν τοῦ σώματος τύπον Νε- 

κταρίῳ τῷ τῶν ᾿Ἱεροσολύμων μαχαριωτάτῳ πατριάρχῃ, τοῦτον 

χἀχεῖνον αὐταῖς ὄψεσιν ἰδεῖν χατχξιωθέντες, καὶ ἀμφοτέρων 

ἐν πείρα τῆς ὁμιλίας γενόμενοι. 

Μικρὸν δὲ πάνυ νοσήσας, χαὶ πυρετῷ μόνον ἑνὶ ληφθείς, 
"-Ὁ-Ὁ΄ ΄-. ΄. 7 

καταλύει τὸν βίον ἐν αὐτῷ τῷ. τῆς ἁγίας ὁσιομιάρτυρος Πα- 
ῃ 

ΒΩ 

ρχσχευῆς μονυδρίῳ τῷ ἐν Βρανιανοῖς, ἔτει τῷ ἀπὸ. τῆς. ἐνσάρ- 

χου οἰχονομίας χιλιοστῷ ἑξαχοσιοστῷ ὀγδοηχοστῷ δευτέρῳ, αὐ- 

γούστου ὑηνὸς τς στὴν ἡμέραν ἄγοντος χαθ᾽ ὥραν πρώτην ἢ 

δευτέραν τῆς μετ᾽ αὐτὴν νυχτός, χαθ᾽ ἣν τῆς τοῦ κυρίου χαὶ 



ἙΝ 

ΒΟΥ ΝΟΥ ΑΞΕΤΙ ΟὟ: 419 

“ ι - ε - ᾽ - -"» , 

θεοῦ χαὶ σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ φαιδροτάτης Μεταμορ- 

φώσεως τὴν πανήγυριν ἄγομεν, καὶ θάπτεται χατ᾽ αὐτὴν τὴν 
ε , 5 7ὔ ᾿ “ Φ τς - πξι τς ΣΕ τῈ 
ἡμέραν ἐντίμως τε χαὶ λαμπρῶς παρ᾽ ἡμῶν τε χαὶ ἑτέρων τῶν 

τότε παρευρεθέντων αὐτοῦ φοιτητῶν, ἐν τῷ πρὸ πολλῶν ἐτῶν, 

ὡς ἔφημεν, παρ᾽ αὐτοῦ σχεδιασθέντι μνημείῳ, χαὶ εἰς τὴν ἀ- 
, δ , “-- “, -- ι 7ὔ ι 

γήρω ζωὴν μετατίθεται, λαμπρῶς τῷ λαμπρῷ χαὶ θείῳ φωτὶ 

παριστάμενος" ᾧ δόξα πρέπει χαὶ τιμὴ χαὶ προσχύνησις ἐπ᾽ ἀΐϊ- 

δίους αἰῶνας, ἀμήν. 

Ψ Α δι..5 , Ε “ ᾽ “ , ,ὔ 

Εστ: δὲ χαὶ ἐπιτάφιον αὐτῷ παρ᾽ ἡμῶν πεποιημένον τόδε" 

ἜἜνθόδε Εὐγενίοιο μεγακλέος ἀνέρος ἐσθλοῦ 

χεῖται ἐπ᾽ εὐσεθίῃ σῶμα μέγ᾽ εὐγενέος. 

Γέγραπταί μοι ὁ βίος οὗτος κατὰ τὸ «ψγ΄. ἀπὸ Χριστοῦ, 

ἰουνίου λ΄. ἐν τῷ ᾿Ανατωλικῷ τῆς Αἰτωλίας. 

Μεταγέγρχπται δὲ χαὶ παρ᾿ ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου Σωτη- 

βίου χατὰ τὸ «ψν΄. ποσειδεῶνος ζ΄. ἐν τῇ Γούόῃ τῶν Βρα- 

γιανῶν. 



Ν. 

Δημητρίου Προχοπίου, ἐπιτετμημένη ἐπαρίθμη- 

σις τῶν χατὰ τὸν παρελθόντα αἰῶνα λογίων 

Γραιχῶν, καὶ περίτινων ἐν τῷ νῦν αἰῶνι ἀν- 

θούντων. 

Ὃ Ἱερεμίας πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, πρὸς ὃν ἔ- 

γραψαν οἱ ἐν Τιδίγγῃ διδάσχαλοι, χαὶ ἀπεχρίθη αὐτοῖς μετὰ 

διαχρίσεως, καὶ εὐσεύδείας πολλῆς. 

Θεοδόσιος ὁ Ζυγομαλᾶς, οὗτος ἤχμαζεν ἐπὶ τοῦ δια- 

ληφθέντος Ἱερεμίου πατριζργου ἐτετίμητο καὶ ὀφφιχίῳ ἐκ- 

κχλησιαστιχῷ, ἐχρῆτο δὲ αὐτῷ ὁ πατριάρχης ἐν πάσαις ταῖς 

ἀναγχαίαις αὐτοῦ χαὶ ἀξιολόγοις ὑποθέσεσι- χαὶ ἵν οὕτως εἴ- 

πω, ἦν αὐτῷ ὅσα χαὶ δεξιὰ χείρ" δόκιμος ἀνὴρ καὶ σοφός. 

Γαύριὴλ ὁ Σεδῆρος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, ὁ τὸ 

περὶ μυστηρίων συνταγμάτιον συγγραψάμενος, καὶ περὶ τῶν 

πέντε διαφορῶν τῆς ἀνατολιχῆς καὶ δυτιχῆς ἐχχλησίχς, καὶ 

ἄλλα τινά- ἀλλ εἰ τὰ πχρὰ Μαργουνίου κατ᾿ αὐτοῦ ἐχφωνη- 

θέντα καὶ γραφέντα ἀληθείας ἔχεται, μηδὲ πάθους τινὸς ἐνδο- 

μυχοῦντός εἰσι κυήματα, «ὀλίγων ἐπαίνων ἄξιος ἦν ὁ Σεθδῆρος. 

Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, πάπας ᾿Αλεξανδρείας, ὁ συγγράψας. 

διαλογικῶς ἑρμηνείαν τοῦ Συμθόλου, καὶ τοῦ, Πάτερ. ἡμῶν, 

καὶ ἕτερα διάφορα πολεμικὰ χαὶ ἐξηγητιχά, καί τινα φιλοσο- 

φιχὰ ὑπομνήματα. 

Μάξιμος ὁ Πελοποννήσιος ὁ συγγράψας τὸ ἐγχειρίδιον κατὰ 

τῆς ἀρχῆς τοῦ Πάπα ἁπλῇ μὲν τῇ φοάσει, ἀλλ ἰσχυρώτερον. 
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καὶ πιθανώτερον πολλῶν ἄλλων πονημάτων, περὶ τῆς αὐτῆς 

ὑποθέσεως διαλαμόανόντων᾽ πρὸς τούτοις φιλοπόνως συνελέ- 

ξάτο ἀπὸ τῆς παλαιᾶς Γραφῆς χρήσεις (1) πολλάς, μαρτυρού- 

σας τὴν ἔνσαρκον οἰχονομίαν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. 

Μάξιμος ὁ Μαργούνιος, ἀνὴρ σοφὸς καὶ χατὰ τὴν θύραθεν 

παιδείαν, χαὶ τῶν ἱερῶν Γραφῶν, χαὶ τῆς ἐκχλησιαστιχῆς ἱστο- 

ρίας ἔμπειρος, δόκιμος χαὶ λογογράφος χαὶ ποιητής, ὡς μαρ- 

τυρεῖται ἔκ τε τῶν χαταλογάδην αὐτοῦ συγγραμμάτων, καὶ ἐκ 

τῶν ᾿Αναχρεοντίων ὕμνων. Τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ τὰ μὲν 

τύποις ἐχδέδοται, τὰ δὲ σώζεται ἐν χειρογράφοις σχεδίοις. 

Τούτου αἱ πρὸς τὸν Λούχαριν ἐπιστολαί, καὶ αἱ ἀποκρίσεις 

αὐτῶν σώζονται χειρόγραφοι ἐν τῇ πληρεστάτῃ βιόλιοθήχῃ τοῦ 

ὑψηλοτάτου χαὶ σοφωτάτου ἡγεμόνος πάσης Οὑγγροθλαχίας 

χυρίου κυρίου ᾿Ιωάννου Νικολάου ᾿Αλεξάνδρου Μιχυροχορδάτου, 

ἐν Κωνσταντινουπόλει᾽ ἐχρημάτισε δὲ καὶ διδάσχαλος τοῦ χυ- 

ρίου Κυρίλλου Λουχάρεως. 

Γεώργιος Χῖος ὃ Κορέσσιος, ἀνὴρ σοφὸς χαὶ πολυμαθής, 

χαὶ τῶν ἱερῶν Γραφῶν ἔμπειρος, συνέγραψε σχολαστιχῶς πολλὰ 

καὶ διάφορα ὑπομνήματα θεολογικά, ἀλλὰ τὰ πλείω ἄνευ τά- 

ξεως χαὶ ὀρθῆς διακρίσεως. 

Κύριλλος Λούχαρις ἐκ νήσου Κρήτης, πατριάρχης Κων- 

σταντινουπόλεως᾽ περὶ οὗ, ἐπειδὴ πολλοὶ τῶν μεταγενεστέρων 

μνείαν ἐποιήσαντο ἐν τοῖς ἑαυτῶν συγγράμμασιν, οἱ μὲν χα-- 

τ αὐτοῦ, οἱ δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ λαλοῦντες, σιγῇ παραδραμεῖν δεῖν 

φήθημεν τὰ κατ αὐτόν. ; 

Γεράσιμος Κρής, πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας, ἀνὴρ τῷ ὄντι 

σοφώτατος χαὶ ἁγιώτατος, θεολόγος, φιλόσοφος, ἀνιχνευτὴς" τοῦ 

βάθους τῶν θείων Γραφῶν, δαημονέστατος τῆς ἑλληνικῆς, ἑἐ- 

βραϊκῆς, καὶ λατινικῆς γλώττης, ἐχρημάτισεν (ἀπέστω δὲ τοῦ 

(1) Τραπτέον --- ρήσεις. Σ, 

ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Γ΄. 31 
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λόγου χολαχεία, χαὶ τὸ πρὸς χάριν) ἐν τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς χρόνοις 

λαμπρότατος ἀστὴρ τῆς ἀνατολικῆς ἐχκχλησίας προέστη δὲ 

θεαρέστως τῆς ἁγίας ἐκκλησίας τῆς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ ὑπὲρ τὰ 

εἴχοσι ἔτη, ποιμαίνων θεοφιλῶς καὶ χαταρτίζων πρὸς εὐσέθειαν, 

καὶ τρόπων χρηστότητα τῷ ἀποστολιχῷ αὐτοῦ χηρύγματι, οὐ 

μόνον τὸ ἴδιον ποίμνιον, ἀλλὰ καὶ πάντα τὸν ἁπανταχοῦ τῆς 

ἀνατολιχῆς ἐχχλησίας χριστεπώνυμον λαόν: ἀρυόμενος δὲ πολλὰ 

χαὶ θαυμάσια ἀπὸ τῆς πλουσίας βιολιοθήκης τῆς ᾿Αλεξανδρείας, 

προσεπιφέρων πολλὰ καὶ οἴχοθεν ἐκ τῶν ἀκηράτων πηγῶν τῆς 

ἐν αὐτῷ σοφίας, συνέγραψε διάφορα συγγράμματα, καὶ μάλιστα 

χρίσεις, καὶ ἀναπτύξεις εἰς τὴν ἱερὰν Γραφήν, πρὸς ᾿Ιουδαίους, 

χαὶ ἄλλα πάμπολλα. ἅτινα φυλάττονται, ὡς πολύτιμα κει- 

μήλια, θεοῦ θέλοντος, καὶ τύπῳ παραδοθήσονται. Παρῃτήθη 

δὲ ὁ ἅγιος ἀνὴρ τοῦ θρόνου οἰχείᾳ θελήσει, καὶ ἀπῆλθεν εἰς 

τὸ ἅγιον ὄρος τοῦ ἴΑθωνος, ἔνθα ζήσας χρόνον οὐ μακρόν, ἐν 

ἡσυχίᾳ χαὶ γαλήνῃ ψυχῆς τὸν βίον χατέλυσε. 

Διονύσιος Βυζάντιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἀ- 

νὴρ εἰδήμων ἱκανῶς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τῶν ἱερῶν Γρα- 

φῶν, καὶ τῶν Πατέρων τῆς ἐχχλησίας ἔμπειρος, ὧν ἐν τῇ συνε- 

χεῖ καὶ ἀδιακόπῳ μελέτῃ ἦν διάγων τὸν βίον, καὶ οἷς ἐχεῖθεν 

ἠρανίζετο ὀρθοῖς δόγμασι, χαὶ πνευματιχαῖς παραινέσεσι χα- 

τήρτιζε τὸ λογικὸν αὐτοῦ ποίμνιον πρὸς τὴν τῶν ὀρθῶν δογ- 

μάτων ἀχρίθειαν, καὶ χριστιανικὴν πολιτείαν. 

Καλλίνικος ἐξ ᾿Ακαρνανίας, πατριάρχης Κωνσταντινουπό-- 

λεως, ἀνὴρ εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς φωνῆς, ἱκανὸς νοεῖν τάς τε 

τῶν λογογράφων, καὶ τὰς τῶν φιλοσόφων βίόλους, ἐνησχολεῖτο 

τῇ μελέτῃ καὶ ἀναγνώσει τῆς ἱερᾶς Γραφῆς, χαὶ τῶν Πατέρων 

τῆς ἐχχλησίας: ἐκήρυττε τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ πολλοῦ 

ζήλου χαὶ ἀγάπης πρὸς τὸ ἑαυτοῦ λογιχὸν ποίμνιον. 
- Γαύριὴλ Σμυρναῖος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἀνὴρ 

εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς γλώττ ςς, καὶ τῆς ἱερᾶς Γραφῆς ἔμπει-. 
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θος, θερμὸς ἐραστὴς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας καὶ τάξεως" 

ἐσπούδαζε τὰς θείας Γραφάς, χαὶ τὰ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς 

ἐχκλησίας συγγράμματα, ἐξ ὧν ἀρυόμενος φιλοπόνως ψυχωφε- 

λεῖς διδασχαλίας, ἐδίδασχε μετὰ πολλοῦ ζήλου καὶ ἀγάπης 

τὸν χριστώνυμον λαόν. 

᾿Αθανάσιος Κρής, πατριάρχης Κωνοταντινουπόλεως, ἀνὴρ 

εἰδήμων τῆς ἑλληνιχῇς καὶ τῆς ἀραθικῆς γλώσσης, χαὶ τῆς ἷε- 

-ρᾶς γραφῆς ἔμπειρος, ἱχανὸς χατανοεῖν τῶν τε λογογράφων χαὶ 

φιλοσόφων τὰ συγγράμματα᾽ ἐσχόλαζε περὶ τὴν ἀνάγνωσιν 

καὶ μελέτην τῆς ἱερᾶς Γραφῆς, καὶ ἐχήρυττε τὸν λόγον τοῦ 

θεοῦ μετὰ πολλοῦ ζήλου, καὶ χριστιανιχῆς ἀγάπης. 

᾿Αλέξανδρος Μαυροχορδάτος Σχαρλάτος, τῶν ἐν Κωνσταν- 

τινουπόλει εὐγενῶν προέχων προγόνων λαμπρότητι, καὶ πολυ- 

πελεστάτῳ σοφίας κόσμῳ, τῇ τε παρὰ βασιλεῖ ἀξίᾳ τοῦ γενι- 

χοῦ ἑρμηνέως καὶ τοῦ ἐπὶ τῶν ἀπορρήτων, ἀνὴρ σοφώτατος, 

πολιτιχώτατος, ἐς τὰ ἐνδόμυχα τῆς τε παλαιᾶς καὶ νέας φι- 

λοσοφίας χωρήσας, καὶ ἐν παντὶ παιδείας εἴδει μέχρι θαύματος 

ἔξοχος καὶ περιχλεής" καὶ πολλῶν ἀγαθῶν πρόξενος τῷ γένει 

τῶν Ελλήνων γενόμενος, συστησάμενος ἐν Κωνσταντινουπόλξι 

καὶ φροντιστήριον, ἵνα μὴ τῇ προόδῳ τοῦ χρόνου ἡ ἑλληνικὴ 

παιδεία ἐξίτηλος γένηται, καὶ ἁδραῖς δαπάναις τοὺς φιλομα- 

θεῖς τῶν νέων χαταρτίσας ἐς τὴν περὶ τὰς ἐπιστήμας καὶ πᾶ- 

σαν ἰδέαν λόγου φιλοπονίαν. Συνεγράψατο πολλὰ χαὶ παντο- 

δαπά, ἐξ ὧν τὰ μὲν τύποις ἐχδεδομένα. 

« Πνευματιχὸν ὄργανον περὶ τῆς κυχλοφορίας τοῦ αἵμια-- 

ματος, λατινιστί, πολύτιμον βιόλιδάριον καὶ πάνυ δυσεύρετον, 

καίτοι πολλάκις ἐν ᾿Ιταλίᾳ, Βελγίῳ, καὶ ἐν Γερμανίᾳ τυπωθέν. 

» Ἵερζ ἱστορία, ἑλληνιστὶ ἐν Βουχουρεστίῳ τύποις ἐκδο- 

θεῖσα κατὰ τὸ «Ψις΄, ἧς ἐν ἀρχῇ χαὶ ὁ ἐπιτάφιος λόγος ὁ 

“συντεθεὶς παρὰ τοῦ λογιωτάτου χὺρ Ἰαχώοου τετύπωται. 

Τὰ δὲ τύποις οὔπω ἐκδοθέντα. 
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» Ἧ Ρωμαϊκὴ ἱστορία, τόμοι τρεῖς, τῳόντι πολυτελέστα- 

τον χειμήλιον. 

» Φιλοσοφιχὰ ὑπομνήματα. 

» Ῥητοριχά. 

» ᾿Επιστολαί. 

» Πολιτιχαὶ ὑποθῆχαι. 

» Ὃ πρὸς Γερμανοὺς ὑπὲρ εἰρήνης λόγος ». 

Διὰ τεσσαράκοντα ἐτῶν ὑπουργήσας χατά τε καὶρὸν εἶς 

ρήνης χαὶ πολέμου τῷ ᾿Οθωμανιχῷ χράτει, πλούτῳ περιρρεό- 

μένος, καὶ ἀπλέτῳ κλέει φαιδρυνόμενος, ἐν λιπαρῷ γήρει ἔτει 

ἀπὸ Χριστοῦ «ψθ' τὸν βίον κατέλυσε. 

Θεόφιλος ὃ Κορυδαλλεύς, ᾿Αθηναῖος, ὁμιλητὴς τῶν ἐν Ἰ- 
2 “- ΕῚ ,ὔ "- : , - , ᾽ 

ταλίᾳ σοφῶν, εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς, χαὶ λατινιχῇῆς, καὶ ἰτᾶ- 

λιχῆς φωνῆς, ᾿Αριστοτελικῆς φιλοσοφίας ἐμπειρότατος" γέγονε; 

μεγάλης ὠφελείας πρόξενος τῷ γένει τῶν ἑλλήνων, ἀναπτύξας 

εἰς ἑλληνικὴν διάλεκτον τὰ φιλοσοφικὰ ὑπομνήματα τοῦ Καί- 
Ὗ ,ὔ ᾿ Ἷ - » Υ ’ 

σαρος Κοεμονίνου, χα! σχολάρχης τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει 

σχολῆς χρηματίσας. Συνέγραψε καὶ ρητοριχά, ᾿καὶ ἐπιστολικοὺς 

τύπους, οἱ τύποις ἐχδέδονται ἐν Λουγδούνῳ (1). 

Γρηγόριος Χῖος, πρωτοσύγγελλος τῆς ἐν Κωνσταντινουπό- 

λει μεγάλης ἐκχλησίας, ἔμπειρος τῆς ἑλληνικῆς γλώττης, χαὶ 

τῆς ἱερᾶς γραφῆς" συνέγραψε συνταγμάτιον περὶ τῶν ἑπτὰ 

μυστηρίων. 

Μελέτιος ὁ Συρίγου ἐκ νήσου Κρήτης, ἀνὴρ εὐσεθέστα- 

τος; ἅγιος καὶ ἀποστολιχύς, εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς καὶ λα- 

τινικῆς γλώττης, καὶ τῆς ἔξω σοφίας, καὶ τῆς ἱερᾶς θεολογίας 

ἐς βάθος χωρήσας" συνέγραψε διάφορα ἐχχλησιαστικὰ συγγράμ- 

ματὰ, ὧν ἔνια τύποις ἐχδέδοται ἐν οἷς καίτοι γε δοχεῖ πνέειν 

ὅλως τὸν Βελαρμῖνον, οὐχ ἧττον μέντοι ζηλωτὴς ἦν διάπυρος 

(1) γρ. Λονδίνῳ . Σ. 
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τῶν δογμάτων τῆς ἀνατολιχῆῇς ἐχχλησίχς, χαὶ τῆς ὀρθοδόξου 
, , , 5 ᾽ » 5 , - “6,.., “ὦ 

πίστεως τέκνον γνήσιον, ἀλλ οὐκ ἀνδράποδον τῆς Ῥωμαϊκῆς 

αὐλῆς. 

Νεχτάριος Κρής, πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ὁ συγγραψάμε- 

γος χατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Πάπα, χαὶ τὴν τῶν Αἰγυπτίων καὶ 

Σαραχηνῶν ἱστορίαν, βιθλίον περιεργώτατον, ἐν ᾧ ἐστιν ἰδεῖν 
-- ἵ ΠῚ -Ὡ , -᾿ " " δ᾽ [2 

τῷ βουλομένῳ ἀναγνῶναι λείψανα παλαιᾶς ἀρχαιολο γίας, ἅπερ 

ἀνελέξατο ἐκ πολλῶν χαὶ διαφόρων βίόλων, χαὶ μάλιστα τῶν 

Αὐἰραθικῶν τῆς ἀξιο λόγου βιολιοθήχης τοῦ ἐν τῷ ὄρει τῷ Σινᾷ 

βασιλικοῦ μοναστηρίου, ἡνίχα διεῖπε τὸν ἐχεῖσε θρόνον. 

Δοσίθεος Πελοποννήσιος πατριάρχης Ἱεροσολύμων : ἐκ τῶν 

διαφόρων βίόλων, αἵ δί ἐπιμελείας αὐτοῦ ἐξεδόθησαν τύποις 

περὶ τῶν διαφορῶν τῆς ἀνατολιχῇς καὶ δυτικῆς ἐχχλησίαξ, δῆ- 

λον γενήσεται ὁποῖος ἦν ὃ ἀνήρ᾽ ἐν υὑὲν τῇ ἑλληνιχῇ διαλέ- 

κτῷ λίαν ἦν ἐπιπόλαιος, καὶ ἄχρῳ δαχτύλῳ ταύτης γεγευμέ- 

νος, ὡς χαὶ αὐτὸς παρρησίᾳ ὡμολόγει, τῆς δὲ λατινιχῇς παν- 

τάπασιν ἄπειρος. 

᾿Αθανάσιος Πατελάριος, Κρής, πατριάρχης Κωνσταντινου- 

πόλεως, ἀνὴρ σοφός, εἰδήμων τῆς τε ἑλληνικῆς χαὶ λατινικῆς 

γλώττης, χήρυξ χαὶ διδάσκαλος τῶν θείων λογίων, φιλόσοφος, 

φιλολχόγος, ποιητής τῶν αὐτοῦ συγγραμμάτων οὐδὲν τύποις 

ἐχδέδοται. 

Γερμανὸς Αἰτωλός, ἀχροατὴς Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλλέως, 

ὁ χαὶ μητροπολίτης Νύσσης χρηματίσας, ἀνὴρ σοφώτατος χαὶ 

πολυμαθέστατος, ἐς βάθος πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν σο- 

φίαν, χαὶ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς ἱερὰν θεολογίαν, φιλόσοφος ᾿Αριστοτε- 

λικός, χαὶ φιλολόγος᾽ περιηγήσατο ἔρωτι παιδείας τὴν Βρετ- 
7 " » , ,ὔ “-ῳ Ε] , Μ ΄ - 

τανίαν, καὶ ἄλλα διάφορα μέρη τῆς Εὐρώπης, ἀκρος φίλος τοῦ 

περιφήμου Κομενίου. Εὐχῆς ἔργον ἂν εἴη τὸ πολλῶν τοιούτων 
Ε “ » “ κ , “ ε 7 ι . ΡΨ 3... 

ἀνδρῶν εὐμοιρῆσαι τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων χαὶ ἐν τοῖ; χαθ᾽ ἡ- 

μᾶς χρόνοις, οἵ γε ζήλῳ τῶν παλαιῶν ἀπόδημοι γένοιντο τῆς 
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ἐνεγχᾶμενης, χᾶι πολλᾶς τῶν ἀλλοδαπῶν περιηγήσαιντο, (η-. 

τοῦντες τὴν σοφίαν. 
᾽ 

Μελέτιος ἱερομόναχος ὃ Μαχρῆς, ἀνὴρ εἰδήμων τῶν ἱεοῶν 

γραφῶν, χαὶ κήρυξ τῆς εὐαγγελικῆς ἀληθείας. 

Γεράσιμος ὁ, Βλάχος, Κρής, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, 

ἀνὴρ ἐλλόγιμος χαὶ πολυμαθής, εἰδήμων τῆς ἑλληνιχῆς, καὶ 

λατινικῆς, καὶ ἰταλικῆς φωνῆς, οὗτινος σώζεται βιδλίον “Αρ- 

μονία τῶν ὄντων, τύποις ἐχδεδομένον 'ἹἙνετίησι, καὶ ἄλλα διά-- 

φορα συγγράμματα ἑλληνιστὶ χαὶ λατινιστὶ συγγεγραμμένα. 

Νικόλαος τοὐπίκλην Κεραμεύς, ἐξ ᾿Ιωαννίνων, ἰχτροφιλόσο- 

φος, ἀχροατὴς τῶν ἐν ᾿Ιταλίᾳ σοφῶν, ἀνὴρ εἰδήμων τῆς τε ἑλλη-- 

γιχῆς καὶ λατινικῆς φωνῆς, πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν σοφίαν, 

χαὶ τὴν ἱερὰν θεολογίαν συνέγραψε πολλὰ καὶ διάφορα συγ- 

γράμματα, θεολογικὰ χαὶ φιλοσοφικά, ἀλλ ἄνευ τάξεως καὶ 

ἔμφρονος χρίσεως. ᾿ 

Ἰωάννης Κωττούνιος ἐχ τῆς χατὰ τὴν Μαχεδονίαν Βερ- 

ροίας, ἀχροατὴς τῶν ἐν ᾿Ιταλίᾳ σοφῶν, ἀνὴρ σοφώτατος, πο- 

λυμαθέστατος ἰχτρὸς καὶ θεολόγος, χαὶ τῶν ᾿Αριστοτελικῶν 

φιλοσόφων οὐδενὸς δεύτερος, συνέγραψε λατινιστὶ φιλοσοφικὰ 

ὑπομνήματα εἰς τὰ πλείω τῶν ᾿Αριστοτέλους συγγραμμάτων, 

ἐπιγράμματα ἑλληνικὰ πρὸς διαφόρους, τύποις ἐχδεδομένα ἐν 

Παταδίῳ: ἐχρημάτισε χαθηγητὴς τῆς φιλοσοφίας ἐν τῇ περιφήμῳ 

ἀκαδημίᾳ τοῦ Παταθδίου, ἔνθα συνεστήσατο χαὶ φροντιστήριον 

ἰδίαις δαπάναις πρὸς τὴν τῶν φιλομαθῶν Ἑλλήνων ἐπίδοσιν. 

Διονύσιος Μητροπολίτης Ναυπλίου, ὁμιλητὴς Θεοφίλου 

τοῦ Κορυδαλλέως, ἱχανῶς. πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν παι- 

δείαν καὶ τὴν χαθ᾽ ἡμᾶς ἱερὰν θεολογίαν. 

᾿Ιωάννης Καρυοφύλλης, Βυζάντιος, ὁ μέγας λογοθέτης 

τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει μεγάλης ἐχχλησίας, ἀνὴρ σοφὸς χαὲ 

ἔμπειρος τῆν θείας γραφῆς, χαὶ τῆς θύραθεν παιδεύσεως ̓  διη- 

ρέθισε καθ᾽ ἑαυτοῦ ἐν τῷ τέλει τῆς ζωῆς τὴν ἐν Κωνσταντι- 
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νουπόλει ἁγίαν ἐχχλησίον, ἐν ὑποψίᾳ γενόμενος εὐνοεῖν χαὲ 

ὁμοφρονεῖν τοῖς χαλοινισταῖς. 

Θεοδώρητος μητροπολίτης Ααχεδαιμονίας, ἁγιώτατος ἀ- 

νήρ, χαὶ θεοσεθέστατος, πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν χαὶ τὴν 

«αθ᾽ ἡμᾶς παιδείαν, ἱκανὸς ἐννοῆσαι τὰ βάθη τῆς θείας γραφῆς, 

γαὶ τὰ θεόπνευστα τῶν πατέρων τῆς ἐχχλησίας συγγράμμα- 

τχ᾿ ἐχήρυττε μετὰ ζήλου καὶ θερμῆς ἀγάπης τὸν λόγον τοῦ 

εἰαγγελίου. 

Ἱλαρίων ὃ Τζιγάλας Κύπριος, ὁ χρηματίσας ἀρχιεπίσχο- 

πο; Κύπρου, ἀνὴρ θεολόγος, χαὶ φιλόσοφος, χαὶ ποιητής, ἄνι- 

χνιυτὴς τοῦ βάθους τῶν θείων γραφῶν, χαὶ τῶν θύραθεν φι- 

λοσίφων " συνέγραψεν ἑλληνιστὶ γραμματικὴν θεωρητιχῆν, χαὶ 

ἄλλε διάφορα ἐχκλησιαστικὰ συγγράμματα, καὶ ποιητιχὰ πάμ- 

πολλχ ἐξχίρετα. 

Κύριλλος πατριάρχης ᾿Αντιοχείας᾽ ἀνὴρ ἁγιώτατος χαὶ 

ἀποστιλικός, τῆς ἑλληνικῆς καὶ ἀραθικῆς γλώσσης ἔμπειρος, 

ἀνιχνευτὴς τῆς ἱερᾶς γραφῆς, καὶ τῶν πατέρων τῆς ἐχχλη- 

σίας " ἐκήρυξε μετὰ ζήλου χαὶ χριστιανικῆς ἀγάπης τὸν λόγον 

τοῦ εὐα-γελίου. 

Βησταρίων ἱερομόναχος ἐξ ᾿Ιωχννίνων, ἀνὴρ εἰδήμων ἱχα- 

νῶς τῆς ϑληνικῆς διαλέχτου, πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν 

φιλοσοφίαν, καὶ τὴν ἱερὰν θεολογίαν, ἀχροατὴς μὲν τῶν ἐν 

Κωνσταντινωπόλει καθηγητῶν, χαθηγητὴς δὲ τῆς τῶν Ἰωαν- 

νίνων σχολῆς" συνέγραψε τὴν διεξοδιχωτέραν ὀρθόδοξον ὁμολο- 

γίαν, καὶ γρουματικὴν κατ᾽ ἐρώτησιν καὶ ἀπόχρισιν, λίαν ἐπω- 

φελῆ τοῖς φιληλόγοις τῶν νέων᾽ ἀμφότερα ταῦτα τύποις ἐχ- 

δέδονται, τὸ μὲν ᾿Ενετίῃσι, τὸ δὲ ἐν Βουχουρεστίῳ. 

Παναγιώτυς Βυζάντιος, ἑρμηνεὺς τῆς χραταιᾶς τῶν Ὀθω- 

μανῶν βασιλείας ἀνὴρ ἐλλόγιμος, μαθηματικός, ἀστρονόμος. 

χαὶ εἰδήμων τῆςτε ἑλληνικῆς χαὶ λατινικῇῆς χαὶ τῆς τῶν 
" 

Αἰράδων φωνῆς, ὦ: γίνεται δῆλον ἐκ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐπιστο- 
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λῆς τοῦ περιφήμου ᾿Αθανασίου Κιρχέρου, χαὶ τῆς ἀποχρίσεως, 

περὶ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει ὀδελίσχου ᾿" ὙέγονΝ μεγάλης 
ΕΣ . Γζ ας 

ὠφελείας πρόξενος τῷ γένει τῶν ᾿Ελλήνων χατὰ τὴν ἅλωσυ 

τῆς τ τς διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ παρρησίαν πρὸς τοὺς ἐν 

πέλει τῶν ᾿Οθωμανῶν. 

ὃ Κυμηνίτης Τραπεζούντιος, ἀνὴρ πεπαιδευμένος 

πὴν ἑλληνιχὴν διάλεχτον, χαὶ ἔμπειρος τῆς τε θύραθεν καὶ ξῆς 

χαθ᾽ ἡμᾶς παιδείας, ἀλλὰ πτωχοῦ νοὺς, χαὶ ἀγόνου" ἐσχο)άρ- 

σε πρῶτον ἐν Κωνσταντινουπόλει, εἶτα καὶ ἐν Βουχουρεσξίῳ- ὃς: 

συνέγραψε διάφορα συγγράμματα, ἀλλ ἄνευ τάξεως χαὶ ὡθῆς 

διαχρίσεως, ὧν ἔνιχ καὶ τύποις ἐχδέδονται. 

Πυαΐσιος Λειγαρίδης, ὃ Χῖος, ἀνὴρ ἐλλόγιμος, σοφὸς χαὶ 

πεπαιδευμένος χατὰ πᾶσαν ἰδέαν λόγου χαὶ ἐπιστήμης, ἰμπει- 
» ΩΣ ε " "Ὁ 3 [ ’ ρος εἴπερ τις ἄλλος τῶν ἱερῶν γραφῶν ἐχρημάτισε διδάγχαλος 

τῆς ἐν Γιχσίοις τῆς Μολδαθίας σχολῆς" σώζονται διάφοια συγ- 

γράμματα αὐτοῦ, οὔπω Τύποις ἐχδεδομένα. 

Παλάσης Βυζάντιος ὃ μέγας δχόνοφύλαξ τῆς ἐν Κων- 
, 

σταντινουπόλε: μεγάλης ἐχχλησίας, ἀνὴρ τά τε ἄλμι πεπαι- 

δευμένος, χαὶ τύπος τῆς ἐκκλησιαστικῆς παιδείας κἀὶ τάξεως 

ἐν τῇ ἁγίᾳ ἐχχλησίᾳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀγχνούστατος 

χαὶ γλαφυρώτατος, φ'λαλήθης, χαὶ ἄλλαις πολλαξ ρίμς 
’ 

μένος ἀρεταῖς." συγγράμματα μὲν οὐ χατέλιπεν, ἐρ:στὴς ὧν τῆς 

σιωπῆς, ἀλλ ἡ σιωπὴ αὐτοῦ προτιμητέα ἐστὶ τολλῶν συγ- 

γραμμάτων. 

Στεφάχης ᾿Αθηναῖος ἱερομόναχος, ἀνὴρ πεπειδευμένος ἱκα- 

νῶς τήν τε ἱερὰν θεολογίαν, καὶ τὴν θύραθεν “ἰλοσοφίαν " συ- 

νέγραψε διάφορα συγηβαμ μάτια οἷς οὔπω ἐνεῤύχομεν. 

Εὐγένιος ἱερομόναχος ἐξ ᾿Ακαρνανίας, ἀὴρ εὐσεϑείᾳ χαὶ . 

ἐναρέτῳ πολιτεία ἐπίσημος, καὶ τῆς φιλοπτόχίας ἔμψυχον ἄ- 

γαλμα, ὡς μαρτυρεῖ ἀφιλοπροσώπως ἐν τῷ βίῳ αὐτοῦ, ὃν συ- 

νέγραψεν ἄριστα ἑλληνιστὶ ὁ λογιώτατος Τόρδιος, καὶ μαθητὴς 
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ς 

ρχθεν φιλοσοφίαν, χαὶ τὴν ἱ ερὰν θεολογίαν. 

᾽ ᾿ς. τ ἜΣ τ πε , ς τ , , , 
αὐτοῦ: ἦν δὲ ὁ ἀνὴρ πεπαιδευμένος ἱχανῶς χατά τε τὴν θύ- 

Χ 
᾽ » ςε “ » Ὁ 

Γεράσιμος ἱερομόναχος ἐξ ᾿Αχαρνανίας, ἀνὴρ ἱχανῶς εἰδή- 9. χὰ β 
μὼν τῆς ἑλληνικῆς τ Σὰ ἢ ἧς τήν τε θύραθεν φι- 

λοσοφίαν, καὶ τὴν ἱερὰν θεολογίαν: ἠχροάσατο͵ πρῶτον ἘΕὐγε- 
7ὔ ᾽ » ,ὔὕ ΚΙ “" » 7 

νίου ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι, εἶτα τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει χα- 
5» 

θηγητῶν, ἐν ἣ καὶ καθηγητὴς τῆς σχολῆς ἐχρημάτισεν ὕστερον. 
« 3 κ 3ι “ 

Χρύσχνθος ἱερομόναχος ᾿Ηπειρώτης, ἀχροατὴς ἔν τε τῇ 
σὰς Ὁ - “ 

θύραθεν, χαὶ τῇ ἱερᾷ παιδεύσει τῶν χαθηγητῶν τῆς τῶν ᾿Ιωαν- 

γίνων σχολῆς" ἦν δὲ ἀνὴρ εἰδήμων χαὶ πολυμαθής 6; χῆρυξ τοῦ 

εὐαγγελιχοῦ λόγου, ἱκανὸς ἀπομάττεσθαι τὸν νοῦν τῶν θύρα- 

θεν φιλοσόφων, ρητόύρων, χαὶ ποιητῶν, χαὶ τῶν ἱερῶν γραφῶν 

τῆς ἐχχλησίας." ἐσχολάρχησε πρῶτον ἐν δοσχοπόλει τῆς δα- 

χεδονίας, εἶτα χαὶ ἐν Αρτῃ. 

᾿Αντώνιος ὁ Κοραῆς, Χῖος, ἰχτροφιλόσοφος, ἐδιδάχθη τὴν 

ἑλληνιχὴν χαὶ λατινικὴν φωνὴν ἐν τῇ πρεσθυτέρᾳ Ρώμῃ" πε- 

ριηγήσατο τὴν Βρεττανίαν, τὴν Γαλλίαν, καὶ σὴν Ἰταλίαν. 

Συνέγραψεν ἑλληνιστὶ πινὸ αριχκὰς ὠδάς, χαὶ τύποις ἐξέδωχεν, 

ἃς οὐχ ἄν τις ἀναγνώσειεν ἄνευ θαύματος, διά τε τὴν ἄλλην 

ἁρμονίαν χαὶ ἐμμέλειαν τὴν ἐμφαινομένην αὐταῖς, οὐχ ἧττον δὲ 

χαὶ διὰ τὸ χατηχριδωμένον τῆς πρὸς τὸν Πίνδαρον μιμήσεως. 

Κλήμης Χῖος μητροπολίτης ᾿Ιωχννίνων, εἰδήμων τὴς δὰλ- 

ληνιχῶς γλώττης, ἔμπειρος τῶν θείων γραφῶν, χαὶ κῆρυξ τοῦ 

Εὐαγγελίου. 

Μελέτιος μητροπολίτης ᾿Αθηνῶν ἐξ ᾿Ιωχννίνων, ἀνὴο σο- 

φός, πολυμαθής, ρήτωρ, ἀνιχνευτὴς τοῦ βάθους τῶν θείων γρα- 

φῶν, καὶ τῶν θύρχθεν φιλοσόφων, ἱεροχῆρυξ περιῦ ρόητος, χαὶ 

Ὶ 
-»" -Ὁ 3 -Ὁ ς ἮΝ 2 ο- 

τῶν τῆς ἰατρικῆς θεωρημάτων ἱκανῶς ἔμπειρος, εἰδήμων τῆς 

ἑλληνικῆς, λατινιχῆς καὶ ἰταλιχῇς διχλέχτου" ΡΕΒΕ πρῶ- 

τον τῶν ΤΠ τῆς τῶν ᾿Ιωχννίνων σχολῆς, εἶτα δι} 
δ 

ὡμίλησε χρόνον χαὶ τοῖς ἐν Ἰταλίᾳ σοφοῖς" συνέγραψε διολίον 
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περὶ ἐχχλησιαστιχῆς ἱστορίας, χαὶ ἕτερον περὶ Γεωγραφίας, ἐν 

ᾧ ὑπερτερεῖ πολλῶν γεωγράφων ἐν τῇ περιγραφῇ τῆς Πελο- 

ποννήσου, καὶ τῆς ἄλλης Ελλάδος, ὡς περίεργος περιηγητής, 

καὶ αὐτόπτης πάσης γενόμενος. 

Κωνσταντῖνος Κανταχουζηνὸς Σόλνιχος, ἀνὴρ ἐλλόγιμος, 

εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς καὶ λατινιχῆς καὶ ἰταλικῇῆς γλώσσης, 

ἱχανῶς ἐννοῦσαι τὰ συγγράμματα χαὶ τῶν θύραθεν φιλοσόφων 

καὶ τῶν ἱερῶν πατέρων χαὶ θεολόγων τῆς ἐχχλησίας " περιη- 

γήσατο σχεδὸν πᾶσαν τὴν Εὐρώπην. 

Κωνσταντῖνος ᾿Ιουλιανὸς Βυζάντιος, ἐξ εὐγενῶν προγόνων 

καταγόμενος, ἀνὴρ ἐλλόγιμος, εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, 

ἱχανῶς νοῆσαι τὰ συγγράμματα χχὶ τῶν θύραθεν φιλοσόφων 

χαὶ τῶν πατέρων τῆς ἐχχλησίας. 

Ἰωάννης Πορφυρίτης Βυζάντιος, ἀνὴρ ἐλλόγιμος, εἰδήμων 

τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν καὶ 

χαθ᾽ ἡμᾶς παιδείαν, ἱκανὸς κατανοῆσαι τὰ ἱερὰ συγγράμματα 

τῶν πατέρων τῆς ἐχκλησίας, χαὶ τῶν θύραθεν φιλοσόφων. 

ἹΙερόθεος Βυζάντιος ὁ Κομνηνός, μητροπολίτης Δρύστρας, 

ἀνὴρ εοσεθής, χόσμιος τὰ ἤθη χαὶ πολλαῖς ἀρεταῖς βίῳ πρε- 

πούσαις χριστιανιχῷ χεχοσμημένος, ἐλλόγιμος, πολυμαθὴς, εἰδή- 

μὼν τῆς ἑλληνικῆς, λατινικῆς, ἰταλικῆς, καὶ ἑδραϊκῆς, καὶ ἀ- 

ραδιχῆς φωνῆς, χαὶ κατὰ πᾶσαν ἰδέαν λόγου χαὶ ἐπιστήμης 

τῆς τε θύραθεν χαὶ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς πεπαιδευμένος" γέγονεν ἀ- 

χοοατὴς τῶν χαθηγητῶν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει σχολῆς, ̓  

συνδιέτριψε δὲ ἱκανὸν χρόνον χαὶ τοῖς ἐν ᾿Ιταλίᾳ σοφοῖς, καὶ 

σχεδὸν ἅπασαν τὴν Εὐρώπην περιηγήσατο᾽ συνέγραψεν ἁπλῇ 

διαλέκτῳ ἱστορίαν τοῦ ἁγίου [Ὄρους τοῦ ἐν τῷ Αθωνι, ἣ καὶ 

τύποις ἐχδέδοται τὸν βίον μετήλλαξε α υθ΄. ἐν Βουχουρεστίῳ. 

ΤΓεννάδιος υητροπολίτης Ἡραχλείας, ἀνὴρ θεοσεθής, σεμνὸς 

καὶ χριστιανιχῇ πολιτεία ἐμπρέψας, εἰδήμων τῆς ἑλληνιχῆς 

διαλέκτου, χαὶ τῶν θείων γραφῶν ἔμπειρος. 
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᾿Ανδρόνιχος Βυζάντιος, μέγας χαρτοφύλαξ τῆς ἐν Κων- 

σταντινουπόλει ἁγίας ἐχκλησίας, ἐκ προγόνων Ξὐγενῶν χατα- 

γόμενος, εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς γλώττης᾽ ἐνησχολεῖτο πρὸ 
" πάντων ἐν τῇ ἐχχλησιαστικῇ παιδείᾳ, χαθ᾿ ἣν καὶ πλεῖστον 

ἐπέδωχε 

Μάρχος Κύπριος, διδάσχαλος τῆς ἐν Βουχουρεστίῳ σχολῆς, 

ἀνὴρ ἱκανῶς εἰδήμων τῆς ἑλληνιχῆς διαλέκτου, πεπαιδευμένος 

τήν τε θύραθεν χαὶ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς παιδείαν. 

᾿Αντώνιος Βυζάντιος, διδάσχχλος τῆς ἐν Κωνσταντινου- 

πόλει σχολῆς, ἀνὴρ ἐλλόγιμος, φιλόπονος, φιλομαθής, δαήμων 

τῆς ἑλληνιχῆς γλώσσης, πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν φιλο- 

σοφίαν χαὶ τὴν χαθ᾿ ἡμᾶς ἱερὰν θεολογίαν: πολλῆς ἂν εἴη 

ὠφελείας πρόξενος τοῖς φιλολόγοις τῶν νέων τῇ προόδῳ τοῦ. 

χρόνου, εἰ ἣν γξ8 κομιδῇ νέος ἐξ ἀνθρώπων ἐγένετο. 

Χουρμούζιος Βυζάντιος, αὐτάδελφος τοῦ ᾿Αντωνίου, καὶ 

χατ᾽ οὐδὲν ἐχείνου ἀρετῇ χαὶ πα!δείᾳ ἀπολειπόμενος - ἀπέπλευ- 

σε δὲ οὗτος χαὶ εἰς ᾿Ιταλίαν, κχὶ τῶν ἐν Παταδίῳ σοφῶν πρὸς 

χαιρὸν ἠχροάσχτο, ἐχρημάτισε χαὶ διδάσχαλος τῆς ἐν Κων- 

σταντινουπόλει σχολῆς" καὶ εἴη ἂν οὐκ ἐλάττονος ὠφελείας 

πρόξενος τοῖς ἀχροαταῖς εἴγε μὴ ἀώρῳ θανάτῳ ἀπετμήθη τοῦ 
’ὔ 

βίου. : 

Διονύσιος Μάντουχας μητροπολίτης Καστορίας, οὗ πατρὶς 

ἡ χατὰ τὴν Μαχεδονίαν Μοσχόπολις, ἀνὴρ εἰδήμων τῆς τε ἑλ- 

ληνιχῆς χαὶ τῆς λατινιχῆς γλώσσης, χαὶ πεπαιδευμένος τήν τε 

θύραθεν φιλοσοφίαν, καὶ τὴν ἱερὰν θεολογίαν, καὶ κῆρυξ τοῦ 

εὐαγγελικοῦ λόγου: ἀχροατὴς ἐγένετο τῶν ἐν ᾿Ιταλίᾳ διδα- 

σκάλων. 

Ἱερεμίας Καχαδέλλας ὁ Κρής, ἀνὴρ εἰδήμων τῆς τε ἑἐλ- 

ληνιχῆς, χαὶ λατινικῆς, χαὶ ἑδραϊκῆς, καὶ ἰταλικῆς διαλέχτου, 

πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν φιλοσοφίαν, χαὶ μάλιστα τὴν 

ἱερὰν θεολογίαν, κῆρυξ τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου δοκιμώτατος ̓  
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μετήν ΞΎΧΕ τὸν Πλάτινα ἐκ τῆς λατινιχῆῇς εἰς τὴν ἁπλῆν τῶν 

ἑλλήνων διάλεκτον, ὃς πε οἰγράφει τοὺς βίους τῶν ἀρχιερέων 

τῆς πρεσουτέρας Ρώμ Ὡς. 

Ἡλίας Μηνιάτης, ἐκ νήσου Κεφχλλ ἡνίας, ἀχροατὴς τῶν ἐν 

Γ ταλία διδασκάλων, ἀνὴρ σοφὸς χαὶ πολυμαθὴς, δχήμων τῆς 

ἑλληνιχῆῇς χαὶ λατινιχῆς γλώσσης, πεπ παιδευμένος οὐδενὸς τῶν 
ΕΣ 

κατ αὐτὸν ἔλαττον τήν τε θύραθεν φιλοσοφίαν, χαὶ τὴν ἱερὰν 
, - “Ὁ ᾽ 

πάντων εὐδοκίμησεν ἐν τῇ ρητορικῇ, εὐρροίᾳ -- ω» [Ω »»ἢ [ὉἹ » ΄“ς Ὁ τ- Σ] 
Βεὶ Ὁ; Ω᾽' ο᾽.- 

εὐγλωττίᾳ χοσμούμιενος: καὶ μαρτυ- 

αἱ τύπῳ δοθεῖσαι ᾿Ενετίησιν ἐχχλησιαστικαὶ 
᾽ δ ὁ “- ε ὡ Ω ’ » 

αὐτοῦ ὁμιλίαι, ἁπλῇ διχλέκτῳ συγγεγραμμέναι" ἐχρημάτισεν 
Η , ᾽ ,ὕ ἦν ι Π ἢ 

ἐπίσχοπος Κερνίχης τῆς χατὰ τὴν Πελοπόννησον. 

Καισάριος ἱερομόναχος Πελοποννήσιος, π ὠτοσύγχελλος τῆς 

με εγάλ Ὡς ἐχχλησίας τῆς ἐν νὴ εδικιν {τ}.. ἀνὴρ πολυμα- 

θής, θεολόγος, ὙΡΌΡΗ χαὶ μαθημχτιχός, εἰδήμων τῆς ἑλλη- 

νιχῆς διαλέχτου, χαὶ ἐν ταῖς ἱεραῖς γραφαῖς, χαὶ ταῖς ἐχκλη- 
ω 5 - τ ᾿ ᾿ 

σιαστιχαῖς ἀχολουθίχις χαὶ τάξεσι πολλὴν ἐσχηκὼς ἐμπειρίαν. 
Ν Ξ ᾿ ᾿ν- Νὰ Ἐι 

ράμιος ἱερεὺς Κρής, ἀνὴρ εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς, λα- 

αἱ 

᾽ 

ΜΝ } "» 

ἰταλιχῆς διχλέχτου, ἔμ ἱπειρος χαὶ τῆς θύραθεν φι- τινιχῇῆς, αὶ [ 
- 

λοσοφίας, χαὶ τῆς ἱερᾶς θεολογίας, χῆρυξ τοῦ εὐαγγελιχοῦ 

λόγου᾽ γέγονεν ἀἄχροατ τὴς τῶν ἐν Ἰταλίχ διδασχάλων: 

Μελέτιος Τυπάλδος ἐχ νήσου Κεφαληνίας, μητροπολίτης 
᾽ “ὯΝ ώ - “- “- 

Φιλαδελφείχς᾽ ἀνὴρ εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς, χαὶ λατινικῆς, καὶ 

ἰταλικῆς διχλέχτου - εὐδοχίμησεν ἐν τῇ ρητοριχῇ διὰ τὴν φυ- 

σικὴν εὐγλωττίαν χαὶ ἡδυέπειαν. 

Νικόλαος Καλλιάκης Κρής, ὁμιλητὴς τῶν ἐν τῇ πρεσόυ 
, ε “- - Υ Ὲ 

τέρᾳ Ρώμῃ σοφῶν, εἰδήμων τῆς ἑλληνιχῆς, λατινικῆς, καὶ ἰτα- 

λιχῆς διαλέχτου ἐχρημάτισε δὲ χαὶ χαθηγητὴς τῶν ἐν ρητο- 

ρικῇ μαθημάτων ἐν τῇ περιφήμῳ ἀκαδημίᾳ τοῦ Παταθίου, 

ἐξαίσιος ἔν τε τῇ φιλοσοφίᾳ καὶ μάλιστα τῇ φιλολογίᾳ. 
ς 

᾿Ιωόννης Πατούσας ἱερεὺς ᾿Αθηναῖος, ὁμιλητὴς τῶν ἐν Ἰ- 
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ταλίᾳ σοφῶν, εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς, λατινικῆς, καὶ ἰταλικῆς 

φωνῆς, πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν, καὶ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς παι- 

δείαν - ἐχρημάτισε διδάσχαλος τοῦ Φλαγγινιανοῦ φροντιστη- 
͵4 « Ψ 

ρίου Ἐνετίῃσι. 

Νικόλαος ἐκ Μολδαδίας πρωτοσπαθάριος τῆς ἐν Μολδαδίᾳ 

ἡγεμονίας" ἀνὴρ σοφός, πολυμαθής, ἐν φιλοσοφίᾳ χαὶ μαθημα- 

τιχῇ, καὶ ἀστρονομίᾳ ἐπίσημος, εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς, λατι- 
“-- ι » - ὔ , Α 7 4 Ω 

γιχῇς χαὶ ἰλλυρικῆς διαλέχτου: υὑξτήνεγκχε τὴν θείαν γραφὴν ἐκ 

τῆς ἑλληνιχῆς εἰς τὴν ἐγχώριον φωνὴν τῶν Δαχῶν χαὶ τῶν 

Οὐγγροσλάχων, ἣν ἀναγινώσκεσθαι ἐν ταῖς ἁπανταχοῦ ἐχκχλη- 

σίαις αὐτῶν ἔθος ἐπικεχράτηχε: ἠξίωται πολλῆς τιμῆς χαὶ 

ἀποδοχῆς παρὰ τῶν Μόσχων, χαὶ τῇ τε ἀξίχα τοῦ ἑρμηνέως 

τετίμηται, χαὶ πρεσθείαν ἐστάλη παρ αὐτῶν εἰς τὴν Σινιχὴν 
ὔ 

βασιλείαν. 

Γεώργιος Μαϊώτης Κρής, ἱερεὺς, τρόφιμος τοῦ ἐν Ῥώμῃ 

φροντιστηρίου τῶν ᾿Ελλήνων, εἰδήμων τῆς ἑλληνιχῆς, λατινιχῆς, 

χαὶ ἰταλικῆς φωνῆς, πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν χαὶ τὴν 

καθ᾽ ἡμᾶς παιδείαν, καὶ χῆρυξ τοῦ εὐαγγελιχοῦ λόγου. 

᾿Ιωάννης Θαλασσινὸς Πελοποννήσιος, ἀνὴρ εἰδήμων τῆς 

ἑλληνιχῆῇς διαλέχτου, ἔμπειρος τῆς θείας γραφῆς. 

Α᾽' παρίθμησις τῶν νῦν ἀνθούντων ἐν τῇ Ἑλλόδι. 

Ἱερεμίας πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἐκ νήσου Πά- 

τμου, εὐσεύείᾳ χαὶ τρόπων χρηστότητι σεμνυνόμενος, εἰδήμων 

τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, καὶ τῆς ἐχχλησιαστιχῆς παιδείας, ἀ- 

χολουθίας χαὶ τάξεως ἔμπειρος, ἱκανὸς ἀνιχνεῦσαι τὸν νοῦν τῆς 

θείας γραφῆς, καὶ τῶν θεοπνεύστων συγγραμμάτων τῶν ἁγίων 

πατέρων τῆς ἐχχλησίας, ἅ γε οὐ διαλείπει μελετῶν ἀόχνως χαὲ 
, ,ὔ Ξ ι ΓΝ ΤΥ ἐδ, τ ᾽ "- 2 ,ὔ ὃ φιλοπόνως νύχτωρ καὶ χαθ᾽ ἡμέραν, αἷς ἐκεῖθεν ἐρανίζεται ἣΞ 

δασχαλίχις χαὶ πνευματιχαῖς ὑποθήχαις χαταρτίζων τὸ χρι- 
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, ἐ Α » ͵ὔ ᾿ ζ Μ 

στώνυμον πλήρωμα πρὸς εὐσέδειαν, καὶ βίον ἄμεμπτον καὶ 
, ΠΗ " 9 , " κ 

θεάρεστον. Τούτου τὸν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀποστολιχὸν 

χαὶ οἰχουμενιχὸν θρόνον διέποντος, ἀνεχαινίσθη ὁ περικαλλὴς 

πατριαρχιχὸς ναὸς ἔτει σωτηρίῳ ἃ ψχ΄, οὐ μόνον ταῖς ἔξωθεν 

ἐπιχορηγηθείσχις παρά τε τῶν ἀρχιερέων, καὶ τῶν λοιπῶν εὐ- 

συναινέσαντος φιλανθρώπως τοῦ χραταιοτάτου αὐτοχράτορος 

τῶν ᾿Οθωμανῶν᾽ ἔργον πολλοῖς μὲν τῶν πρὸ αὐτοῦ πατριαρ- 

Ῥ ἰς ἔκθασιν ἀχθῆναι (η- χευσάντων ἐσπουδασμένον, παρ᾽ οὐδενὸς ὃ 

δυνάμενον. 

Κύριλλος Λέσθιος πρῴην πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 

ἀνὴρ εὐσεθείᾳ χαὶ βίῳ θεαρέστῳ χεχοσμημένος " ἐλλόγιμος καὶ 

πολυμαθής, εἰδήμων τῆς ἑλληνιχῆς παιδείας, τῆς τε ἱερᾶς 

Ὑραφῆς καὶ τῶν πατέρων τῆς ἐχχλησίας ἔμπειρος, διώχησε τὸν 
ι 

ἀποστολιχὸν καὶ οἰχουμενιχὸν θρόνον ὁσίως χαὶ θεχρέττως. 
"Ξ τ , " , - , 

Κοσμᾶ: Γχλχηδόνιος, πρῴην πατριάρχης Κωνσταντινουπό- 

λεως, ἀνὴρ εὐσεθείᾳ καὶ θεαρέστῳ πολιτεία χοσμούμενος " ἐλ- 

λόγιμος καὶ πολυμαθής, εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, πε- 

παιδευμένος τήν τε θύραθεν παιδείαν, καὶ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς ἱερὰν 

θεολογίαν, ἱχανὸς ἀνιχνεῦσαι τὸν νοῦν τῶν φιλοσοφικῶν καὶ 

θεολογιχῶν συγγραμμάτων. διῴχησε τὸν οἰχουμενιχὸν καὶ ἀπο- 

στολιχὸν θρόνον ὁσίως καὶ θεαρέστως" τόγε νῦν ἔχον τὸν ΟΘίον 

διάγει ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει τοῦ Σινᾷ ἐχτὸς τῶν τοῦ βίου θορύ- 

ὅων, τὴν μελέτην τῶν θείων γραφῶν τροφὴν ἡδίστην ἡγούμε- 

νος, ἐξ ὧν ἐρανίζεται ἐκ τῆς πλουσίας βιδλιοθήχης τοῦ ἐκεῖσε 

βασιλιχοῦ μοναστηρίου, χαὶ συγγράμματα ἐκχλησιαστιχὰ ἐς φῶς 

προαγαγεῖν ἐλπίδος ἡμῖν ὑποφαίνει ὁ ἐλλόγιμος καὶ αἰδέσιμος 

οὗτος πρέσόυς. 

Σαμουὴλ πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας Χῖος, ἀνὴρ εὐσεθείᾳ 
΄ 5 

χαὶ θεαρέστῳ πολιτείᾳ ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων ἀνατεθραμμένος, ἐλ- ᾳ 

λόγιμος καὶ πολυμαθής, ἱεροκῆρυξ, πεπαιδευμένος τήν τε θύ- 
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ρᾶθεν, καὶ ἱερὰν παιδείαν, ἱκανὸς ἀνιχνεῦσαι τὸ βάθος τῶν ἱε- 

ρῶν γραφῶν, ἃς χαὶ φιλοπόνως γύχτωρ καὶ μεθημέραν ὑξλετῶν 

οὐ διαλείπει, αἷς ἐκεῖθεν ἐρανίζεται πνευματιχαῖς εἰσηγήσεσι 

καταρτίζων τὸν χριστώνυμον λαὸν πρὸς εὐσέδειαν καὶ βίον 

ὅσιον καὶ θεάρεστον᾽ ὑπερεῖχε μέντοιγε σοφίᾳ καὶ πολυμαθείᾳ 

ἀσυγχρίτως ὃ πρὸ αὐτοῦ πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας κύριος Γε- 

ράσιμος. 

᾿Αθανάτιος ᾿Λντιοχεὺς, πατριάρχης ᾿Αντιοχείας, ἀνὴρ εὐσε-- 

θείᾳ χαὶ τρόπων χρηστότητι σεμνυνόμενος, εἰδήμων τῆς ἑλλη- 

νικῆῇς χαὶ ἀραθιχῆς γλώσσης, ἔμπειρος τῶν ἱερῶν γραφῶν, λόγῳ 

καὶ βίῳ πρὸς ἀρετὴν ἀνάγων διηνεχῶς τὸν ὑπ' αὐτῷ τελοῦν- 

τα χριστώνυμον λαόν. 

Χρύσανθος Νοταρᾶς πατριάρχης Ἱεροσολύμων, Πελοποννή- 

σιος, ἀνεψιὸς τοῦ πρὸ αὐτοῦ πατριάρχου κυρίου Δοσιθέου, ἀλ-- 

Χ' οὐκ ὁλίγον ἐκείνου παιδείᾳ τε καὶ πολυμαθείᾳ προέχων " ἔστι 

γὰρ εἰδήμων ὁπωσοῦν τῆς ἑλληνικῆς καὶ λατινιχῆς γλώσσης, 

θεολογίας τε καὶ μαθηματικῆς, ἱεροχῆρυξ, ἔμπειρος τῆς θείας 

γραφῆς, καὶ τῶν πατέρων τῆς ἐχχλησίας, ὧν τὰς θεοπνεύστους 

συγγραφὰς οὐ διαλείπει ἀνελίττων φιλοπόνως, καὶ ἅπερ ἐχεῖθεν 

ἐρανίζεται, χηρύττων χαὶ μετὰ ζήλου διδάσχων τοὺς χριστια- 

γοὺς ἐπὶ πνευματικῇ ὠφελείᾳ - ἀχροατὴς γέγονε πρῶτον τῶν 

ἐν Κωνσταντινουπόλει, εἶτα χαὶ τῶν ἐν ᾿Ιταλίᾳ χαθηγητῶν᾽ 

περιηγήσατο γὰρ πᾶσαν σχεδὸν τὴν Εὐρώπην. Πρὸς τοῖς ἄλ- 

λοις χαὶ χατὰ τοῦτο εὐτυχής, ὅτι πατριαρχεύοντος αὐτοῦ ἀνε- 

χαινίσθη χατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ὁ ἐν Ἱερουσαλὴμ. ἱερὸς ναός, 

καὶ τὸ τοῦ ἁγίου Τάφου χουθούχλιον, συναινέσει τοῦ χραταιο- 

τάτου βασιλέως τῶν ᾿Οθωμανῶν. Συνεγράψατο βιόλίον εἰσα-- 

Ὑωγικὸν εἰς τὴν Γεωγραφίαν, καὶ βιολίον τὸ περὶ τῶν ἐκχλη- 

'σιαστιχῶν ὀφφιχίων τῆς ἀνατολιχῇῆς ἐχχλησίας ἐπιγραφόμενον, 

ἀμφότερα τῇ χοινῶς ἐπιχωριαζούσῃ Γρχιχῶν διαλέχτῳ, ἀλλ οὐ- 

χὶ τῇ παλαιᾷ ἑλλήνων γλώσσῃ" καὶ τὸ μὲν γεωγραφικὸν τύ- 
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ποις ἐκδέδοται ἐν Παρισίοις, τὸ δὲ ἐν Βουχουρεστίῳ τῆς Οὐγ- 

γροδλαχίας. 

᾿Ιωάννης Νικόλαος υἱὸς ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μαυροχορδάτου, 

ὑψηλότατος πρίντζεπς πάσης Οὐγγροθλαχίας, ἀνὴρ σοφός, με- 

γαλοφυής, τὸν νοῦν γονιμώτατος, χαὶ ἐμθαθύνων εἰς τὰ ἐνδό- 

τερα τῆς φιλοσοφίας, μιμητὴς εἰς ἰδέχν λόγου τῶν παλαιῶν, 

χαὶ μάλιστα Πλάτωνος ἐραστής, ἀλλ᾽ ἀνιχνευτὴς καὶ τῶν νεῶ- 

τέρων χαὶ ἐπαινέτης, ἀδεχάστῳ νοὶ χαὶ ἄνευ προλήψεως ὁμιλῶν 
τ» .» ᾿, φῸῷ , ἢ γιὸ “ ὃς . , 

ταῖς ἐξαιρέτοις αὐτῶν βίόλοις, χαὶ ἐκ τῆς διηνεχοῦς ἀναγνώ- 

σεῶς, χαὶ βαθυτέρας μελέτης, πολλ᾽ ἄττα ἐπιχρίνων, νοῆσαί τε 

γὰρ τὰ χαίρια ἐπηθολώτατος, χαὶ ἀπαγγεῖλαι τὰ νοούμενα 

γλαφυρώτατος, σοφίας δ᾽ οὐ μόνον τῆς θύραθεν, ἀλλὰ καὶ τῆς 

ἱερᾶς δαημονέστατος" καὶ οὐ μόνον τὴν ἑλληνιχὴν φωνήν, ἀλλὰ 

χαὶ τῶν κατ᾽ Εὐρώπην ἐπιχωριαζουσῶν τὰς ἐξαιρέτους, λατινι- 

κήν, γαλλιχήν, ἰταλικὴν ἐπιτοσοῦτον ἐξέμαθεν, ὥστε εἴ τις 
" ’ “ ΡΟ ΘΕΑῚ ᾿ , 7 “ “- ᾽ 

ἀχούσειε τοῦ ἀνὸρὸς λατινιστὶ διαλεγομένου, φαίη ἂν τῆς αὐ- 

τῆς λαχεῖν πατρίδος τῷ Κικέρωνι, καὶ τοῖς κατὰ χρυσοῦν 
4. ὦ ᾽ Ὅ, , “ “Ὁ ᾽ »ὋῬ ᾿ " ,; 

αἰῶνα ἀνθήσασι" προσέτι τῆς τῶν ᾿Αράοων χαὶ Περσῶν γλώσ- 

σῆς εἰδήμων μέχρι θαύματος, ὥστε μυρίων ἐπαίνων ἠξιῶσθαι 

τοῖς ἐλλογίμοις τῶν ᾿Οθωμανῶν οὐ διαλείπει δὲ περιθάλπων 

πατρικῶς, καὶ μεγαλοπρεπῶς εὐεργετῶν τῶν νέων τοὺς παι- 
,ὔ ᾽ , " Ἂ, ᾿ ᾽ ᾿ὉΝ , ᾽ 

δείας ἀντιποιουμένους, καὶ τὸ πρὸς ἐπίδοσιν φιλότιμον αὐτῶν 

παντοδαποῖς ἐναύσμασι ἀναφλέγων, θεῖον ἔργον ἡγούμενος τὸ 

πλείονας τῶν ὁμοφύλων ἀνάγειν πρὸς τὴν δυνατὴν μίμησιν τῶν 

θεσπεσίων ἀρετῶν, αἷς χαταγλαΐζεται περιφανῶς ἡ αὐτοῦ ὑψη- 

λότης. Δεῖγμα δὲ λαμπρὸν τῆς τε σοφίας, καὶ τῶν ἀχηράτων 

αὐτοῦ ἀρετῶν ἡ περὶ τῶν Καθηκόντων συγγραφεῖσα βίδλος, ἐξ 

ἧς ὁστισοῦν νοὸς χαὶ κρίσεως ὀρθῆς εὖ ἥχων γνώσεται, ὡς ἐξ 

ὄνυχος τὸν λέοντα κατὰ τὴν παροιμίαν" συνεγράψατο δὲ χαὶ 

ἄλλα πολλά, οὐμενοῦν πολύφυλλα, ἀλλ ἐμοριθείᾳ καὶ βραχύ- 

τῆτι, διατρχανοῦνταλ τὸ πολυμχθὲς καὶ χατηχριδωμένον τοῦ 
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ἀνδρὸς ἐν παντὶ παιδείας εἴδει, χαὶ μάλιστα ἐν τῇ παραλλήλῳ 

ἀναθεωρήσει ἱερᾶς τε καὶ ἀορίστου ἀρχαιολογίας. 

Κάρωλος ὁ πρωτότοχος υἱὸς τῆς αὐτοῦ ὑψηλότητος, ἀ- 

ξιάγαστος μιμητὴς τῶν προγονικῶν ἀρετῶν, καὶ ἐν νεαρᾷ τ τὸ 
μι 

ἡλικία παντοδαπῇ μαθήσει: χοσμούμενος, ὃς νύκτωρ τε χαὶὲ 

μεθ᾽ ἡμέραν προσκείμενος τοῖς ἐξαιρέτοις τῶν βιόλίων, πολύ- 

χουν ἀπομάττεται παιδείας θησαυρόν" « 'Αμέραι δ᾽ ἐπίλοιποι 

μάρτυρες σοφώτατοι », φησὶν ὁ Πίνδαρος. 

Καλλίνικος ἐκ νήσου Νάξου μιᾶς τῶν Κυκλάδων, μητρο- 

πολίτης Ἡραχλείας, ἀνὴρ ἐλλόγιμος καὶ πολυμαθής, εἰδήμων 

[0] τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, π παιδευμένος τήν τε θύραθεν φιλοσο- 

φίαν χαὶ τὴν ἱερὰν θεολογίαν, οὐ διαλείπει μξλετῶν φιλοπόνως 

τὰς βίολους τῶν ἁγίων πατέρων τῆς ἐκκλησίας, καὶ κηρύττων 

ἀποστολιχῶς τὸν εὐαγγελιχὸν λόγον ἐσχολάρχησεν οὗτος ἐν 

Κωνσταντινουπόλει, πρὶν εἰς τὸ ἀρχιερατιχὸν προδιθασθῆναι 

ἀξίωμα. 

᾿Αθανάσιος ἐξ ᾿Αδριανουπόλεως, μητροπολίτης ᾿Αδριανου- 

πόλεως, ἀνὴρ εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, χαὶ τῆς ἐκκλη- 

σιαστιχῆς παιδείας, ἀκολουθίας, καὶ τάξεως ἔμπειρος - σπουδά- 

ζει χαὶ μελετᾷ μετὰ φιλοπονίας πολλῆς τὰς θείας καὶ ἱερὰς 

γραφὰς, κηρύττει χαὶ ἀναπτύσσει τὸν εὐαγγελιχὸν λόγον μετὰ 

πολλοῦ ζήλου χαὶ ἀγάπης. 

Διονύσιος Λέσθιος, μητροπολίτης ᾿Αμασείας, ἀνὴρ εἰδήμων 

τῆς ἑλληνιχῆς γλώσσης, καὶ τῆς ἐκχλησιαστιχῇς παιδείας, ἀ- 

χολουθίας, καὶ τάξεως ἔμπειρος: σπουδάζει χαὶ μελετᾷ μετὰ 

φιλοπονίας πολλῆς τὰς θείας χαὶ ἱερὰς γραφὰς, κηρύττει καὶ 

ἀναπτύσσει τὸν εὐαγγελικὸν λόγον μετὰ πολλοῦ ζήλου χαὶ 

ἀγάπης. 

᾿Ιγνάτιος ΔΛέσόιος, ὁ μητροπολίτης Ρόδου, ἀνὴρ εἰδήμων 

τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, καὶ τῆς ἐκχλησιαστικῆς παιδείας, ἀχο- 

λουθίας, καὶ τάξεως ἔμπειρος " σπουδάζει καὶ μελετᾷ μετὰ πολ- 
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“ 5 ε Α ᾽ 
λῆς φιλοπονίας τὰς θείας χαὶ ἱερὰς γραφὰς, χηρύττει καὲ ἀνᾶ- 

ἠ κ 

πτύσδει τὸν ἀπ αρῆον ν λόγον μετὰ πολλοῦ ζήλου χαὶ ἀγάπης. 

Σεραφεὶμ. ἐξ ᾿Αχαρνανίας, μητροπολίτης Δρύστρας, εἰδήμων 

τῆς ἑλληνιχῆς γλώττης, ἔμπειρος τῆς τε θύραθεν παιδείας χαὶ 

ς ρει ς ἀχολουθίας χαὶ τάξεως: σπουδάζει χαὶ͵ 

ας ἱερὰς γραφὰς, χη- 

ρύττει χαὶ ἀναπτύσσε: τὸν εὐχγγελιχὸν λόγον μετὰ πολλοῦ 

χῇ 

μελετᾷ μετὰ πολλῆς φιλοπονίας τὰς θείας 

ζήλου χαὶ ἀγάπης. 

ὁ Σωτήρης ᾿Αθηναῖος, μητροπ τολίτης Γάνου χαὶ “ 

γό 
γρηλθξίος 

Χώρας, ἀνὴ εἰδήμων τῆς τε ἑλληνιχῆῇς, λατινιχῆῇῆς, χαὶ ἰταλι- 

χῆς γλώσσης, πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν χαὶ τὴν καθ᾽ ἧ- 

παιδείαν, σπουδάζει χαὶ μελετᾷ φιλοπόνως τὰς θείας καὶ 

ς γραφάς, χηρύττει χαὶ ἀναπτύσσει τὸν εὐαγγελικὸν λόγον 

μετὰ πολλοῦ ζήλου χαὶ θερμῆς ἁ 

Νεόφυτος ἱερ ρομόναχος Νοταρᾶς Πελοποννήσιος, ἐπίτροπος 

τοῦ ἁγίου τάφου, καὶ ἀδελφὸς τοῦ μαχαριωτάτου πατριάρχου 

τῶν Ἱεροσολύμων χυρίου Χρυσάνθου ̓  ἀνὴρ εὐσεθεία χαὶ τρό- 

πὼν χρηστότητι φαιδρυνόμενος, ἐλλόγιμος καὶ φιλομαθὴς, φι- 

λόσοφος, θεολόγος χαὶ μαθηματικός, ἔμπειρος τῆς θείας γρα- 

φῆς᾽ μελετᾷ χαὶ ἀναγινώσχει τὰς ἱερὰς βίολους τῶν πατέρων 

τῆς ἐχχλησίας. 
Υ 

Δημήτριος Ἰουλιανὸς Βυζάντιος ἐξ εὐγενῶν προγόνων χα- 

ταγόμενος, μέγας λογοθέτης τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἁγίας 

ἐκκλησίας, ἀνὴρ ἐλλόγιμος καὶ πολυμαθής, εἰδήμων τῆς ἑλλη- 

γικχῆῇς καὶ λατινιχς γλώσσης. 

Σπαντωνῆῇς Βυζάντιος, μέγας χαρτοφύλαξ τῆς ἐν Κων- 

σταντινουπόλει ἁγίας ἐκκλησίας, ἀνὴρ ἐλλόγιμος, εἰδήμων τῆς 

ἑλληνικῆς διαλέχτου , πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν φιλοσοφίαν 

καὶ τὴν χαθ᾽ ἡμᾶς ἱερὰν θεολογίαν, ἔμπειρος τῆς ἐχχλησιαστι- 

κῆς ἀκολουθίας καὶ τάξεως ἐχρημάτισε χαὶ διδάσκαλος τῆς 

ἐν Κωνσταντινουπόλει σχολῆς. 



ΠΕΡῚ ΛΟΓΙΩΝ ΤΡΑΙΚΩΝ. 499 
Ω 

᾿Ιάχκωόος Μάνας ᾿Αργεῖος, ὕπατος τῶν φιλοσόφων τῆς ἐν 

Κωνσοταντινουπόλει ἁγίας ἐκκλησίας, ἀνὴρ σοφὸς χαὶ πολυμα- 

μαθὴς, πράξει καὶ θεωρίᾳ χοσμούμενος, δαχημονέστατος τῆς ἐλ- 

ληνικῆς διαλέχτου, χαὶ μιμητὴς εἰς ἰδέαν λόγου τῶν ἐξαιρέ- 

τῶν παλαιῶν ᾿Ελλήνων φιλόσοφος περιπατητιχὸς χαὶ τῶν τοῦ 

Αὐριστοτέλους δογμάτων χαθηγητὴς ἄριστος, χαὶ ὑπερασπιστὴ Ψ' 

ἀνένδοτος" ἔτι δὲ χαὶ τοῦ βάθους τῆς θείας γραφῆς, καὶ τῆς 

ἱερᾶς θεολογίας ἀνιχνευτὴς ἐμπειρότατος, μετὰ πολλῆς ἄχρι- 

θείας, εὐσεθοῦς τε χαὶ ὀρθοδόξου χρίσεως καὶ φρονήσεως μελε- 

τῶν ἰδίᾳ, χαὶ ἀναπτύσσων παρρησίᾳ τοῖς αὐτοῦ ὁμιληταῖς τὰ 

᾿θεολογιχὰ μαθήματα, ἀπώνχτο λίαν χατὰ τὴν τῆς παιδείας 

ἐπίδοσιν, ἐκ τῆς χρονίου συνδιατριοῆς χαὶ συνομιλίας τοῦ μα- 

χαρίτου αὐθέντου χυρίου ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μαυροκορδάτου, (ἅτε 

πελάτης ὧν τοῦ περιφήμου ἐχείνου οἴκου χαὶ παιδαγωγὸς τῶν 

λαμπροτάτων παίδων αὐτοῦ) καὶ πολλὰ ἐκ τῆς πολυχεύμονος 

ἐχείνης πηγῆς ἠρύσατο σοφίας νάματα, ὡς πολλάκις αὐτοῦ 

ἀκηκόαμεν ζώσῃ φωνῇ μαρτυροῦντος, ὅσοι γεγόνχμεν ἀκροχταὶ 

αὐτοῦ" χαὶ ἐν τῷ ἐπιταφίῳ δὲ εἰς τὸν υχκαρίτην λόγῳ, ταῦ- 

τὰ ταῦτα ὁμολογεῖ, ἔπαινον ἑαυτῷ καὶ κλέος ἐντεῦθεν οὐ τὸ 

τυχὸν ἡγούμενος περιποιεῖσθαι" ἐσχολάρχησε τῆς ἐν Κωνσταν- 

τινουπόλει σχολῆ:, μετὰ προθυμίας ἀόχνου, χαὶ φιλοπονίας ἀ- 

τρύτου ἀναπτύσσων τοῖς αὐτοῦ ὁμιληταῖς τὰ ἀχροαματικὰ τοῦ 

Αὐἰριστοτέλους, καὶ τὰ θεολογιχά. 

Νικόλχος Κομνηνὸς ὁ Παπαδόπουλος ἐκ νήσου Κρήτης, 

ἱερεὺς, ἀνὴρ σοφώτχτος χαὶ φιλομαθέστατος, φιλόσοφος, ρήτωρ 

καὶ νομικὸς καὶ θεολόγος, τῆς τε ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς καὶ 

ἰταλιχῆς διχλέχτου ἔμπειρος, οὐχ ἥττον δὲ χαὶ τῆς ἐχχλησια- 

στιχῆς ἱστορίας" ἐπέχει τὴν πρώτην χαθέδραν τῶν χαθηγητῶν 

τῆς περιφήμου ἐν Πατχθίῳ ἀκχδημίας τῶν διὸχσχόντων τοὺς 

ἐκχλησιαστικοὺς νόμους" εἰ δὲ μὴ ἐκεῖ τὰς διατριθὰς ποιεῖσθαι 

ἐχεχλήρωτο ὁ ἀνήρ, πολλῆς ἂν εἴη ὠφελείας πρόξενος τῷ γέ- 
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νει τῶν Ἑλλήνων τὰ τύποις αὐτοῦ ἐχδεδομένα συγγράμματα 

τοῖς πεπαιδευμένοις εἰσὶ γνωστά, καὶ οὐδενὸς λόγου δεόμενα. 

Δημήτριος Νοταρᾶς Πελοποννήσιος, ἀρχιατρὸς τοῦ ὑψηλο- 

τάτου ἡγεμόνος πάσης Οὑγγροθλαχίας, ἀνὴρ ἐλλόγιμος, εἰδύ- 

μὼν τῆς ἑλληνιχῆς, λατινικῆς χαὶ ἰταλιχῆς φωνῆς, πεπαιδευ- 

μένος τήν τε θύραθεν παιδείαν καὶ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς ἱεράν ἀχροα- 

τὴς γέγονε πρῶτον τῶν ἐν Ῥώμῃ εἶτα καὶ τῶν ἐν Παταδίῳ 

σοφῶν. 

Γεώργιος Σουγδουρῆς ἱερεὺς ἐξ ᾿Ιωαννίνων, ἀνὴρ ἐλλόγι- 

μος χαὶ πολυμαθής, εἰδήμων τῆς ἑλληνιχῆς, λατινιχῆῇς καὶ ἰτα- 

λικῆς γλώσσης, τῆς ᾿Αριστοτελιχῆς φιλοσοφίας ἔμπειρος, μᾶλ- 

λον δὲ χαὶ τῆς ἱερᾶς θεολογίας" ἠχροάσατο τῶν ἐν ᾿Ιταλίᾳ 

διδασχάλων" προέττη διὰ υαχροῦ χρόνου τῆς τῶν ᾿Ιωχννίνων 

σχολῆς, μετὰ πολλῆς ζέσεως ἀναπτύσσων τοῖς ἀχροαταῖς αὐὖ- 

τοῦ τὴν ᾿Αριστοτελιχὴν φιλοσοφίαν χαὶ τὴν θεολογίαν. Συνέ- 

γραψε λογικὴν σύντομον, καὶ συμφωνίαν τῆς παλαιᾶς χαὶ νέας. 

διαθήχης “ ἅ γε οὔπω τύποις ἐχδέδοται. 

᾿Αναστάσιος ἱερεὺς ἐξ ᾿Ιωαννίνων, ἀνὴρ ἐλλόγιμος καὶ πο- 

λυμαθής, εἰδήμων τῆς ἑλληνιχῆς χαὶ λατινιχῆς διαλέχτου, φι- 

λόσοφος ᾿Αριστοτελιχός, θεολόγος χαὶ μαθηματιχός, ἱεροχήρυξ 

τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἁγίας ἐχχλησίας. ᾿Εσχολάρχησεν ἐν 

τῇ σχολῇ τῶν ᾿ωαννίνων. Συνέγραψε ρητορικῆς ἐχθεσιν, ἣ οὔ- 

πω τύποις ἐχδέδοτα!:. 

Θωμᾶς ὁ Κατάνης Κρής, ἀνὴρ σοφώτατος χαὶ πολυμαθέ- 

στατος, εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς, λατινιχῇς καὶ ἰταλιχῆς φωνῆς, 

φιλόσοφος, ρήτωρ, θεολόγος, μαθηματικός " ἐχρημάτισε καὶ χκα- 

θηγητὴς ἐν τῇ φιλοσοφίᾳ τῆς ἐν Πχταδίῳ περιφήμου ἀκαδημίας. 

᾿Ιωάννης Χαλχεὺς Μοσχοπολίτης ἱερεύς, ἀνὴρ σοφὸς καὶ 

πολυμαθής, εἰδήμων τῆς ἑλληνιχῆς, λατινικῆς χαὶ ἰταλικῆς 

γλώσσης, φιλόσοφος ᾿Αριστοτελικός, καὶ θεολόγος, ἱεροχήρυξ “ 

ἐσχολάρχησεν ἐν τῷ Φλαγγινιανῷ φροντιστηρίῳ ἱἙνετίησι. 
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᾿Αντώνιος Κατήφορος ἱερεὺς Ζακύνθιος, ἀνὴρ ἐλλόγιμος 

χαὶ πολυμαθής, εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς, λατινιχῆς χαὶ ἰταλι- 

χῆς διαλέχτου, πεπαιδευμένος τὴν φιλοσοφίαν οὐ μόνον τὴν 

Αὐριστοτελιχῆν, ἀλλὰ χαὶ τὴν τῶν νεωτέρων, οὐχ ἥττον δὲ 

καὶ τὴν ἱερὰν θεολογίαν, ἔμπειρος τῆς θείας γραφῆς, ἱεροχή- 

ρὐξ: ἐχρημάτισε διδάσκαλος τοῦ Φλαγγινιανοῦ φροντιστηρίου 

Εἱνετίῃσι. 

Γεώργιος Πατούσας ἱερεὺς ᾿Αθηναῖος, ἀνὴρ ἐλλόγιμος, πε- 

παιδευμένος τήν τε θύραθεν φιλοσοφίαν, χαὶ τὴν ἱερὰν θεολο- 

γίαν, ἔμπειρος τῆς θείας γραφῆς, εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς, λα- 

«ἰνιχὴς χαὶ ἰταλιχῆς γλώσσης" σχολαρχεῖ τανῦν τοῦ Φλαγγι- 

νιανοῦ φροντιστηρίου ᾿Ἐνετίῃσι. 

᾿Αντώνιος Στρατηγὸς Κερχυραῖος, χαθηγητὴς τοῦ ἐν Πα- 

ταδίῳ Κουτουνιανοῦ φροντιστηρίου, ἀνὴρ ἐλλόγιμος, πεπαιδευ- 

μένος τήν τε θύραθεν φιλοσοφίαν, χαὶ τὴν ἱερὰν θεολογίαν, εἰ- 

δήμων τῆς ἑλληνιχῆς, λατινιχὴῇς χαὶ ἰταλιχῆς γλώσσης. 

Μακάριος ἱεροδιόχονος ἐκ νήσου Πάτμου, ἀνὴο εὐσεθείᾳ, 

καὶ ὁσιότητι βίου σεμνυνόμενος, δοφὸς χαὶ πολυμαθής, εἰδήμων 

τῆς τε ἑλληνικῆς χαὶ λατινιχῆς γλώσσης, πεπαιδευμένος τήν 

τε θύραθεν φιλοσοφίαν, χαὶ τὴν ἱερὰν θεολογίαν, ἱεροκήρυξ" 

μελετᾷ χαὶ ἀναγινώσχει ἐν τῇ περιφήμῳ μονῇ τῆς νήσου 11α- 

τβου τὴν ἱερὰν γραφήν, καὶ τοὺς πατέρας τῆς ἐκκλησίας, ἔξω 

τῶν βιωτιχῶν θορύδων γινόμενος. 

Μεθόδιος ᾿Ανθραχίτης ἱερομόναγος ἐξ ᾿Ιωαννίνων, ἀνὴρ 

σοφὸς χαὶ πολυμαθής, φιλόσοφος, θεολόγος, καὶ μαθηματικός, 

εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς, λατινιχῆς χαὶ ἰταλιχῇς γλώσσης, ἔμ.- 

πεῖρος τῆς θείας γραφῆς, χαὶ ἱεροκήρυξ " ἠχροάσατο χαὶ τῶν 

ἐν ᾿Ιταλίᾳ σοφῶν, πολλοὺς ἐχεῖσε διατρίψας χρόνους " συνέγραψε 

χοινῇ διαλέκτῳ βιόλίον ἐπιγραφόμενον, Βοσχὸς λογικῶν προθά- 

τῶν, ὃ καὶ τύποις ἐκδέδοται Ἐνετίῃσι. 

Μητροφάνης Γρηγορᾶς Δοδωναῖος ἱερομόναχος, ἀνὴρ ἐλλό- 
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γιμος, εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς διχλέχτου, πεπ αιδευμένος τήν 

τε θύραθεν, καὶ τὴν χαθ᾽ ἡμᾶς ἱερὰν παν ποιητὴς χαὶ 

ἱεροκήρυξ - ἀναγινώσχει καὶ μελετᾷ τὰς θείας γραφάς, καὶ τὰ 

τῶν πατέρων τῆς ἐχχλησίας ἱερὰ συγγράμματα. 

᾿Αναστάσιος Γόρδιος, ἱερομόναχος ἐξ ᾿Ακαρνανίας, ἀνὴρ 

ἐλλόγιμος καὶ πολυμαθής, εἰδήμων τῆς ἑλληνιχῆῇῆς χαὶ λατινι- 

χῆς γλώσσης, πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν παιδείαν, καὶ τὴν 

ἱερὰν θεολογίαν, ἱεροκήρυξ" ἠχροάσατο χαὶ τῶν ἐν ᾿Ιταλίᾳ σο- 

φῶν μελετᾷ καὶ ἀναγινώσχει τὰς θείας γραφάς, βίον ἥσυχον 

χαὶ ἀθόρυθον μετερχόμενος. 

᾿Αναστάσιος ἐχ Νχούσης τῆς χχτὰ τὴν Μαχεδονίαν, ἀνὴρ. 

σοφὸς καὶ πολυμαθής, φιλόσοφος, θεολόγος, καὶ ρήτωρ εὐδόχι- 

μος, εἰδήμων τῆς ἑλληνιχῆῇῆς καὶ λχτινιχὴς χαὶ ἑθραϊχῆς δια- 

λέκτου᾽ περιηγήσατο πᾶσαν σχεδὸν τὴν Εὐρώπην. 

᾿Ιωάννης Θεσσαλονιχεὺς, ἀνὴρ ἐλλόγιμος, εἰδήμων τῆς ἕλ- 

ληνιχῆῇς γλώσσης, χαὶ τῆς λχτινιχῇς δὲ οὐχ ἄπειρος, πεπαι- 

δευμένος τήν τε θύραθεν φιλοσοφίαν, καὶ τὴν ἱερὰν θεολογίαν" 

σχολαρχεῖ τανῦν ἐν τῇ σχολῇ τῶν Θεσσαλονιχέων. 

Γεώργιος Τραπεζ ζούντιος, διδάσκαλος τῆς ἐν Βουχουρεστίῳ 

ἡγεμονικῆς σχολῆς, ἀνὴρ ἐλλόγιμος, πεπαιδευμένος τήν τε θύ- 

ραθεν φιλοσοφίαν, καὶ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς ἱὮ ἱερὰν θεολογίαν, εἰ- 

δήμων τῆς ἑλληνικῆς γλώττης ἀναπτύσσει μετὰ πολλῆς φι- 

λοπονίας τοῖς αὐτοῦ μαθηταῖς τὰ ἀχροαματιχὰ τοῦ ᾿Αριστο- 

τέλους. 

᾿Αγάπιος ᾿Ιθαχήσιος ἱερομόναχος, ἀνὴρ εὐσεθείᾳ, καὶ βίου 

καθαρότητι ἐμπρέπων, τοῦ χόσμου χαὶ τῶν ἐν χόσμῳ τερπνῶν 

ἀμέτοχος, καὶ λίαν ὀλίγωρος, εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, 

πεπαιδευμένος τήν τε θύραθεν παιδείαν, καὶ τὴν ἱερὰν θεολο- 

γίαν, ἐμπειρότατος τῆς θείας γραφῆς, χαὶ τῶν πατέοων τῆς 

ἐχχλησίας, χήρυξ τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου, χαταρτίζων πρὸς εὐ- 

σέθειαν καὶ πολιτείαν θεάρεστον τοὺς ἀχροατὰς αὐτοῦ. 
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Φιλόθεος Παργινὸς ἱερομόναχος, φίλος τοῦ εἰρημένου ᾿Αγα- 

πίου χαὶ κατὰ πάντα ἐφάμιλλος. 

Γρηγόριος ἱερομόναχος Θεσσχλονιχεύς, ἀνὴρ ἐλλόγιμος, 

εἰδήμων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, πεπαιδευμένος τήν τε θύραθε 

φιλοσοφίαν, χαὶ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς ἱερὰν θεολογίαν ἔστι δὲ χαὶ 

ἱεροχήρυξ. 

Ἔτει σωτηρίῳ αᾧκχ α΄. ἐν μηνὶ ᾿Ιουνίῳ. 

Ἀξθηζοε 



ΖΕῚ. 

ΒΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ͂ ΠΑΤΜΙΟΥ͂. 

Πρὸς τὸν ὑψηλότατον χαὶ εὐσεδέστατον αὐθέν- 

τὴν χαὶ ἡγεμόνα πάσης Οὐγγρούθλαχίας κύριον 

χύριον Ἰωάννην Κωνσταντῖνον Νιχολάου βοε- 

Θόδαν διήγησις πάνυ συνοπτιχὴ τοῦ σοφωτά- ὯΥ 
του καὶ ἀοιδίμου διδασκάλου κυρίου Μακαρίου 

σ 

α 
“- ν» , ͵ὔ "- .] 

τοῦ ἐκ Πάτμου νήσου, συντεθεῖσα παρὰ τοῦ 

χ Ο᾽ 
, Ν "ὦ ἊΝ . 

σοφολογιωτάτου διόασχάλου τῆς ἐν Βουχουρε- 

στίῳ φιλοσοφιχῆῇς σχολῆς κυρίου κυρίου ᾿Αλε- 

ξάνδρου τοῦ ἐκ Τυρνάδου τῆς Θετταλίας. 

Ἔπεί με ἡ φιλόμουσος αὐτῆς καὶ φιλάρετος διάθεσις, ὑ- 

ψηλότατέ ὑου χαὶ εὐεργετιχώτ τέ μοι αὐθέντα, καὶ ἡγεμόνων 

ἀγλαάϊΐϊσμα, τὸν τοῦ σοφωτάτου μου χαὶ ἀοιδίμου διδασχάλου 

χυρίου Μακαρίου βίον ὑποτυπώσασθαι ἐν συνόψε: ἐχέλευσε, καὶ 

τοῦ ἔργου ἐπιλαθέσθαι χατοχνοῦντα, ἅτε δὴ ὄντος ὑπὲρ τὴν 

ἐμὴν δύναμιν, τὰ μέγιστα κατηνάγκασε, διὰ τὴν πρὸς τὸν 

ἄνδρα αὐτῆς ἄκραν εὐλάδειαν, διά τοι ταῦτα κἀγὼ ὁ ἐλάχι- 

στος αὐτῆς δοῦλος, ἄχων μὲν ἄκων, ἀλλ᾽ ἡψάμην τοῦ προστάγ- 
ε λί ͵ τ “ κ "θ᾽ ε ᾿ δεῖ ὑθ᾽ ε μᾶτος, ὡς λίαν μέντοι ἀχροθιγῶς, οὔθ᾽ ὡς γὰρ δεῖ, οὐθ᾽ ὡς 

ΕΣ » ὅω «“ »ΩΡ 5 ᾽ “ὦ ε ε , γ ᾿ ἍἋ Μ 

ᾧετο αὐτῆς ὕψος, οὐθ᾽ ὡς ἀπαιτεῖ ἡ ὑπόθεσις“ ἧ γὰρ ἂν ἔδει 

με γλῶτταν ἔχειν καὶ νοῦν χαὶ διάνοιαν τοῦ περὶ οὗ ὁ λόγος" 

πῶς χαὶ γὰρ ἂν ἐξαρχέσειεν ἢ ἐμὴ ἀμάθεια ἐς τοσοῦτον ἀρε- 
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τῶν ὅμιλον, ὑπὲρ ἁ χοιθμὸν ὄντα, χαὶ οὐχ ὅπως ἐμοί, ἀλλὰ καὶ 

οἷς λόγος ὁ βίος δυσεπιχείρητον ; 

Διηγήσομαι τοίνυν οὐχ ἅπαντα τἀνδρὸς τὰ πλεονεχτήμα- 

τα, τοῦτο γὰρ πάντῃ ἀνέφικτον, ἀλλὰ βραχέ᾽ ἄττα, καὶ τού- 

τῶν ὅσα περιφέρω τῇ μνήμῃ, ἵνα χὰἂν ἐξ ὄνυχος ὁ λέων γνω- 

σθείη τὸ δὴ δε) όμιενον 

Ὅτι μὲν οὖν ἐξ ἁπαλῶν «ὀνύχων τὴν πατρίδα. καταλιπὼν 

ἔρωτι 1 παιδείας ἀπῆρεν εἰς βασ σιλεύουσαν, χαὶ ὅτι χατὰ μικρὸν 

αὐτῷ συνηύξανε τῇ ἡλικίᾳ καὶ ἡ ἐπίδοσις, τῷ τοῦ σοφωτάτου 
, ’, Ἂ ᾽ »Ρ ἐν» ι τ 

διδασχάλου φροντιστηρίῳ χυρίου ᾿Ιχκώοου θαμίζοντι, καὶ ὅτι 

ἀτρύτους πόνους χατεοάλετο, συνδιημερεύων τε χαὶ διανυχτε- 

ρεύων τοῖς τῶν σοφωτάτων ἀνδρῶ ν πονήμισι, τούς τε ξυμφοι- 
4 "» , 

τῆητὰς αὐτοῦ ἐχ πολλοῦ το περιόντος παρευδοχίμιησε, τοὺς ῦ 
" κ᾿ ἘΕ ΄ὕὔ » ᾿ τὶ ε , 

μὲν νοὺς ὀξύτητι, τοὺς δὲ τῇ φιλοπονίᾳ, ἔστι δὲ οὗς ἑκατέρᾳ, 
- 5 ’ ᾿ . 

πᾶσι πάντων ἐχράτει, χαὶ ὅτι φύσις χαὶ τέχνη" τοσοῦτον -- χα 

αὐτῷ συνέδραμον, ὡς οὐδενὶ θάτερον, χαὶ μὴ ὅτι γε τῇ ἑλλη- 

γίδι, ἀλλὰ χαὶ τῇ λατινίδι διχλέχτῳ ἐς ἄχρον ἐξήσκητο, μου- 

σικῆῇς τ᾽ ἐντελοῦς ἐγχρατὴς ἐγένετο, καὶ ὅσον τάχος εἰς τὰ τῆς 

φιλοσοφίας ἀναχτόρια, χαὶ τὸν ᾿Ελιχῶνα τῶν μουσῶν, χαὶ τὸ 

τῆς θεολογίας ὕψος ἀνελήλυθε, παντὸς εἴδους παιδείας τῆς τε 
᾽ 

θύραθεν χαὶ τῆς χαθ᾽ ἡμᾶς γεγονὼς ἐνδιχίτημια, καὶ ὅτι ἀρχι- 
Δ διάχονος τοῦ τότε ἁγίου Νιχομηδείας ἐχρημάτισε, καὶ πολλά- 

κις αὐτῷ παραγωρῆσαι τοῦ θρόνου θιόσας ὁ γέρων αὐτοῦ οὐκ 
7 » 5» ᾽ » -“- 

ἔπεισεν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ μυριάκις εἰς τὴν ἐνεγχοῦσαν ἐπανα- 

χάμψαι θελήσαντι οὐχ ἐπέτρεψε, τοιούτου σοφοῦ ἀνδρὸς τὴν 
3 Ζ Α 3 ,ὔ - ΕΣ 

ἀπουσίαν μὴ ἀνεχόμενος" ταῦτά φημι καὶ τὰ τούτοις ἐφάμιλ- 

λα παρήσω τόγε νῦν ἔχον ὡς οὐχ εὐάριθμα. 

᾿Αγῶνας δὲ οὺς ὑπέμεινε μετὰ τὸ ἐπανιέναι εἰς τὸ τῆς 
,ὕ »᾿ - ενΟ. ὦ 5» πατρίδος φίλον ἔδαφος, τούς τε θρομδοειδεῖς ἱδρῶτας καὶ ἀκα- 

μάτους πόνους, ὑπὲρ τῆς τῶν μαθητῶν εὐδοχιμήσεως, χαὶ τοῦ 

πολυπλασιάσαι τὸ τάλαντον, ὅσους τε τῶν φοιτητῶν τοῦ πο- 



ρη τ " , νὰν 

δ06 ΒΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ͂ ΠΑΥΜΙΟΥ. 

θουμένου εἰς πέρας ἤγαγεν, οὐ μόνον πρὸς παιδείαν, ἀλλὰ χαὶ 
“- -“ τΝ 5» Ω “} , ἣΝ Ν 

πρὸς πᾶν εἶδος ἀρετῆς ἐπαλείφων ἅπαντας διὰ τῆς ἀπαύστου 

αὐτοῦ διδασχαλίας χαὶ εἰσηγήσεως, τύπον ἑαυτὸν χαὶ ὑπο- 
᾿ 

γραμμὸν ἀρετῆς χαὶ σοφίας πᾶσι παρεχόμενος, διδάσχων μὲν 
᾿ ἢ τ δὲ ῃ ἣΝ ὃ , Ἂ ᾿ “- Η « , τὰ πραχτέα, ποιῶν δὲ τὰ διδασκόμενα, καὶ τοῦτο ἐν οἱᾳδή- 

ποτς διαθέσει, χαὶ ἐν χρόνῳ παντί, κλινήρης, ὑγιής, ἐν γήρᾳ, 

ἐν νεότητι, ἐν νυχτί, ἐν ἡμέρᾳ, πάντα χάλων χινῶν τὸ τοῦ 
ΣΝ 

μοὶ Ὁ} 
Ο. 

ἀν. 

"ἢ λόγου, ἵνα τοὺς πάντας χε χαὶ ταῦτα πάντα παρίημι, 
- « 

οὔτε γὰρ ληπτὰ ἀριθμῷ, καὶ λόγῳ χκαθυποόληθῆναι ἀμήχανον. 

᾿Αλλὰ χαὶ τὸν τρόπον ἐὰν: ὃν ἀπὸ τοῦ γέροντος αὐτοῦ 

ἀνεχώρησεν οὐκ ἄχαρι διηγήσασθαι" ἐν μιᾷ γὰρ τῶν ἡμερῶν 
ξ 

προσελθὼν αὐτοῦ τῷ γέροντ τι ἔφη: τοσαῦτα ἔτη δουλεύσας σοι, 

πάντως γε δυοῖν θάτερον, ἢ ἀρεστός, ἢ μή σοι ἔδοξα εἰ μὲν 

τὸ πρῶτον, πλήρωσον κἀυτός μοι τουτὶ τὸ ζήτημα, καὶ ἐπά- 

χουσόν μου τῆς δεήσεως διὰ τὴν τοσαύτην μου πιστὴν καὶ 

ἀρεστὴν ἐξυπούργησιν, χαὶ πρὸς τὴν ἐμὴν πατρίδα ἐπχνελθεῖν 

μοι ἐπίτρεψον- εἰδὲ τὸ δεύτερον, τί με κωλύεις τὸν ἀπαρέ- 

σχοντα; εἰς οὐδὲν γάρ σοι ὁ ἀπαρέσχων ὀνήσιμος, μάλιστα δὲ 

χαὶ ἀποθλητέος. Τοιούτῳ διλήμματι ἀναχωρῆσαι ἀδείας ἔτυχε. 

Τὸν δὲ βίον αὐτοῦ τὸν ὑπὲρ ἄνθρωπον χαὶ ἰσάγγελον, 

τὸ περὶ τὴν ἐγχράτειαν ἀπαράμιλλον, τὸ ἐν ἀγρυπνίαις παν- 

νύχιον, τὸ πρὸς τοὺς πάντας φιλόστοργον, τὸ ἐν ταπεινότητι 

χριστομίμητον, τὸ ἐν προσευχαῖς τύντονον, τὸν εἰς τὰ θεῖα 

ζλον, τὴν τῆς σαρχὸς χαθαρότητα, τὸ ἐν πᾶσι νηφάλιον, τὸ 

πρὸς τοὺς παραπιχραίνοντας ἀμνησίχαχον, τὴν τοῦ θυμοῦ με- 

τάθεσιν εἰς ἄκραν πραότητα, τὸ ἐν λόγοις ὑψηλόν, τὸ ἐν ἔρ- 

γοις θαυμάσιον, τὴν περὶ τὴν δίχιταν ἐσχάτην λιτότητα, τὸ 

περὶ τὴν ἀκτημοσύνην ἑχούσιον, τὴν ἐν ἐλέει δαψίλειαν, τὸ 

περὶ τὸν τρίθωνα εὐτελὲς χαὶ φιλόσοφον, τὴν περὶ τὰ ἤθη 

χρηστότητα, τὸ ἐν πᾶσιν ἀπέριττον, ταῦτα δὴ πάντα χαὶ τὰ 

τούτοις ἀδελφά, τίς ἂν τῷ λόγῳ διελθεῖν ἐξισχύσειεν; εἰς αὐ- 
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τὴν γὰρ ἀνέδραμε γιγαντιχίῳ τινὶ καὶ ἡρωϊχῷ τῷ φοονήματι 

τῶν ἀρετῶν τὴν ἀχρόπολιν, καὶ εἴπερ τις ἄλλος πράξει καὶ 

θεωρίᾳ ὑπερέλαμψε. 

ἽΑπαντα ταῦτα, ὡς ἔφθην εἰπών, σιωπῇ τιμήσας, ἵνα μὴ 

χκαθυύδρίσω τῇ ἐμὴ ἀμαθείᾳ τὸν ἥρωα, ὅσα περ τοῖς μαθηταῖς 

αὐτοῦ παραινῶν ἐνίοτε ἔλεγε διηγήσομαι, καὶ τούτων τὰ 

πλεῖστα παραλιπὼν διὰ τὸ εὐσύνοπτον. 

Συνεχῶς λέγειν ἐφίλει τοῖς μαθηταῖς, φεύγετε τὴν ἀρ- 

γίαν, διδάσχαλος γὰρ αὕτη πάσης καχίας. 

Τοὺς δεισιδαίμονας ἔλεγε μήτε μιμητέον, μήτε μεμπτέον" 

καθάπερ γὰρ τῆς σωφροσύνης ἀρετῆς οὔσης καὶ μεσότητος, τὰ 

δύο σὐτῆς ἄχρα, ἡ ὑπερθολή φημι χαὶ ἡ ἔλλειψις, ἡ ἀκολασία 

δηλονότ', χαὶ ἡ ἠλιθιότης ὡς κακίαι διχδάλλονται, χεῖρον ὅμως 

ἡ ὑπερθολὴ τῆς ἐλλείψεως, καὶ παγχάχιστον, ἡ ἀχολασία δη- 

λαδὴ τῆς ἠλιθιότητος, τί γὰρ ἂν χαὶ πάθοι χαχὸν ὁ περὶ τὴν 

σάρχα, ἠλίθιος; κρεῖττον γὰρ ἀναισθησίαν νοσεῖν περὶ τὰ ἀφρο- 

δίσια ἢ ἀσέλγειαν, οὕτω καὶ τῆς προσηχούσης εὐλαθείας περὶ τὰ 

θεῖα ἀρετῆς οὔσης, δεισιδαιμονίχ καὶ ἀνευλάθειχ τὰ ἄκρα ὄντα 

τυγχάνουσιν, ὧν τὸ μέν ἐστιν ὑπερθολὴ τὸ δ᾽ ἔλλειψις" κάλλιον 

γὰρ δεισιδαιμονίαν νοσεῖν τινα περὶ τὰ θεῖχ ἢ ἀνευλαύδειαν. 

Τὰ τῶν ἁγίων πατέρων συγγράμματα τιμιώτερχ εἶναι 

ἔλεγε τῶν ἱερῶν αὐτῶν λειψάνων: τὰ μὲν γὰρ τοῦ νοὸς χινή- 

ματα, τὰ δὲ τοῦ σώματος σύνδεσμοι, χαὶ τὰ μὲν τῆς θεωρίας 
Ἔ 

αὐτῶν γνωρίσματα, τὰ δὲ τῆς πράξεως: ὅσῳ τοίνυν ὁ νοῦς ῃ 

» 

τοῦ σώματος τιμχαλφέστερος, καὶ ἡ θεωρία τῆς πράξεως (ἡ μὲν 

γὰρ τελείων ἔργον, ἡ δὲ πρᾶξις πλειόνων κατὰ τὸν θεολόγον 

Γρηγόριον) τοσούτῳ καὶ τὰ τῶν ἁγίων συγγράμματα τῶν σφῶν 

αὐτῶν ἱερῶν λειψάνων εἰσὲ τιμιώτερα. 

Μέγιστον χοαχὸν τὴν κατάχρισιν εἶναι ἔλεγεν, ὡς χκατα- 

χρίσεως πρόξενον, κατὰ τὸ δεσποτικὸν λόγιον, μὴ χρίνετε ἵνα 

ἡ χριθῆτε. 
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Τὴν ἀρετὴν ὑπερεπαινῶν, χαὶ τὴν χαχίαν χαταμεμφόμε- 

γος, τοὺς μὲν ἀρετῇ διαπρέποντας ἐγχωμίων στέμμασιν ἔστεφε' 

τοὺς δ᾽ ὅσοι χηλῖσιν ἁμαρτίας κατάστιχτοι, μομφῆς λοιδορίαις 
, οὐχ ἔπλυνε, παρήνει δὲ αὐτοῖ; τὰ εἰχότα ὡς οἷόν τε, ἀμέσως 

τε χαὶ ἐμμέσως, τοῖς μὲν διὰ λόγου, τοῖς δὲ καὶ διὰ γραμ- 

μάτων" ἠλέει τούτους καὶ ᾧχτειρε, καὶ τοῦ χυρίου ἰδίᾳ μετὰ 

δαχρύων ἐδέετο ἵν᾿ αὐτοῖς ἐπιστροφήν τινα δῷ ἀπὸ τῆς πονὴς 

ρίας" πρὸς δὲ τοὺς χαταγινώσκοντάς τινος μοχθηρίαν ἔλεγε, μὴ 

Ἀρῖνε ἄνθρωπε, οἰχέτην ἀλλότριον" ἢ οὐχ ἐνδέχεται μεταμελη- 

θέντα αὐτὸν σωτηρίας τεύξασθαι; αἱ τότε ἐχεῖνος μὲν ὑπὲρ 

τῆς αὐτοῦ μεριμνήσχς ἁμαρτίας, τὴν ἀπὸ τῆς υετανοίας ὄνη- 

σιν ἐχαρπώσατο, σὺ δὲ τῆς τοῦ ἀθυρώτου σου στόματος τυχὸν 

ἐρεσχελίας, ἣν τοῦ ἀδελφοῦ σου κατέχεας ἐπ πιλαθόμενος, ἢ τῆς 

διὰ μετανοίας αὐτῆς διορ θώσεως ἀμελήσας, ὡς δῆθεν σμικρᾶς 

χαὶ εὐσυγγνώστου χαχίας οὔσης, ἢ χαὶ τοῦ μετανοῆσαι προεχ- 

- 
μετρήσας τὸ ζῆν, τὴν ἀπὸ τῆς χαταχρίσεως δίχην ἐχέρδανας" 
5“ ᾽ , - ἣΝ 

ἀλλ εἴτε χαὶ συνθείη ὁ διχοχλλόμενος, ε 
Μ ’ ᾿ , 

ἴτε μή, σὺ πάντως 
, 

διωχθήσῃ καταχρίσεως" πρὸς τούτοις ἐνδέχεται μὴ εἶναι τὸν 

ἐγχαλούμενον οἷον αὐτὸς εἶναι φής, καὶ τότε οὐ μόνον ὡς 

φιλεγχλήμων, ἀλλὰ χαὶ ὡς συχοφάντης χκαταχριθήσῃ ἀλλὰ 

δοτέον σ:ε ἀληθεύειν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις χατὰ τοῦ ἀδελφοῦ 

σου, χαὶ οὕτως ἄξιος εἶ χχταχρίσεως" χαὶ πειθέτω σε Χὰμ ὁ 

διχθολὴ διὰ τὴν τοῦ Νῶε, ἀληθεύσας μὲν ἐπὶ τῇ τοῦ πατρὸς 
ε δὰιἊ 5 “ὦ -Ὁ 

γύμνωσιν, ὡς πατραλοίας δὲ ἀραῖς καθυπ ποοληθεὶς πατριχαῖς. 

Διὰ τιμῆς ἄγειν χαὶ πείθεσθαι πάντας χρῆναι ἔλεγθ᾽ τῶν 

ἀρχόντων οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς, ἀλλὰ χαὶ τοῖς σχολιοῖς χατὰ 
᾿ ᾽ 7 ι ᾿ ᾿ εἰ 9 »;, " ι -“ 

τὸν Απόστολον, χαὶ οὐ μόνον τοῖς εὐσεθέσιν, ἀλλὰ χαὶ τοῖς 

ἀσεθέοσι. Οἷς γὰρ θεὸς οἷδε χρίμιασιν, εἴτε δηλονότι χατὰ θείαν 
ΕῚ 

θέλησιν, εἴτε χατὰ ἐμ ἢ οὴσ εἴτε χατὰ κρρνόλον, τοῖς 
» 

τοιούτοις τὸ ἄρχειν ἐπιτέτραπται, οὐ γογγύς ζειν σε δεῖ, δυσφο- 

ροῦντόά τε καὶ ἀνυποτακτοῦντα τῇ τούτων ἀρχῇ, ἀλλ᾽ ὑπεί- 
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χειν αὐτοῦ τοῖς προστάγμασιν, ἐχτὸς μόνον τῶν κατὰ ψυχὴν 

βλάθην φερόντων, ἀρετῆς γὰρ χαὶ πίστεως προκινδυνεύειν ἀ-- 

γάγκη χαιροῦ χαλέσαντος. 

Τὴν παρθενίαν ὑπερεπήνει, οὗ εἰς ἀπόδειξιν πρὸς τοῖς 

ἄλλοις χαὶ τοῦτο ἔλεγεν" ὁ δεσπότης ἡμῶν ᾿Ιησοῦς “Χριστὸς τὸ 

τιμαλφέστατον αὐτοῦ χαὶ ποθεινότατο; χειμήλιον, τὴν ὑπέ- 

ρᾶγνον αὐτοῦ λέγω μητέρα καὶ παναγίαν παρθένον, οὐδὲν ἄλλῳ 

ἐπὶ σταυροῦ εἰς ἐπίσκεψιν ἐπιστεύσατο, εἰ μὴ τῷ παρθένῳ 

μαθητῇ ᾿Ιωάννῃ διὰ τὴν τῆς παρθενίας χαθαρότητα - καὶ τὸν 

μὲν παρθενεύοντα, ὑπὲρ φύσιν ζῶντα χαὶ ἀγγέλοις ἐκάλει: συν- 

διαιτώμενον " τὸν δὲ νομίμῳ γυναικὶ ὁμιλήσαντα, κατὰ φύσιν 

βιοῦντα : τὸν δὲ πορνεύοντα παρὰ φύσιν ζῇν ἔλεγε, καὶ τῶν 

ἀλόγων, ἅ τε δὴ κατὰ φύσιν χἀχείνων ζώντων, ἀλογώτερον 

προσηγόρευε, συνῳδὰ τοῖς τῷ μεγάλῳ ᾿Αθανασίῳ εἰρημένοις 

φθεγγόμενος τελευταῖον περὶ τῆς παρθενίας ἔλεγεν, ὁ δυνάμε- 

γος χωρεῖν χωρείτω. 

Παρεχδάσεις ἀεὶ ἐποίει ἐπὶ τῆς τῶν υαθημάτων παρα- 

δόσεως, πρὸς ἀρετὴν ἐπαίρων τοὺς μαθητιῶντας διὰ τῆς πα- 

ρεχθάσεως, πᾶν νόημα εἰς Χριστὸν αἰχμαλωτίζων κατὰ τὸν 

Αἰ πόστολον. 

Πολλάκις τῶν μαθητῶν ὅσοι ἐν τῇ ᾿Αποχαλύψει κατῴ- 

χουν, ἔνθα χαὶ ὁ διδάσχαλος, ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει δανυχτερεύον- 

τες, ἤχουσαν αὐτοῦ λέγοντος ἐν τῷ χατιέναι εἰς γαὸν ἀπὸ τοῦ 

οἰκιδίου πρὸς τὸν ὄρθρον, τό, δόξα σοι ὁ θεός! ἀτενίζων γὰρ, 

ὡς ἐγῷμαι, εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ τὴν διάφορον ποικιλίαν τῶν 

ἀστέρων θεώμενος χαὶ λαμπρότητα, ἐδόξαζε τὸν δημιουργόν - 

χαὶ ἄλλοτε γὰρ τουτὶ λέγειν εἰώθει, φέρων συνεχῶς διὰ γλώτ- 

τῆς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 

Τοῖς τοῦ θεοῦ λειτουργοῖς καὶ ἱερεῦσι μεθ᾽ ὅσης αἰδοῦς 

χαὶ εὐλαδείας ἐφέρετο, ὑπὲρ τὸ ἀγγελικὸν ἀξίωμα τὴν ἱερω- 

σύνην εἶναι ἀποφαινόμενος: ὅπου γὰρ ἐκεῖνοι παραχῦψαι φρίτ- 



ΠΟ ν- ΒΙῸΣ ΜΆΚΑΆΑΡΤΟΥ ΠΑ ΜΊΙΟΘΎΥ.: 
- " “ πὰ 4 » , ΄, [3 ι ᾽, 

τουσιν, ἐχεῖσε οἱ ἱερεῖς μελίζουσιν, ἐσθίουσί τε χαὶ πίνουσι, τὸ 
, , - ρ2 ᾿ς τ τ “οι ΄ ε 

πανάγιον λέγω σῶμα καὶ πανάχραντον αἷμα τοῦ χυρίου ἡμῶν 
ΕἸ “ ἘΞ: -“ ι ᾽ αὔρα » Ω 

Ι σοῦ Χριστοῦ" ὅθεν χαὶ εἰ ἐξῆν, ἔλεγεν, ἀντηλλάξαντο ἂν οἱ 

ἄγγελοι τῆς ἱερωσύνης τὸ σφῷν ἀξίωμα ἀείποτε τούτοις ἐδί- αὙΎΥΞ οὶ τῆς ἰξρ συνὴς τ φῳ ζ᾽᾿ῶμ, αξίποτε υ ς 

[2 ᾿ ὦ , : “ ᾽ ,ὔ - " 

δασχεν, ὅσης δεῖ χαθαρότητος αὐτοῖς ἐμφαίνων καὶ ἁγιότητος, 
“Ὰ κῷ “ 

τοιαύτης ἀξιωθεῖσι χάριτος. 

Ποοσευχὴν χαὶ νηστείαν τῶν ἀναγκαιοτάτων εἶναι πρὸς 

ζὲ σωτηρίαν ἔλεγες παντὶ εὐσεθοῦντι" ὥσπερ γὰρ οἱ τοῖ ἐπιγείου 

ἔονται ἐν ῶν 

, “ δ, “ἴ , ᾽ ΄, 
βασιλέως στρατιῶται δύο τῶν μάλιστα ἀναγχαίων κα 

- , “σ ᾿ ΤᾺ ᾿ . , 

τῷ μάχεσθαι, τροφῆς, χαὶ ὅπλων, ἵν ἀντιπαρχτάττεσθαι τοῖς 

πολεμίοις ἔχωσιν, οὕτω καὶ τοῖς τοῦ Χριστοῦ στρατιώταις του- 
᾿ “ “Ὁ ΝΟ, » ε " Α Π “Ὁ ᾿ 

τωνὶ δεῖν τῶν δύο ἔφασχε" ἡ μὲν γὰρ προσευχὴ (ἣν καὶ πρὸς 
᾿ ε ,ὕ ᾿ ᾿ - ἣΝ ᾽ 

θεὸν ὁμιλίαν ἐκάλει χατὰ τὸν χρυσορρήμονχ) ὅπλου δίκην αὐ- 
Α , ἜΤ: Ν , "- Σ 

τοῖς ἐπαμύνουσα, ἡ δὲ νηστεία ὅσα καὶ τροφὴ σώματα αὐτοὺς 

ἐνισχύουσα, τὴν σωτηρίαν μνηστεύονται: δι αὐτῶν γὰρ ἀπο- 
“ ε " -“" ΝΜ Μ , 4 

σοθοῦνται οἱ τῶν πιστῶν ἄπιστοι ἄσπονδοι πολέμιοι, τὰ πο- 

γηρὰ λέγω πνεύματα, χατὰ τὸ χυριχχὸν λόγιον, τοῦτο τὸ γέ- 
» » ᾿ “ Ῥ " ᾿ . ) ᾿ω 4 , 

γος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν, εἰμὴ ἐν προσευχῇ χαὶ νηστεία. 
καίω ᾿ ᾽ ᾿ ᾽ , δι 

Τῆς ἀγάπης οὐδὲν προὐτίθη- διὸ δὴ χαὶ πρὸς τὸν Ζο- 

ροθάθελ νικᾷν τὰ πάντα τὴν ἀλήθειαν φάμενον, χομψῶς ἔλε- 

γεν, ἡ ἀγάπη νικᾷ τὰ πάντα, ὦ Ζοροθάδελ! δι χὐτὴν γὰῤ ὁ 

υἱὸς τοῦ θεοῦ ἐνηνθρώπησε μετὰ τοσαύτης ἀφάτου συγχατα- 
θά δ τὶ . " " Μ ᾽ , ᾿ »,2 
ἄσεως, καὶ ὃν ἠγάπησεν ἔσωσεν ἄνθρωπον εἰ δέ γὲ καὶ ἀλή- 

θειά ἐστιν ὁ θεὸς κατὰ τό, ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια 

χαὶ ἡ ζωή, ἀλλὰ χαὶ ἀγάπη ἐστιν ὁ αὐτὸς κατὰ τὸν ἠγαπη- 

μένον τῶν ἀποστόλων εἰπόντα, ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν: οὐ [εὴν 

ἀλλὰ χαὶ πολλαχις ὃν ἡ ἀγάπη ἐπταικότα καὶ προσφυγόντα 

τινὶ κατέχρυψε, καὶ χινδύνου οὐ τυχόντος, καὶ θανάτου τυχὸν 
᾽ , 4. “- ε ᾽ , ᾽ ᾽ οἰ 5 “- ΕΙΣ 

ἀπήλλαξε, τοῦτον ἡ ἀλήθεια εἰς τούμφανες ἀγαγοῦσα προὐΐ- 

“δωχεν" οὐ γὰρ ἔχει φάναι ἡ ἀλήθεια μὴ ἑωραχέναι τὸν ὁρα- 

θέντα, μηδὲ χρύψαι τὸν ζητούμενον πρὸς τούτοις ἡ μὲν ἀλή- 
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θεια συστοιχεῖ τῇ δικαιοσύνῃ, ἡ δ᾽ ἀγάπη τῇ εὐσπλαγχνία" 

ὅσον ἄρα ὑπεραχοντίζει τὴν διχαιοσύνην ἡ εὐσπλαγχνία, πα- 

ρῥευδοχιμεῖ τὴν δικαιοσύνην οὐκ ἄδηλον ̓  ἐπὶ γὰρ τῶν Σοδόμων 

ὁ τῷ ᾿Αὐραᾶμ. συνδιοα λεγόμενος ὑπὲρ τῆς τῶν δέχα ἀρΞτῆς, το- 

σαύτας μυριάδας ἀνθρώπ τῶν ἁμαρτωλῶν μὴ ἀποτεφρῶσχι ἐπὴγ- 

γείλατο εἰρηκὼς, ἐὰν ὦσιν ἐχεῖ δέχῷ οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεχα τῶν 

δέχα ὃ δεῖγμα Ε οὐρινν τοῦ ὑπερπαίειν τοῦ δικαίου τὸ εὐ- 

σπλαγχνον᾽ τοῦ γὰρ δικαίου ἦν τοὺς μὲν εὐσεθεῖς περισωθῆ- 

ἴα 

ν - ὃς ΞΕ ΞΕ Κα “πε ΄ ΄σ-: ὃ θῇ [ ὙΠ [“-5- . Η ὸ - ναι, τοὺς ἀσεοεῖς πάντας παραδοθῆναι ἡφαίστῳ ἡ Εὔ"- 

ο οὧν μυριάσι τῶν σπλαγχνία οὐχ οὕτως, ἀλλὰ δέκα χάριν εὐσε 
ν 

ἀσεθῶν τὴν ζωὴν ἐχαρίζετο, χαὶ ταῦτα πρὸ τῆς ἐνσάρχου οἰ- 

ὭἙ“ χονομίας, ὅτε ἀδιάλλακτον ἔτι ἦν τοῖς ἀνθρώποις τὸ θεῖον " 

ἀλλὰ καὶ οἱ δύο μαχόμενοι ἄγγϑλοι ὑπὲρ τῆς τῶν ᾿Ισραηλι- 

τῶν ἐκ Βαθυλῶνος ἐλευθερίας, χκαθάπου ὁ ἐν προφήταις Δανιὴλ 

χαθιστόρησεν, ὧν ὃ μὲν ἐπιστάτης τοῦ Ἰουδαϊχοῦ ἔθνους ἐτύγ- 

χανεν ὦν, ὁ δὲ τοῦ Βαδυλωνίου τὴν τοῦ θεοῦ εὐσπλαγχνίαν 

καὶ διχαιοσύνην εἰχονίζων, κατὰ τὸν Πηλουσιώτην ᾿Ισίδωρον. 

καὶ γὰρ ὁ μὲν τῶν ᾿Ιουδαίων ἐπιστατῶν, ἅτε δὴ τῆς τοῦ θεοῦ 

εὐσπλαγχνίας τὸν τύπον φέρων, ἀπαλλαγῆναι τὸν Ἰσραὴλ ἡ- 

ξίου τῆς δουλείας: ὁ δὲ τῶν Βαδυλωνίων, ὡς τῆς θείας δικαιο- 

σύνης ἀπειχόνισμα, τὴν σωτηρίαν ἐχώλυς, δουλεύειν καταναγ- 

χάζων τοῖς Βαθυλωνίοις τὸν ᾿σραὴλ διὰ τὸ τῶν ἁμαρτημά- 

τὼν αὐτοῦ πέλαγος" τέλος νενίκηκεν ὁ ἐπιστάτης τοῦ [σ- 

ραὴλ, καὶ τῆς δουλείας αὐτὸν ἀπηλλάξατο, δηλῶν τὴν εὐ- 

σπλαγχνίαν ἔχειν τὰ νικητήρια" χρεῖττον ἄρα ἡ ἀγάπη πα- 

σῶν τῶν ἀρετῶν, καὶ αὐτῶν δὴ τῶν θεολογικῶν, πίστεως φημὶ 

χαὶ ἐλπίδος, κατὰ τὸν ᾿Απόστολον. 

Τὸν πολιτικὸν προσανέχειν τὸν νοῦν ἔλεγε χρῆναι τοῖς 

πολιτικοῖς πράγμασι, τὸ τῶν ἄλλων μᾶλλον ἢ τὸ ἑαυτοῦ σχο- 

πεύοντα πρόσφορον, ἵνα μὴ ἐπὶ φιλαυτίας ἁλῷ ἁμαρτήματι" 

ἀλλὰ χαὶ τῶν χανόνων, ὅ φασι, μὴ εὐθύτερον εἶναι ἐδίδασκεν, 
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ἵν ὥσπερ ἀχριθὴς τρυτάνη ταῖς ἐπ ἀμφότερα πλάστιγξιν ἰσορ- 

ρύπως ταλαντεύηται, χαὶ μὴ ἐπὶ θάτερα τῶν ἄχρων ἐπιρρέπῃ 

ἀπολειπόμενος τῆς μεσότητος. οὕτω χαὶ τὸν οἰκονομικόν τε 

χαὶ ἠθιχόν. 

Τοῖς πνευματικοῖς πατοάσι πολλῆς δεῖν ἔλεγεν ἐμπειρίας 

τε χαὶ μαθήσεως" εἰ γὰρ οἱ τῶν σωμάτων ἀχέστορες δίχα τῆς 

θύραθεν φιλοσοφίας καὶ τῆς περὶ τὰς διαφόρους χράσεις χαὲὶ 

πάθη πολυπειρίας οὐκ εὐδόκιμοι, οὐδὲ τοῦ σχοποῦ εὐεπήθολοι, 

πολλῷ μᾶλλον τοὺς τῶν ψυχῶν τὰς νόσους ἰωμένους οὐχ ἀ- 

πείρους εἶναι χρεὼν τῆς θείας καὶ ἱερᾶς γραφῆς, τούς τε δια- 

φύρους τρόπους καὶ αἴτια τῶν ἁμαρτημάτων χρίνειν ἔχειν ἐπά- 

γαγχες, καὶ τῶν ἑξομολογουμένων προσώπων τὸ διάφορον ἀ- 

σφαλῶς εἰδέναι, χαὶ διερευνᾷν ὡς οἷόν τε, ἵνα μὴ ἀχαταλλή- 

λως τὰ φάρμακα ἐπιθέμενοι μιχροῖς τὰ μεγάλα, καὶ φορτιχοῖς 

τὰ μικρὰ τῶν τραυμάτων ἐξιᾶσθαι πειρῶνται. 

Τῆς τῶν πεπαιδευμένων ἀνδρῶν πτώσεως εἰς διαφόρους 

αἱρέσεις ἠτιᾶτο τὴν ἔπαρσιν: αὕτη γὰρ αἰτία τοῦ τε πρώτου 

καὶ δευτέρου πτώματος" ἑκάτερος γὰρ τῶν πεπτωχότων ἰσοθεΐας 

ἐλπίδι εἰς τὰ τοῦ ἅδου κατηνέχθη βάραθρα ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἀνε- 

πλαάσθη ὡς συντριθὲν σχεῦος πήλινον, καὶ ὡς ἀπάτῃ δελεασθεὶς 

ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ ἰώδους δράχοντος, ὁ δὲ ὡς ἐπιμείνας τῇ τῆς 

ἐπάρσεως στεγανότητι, καὶ ὡς ἐν γνώσει ἁμαρτών, ὑπ᾽ οὐδε- 

νὸς φενακισθείς, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς ἰδίας αὐτοῦ ἐθελοχάκου γνώμης, 

ἀδιόρθωτος ἐἰμβίνενν ὃ γὰρ γνοὺς καὶ ποιήσας πολλὰ δαρήσε- 

ται, ὁ δὲ υνὴ ἢ γνοὺς ὀλίγα. 

Καλὸν εἶναι ἔλεγε μήτε θυμοῦσθαι ὅλως μήτε ὀργίζεσθαι, 

εἰμὴ μόνον χατὰ τοῦ πονηροῦ χαὶ τῆς ἁμαρτίας χαθ᾽ ὧν οὐχ 

ἁμαρτάνει ὁ ὀργιζόμενος, ἣ που ἱερολογεῖ ὁ προφητάναξ, ὀργί- 

ζεσθε χαὶ μὴ ἁμαρτάνετε. ᾿Εν παραθέσει γεμὴν τοῦ ὀξυθύμου 

πρὸς τὸν μόνιμον ὀργὴν φυλάττοντα, ὃν ὁ Σταγειρίτης χαλε- 

πὸν προσηγόρευσε, χείρων τοῦ ὀξυθύμου ὁ χαλεπὸς χαὶ ὀργί- 



ΒΙΟΣ ΜΑΚ.ΑΡΙΟΥ͂ ΠΑΤΜΙΟΥ͂. 515 

λος" ὁ μὲν, εἰ καὶ ὀξέως, χαὶ ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ πολλάκις θυμοῦ- 

ται, ἀλλὰ ταχέως χαὶ παύεται, μέχρι λόγου τοῦ θυμοῦ τε- 

λευτήσαντος, ὁ δὲ χαλεπὸς οὐ παύεται πρὸ τοῦ ἀνταποδοῦναι 

χαὶ ἀντιλυπῆσαι τὸν λυπήσαντα. 

Οὐ χαλὸν ἔλεγε τοὺς εὐσεθεῖς τῶν βασιλέων τῶν ἀσε- 

Οῶν κατεζξανίστασθαι ἀνάγκης μὴ κατεπειγούσης" δυοῖν γὰρ 

ἕνεχα ἐχτὸς ἀνάγκης κατ' αὐτῶν ἐχστρατεύονται, πλεονεξίαν 

λέγω καὶ ἔπαρσιν, ἵν᾽ ἐπιδείξωνται τὴν σφῶν αὐτῶν δύναμιν 

καὶ γενναιότητα, καὶ ὡς νικηταὶ παρὰ πάντων καὶ τροπαιοῦ- 

χει ἀνακηρύττωνται, καὶ ἵνα πλείους τόπους καὶ πόλεις κερ- 
δ, ςΣ δἰ 2 5... ἢ ᾽ ΄ ΞΕ «“ εἴβν,}. ΞΕ ΡΕ δίσωσιν, ὧν ἑκάτερον ἐπίψογον: εἰ δέ γε φαῖεν ὅτι χάριν τοῦ 

ἀπαλλάξαι τοῦ τῆς δουλείας ζυγοῦ τὸν χριστώνυμον λαὸν χα- 

τὶ αὐτῶν ὁπλίζονται ὡς δῆθεν θείῳ ζήλῳ χινούμενοι, πρῶτον 

μέν ἐστιν οὐκ ἀναμφίοολον εἰ ἄρα φίλον θεῷ τὸ ἐλεύθερον." 
» ᾽᾿ ᾿ .ΝἮΝ ὕ, 

δεύτερον δὲ χαὶ ἀδέθαιον εἰ συμφέρει τὸ ἀδούλωτον᾽ τρίτον 
ΕΣ , ε , ε Α “-Ὁ ΕΣ -- ᾿ "Ὁ Ἁ 5» , 

ἐνδέχεται ἡττηθέντας ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν πρὸς τῷ μὴ ἀπαλλάξαι 
᾿ πρε ὃς ᾿ ᾿ ι ι ᾿ 5» , . , 

τοὺς ὑπὸ τὸν δουλιχὸν ζυγὸν χαὶ τοὺς ἐλευθέρους αἰχμαλώ- 
,ὔ - Δ ς Γ ,ὔ ΣῚ Α 

τοὺς ποιήσασθαι" τελευταῖον ἔλεγεν, ὡς ἡ τοιαύτη ἀπαλλαγὴ, 

ἢ δοθήσεταί ποτε, ἢ οὐ δοθήσεται: χαὶ εἰ δοθήσεται, πότε, 

χαὶ τίνι τρόπῳ, χαὶ τοῦ χάριν, μόνος οἶδεν ὃν οὐδὲν λέληθε. 

Μὴ δεῖ ζητεῖν ἔλεγεν ἕκαστον τὰ ὑπὲρ τὴν ἰδίαν δύναμιν, 
ἌΝ Ὁ -“ ᾿ 5 ; 7 ᾽’ ." ᾿ " 

μηδὲ ἐρευνᾶν τὰ ἀνεξερεύνητα, μήτε σπεύδειν χαταλαθεῖν τὰ ἀ- 

χατάληπτα, μηδὲ ἀνιχνεύειν τὰ ἀνεξιχνίαστα, καὶ μὴ πηδᾶν ὑπὲρ 
κα ἀκῚ ΄ Α Ν »ΝδΝ , 5 »,.,» ᾽ 

τὰ ἐσχαυμένα χατὰ τὸν παροιμιώδη λογον, ἀλλ ἐπαναπαύε- 

σθαι καὶ ἀρχεῖσθαι τοῖς ὑπὸ τοσούτων εἰρημένοις θεοφόρων πα- 

τέρων, τῇ τε θείᾳ Γραφῇ, καὶ ταῖς θεοσυλλέχτοις ἱεραῖς συνόδοις 

οὐκ ἀπάδουσιν, ὡς ὑπαγορεύοντος τοῦ παναγίου πνεύματος. 

Παγχάλεπον εἶναι ἔλεγε τὸν ἐμφύλιον πόλεμον " ἀδελφὸς 
5» “- Ἧι τ τὸ ,ὔ ς ,ὔ ᾿ ὦ τ Ἄνα ἀδελφοῦ, χαὶ ὁμόδοξος ὁμοδόξου χατεξανίσταται, οὗ τί χαλε- 

πώτερον; τολμῶσι γὰρ ὅπερ οὐδὲ οἱ δαίμονες: ουδέποτε καὶ 

γὰρ δαιμόνων κατεκστρατεύονται δαίμονες. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. 33 
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Τοῦ τῆς δουλείας ζυγοῦ ἡτιᾶτο τὴν ἁμαρτίαν- αὕτη γὰρ 

πάσης δουλείας παραίτιος" αὕτη χαὶ τὸν πρῶτον ἄνθρωπον 

δοῦλον τῶν παθῶν χαὶ τοῦ ἄρχοντος τοῦ σχότους ἐποίησε εἰ 

δοῦλος γὰρ ὃ ἁμαρτάνων τῆς ἁμαρτίας χατὰ τὸν ᾿Απόστολον, 

καὶ τοῦ τῆς ἁμαρτίας ἀνθρώπου πάντως ἔσται δοῦλος. 

Πολλοῦ γὰρ δεῖ φάναι, ὡς ὁ τῶν ὅλων θεὸς εἰς ἔλεγχον 

τῆς ἡμῶν καρτερίας τῷ τῆς δουλείας ζυγῷ ὑποπεσεῖν ἡμᾶς 

ξυνεχώρησε τοιοῦτος γὰρ ἂν φαίη ὁ πολύτλας ᾿Ιὼ6, χαὶ ὅσοι 

κατ ἐκεῖνον. ἀλλ εἰ καὶ καθ᾽ ὑπόθεσιν οὕτως ἔχει, ἡμᾶς ἔμ- 

πῆς γε κρεῖττον ὡς χολαζομένους διὰ τὰς ἡμῶν ἁμαρτίας 

κάμπτεσθαι, χαὶ ὑπὸ τὴν χρχταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ ταπεινοῦ- 

σθαι, ἅ ὡς δοχιμαζομένους μεταχειρίζεσθαι. 

Ταπεινώσεως δίχα σωτηρίας τυχεῖν ἀδύνχτον εἶναι ἔλεγε" 

χαὶ δῆλον ἐκ τοῦ ἐναντίου ̓  τοῖς γὰρ ὑπερηφάνοις φησὶν ὁ θεὸς 

ἀποτάσσεται" οὗ τί φοδερώτερον τοῖς γε νοῦν ἔχουσιν; 

Καὶ ταῦτα μὲν ἐκ πολλῶν ὀλίγα περὶ τοῦ σοφωτάτου 

ἐχείνου καὶ ἁγίου ἀνδρός - ἐγὼ δὲ ὁ τῶν δούλων αὐτῆς ἐλά- 

χιστος τῶν πανεχλάμπρων αὐτῆς ποδῶν προσχλινόμενος ἱκέ- 

τὴς αὐτοῖς προσχάθημαι, ἵνα μὴ διὰ τὸ ἀχχλλὲς τοῦ παρόντος 

χαὶ ἄμουσον τῆς πανεχλάμπρου εὐνοίας τοῦ ὕψους αὐτῆς ἐχ- 

πέσοιμι. 



Ζ. 

ΚΑΤΑΛΟΙῸΣ 

ἘΠΙΣΤΟΛΩ͂Ν ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ. 

1: 

Πρὸς Νεόφυτον ᾿Αδριανουπόχεως. 

᾿Αλέξιος Μιχαηλοδίτζης ἐλέῳ θεοῦ βασιλεὺς χαὶ μέγας 

χνέζης Μοσχοδίας χαὶ πάσης μεγάλης, μιχρᾶς τὲ χαὶ λευχῆς 

Ῥωσσίας αὐτοχράτωρ, πολλῶν τε καὶ ἄλλων ἐπαρχιῶν χαὶ ἡγε- 

μονιῶν, ἀνατολικῶν χαὶ δυτιχῶν, καὶ παντὸς βορείου μέρους 

ἐξουσιαστής, νικητὴς καὶ τροπαιοῦχος, τῷ πανιερωτάτῳ χαὶ 

λογιωτάτῳ μητροπολίτῃ Αδριανουπόλεως κυρίῳ Νεοφύτῳ ἀπὸ 

μέσης χαρδίας ἀσπάζεται προσφωνῶν καὶ τὸ χαῖρε" ἐχ τοῦ 

ἡμετέρου παλατίου 166. 

Νεχταρίου πατριάρχου ἹἹεροσολύμων ἐπιστολαὶ πρὸς τὸν 

πανιερώτατον χαὶ λογιώτατον μητροπολίτην ᾿Αδριανουπόλεως 

χύριον Νεόφυτον: χατὰ τὸ 1660 μουνυχιῶνος χα΄ (1). Νεχτά- 

ριος Ἱεροσολύμων τῷ πανιερωτάτῳ μητροπολίτῃ ᾿Αδριανουπό- 

λεως ἐξ Ἱερουσαλὴμ 1661. Ὁ αὐτὸς Ἱεροσολύμων τῷ ᾿Αδρια- 

νουπόλεως - Βυζαντιόθεν 1662. Ὁ αὐτὸς τῷ αὐτῷ Βυζαντίη- 

θεν 1669. Τῷ αὐτῷ ὁ αὐτὸς πατριάρχης" ἐκ Κωνσταντινου- 

πόλεως 1669. Τῷ αὐτῷ ὁ αὐτός" Γιχσίηθεν 1668. Ὃ αὐτὸς 

(1) Ταύτης προτάσσεται ἣ ἑξῆς σημείωσις" « ἢ καῤοῦσα ἐπέμῳθη 

ἐξ Αἰγύπτου ἔτι ὧν (510) ἱερομόναχ ὃς Σιναΐτης ». 
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τῷ αὐτῷ Γιασίηθεν 1669. Ὃ αὐτὸς τῷ αὐτῷ ἀπὸ 'Τουρνά- 

ὅου 1064. Τῷ αὐτῷ ἐκ χώρας Ραδάσγατα 1664. ᾿Απάντησις 

πρὸς τὴν παροῦσαν" τῷ μαχαριωτάτῳ πατριάρχ Ὁ Ἱεροσολύμων 

κυρίῳ Νεχταρίῳ Νεόφυτος ᾿Αδριανουπόλεως " ἀχρονολόγητος. 

Νεχτάριος ἱἹεροσολύμων τῷ ᾿Αδριανουπόλεως 1064. Ὃ αὐτὸς 

τῷ αὐτῷ ἀχρονολόγητος φέρουσα ἀντὶ ὑπογραφῆς τό: οἶδας 

οὗ ἡ χείρ. Ὁ αὐτὸς τῷ αὐτῷ: 1665. Τῷ αὐτῷ ἐχ Ραιδε-- 

στοῦ 1669. Ὃ αὐτὸς τῷ αὐτῷ- 1665. Ὃ αὐτὸς τῷ αὐτῷ -" 

ἀπὸ Κωνσταντίνου 1660. Ὃ αὐτὸς τῷ αὐτῷ ἐξ Ἱερουσαλὴμ, 

1661. .Ὃ αὐτὸς τῷ αὐτῷ - ἀπὸ ᾿Αδριχνουπόλεως 1669. Ὃ αὐτὸς 

τῷ αὐτῷ Σιωνίηθεν 1671. Ὃ αὐτὸς τῷ αὐτῷ ἀχρονολόγητος. 

Οἱ αὐτὸς τῷ αὐτῷ" ἐξ Ἱεροσολύμων 1671. Τῷ μαχαριωτάτῳ 

καὶ σοφωτάτῳ πατριάρχῃ πρῴην Ἱεροσολύμων κυρίῳ Νεχταρίῳ 

ὃ ᾿Αδριανουπόλεως Νεόφυτος " ἀχρονολόγητος. Νεχτάριος πρῴην 

Ἱ'εροσολύμων τῷ ᾿Αδριανουπόλεως Νεοφύτῳ: 1672. ὋὉ ᾿Αδρια- 

νουπόλεως Νεόφυτος Νεχταρίῳ πρῴην πατριάρχῃ Ἱεροσολύμων " 

1673. Ὃ αὐτὸς ᾿Αδριανουπόλεως Νεόφυτος τῷ αὐτῷ πατριάρ-- 

χῊ Ἱεροσολύμων Νεχταρίῳ " ἀχρονολόγητος. 

Γερμανοῦ διδασχάλου ἐπιστολαὶ πεμφθεῖσαι τῷ πανιερω- 

τάτῳ χαὶ λογιωτάτῳ μητροπολίτῃ ᾿Αδριανουπόλεως χυρίῳ Νεο--: 

φύτῳ (τὸν ἀριθμὸν 24 ἀχρονολόγητοι. Ἢ μετ᾽ αὐτὰς 90 μόνη 

φέρει τὸ ἔτος 1685). ᾿Απάντησις πρὸς τὴν παροῦσαν" ὁ ᾿Α- 

δριανουπόλεως Νεόφυτος τῷ Νύσσης Γερμανῷ  ἀχρονολόγητος. 

Τῷ αὐτῷ μητροπολίτῃ ᾿Αδριανουπόλεως χυρίῳ Νεοφύτῳ ὁ αὖ- 

τὸς Νύσσης Γερμανός - 1686. 

᾿Επιστολαὶ ᾿Ιωάννου Καρυοφύλλου καὶ λογοθέτου τῆς με-- 

γάλης ἐκκλησίας πεμφθεῖσαι πρὸς τὸν πανιερώτατον χαὶ λο- 

γιώτατον μητροπολίτην ᾿Αδριανουπόλεως κύριον Νεόφυτον " 

1044. ᾿Ιωάννης Καρυοφύλλης μέγας λογοθέτης τῷ ᾿Αδριανου- 

πόλεως Νεοφύτῳ: 1646. Ὃ αὐτὸς τῷ αὐτῷ 1647. Τῷ αὐτῷ - 

1048. Τῷ αὐτῷ ἀχρονολόγητος. 
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᾿Επιστολαὶ Εὐγενίου διδασκάλου ἄκρου τοῦ ἐξ Αἰτωλίας 

πεμφθεῖσαι τῷ πανιερωτάτῳ χαὶ λογιωτάτῳ μητροπολίτῃ ᾿Α- 

δριανουπόλεως κυρίῳ Νεοφύτω᾽ ἐχ τοῦ πατριαρχείου 1088, (1) 

Τῷ αὐτῷ 1076. Τῷ αὐτῷ: 1619. 

Δοσιθέου πατριάρχου ἹἹεροσολύμων ἐπιστολαὶ πευφθεῖσαι 

τῷ πανιερωτάτῳ χαὶ λογιωτάτῳ μητροπολίτῃ ᾿Αδριανουπόλεως 

χυρίῳ Νεοφύτῳ᾽ Μολδαδίηθεν 1663 (2). Τῷ αὐτῷ ὁ αὐτὸς 

Δοσίθεος: ἀχρονολόγητος (3). Δοσίθεος πατριάρχης ἹΙεροσολύμων 

τῷ πανιερωτάτῳ χαὶ λογιωτάτῳ μητροπολίτῃ ᾿Αδριανουπόλεως 

χυρίῳ Νεοφύτῳ᾽ ἐχ τῆς πάλαι Βύζαντος 1669. Δοσίθεος ὁ πα- 

τριάρχης ᾿Ιεροσολύμων τῷ πανιερωτάτῳ χαὶ λογιωτάτῳ μητρο- 

πολίτῃ ᾿Αδριανουπόλεως κυρίῳ Νεοφύτῳ, εὖ πράττειν: 1669. 

Τῷ αὐτῷ ἐκ τῆς πάλαι Βύζαντος 1669. Τῷ αὐτῷ ἀπὸ Για- 

σίου 1610. Τῷ αὐτῷ ἀπὸ Γιασίου 1670. Τῷ αὐτῷ ἀπὸ Κων- 

σταντινουπόλεως 1011. Τῷ αὐτῷ ἀπὸ Κωνσταντινουπόλεως 

1613. Τῷ αὐτῷ: ἀπὸ Βλαχίας 1619. Τῷ αὐτῷ: ἀπὸ Κων- 

σταντινουπόλεως 1079. Τῷ αὐτῷ: ἀπὸ Κωνσταντινουπόύόλεως 

0860. Τῷ αὐτῷ ἀπὸ Νεοχωρίου 1070. Τῷ αὐτῷ ἐχ τοῦ 

τόπου ᾿Αχάλτζας τῶν Κυνοχεφάλων ὀνοφάγων χαὶ ἀπ᾽ ἀνθρώ- 

πων 1081. ᾿Απάντησις πρὸς τὴν παροῦσαν ἐπιστολήν ὁ ᾽Ἃ- 

δριανουπόλεως Νεόφυτος Δοσιθέῳ πατριάρχῃ ἹἹεροσολύμων " ἀ- 

χρονολόγητος. Ὁ ᾿Αδριανουπόλεως Νεόφυτος Δοσιθέῳ πατριάρχῃ 

Ἱεροσολύμων ἀχρονολόγητος. Δοσίθεος Ἱεροσολύμων Νεοφύτῳ 

Αὐ δριανουπόλεως- 1681. Ὃ ᾿Αδριανουπόλεως Νεόφυτος Δοσιθέῳ 

πατριάρχῃ Ἱεροσολύμων ἀχρονολόγητος. 

᾿Επιστολαὶ Παϊσίου Γάζης τοῦ Λιγαρίδη, χαὶ διδασχάλου. 

() Ἡμαρτημένως σημειοῦται τὸ ἔτος τοῦτο, χαθ᾽ ὃ δὲν ἔζη ὃ 

Ἐὐγένιος. 

(2) “Ὑπογράφεται « δοῦλος μιχρὸς Δοσίθεος ἀρχιδιάχονος ». 

(3) Ὑπογράφεται « ἐπίσχοπος τῆς μητροπόλεως Καισαρείας Δο-- 

“φίθεος ». 
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Οἱ Γάζης Παΐσιος Νεοφύτῳ ᾿Αδριανουπόλεως, 1655. ᾿Απάντη- 

σις᾿ ὁ ᾿Αδριανουπόλεως Νεόφυτος Παϊσίῳ τῷ Λιγαρίδῃ (ἀχρο- 

νολόγητος, ὡς χαὶ αἱ ἐπισυνημμέναι τέσσαρες ἕτεραι ἐπιστολαὲ 

τοῦ αὐτοῦ Νεοφύτου πρὸς τὸν Λιγαρίδην). ὋὉ Γάζης Παΐσιος 

Νεοφύτῳ ᾿Αδριανουπόλεως  ἀχρονολόγητος. 

᾿Ελέῳ θεοῦ πάπας καὶ πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείχς Ἰωαν- 

νγίχιος τῷ ᾿Αδριανουπόλεως χυρίῳ Νεοφύτῳ " ἐξ Αἰγύπτου 16θῦθ. 

Τῷ μαχαριωτάτῳ χαὶ σοφωτάτῳ πάπᾳ χαὶ πατριάρχῃ τῆς 

μεγαλοπόλεως ᾿Αλεξανδρείας ὁ ᾿Αδριανουπόλεως Νεόφυτος εὖ 

πράττειν ἀχρονολόγητος. Τῷ αὐτῷ, 1657. Τῷ αὐτῷ" ἀχρο- 

νολόγητος. 

»»": 

᾿Επιστολαὶ Διαφόρων. 

Μάξιμος ὁ Μαργούνιος τῷ ἱερομονάχῳ Λαυρεντίῳ Μαρίνῳ. 

1587, σεπτεμθρίου 1, ἐκ τῆς μονῆς τῆς Κυρίας Παντουργέτιδος. 

Καλλίνιχος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνῳ 

Βασαράύᾳ βοεδόδᾳ Οὑγγροθλαχίας- 1700, ὀχτωθρίου 27’ γο- 

εμθρίου 28. 

Καλλίνιχος Κωνσταντινουπόλεως τῷ μητροπολίτῃ Φιλα- 

δελφείχς Μελετίῳ (Τυπάλδῳ) 1700, σεπτεμθρίου 26. 

Γαύριὴλ Κωνσταντινουπόλεως τῷ λογιωτάτῳ ἀρχιμανδρί- 

τῇ καὶ ἐπιτρόπῳ τοῦ Παναγίου Τάφου ἱερομονάχῳ Νεοφύτῳ᾽ 

1107, ἰουνίου 26: αὐγούστου 10. 

Γερμανὸς Νύσσης, Κυρίλλῳ ἱερομονάχῳ καὶ ἱεροδιακόνῳ 

Σιλθέστρῳ τοῖν λογιωτάτοιν ἀδελφοῖν" σχιροφοριῶνος ε΄. φθί- 

νοντος. 

Σεδαστὸς Τραπεζούντιος Κυμινήτης Νεοφύτῳ ἀρχιμαν- 

δρίτη τοῦ Παναγίου Τάφου: 1689, ἀπὸ Τραπεζοῦντος. 

Παίσιος, Νεοφύτῳ ἀρχιμανδρίτῃ " 1707, ἐλαφηθδολιῶνος 9 

φθίνοντος, ἐκ Βυζαντίδος. 
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Νεόφυτος ᾿Αδριανουπόλεως, Νεχταρίῳ Ἱεροσολύμων 1661, 

γαμηλιῶνος α΄. φθίνοντος. 

Καρυοφύλλης ᾿Ιωάννης ὁ μέγας λογοθέτης Διονυσίῳ τῷ 

πρῴην Κωνσταντινουπόλεως᾽" 1692, ἰουνίου ὃ. 

᾿ἸΙάκωθος ἀρχιεπίσχοπος πάσης Κύπρου χαὶ νέας ᾿Ιουστι- 

γιανῆς, τῷ ἐπιτρόπῳ τοῦ Παναγίου Τάφου Νεοφύτῳ- 1711, 

χατ᾽ αὔγουστον, ἰνὸδ. δ΄. (ὑπογραφὴ διὰ κινναδάρεως). 

Γαδριὴλ Κωνσταντινουπόλεως τοῖς ὑποκειμένοις τῷ θρόνῳ 

τῶν Ἱεροσολύμων υητροπολίταις χαὶ λοιποῖς γράμμα ἀγγελ- 

τήριον περὶ τῆς ἐχλογῆς τοῦ Χρυσάνθου πατριάρχου Ἱεροσολύ- 

μων᾿ 1707, φεόρουαρίου 26. 

Δοσίθεος Ἱεροσολύμων πρὸς τὸν σπαθάριον Νικόλαον" 1679, 

δεχεμθρίου 18, ἀπὸ Οὐὑὐγγροθλαχίας τῇ δ΄. ἡμῶν ἀποδη- 

μίᾳ (1). 
Γράμμα τῶν ἐν Μπρασοδῷ πραγματευτῶν Ελλήνων: 1717, 

χατὰ μάρτιον. 

Κωνσταντίνῳ Μπασαράμπαᾳ ᾿Ιωαννίχιος καὶ Σωφρόνιος ἱε- 

ρομόναχοι χαὶ διδάσχαλοι αὐτάδελφοι οἱ Λειχοῦδαι- 1698, 

μαρτίου 17, ἀπὸ Μοσχοθίας. 

Μηνιάτου ( Φραγχίσχου) πρωτοπαπᾶ, προχήρυξις ἔντυπος 

πρὸς ἔχδοσιν τῶν συγγραμμάτων τοῦ ἀποθανόντος υἱοῦ αὐτοῦ 

Ηλία- 1717, δεκεμόρίου 8. 

Χρύσανθος ὁ ἀρχιδιάχονος Δοσιθέου, τοῖς τιμιωτάτοις, εὐ- 

γενεστάτοις καὶ λογίοις κυρίοις χὺρ Στεφάνῳ, χὺρ Ραδουχάνῳ 

τοῖς αὐταδέλφοις, χαὶ κὺρ Θωμᾷ τῷ αὐτῶν ἀγαπητῷ πρὸς 

θείου ἐξαδέλφῳ τοῖς Κανταχουζηνοῖς᾽ (ἀχρονολόγητος). 

.ς (1) Ἢ ἐπιστολὴ αὕτη, ὡς χαὶ ἣ χατωτέρω χαταγραφομένη ἀπάν- 

τησις τοῦ Νιχολάου εἰσὶν αἱ ὑπὸ Δαπόντε δημοσιευόμεναι ἐν τῷ ἽἼστο- 

ρικῷ χαταλόγῳ. 
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9. 

Γερμανὸς Νύσσης - 1680, ἀπριλίου 29, ἀπὸ Μπρασούθοῦ. 

1688, μουνυχιῶνος δ΄. φθίνοντος. ἰουλίου 16 (ἡ τελευταία 

ἄνευ χρονολογίας. 

Νεόφυτος ᾿Αδοιανουπόλεως " 1084, μαΐου 8. 

Νικόλαος Σπαθάριος: 1693, ἀπὸ Μόσχθας. 

Βίκτωρ Δαράχης Κλαπατζαρᾶς ἀρχιδιάκονος τοῦ Φιλαδελ- 

φείας: 1703, σεπτεμύόρίου 16, ἐκ Βενετίας. 

Κοσμᾶς ὁ ποτὲ Κιτιέων τῆς Κύπρου, ὁ ἐχ Καρθαγένης, 

νῦν δὲ μητροπολίτης Δυρραχίου καὶ Δαλμάτων, ὁ ποτὲ ἁγιο- 

ταφίτης- 169ὅ, δεχεμόρίου 1. 

Γεώργιος ἱερεὺς ὁ ᾿Ιώτης χαρτοφύλαξ Κερκύρας" 170, 

σεπτεμόρίου 9. 

᾿Αρσένιος (Καλούδης) ἡγούμενος τῆς ἐν Κερχύρᾳ σεδα- 

σμίας μονῆς Παλαιοπόλεως- 1694, μαΐου 2. 

Ὁ νέας ᾿Ιουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου: 1678, μαΐου 

28, ἀπὸ Κωνσταντινουπόλεως. (ὑπογράφεται διὰ χινναδάρεως). 

4. 

Ε πιστολαὶ πρὸς Χρύσανθον Νοταρᾶν, ἱεροδιάκχο- 

νον, μητροπολίτην Καισαρείας, χαὶ πατρι ἀρ- 

Ἱεροσολύμων. 

᾿Αδράμιος ᾿Ιωάννης ἱερεύς: ἀπὸ Βουχουρεστίου, 1709, 

δεκεμθρίου 17. 1710, ἰουνίου 1. 1717, μαΐου 17. 

᾿Αθανάσιος ᾿Αδριανουπόλεως: 1718, μαΐου 19. 1721, 

μαΐίου 29. 

᾿Αθανάσιος πρῴην ᾿Αντιοχείας-: 1711, μαρτίου 1ὅ- ὀχτω- 

Θρίου 2: ὀχτωύρίου 18. 1713, κατὰ μάϊον. 

Ἔν 00.000 006ΝΟ6ΟΝ 
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᾿Αθανάσιος Ἡρακλείας - 1711, ὀκτωύθρίου 18. 

᾿Αθανάσιος Κωνσταντινουπόλεως: 1709, μαΐου 28. 1711, 

μαρτίου ὃ μαΐου 9. πρῴην Κωνσταντινουπόλεως" 1710, αὐ- 

γούστου 4. 

᾿Αθανάσιος ἱερομόναχος" 1687, μεταγειτνιῶνος 9 φθίνοντος. 

᾿Αμθρόσιος Ναυπλίου χαὶ Αργους: 1711, ἰουλίου 10, 

Αἰνάπλι. 

᾿Ανανίας Θεσσαλονίκης" 1728, ἀπριλίου 18. 

᾿Ανανίας πρωτοσύγγελος- 1719, ὀχτωύρίου 1. 

᾿Αναστάσιος πρωτοπαπᾶς Κερχύρας᾽ 1107, μαΐου 10: 

᾿Ανδρόνιχος μέγας ρήτωρ᾽ μαΐου 27. χαρτοφύλαξ φε- 

Θρουαρίου 2: μαρτίου 22: ὀχτωβρίου 7: σεπτεμόρίου 17᾽ 

(ἀχρονολόγητοι). 

ἔΑλνθιμος Οὐγγροθλαχίας- 1712. σεπτεμιρίου 20- νοεμ- 

ὁρίου 15. 1713, ἰανουαρίου 21: ἀπριλίου 6. 1114, ἰουλίου 

24: αὐγούστου 9. 1716, μαρτίου 14. 

ἔλνθιμος Ριμνίκου- 1707, ὀκτωθρίου 22. 

ἔλνθιμος πρωτοσύγγελος" 1711, δεκεμορίου 80, ἀπὸ Μορέα. 

᾿Ανθρχκίτης ἱερεὺς Μεθόδιος: 1707, ἀπριλίου 29, Βενε- 

τίᾳ. 1717, μαρτίου 11, ἀπὸ Καστορίας. 1726, σεπτεμόρ. 14. 

᾿Αντώνιος γραμματικός: 1707, μαρτίου 22. 

Αὐξέντιος Κυζίκου: 1712, δεκεμορίου 28. 1718, χατὰ 

ἰανουάριον. 1710, νοεμόρίου 12. 1719, κατὰ ἰούλιον. 

Βάρδας ᾿Εμμανουήλ- 1707, αὐγούστου 29 ἐν Βενετίᾳ. 

Βεντούρας Κωνσταντῖνος. 1714, φεθρουαρίου ὈΟΘ 1717: 

ἰανουαρίου 7 ἰανουαρίου 22: φεδρουαρίου 1. 

Βόρτολις ᾿Αντώνιος- 1720, μαΐου 18, ἐκ Βενετίας. 

Γαύριὴλ Εὐρίπου: 1713, μαΐου 29. 

Γαύριὴλ Κωνοταντινουπόλεως: 1702, σεπτεμόρίου 1. 

1109, μορτίου 15: μαρτίου 20 - ἰουνίου 16. 170, αὐγούστου 

414. 1707, ἰουνίου 2. . 
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Γαδριὴλ Λαρίσσης 1120, ὀκτωύρίου 81. 

Γεννάδιος Νικαίας φεόρουσρίου 28. 

Γεράσιμος Ἡραχλείας- 1727, ὀχτωύρίου 18. 

Γεράσιμος Κωνσταντινουπόλεως- 1113, αὐγούστου 20. 

Γερμανὸς πρῴην Δρύστρας χαὶ Νύσσης" 1707, αὐγούστου 

47, ἐν Κωνσταντινουπόλει. 

Γερμανὸς Κύπρου: 1702, ἰνδ. (. (ὑπογραφὴ διὰ χιννα- 

θδάρεως). 

Γεώργιος ὁ τοῦ διδασχάλου (Σπαντωνῇ;)" 1711, μαρ- 

τίου 22. Γεώργιος ὁ τοῦ μεγάλου ρήτορος" 1711, μαρ- 

τίου 22. 

Γεώργιος λογοθέτης τοῦ γενιχοῦ" 1717, ἰχνουαρίου 24. 

Γεωργούλης Δημήτριος: 1708, αὐγούστου 2ῦ, ᾿Ενετίηθεν. 

Γχίκας ᾿Αλέξανδρος. 1718, ἰχνουαρίου 80 φεδρουὰρίου 

20. 1727, ὀκτωθρίου 21. νοεμύρίου 18. 1728, ἀπριλίου 9- 

ἰουνίου 1 ἰουλίου 26. αὐγούστου 19- αὐγούστου 29. 

Γχίχας Γρηγοράσχος: 1717, ἰουνίου 10: δεχεμόρίου 9- 

δεχεμορίου 22. 1718, ἰανουχρίου 2: ἰανουαρίου 12." μαρτίου 

21. ἀπριλίου Θ᾽ ἀπριλίου 18- μαΐου 4- ἰουνίου 7: ἰουλίου 

18 σεπτεμύρίου 11. 1719, μαΐου 16. μαΐου 17. 1720, 

φεύρουαρίου 13: φεδρουαρίου 21. 

Γκίκας Γρηγόριος (ὁ ἡγεμών)" 1727, ἰουλίου 8: σεπτεμ- 

Ορίου 29’ ὀχτωύρίου 7: χατὰ νοέμόριον: δεχεμόρίου 41 - ὃε- 

χεμόρίου 238. 1728, ἰουνίου 18 ἰουνίου 17: ἰουνίου 18- 

ἰουνίου 28. 

Γορδάτος Κωνσταντῖνος. 1723, ἰανουαρίου 238. 4727, 

ἰανουαρίου 11. 

Γρετζιάνος Γρηγύριος σερδάρης᾽ 1719, μαρτίου 21. 

Γρηγόριος βεστιάρης᾽ 1719, μαρτίου 19. 

Δαμασχηνὸς Ριμνίχου: 1718, δεχεμόρίου 18 (λατινιστῇ). 
Διονύσιος ᾿Αμασείας" 1717, ἰανουαρίου 24. 
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Δοσίθεος ἹἹεροσολύμων:- 1702, κατ᾽ ὀχτώύριον, ἐν Βουχου- 

ρεστίῳ. 

Δοσίθεος Καστορίας: 1706, χατὰ φεύρουόριον. 1707, 

ἀπριλίου ὅ. 

Δουδέσχουλος Κωνσταντῖνος. 1719, ἀπριλίου “26. ἰου- 

λίου 12. 

Δουδέσχους Ράδουλος. 1713, ἀπριλίου 80’: μαΐου 11. 

1714, δεκεμόρίου 15. 171, ἀπριλίου 29. 1716, φεόρουα- 

ρίου 6. --- Μαρίχ θυγάτηρ ἀειμνήστου ῬΡαδούλου Δουδέσχου- 

λοψ᾿ 1719, μυρτίου 14. ἀπριλίου 27. 

Ἔσάτ ἐφένδης. 1713, ἰανουαρίου 80 - φεύρουαρίου Ἴ1:: 

φεθδρουαρίου 15" μάρτιου 11: μαρτίου 29 μαΐου 10: αὐγού- 

στου 16. νοεμόρίου 29 (1). 1714, μαρτίου 20 μαΐου 20- 

ἰουνίου 29. αὐγούστου 20: δεχεμόρίου 16. 1716, φεύρουα- 

ρέοῳ 7-: ἀπριλίου 11. ἰουλίου 6᾽ σεπτεμύρίου 28: δεχεμ- 

Ὀρίου 23- δεκεμόρίου 27. 1711, ἰχνουχρίου 29. 1720, μαρ- 

τίου 4. 

Εὐλογᾶς ᾿Ιωάννης ἱερεύς. 1710, δεχεμορίου 81, ἀπὸ 

Μιστρά. 

᾿Εφέσιος Ἰωάννης: 1710, μαρτίου 217. 

Ζαχαρίας: 1714, μαρτίου 2. 

Ζωὴ δόμνα: 1727, σεπτεμόρίου 29. 1728, ἀπριλίου 14: 

γοεμόορίου 18. 

Ζωσιμᾶς ᾿Αχριδῶν᾿ 1101, μαΐου 2. 

Θεοδώρητος᾽ 1689, ἰανουαρίου 29. 

Θεόχλητος Φιλιππουπόλεως᾽ 1719, δεκεμόρίου 28. 1120, 

φεθρουαρίου 4. 

Ἰάκωθος ἢ Γιαχουμῆς (Μάνας)" 1707, μαρτίου 4. 1708, 

ἀπριλίου 4. 1719, μαρτίου 80: μαΐου 8: αὐγούστου 10᾽ 

(1) Μετὰ ϑστερογράφου εἰς τουρχιχὴν γλῶσσαν. 
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σεπτεμύόρίου 4. 1714, ἀπριλίου 3: δεχεμορίου 14. 171, 

ἰανουαρίου 81. 1717, μαρτίου 18. 1719, ἰουλίου 11. 1720, 

ἰανουαρίου 24. 

᾿Ιγνάτιος Θεσσαλονίκης. 1118, φεθρουαβίον 15. ἀπ 8. 

ΑΝ 21. ἀπριλίου 8: κατ᾽ ἀπρίλιον: κατὰ μάϊον" ἰουλίου 

24. σεπτεμθρίου 10. 

Ἣν νάτιος Ρόδου: 1714, ὀχτωύρίου 6. 

Ἱερεμίας (Καχαδέλας)- 169, φεθρουαρίου 12. 1696, 

σεπτεμθόρίου 12. 

Ἱερεμίας Κωνσταντινουπύλεως 1710, μαρτίου 217: ἀπρι- 

λίου 19. ἀπριλίου 20: ἀπριλίου 27: μαΐου 28 ἰουνίου 9" 

αὐγούστου 2: σεπτεμόρίου 21. ὀχτωύρίου 10 νοεμθρίου 1." 

νοεμόρίου Θ᾽ νοεμόρίου 19 νοεμθρίου 28. 1117, δεκεμόρίου 

ὅ- δεχεμόρίου 16: δεχεμόρίου 19 δεχεμδρίου 929. ΠΣ 

ἰανουαρίου 17- ἰχνουχρίου 30. 1719, αὐγούστου 7: αὐγού- 

στου 21. 1720, ἰανουαρίου 26 φεόρουαρίου 11 - φεδρουαρίου 

26’ μαρτίου 81. 

Ἱερόθεος Δρύστρας- 1712, σεπτεμορίου 1. 1713, ἰανουα- 

ρίου 26- ἰχνουχρίου 31" ἀπριλίου 28 νοεμόρίου 29. 1714, 

ἰουνίου Ἴ. 1715, μαρτίου 9’ ἰουνίου 17. αὐγούστου 12. 

1116, νοεμόρίου 26. 1717, μαΐου 26. (καὶ δύο ἕτεραι 

ἀχρονολόγητοι). 

ἹΙερόθεος ᾿Ιωαννίνων 1717, ἰχνουαρίου 11. 

Ἱεροσολυμῖται: 1707, ἀπριλίου 20. 

᾿Ιουλιανὸς Δημήτριος, μέγας λογοθέτης᾽ ἰανουαρίου 1. 

1714, ἰανουαρίου 20: μαρτίου ὅ: μαρτίου 17: ἀπριλίου 15" 

ἰουνέου 17- αὐγούστου 28 αὐγούστου 90᾽ σεπτεμόρίου 24. 

1716, μαρτίου 14- σεπ ττεμόρίου {πε : 

᾿Ιωαχεὶμ Βιζύης: 1717, δεχεμορίου 1ὅ. 

᾿Ιωαννίκιος ἱερομόναχος- 1717, μαρτίου 17. 1720, σεπ- 

“τεμθρίου 6. 
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ἸΙωαννίκιος Λήμνου: 1719, δεχεμορίου 29. 

᾿Ιωαννίχιος Σινὰ 1729. 1, αὐγούστου 195: 

᾿Ιωάσαφ ᾿Αχριδῶν: 1128, φεορουαρίου 18. 

Καλλιάρχης Παντολέων, ἀχέστωρ- 1101, μαρτίου 16. 

1712, ὀχτωθρίου 12. 

Καλλίνικος Ἡρακλείας χαὶ Ραιδεστοῦ" 1716, δεκεμόρίου 

438. 1719, ἰουνίου 10. Καλλίνιχος Ἡρακλείας χαὶ Ραιδεστοῦ 

χαὶ Χαλκηδόνος Κωνστάντιος" 1117, ἰανουαρίου 10. Καλλίνι- 

χος Ἣραχλ. χαὶ Ῥαιὃ., Κωνστάντιος Χαλχηὸ., καὶ Αρτης Νεό- 

φυτος᾿ 1111, ἰανουαρίου 22. 

Καλλίνιχος Κωνσταντινουπόλεως " 4689, ἰουλίου 8, 1092, 

ἰουνίου 19. 

Καλλίνικος Φιλιππουπόλεως- 1111, ἀπριλίου δι. 4119 

φεθρουαρίου 1119). 

Κανταχουζηνὴ Ἑλένη, θυγάτηρ τοῦ μακαρίτου Δημητρά- 

σκου (Καντεμίρου) βόδα: 1119, ἰανουαρίου ὠ᾿ φεθρουαρίου 

16: μαρτίου 12, 18: ἀπριλίου 91." δεχεμύρίου 21. 

Κανταχουζηνὸς Κωνσταντῖνος. 1101, μαίου 9 1 η08; 

σεπτεμορίου 9᾽ σεπτεμόρίου 9. 1110, φεθρουαρίου 20. 1712, 

χατὰ μάρτιον᾽" νοεμόρίου 10: κατὰ δεκέμόριον. 411719, ἰανουα- 

ρίου 27 μαρτίου 14: ἀπριλίου δ᾽ χατὰ ἰούλιον. 1714, ἀπρι- 

λίου 21: ἰουλίου 296. χατὰ ἰούλιον " αὐγούστου 20 - σεπτεμ- 

Ορίου 12: ὀχτωύρίου 44. 1171 ὅ, χατ᾽ ἀπρίλιον- κατὰ δεχέμ- 

ύριον. 

Κανταχουζηνὸς Μιχάλης 1710, χατ' ἀπρίλιον. 1712; 

ἰουνίου 0. 

Κανταχουζηνὸς Μιχάλης ὁ χατζῆς: 1115 μαΐου 11. 

Κανταχουζηνὸς Σερθάνος, βοεθόδας Οὐγγροθλαχίας " 1684, 

ἀπριλίου 15. 168, ἰουλίου 90. 1688, αὐγούστου 10. 

Κανταχουζηνοῦ Σερθάνου δόμνα Μαρία - 1704. ὀκτωύρίου 
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91 (4ὴ. 1706, ἰανουαρίου 7. 1708, ἰανουαρίου 20 (2). 1718, 

μαρτίου 80. 1718, ἀπριλίου. 2: ἰουλίου 7. 1719, μαρτίου 18" 

ἰουλίου 17: χατ᾽ ἰούλιον. 

Κανταχουζηνὸς Σερθάνος, μέγας λογοθέτης - 1107, μαρ- 

τίου 19: ἀπριλίου 1. 

Κανταχουζηνὸς Στέφανος" 1707, μαρτίου 21. 1108, αὐ- 

γούστου 18: σεπτεμύρίου 8. 1109, δεχεμόρίου 18. 1712, ἀ- 

πριλίου 20. 1713, μαρτίου 21 --- βοεδόδας Οὐγγροθλαχίας- 

1714, μαρτίου 26: μαρτίου 26: ἀπριλίου, 2, ὅ, 9, 18’ ἰου- 

νίου 8: ἰουλίου 1: ἰουλίου 96: αὐγούττου 1: σεπτεμύρίου, 8, 

6, 12; 15, 28: δεχεμόρίου 20. 1715, ἰανουαρίου Ζῶ, 27, 

90, 31: ἀπριλίου 20: μαέου 7: νοεμθρίου 18: δεχεμόρίου 18. 

1716, ἰχνουαρίου 18: φεθρουχρίου 9: μαῤτίου 2. 

Κανταχουζηνὸς Ράδουλος: 4714, χατὰ δεχέμόριον. 

Καπετανάκχης Δημήτριος. 1711, ἰχνουαρίου 9, ἀπὸ Βε- 

νετίαν. 

Καρυοφύλλης ᾿Ιωάννης" 1690, ὀκτωθρίου Ὁ 

Καρυοφύλλης Μανολάχης (ἀχρονολόγητος διευθυνὸμένη πρὸς 

τὸν Χρύσανθον ἱεροδιάχονον ἔτι ὄντα). 

Καστριώτης Γεώργιος, μέγας κόμισος" 1707, μαρτίου 24, 

Κατάνεος Θωμᾶς. 1707, μαΐου 18, ᾿Ενέτίῃσιν. 1712, 

νοεμόρίου 21 ἐν Βενετίᾳ. 

Κλήμης πρῴην ᾿Αδριανουπόλεως᾽ 1707, μαρτίου 21. 

Κλήμης ᾿Ιωαννίνων- 1710, φεύρουαρίου 1. 

Κολέττης Δημήτριος" 706, κατὰ δεχέμοριον, ᾿Ενετέησιν. 

Κόντης ᾿Αθανάσιος ὁ Βουθροντεύς᾽ 1118, ἁπριλίου 6. 

1714, νοεμθρίου 18. 1721, μιαΐου 29. 

(Ι) Ἔν τῇ ἐπιστολὴ ταύτη ἢ, χενόδοξος δόμνα προτάσσει τὸ ἑξῆς 

χανίχλωμα " « Μαρία ἐλέῳ θεοῦ δόμνα πάσης Οὐγγροθλαχίας »ν. 

(8) Ἔν ταύτη ὑπογράφεται « ἣ τοῦ μαχαρίτου αὐθέντου ᾿Ιωάννου 

Σερύάνου βόδα Μαρία ». 
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Κοντοειδὴς ᾿Αναστάσιος ἱερεύς. 1710, ἰουνίου 15: ἰουνίου 

22: αὐγούστου 13. 1111 ἰχνουαρίου 17: ἰανουαρίου 28: ἀπρι- 

λίου 18, ἀπὸ Γιάσι. 

Κορνέλιος ᾿Αντώνιος." 1721, μαρτίου 10, ἀπὸ Βενετίαν. 

Κοσμᾶς Κωνσταντινουπόλεως: 1714, μαρτίου 11: ἀπρι- 

λίου 28: χατ' ἀπρίλιον: ἰουνίου 10. 1715, ἰανουαρίου 90, 

μαρτίου 4: μαρτίου 920 νοεμθοίου 10 δεχεμόρίου 1. πρῴην 

Κωνσταντινουπόλεως, 1716, μαΐου ὃ. 

Κουπάχης Μανολάκης“ 1708, σεπτεμώρίου 8. 

Κρετζουλέσχος Γεώργιος: 1107, μαρτίου 29. 1719, μαρ- 

τίου 19. 
Κρετζουλέσκος Ματθαῖος: 1119,. μαρτίου 920. 

Κυπριανὸς Κωνσταντινουπόλεως: 1707, ὀχτωθρίου. 29. 

1108, ἰχνουαρίου 11: φεθρουαρίου 10: μαΐου 9. 1719, νοεμ- 

Θρίου 9’ δεκεμύρίου 1. 

Κύριλλος ᾿Αντιοχείας " 111, αὐγούστου 1. 

Κύριλλος ᾿Εφέσου- 1712, μαΐου 1. 

Κύριλλος Κυζίκου: 1707, ἀπριλίου 8. 1708, ἰανουαρίου 

10: ὀκτωθρίου 11. 1709, μαΐου 7. 

Κύριλλος Κωνσταντινουπόλεως: 1712, δεκεμόρίου 19, 22, 

24. 1118, κατὰ ἰανουάριον- φεθρουαρίου 15: μαρτίου 10, 

11, 2δ: μαΐου 24: ἰουλίου 2, 13, 20. πρῴην Κωνοταντινου- 

πόλεως, 1714, νοεμόρίου 22. 1116, δεκεμορίου 18. 1717, 

ἰανουαρίου 2- ἰανουαρίου 10- φεόρουαρ. 9. 1720, ἰανουαρίου 30. 

Κωνστάντιος Κρήτης. 1116, ὀκτωορίου 1. 

Κωνστάντιος Χαλχηδόνος - 1707, ἰουνίου 2: ὀκτωύρίου 

9' (καὲ ἑτέρα ἄνευ ἡμερομηνία:) 1708, ἰανουαρίου 18. 1718, 

ἰανουαρίου 29: ἀπριλίου. 22. 1714, ἰανουαρίου 4. 1710, ἀπρι- 

λίου 18, 1717, μαρτίου 24- (χαὶ ἄνευ. ἔτους, μαΐου 28: δε- 

χεμθρίου 26). 

Κωνσταντῖνος, πρωταποστολάριος: 1709, φεθρδυχρίου 10. 
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μέγας ρήτωρ᾽ 1710, αὐγούστου 1. 1716, μαΐου 9: ἰουλίου 

8: ὀκτωθρίου 20: νοεμόρίου 13. , 

Λαξχανᾶς ᾿Αλέξανδρος ἰατροφιλόσοφος: 1712, Ὁ ἰδῶν. 

μαρτίου, ἐκ Παταθίου (λατινιστί). 

Λελέκος Χρίστος γραμματεὺς δόκτορος Περούλη: 1709, 

ἰουνίου 6. 

Λεχουϊὲν Μιχαήλ᾽ 1720, ὀχτωθρίου 8 ἐν Παρισίοις " (τὸ 

μὲν χείμενον λατινιστὶ, ἡ δὲ ὑπογραφὴ ἑλληνιστί). 

Λικίνιος ᾿Ανδρέας, ἀκέστωρ- ἐλόγιον εἰς τὴν ἐκλογὴν 

Χρυσάνθου πατριάρχου Ἱεροσολύμων (1707). 

Μαλαχίας Βηθλεέμ. 1716, ἰουλίου 1. 

Μαχάριος Βερροίας" 1716, αὐγούστ. 6. 1717, κατ᾽ ὀκτώδριον. 

Μαχάριος ἱεροδιάχονος: 1716, ὀκτωδρίου 2. 

Μακάριος Καμπανίας" 1716, σεπτεμόρίου 29. 

Μαχάριος Σηλυύρίας, Χρυσάνθῳ πατριάρχῃ" φεδρουαρίου 29. 

Μανολάκης ἄγας. 1711, μαρτίου 27. 

Μανολάχης ταθολάριος" 1716, σεπτεμόρίου 12. 

Μάρχος Κύπριος (Πορφυρόπουλος)" 1707, φεθρουαρίου 21. 

1109, δεκεμόρίου 14. 1710, ἰανουαρίου 11: μαρτίου 12. 1718, 

μαΐου ὅ: σεπτεμόρίου 8: σεπτεμόρίου 22. 1714, φεθρουαρίου 

28. 1171ὕ, κατὰ σεπτέμόριον. 1716, φεθδρουαρίου 14. 

(Μαυροχορδάτος) ᾿Αλέξανδρος Χρυσάνθῳ τῷ ἀρχιδιακόνω " 

(ἀχρονολόγητος). 

Μαυροχορδάτος ᾿Ιωάννης (᾿Αλεξάνδρου): 1713, αὐγούστου 

29: σεπτεμύόρίου 15: ὀκτωδρίου 27: δεχεμθρίου 2. 1714, φε- 

δρουαρίου 18: ἀπριλίου 29: μαΐου 20: δεχεμόρίου 6’ δεκεμ- 
ὁρίου 14: δεχκεμόρίου 16. 1710, ἰανουαρίου 27: μαρτίου 7’ 

ἀπριλίου 21: ἀπριλίου 2ὅ. 1710, ἰανουαρίου 14: ἰανουαρίου 

29: μαρτίου 14- μαΐου 6’ ἰουνίου ὅ: αὐγούστου 10, ἀπὸ Πε- 

λιγράδι- δεχεμόρίου 27. 1717, φεθρουαρίου 29: μαρτίου 4: 

ἀπριλίου 2: νοεμθρίου 18. 1728, ἰανουαρίου 2. 
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Μαυροχορδάτος Κωνσταντῖνος" 1728, ἰχνουαρίου ὥ. 

Μαυροκορδάτος Νικόλαος βοεοόδας: 1711, φεθρουαρίου 4" 

μαρτίου 12: μαρτίου 27’ ἰουλίου 6. 1712, μαΐου “2: ἰουνίου 

80: αὐγούστου 17: σεπτεμύρίου 17: νοεμορίου 17’ δεχεμορίου 

12. 1118, φεσρουαρίου 26: ἀπριλίου 19 ἰουλίου 1: αὐγούστου 

21. σεπτεμθρίου 19" σεπτεμόρίου 2,2: σεπτεμύόρίου 24: σεπτεμῶ. 

28: ὀκτωθρίου 11 (μετ᾽ ἐπισυνημμένων δύο πιττακίων, ἐξ ὧν 

τὸ πρῶτον ἰδιόγραφον)" δεχεμόρίου 6’ δεκεμόορίου 22: δεχκεμορίου 

90. 1715, ἰανουαρίου ὅ: ἰανουαρίου 28: φεδρουαρίου 17’ ἀ- 

πριλίου 11: ἀπριλίου 21: μαΐου 27: νοεμύορίου 80 (ἰδιόγραφος). 

ἹΠ]1η. σεπτεμόρίου ΠΟ 721: σεπτεμθρίου 9: σεπτεμθρίου 

11: δεκεμύόρίου 29: δεχεμύρίου 81. 1728, ἰανουαρίου 2, 4, 8, 

10, 16, 21, 22, 25: φεθρουαρίου 1: ἰουνίου 29’ ἰουλίου, 9, ὃ, 

14, 21, 80: αὐγούστου 1, 9, 21, 91: ὀχτωύρίου ὃ (ἰδιόγραφος). 

(ΔΙ αυροχορδάτου Νικολάου) Πουλχερία δόμνα- 1713, φε- 

ὁρουαρίου 19: μαρτίου 14. 1714, μαρτίου 91. 1710, φεύρουα- 

ρίου 6’ ἀπριλίου 20. 

Μαυροχορδάτη Ρωξάνδρα: 1710, ἀπριλίου 13: δεχεμθρίου 

9: δεχεμόρίου 20. 1717, φεθρουαρίου 7: φεθρουαρίου 18: μαρ- 

τίου 11. 1718, ἰανουαρίου 6’: ἰχνουαρίου 17. 1720, ἰανουα- 

ρίου 18. 1727, σεπτεμόρίου 25: νοεμορίου 14: δεχεμθρίου 9. 

1128, ἰανουαρίου 14: ἀπριλίου 14. 

Μαυροχορδάτος Σχαρλάτος- 1710, κατ᾽ ἀπρίλιον. 

(Μηνιάτης) ᾿Ηλίας, Κερνίκης ἐπίσχοπος: 171, μαρτίου 12. 

Μηνιάτης Φραγχίσχος πρωτοπαπᾶς Κεφαλληνίας- 1707, 

ἰουνίου 20. 

Μελέτιος ᾿Αθηνῶν: 170, ἰανουαρίου ὃ, ἀπὸ ᾿Αθηνῶν. 

1110, σεπτεμόρίου 10, ᾿Αθήνηθεν. 1742, σεπτεμορίου 2, 

Αὐἰθήνηθεν᾽ δεχκεμόρίου 6, ἀπὸ ᾿Αθηνῶν. 1713, ἰουλίου 6, ἀπὸ 

Κωνσταντινουπόλεως. 

Μελέτιος Μελενίκου: 1712, αὐγούστου 17. 
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Μητροφάνης (Γρηγορᾶς) ἱερομόναχος" 1714, ἰχνουαρίου 26" 

ἀπριλίου 26: αὐγούστου 12. 111, φεύρουαρίου 10: φεύρουα-- 

ρίου 26- μαρτίου 26. 1710, ἀπριλίου 29: ἰουνίου 27. 1717, 

σεπτεμόρίου 14: δεχεμόρίου 15. 1118, μαρτίου 11: σεπτεμ- 

Ορίου ΦἹ (τρεῖς ἐπιστολαὶ ταὐτοχρόνως). 1720, μαΐου 16’ ἰου- 

λίου 10: αὐγούστου 2 (δύο ἐπιστολαί)" ὀκτωύρίου 27 (1). 1721, 

μαρτίου 2. (καὶ μία ἀχρονολόγητος). 

Μητροφάνης Οὐγγροθλαχίας: 4116 σεπτεμώόρίου ἜΑ Εν τὸ ἵστα 

ἰανουαρίου 28. 1718, ἀπριλίου 16: χατ' αὔγουστον᾽ ὀχτωθρίου 

Ἵ. 1719, ἰανουαρίου 18- μαρτίου. 12. 

Μλμ (Μουλοΐμης) Σταῦρος: 1121, μαΐου 16, ἐν ᾿Ιωαννίνοις. 

Μουνετζίμπασης" 1114, ἰανουαρίου 1. 1116, ἰουνίου 22. 

Μπουνέλης ᾿Αναστάσιος: 1712, μαρτίου 4, ἐξ ᾿Ιωαν- 

γίνων. 

Μπραγχοδάνος Κωνσταντῖνος βοεοόδας- 1690, φεόρουα- 

ρίου 6: φεθρουαρίου 10. 1707, μαρτίου 10: ἀπριλίου 18: ἰου- 

λίου 7. 1708, μαρτίου 8: ἰουλίου 18. 1709, φεδρουαρίου 4. 

1110, μαρτίου 10: σεπτεμόρίου 18: σεπτεμθρίου 28, 1111, 

ἰανουαρίου 10: ὀκτωθρίου 20. 1719, φεθρουαρίου 1: ἰουλίου 

14: αὐγούστου 14: δεχεμόρίου 29, 1114, μαρτίου. 17. 

Μπραγχοθάνος Ματθαῖος. 1713, ἀπριλίου 28. 

Μπραγχούάνος Ράδουλος- 1704, ἀπριλίου 14, ἀπὸ Βου- 

χουρεστίου. 

Μπραγχοθάνος Στέφανος: 1107, φεύρουχρίου Τα ΔῈ τ ἡ Σ 

μαρτίου 19: ἀπριλίου 28, 

Νεόφυτος “Αρτης" 1710, φεθρουαρίου 14: ἰουλίου 2. 1718, 

φεύρουαρίου 19: ἀπριλίου 16. 1117, ἰανουαρίου 24: ἰουλίου 

18: δεχεμόρίου 27. 1721, φεδρουαρίου 21. 1121, ἰουλίου “27. 

πρῴην ἴΑρτης, 1728, φεθρουαρίου 1. 

(1) Ἔν ταύταις ὁπογράφεται « ὃ ζώθαπτος Μητροφάνης ». 
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Νικόδημος Μιτυλήνης. 1717, ἰουνίου 16. 1720, νοεμ- 

ὁρίου ἢ 

Νιχόδημος Χαλχηδόνος- 1728, αὐγούστου 21. 

Νοταρᾶ: Δημήτριος ἰατρός: 1712. 111, ἰουνίου Ὁ: μαΐου 

11: δεκεμόρίου 20. 1714, ἰανουαρίου 29: ἀπριλίου 28, ἐκ 

Κωνσταντινουπόλεως μαΐου 20. 

Νοταρᾶ; Νεόφυτος- 1712, ἰανουαρίου 29. 1115, ὀκτω- 

Ορίου 9. 

Παΐσιος Κωνσταντινουπόλεως- 1721, γοεμόρίου 1795: 

μαΐου 13: ἰουνίου 27: νοεμόρίου 1ὅ. 

Παΐσιος Πχλαιῶν Πατρῶν: 1717, ὀκτωύδρίου 23. 

Ποΐσιος Νικομηδείας: 1716, ἰουλίου 17. 

Παναγιώτης γραμματικός" 1716, ἀπριλίου 1. 

Παπαδύπουλος Κομνηνὸς Νικόλαος: 1719, ἀπριλίου 10, 

ἐκ Παταθίου. 171, φεόρουαρίου 20: ἀπριλίου 8, ἐκ Πατα- 

Θίου (1). (χαὶ πολλαὶ ἄλλαι ἀχρονολόγητοι). 

Παρθένιος Λαρίσσης" 1707, μαρτίου 27. 1709, δεχκεμορίου 

10. 1712, μαρτίου 13: σεπτεμθρίου 1. 1716 ὀχτωύρίου 12: 

νοεμθρίου 28. 1717, ἰχνουαρίου ὅ: ἰανουαρίου 14: φεθοουαρίου 

10: αὐγούστου 17. 1719, ἰουλίου 8: αὐγούστου 17, 19, 30: 

σεπτεμθρίου 6. 

Πχρθένιος Νικομηδείας" 1708, ἰχνουαρίου 9. (ἄνευ ἔτους) 

ἰουνίου ὅ. 

Παρθένιος Σμύρνης 1707, νοεμόρίου 20. 1712, σεπτεμ- 

ὁρίου 1 710 ὀκτωῦρίου 1: 

Πυλυοινὸς Ιάχωόος: 1713, ἰουλίου 27, ἀπὸ Σμύρνην. 

Πὼπ ᾿Αναστάσίος ὁ ἐξ ᾿Ιωαννίνων - 1717, δεχεμέρίου 6, 

ἀπὸ Σερρῶν. 

() Ἔν ταύτῃ προσεπισημειοὶ ἐν τῇ ἡμερομηνία : « χατὰ τὸ ὀρθὸν 
τῆς ὑμετέρας ». 
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Σαμουὴλ ᾿Αλεξανδρείας- 171, ἀπριλίου 27’ ἰουνίου 2ὅ- 

αὐγούστου 1. 1717͵ φεορουαρίου 4: μαρτίου 4. 1718, νοεμ- 

Θρίου 6, ἀπὸ Χίου. 1719, μαρτίου 29, ἀπὸ Σμύρνης. (δεχεμ- 

ὁρίου 29 ἀχρονολόγητος). 

Σεύαστὸς Κυμινήτης, 1084, φεδρουαρίου 20. 1698, μαρ- 

τίου 20 (1). 

Σεραφείμ- 1710, μαΐου 16. 

Σίλόεστρος ᾿Αντιοχείας- 1728, ἰανουχρίου 19. 

Σίλθεστρος Κύπρου καὶ νέας ᾿Ιουστινιανῆς - 1720, κατ' ἰα-- 

νουάριον. 1721 μαρτίου 22. (ὑπογραφαὶ διὰ κινναθάρεως). 

Σινᾶ ἀρχιεπίσκοπος. 1688, σεπτεμθρίου τὺ: 

Σμαράγδα δόμνα- 1728, ἰουλίου 21. 

Σουμμάκιος Αγγελος: 1108, ἀπριλίου 14, ἐκ Ζακύνθου. 

1710, ἰουλίου 19. 

Σοῦτζος Δράχος" 1714, ἰουλίου 22: εὐγὐ ΤΟΝ 90. 

Σπαντωνῆς- 1688, μουνυχιῶνος 6 ἱσταμένου. πρωτέχδι- 

χος᾽ 1696, σεπ ττεμορίου 91. μέγας ρήτωρ᾽ 1718, ἰουνίου 28: 

δεχεμόρίου 28. 1714, Ἄγ 21. 1716, σεπτεμθρίου 290. 

1111, ἰανουαρίου 24: φεθρουχρίου 91. δεχεμθρίου 81 (ἀχρο- 

νολόγητος). μέγας χαρτοφύλαξ' 1719, ὀκτωδρίου 14. 1720, 

( ἜΜΠΑ ΤῊΣ τ ) 

Σπαντωνῆῇς Σχαρλάτος- 1717, ἰανουαρίου 14, 

Σπυρίδων (πρωτοπαπᾶς) Κερχύρας- 1720, ἰουνίου 18. 

Στάνχα δόμνα. 1707, ἀπριλίου 2. 

Στέφανος Σερρῶν: 1716, ἰουνίου 7. ἰουνίου 12: αὐγού- 

στου 6’ σεπτεμόρίου 20. 1717, ἰχνουαρίου 19. 

Ραχοθίτζας Μιχαήλ: 1704, μαρτίου 12. βοεθόδας: {714, 

δεχεμθρίου 2. 1719, ἰουλίου 9. 1720, μαρτίου 80. 1724, 

μαΐου 117. 

(1) Ἔν τῇ τελευταίᾳ ταύτῃ ὑπογράφεται « Σεδαστὸς ἹΚυμινήτης͵ 

ὃ ὑμέτερός ποτε χρηματίσας χαθηγητής ». ᾿ 
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Ραμαδάνης Γεώργιος: 171, νοεμόρίου 12. 1720, ἰα- 

νουαρίου 13. ποστέλνιχος" 1728, νοεμορίου 16. 

Ραμαδάνης Δημήτριος: 1110, ἰουλίου 91. 

Ῥωσσέτος ᾿Ιωάννης. 1128, αὐγούστου 21. 

Ῥωσσέτος Νικόλαος: 1719, ἰουνίου 90. 1719, κατὰ μάρ- 

τιον. 

Τραπεζούντιος Γεώργιος (ὃ Ὑπομενᾶς)- 1108, σεπτεμ- 

ὁρίου 28. 1710, σεπτεμύρίου 1: δεχεμθρίου 7. 1711, ἀπριλίου 

12. 1712, μαρτίου 1ὅ. (πᾶσαι ᾿Ἐνετίηθεν). 

(Τυπάλδος) Μελέτιος Φιλαδελφείας - 1609, ὀκτωύρίου 2. 

Χουρμούζιος: 1107, βοηδρομιῶνος ζ΄ φθίνοντος. 1111, 

φεθρουαρίου 27: μαρτίου 90: αὐγούστου 18. 

Χρίστου Δημήτριος: 1708, ἀπριλίου 8, ἐξ Ἱερουσαλήμ. 

Χριστόδουλος ἱεροδιάχονος τοῦ Καστορίας: 1716, σεπτεμ- 

Θρίου 22. 

Χρυσοσχουλαῖος Δημητράσχος" ἰουλίου 1. νοξμθρίου Ὁ. 

Χρυσόσχουλος ᾿Ιωάννης . 1{1719, χαλένδαι φεύρουαρίου " 

μαρτίου ὅ: αὐγούστου 9, ἐν Κωνσοταντινουπόλει. (λατινιστί). 

ἘΝ 

Ἐπιστολαὶ ᾿Αναστασίου Γορδίου. 

᾿Αγάθῃ μοναχῇ: 1711, ἰουνίου 18 ἰουλίου 18, Βρανια- 

γόθεν. 

᾿Αθανασίῳ (Τ᾿ορδίῳ) τῷ ἀδελφῷ. 1711, σεπτεμόρίου 1, 

Βρανιανόθεν (1) ὀκτωῦδρίου 23, Βρανιανόθεν. 1712, γαμηλιῶ- 

νος ι΄. ἱσταμένου, ἐκ τῆς ἐνεγχαμένης᾽ θαργηλιῶνος ς΄, πά- 

τρηθεν πυανεψιῶνος γ΄, ἐκ τῆς ἐνεγχαμένης " ποσειδεῶνος ζ΄. 

1719, ἐλαφηδολιῶνος ε΄, πάτρηθεν᾽ θαργηλιῶνος ε΄ μεσοῦντος. 

(1) Ἔν ταύτῃ προλογίζει οὕτως εὐχόμενος. « ὑγιαίνων ἐκ νοσοῦν- 
πος εἴης, χαὶ ἐξ ὑγιαίνοντος μὴ νοσῶν ». 



594 ΚΑΤΑΛΟΡΟΣ 

1714, σκιροφοριῶνος εἰκάδι, ἐξ ᾿Αραχώθης" πυανεψιῶνος ς΄, 

ἐχ τῆς ἐνεγχαμένης " πυανεψιῶνος ἐπὶ δέχα, ἐκ τῆς χιονοφεγ- 

γώτου πατρίδος. 1716, γαμηλιῶνος ε΄ φθίνοντος, ἐχ τῆς πα- 

τρίας χθονός" μουνυχιῶνος εἰχάδι, ἐχ τῆς χατὰ Κρῆτας μη- 

τρίδος : βοηδρομιῶνος ς΄ μεσοῦντος, ἐκ τοῦ πατρίου δαπέδου 

1711, θαργηλιῶνος πρώτῃ ἐπὶ δέχα, ἐκ τῆς ἐνεγχαμένης. 

᾿Αθχνασίῳ Δημονίχου χαὶ ᾿Ελασσῶνος" 1711, νοεμδρίου 

21, ἐκ Βρανιανῶν. 

᾿Αθανασίῳ ἡγουμένῳ τῆς μονῆς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ᾿Τησοῦ 

Χριστοῦ τῶν Μεγάλων Πυλῶν, τῆς χοινότερον λεγομένης Δου- 

σίχου- 1710, ἰούλιου 10, ἐκ Πετρήλου. 

᾿Αλεξίῳ ἱερεῖ" 1711, ἰουνίου 7. 1719, ὀχτωύρίου ὕ, ἀπὸ 

Βρανιανῶν. 4715, ἰανουαρίου 21, ἐκ τῆς χιονοφεγγοφωτοῦο- 

λούσης πατρίδος. : 

᾿Αλεξίῳ χαὶ Λάμπῳ τοῖς ἀδελφοῖς - Βρανιανόθεν. 

᾿Ανανίᾳ ἡγουμένῳ Τετάρνης: 1686, ἰανουαρίου ι ΤΟ ΟἽ 

Βρανιανῶν. 

᾿Ανθίμῳ Σερρῶν: 1684. 

᾿Αντωνίῳ τῷ ἐκ Νέας Κώμης ἱερεῖ ἐν Τρίχχῃ" 1712, 

ἀνθεστηριῶνος φθίνοντος, πάτρηθεν. 1114, μαιμακτηριῶνος δ΄, 

ἐχ τῆς ἐνεγκαμένης" πυανεψιῶνος γουμηνίᾳ, ἐχ τῆς ἐνεγχαμέ- 

νης πυανεψιῶνος ζ΄, ἐκ τῆς παροιχοπατρίδος- πυανεψιῶνος ἔ" 

φθίνοντος, ἐκ τοῦ ἐν τῇ πατρίδι χαταλύματος. 1716, βοηδρο- 

μιῶνος θ΄ ἱσταμένου, ἐκ τοῦ πατρίου δαπέδου. 1718, ἀνθε- 

στηριῶνος δ΄ ἐπὶ εἰκάδι, ἐκ τῆς Γούδης. 1723, σχιροφοριῶ- 

γος θ΄ λήγοντος, Βρανιανόθεν " ποσειδεῶνος, ἐκ τοῦ ἐμοῦ κατα- 

λύματος. 1724, ποσειδεῶνος θ΄’ ἐπὶ εἰκάδι, ἐκ τῆς ἐν τῇ πα- 

τρίδι μονῆς. (καὶ δύο ἕτεραι ἀχρονολόγητοι ὙΠ 

(1) Ἔν μιᾷξ τούτων ἀναφέρεται δ τὴν Θεσσαλίαν τότε μαστίζων 

λοιμός. 
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᾿Αποχουρίταις" 1719, σεπτεμόρίου 14. 

᾿Αποστολάχῃ τῷ τιμιωτάτῳ ἄρχοντι ( ἀχρονολόγητος). 

᾿Αρσενίῳ (Καλούδῃ) κχαθηγουμένῳ, χαὶ σοφωτάτῳ διδα- 

σχάλῳ 1692, μεταγειτνιῶνος ὑστάτη, ἐξ ᾿Ανατωλιχοῦ. 

᾿Αρσενίῳ Σταγῶν: 1719, φεύρουαρίου 12, 

᾿Αρσενίῳ Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου - 1712, νοεμόρίου 29, 

Γεωργάχῃ τῷ ἄρχοντι᾽" 1686, ἰανουαρίου 1, Βρανια- 

νόθεν. 

Γεωργάχῃ τῷ φιλομαθεστάτῳ ἢ μᾶλλον φιλιατροτάτῳ " 

1122, μουνυχιῶνος ζ΄ φθίνοντος, Βρανιανόθεν. 

Γεωργίῳ τῷ ἀναγνώστῃ. 1710, ἀπριλίου 24, ἐκ τῆς ἐ- 

υῆἧς πατρίδος. 

Γεωργίῳ τῷ φιλομαθεστάτῳ. 1712, πυανεψιῶνος γ΄, πά- 

τρηθεν. 

Γεωργίῳ ἱερεῖ: 1701, ἐξ ̓ Ανατωλιχοῦ (δύο). 1713, πυα- 

γεψιῶνος ε΄ μεσοῦντος, ἐκ τῆς ἐμῆς πατρίδος γῆς. 1714, μου- 

γυχιῶνος ε΄ μεσοῦντος, ἐκ τοῦ ᾿Ανατωλικοῦ. 

Γρηγορίῳ ἱερομονάχῳ (Θετταλῷ). 

Γρηγορίῳ ἱερομονάχῳ (Νίανεσῃ σχολαρχοῦντι ἐν ᾿Ανατωλι- 

χῷ)-: 1684, Βρανιανόθεν. 1690, ἐξ ᾿Ανατωλιχοῦ. (καὶ τρίτη 

ἀχρονολόγητος). 

Γρηγορίῳ Κορίνθου: 1090, ἀπὸ ᾿Ανατωλιχοῦ. 

Γρηγορίῳ Ναυπάκτου χαὶ ΓΑρτης΄ 1697, ἐξ ̓ Ανατωλιχοῦ, 

(δύο). 1698, (ἕτεραι δύο). 

Δημητρίῳ. 1695. 1696, ἐξ ᾿Ανατωλιχοῦ. 

φοριῶνος εἰχάδι, ἐξ ᾿Αραχώδης μουνυχιῶνος γ΄ ἐπὶ εἰκάδι, ἐκ 

τοῦ Αἰτωλιχοῦ νγσυδρίου. 

Δημητρίῳ καὶ ᾿Ιωάννῃ τοῖς ἱερεῦσι. 

Διάχῳ ἄρχοντι. 1684, ἀπὸ τὰ Βρανιανά. 

Διονυσίῳ Λιτζᾷᾶς χαὶ ᾿Αγράφων- 1712, ἰουλίου 234. 1718, 
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μαίου 28, ἐκ τῆς χατὰ Καστανίαν ἱερᾶς καὶ σεθασμίας μονῆς 

ἧς Μοῦχα τὸ ἐπίκλημα. (καὶ δύο ἕτεραι). 

᾿ΕἘπισχόπῳ..... 1107, ἐκ τοῦ νεουργηθέντος μονυδρίου 

τῆς Κατοχῆς 
ΕΑ 

Εὐγενίῳ τῷ διδασκάλῳ " ἐξ ᾿Αθηνῶν (ἀχρονολόγητος). ΜΝ 

ε 

Εὐγενίῳ τῷ ἱερεῖ, ἐμῷ ὁμαίμονι καὶ ἀμφιμητρίῳ ἀδελφῷ" 

1717, νοεμθρίου ὅ. 

Εὐσταθίῳ Λοχρῷ, τῷ ἐπιτηδειοτάτῳ χρυσοχόῳ: 1711, 

σεπτεμθρίου 10. 1710, μαρτίου 12, ἔκ τὴς πᾶτὶ οίδος. 1710: 

ὀχτωθδρίου 12, ἐκ τῆς τὴν ἀνήλιον καὶ βαθύσχιον Γοῦόαν πε- 

ριεχούσης χθονός" νος μϑρίου 21.,.ἐχ πῆς ἜΣ πατρίδος. 

Ζαχαρίᾳ ἱερεῖ" 112 1, θαργηλιῶνος εἰκάδι, ἐκ τῆς ἐμῆς 

πατρίδος. 

Θεολογίῳ ἱερεῖ" 1722, ἑχατομθαιῶνος ι΄. (ἑτέρα ἀχρο- 

νολόγητος). 
, 

Θωμᾷ τῷ ἄρχοντι: 1729, μαΐου 8, ἐπὶ εἰχάδι, ἐκ τοῦ 

καθ᾽ ἡμᾶς μονυδρίου τῆς ἁγίας ΠΙχρασχευῆς. (ἑτέρα ἀχρονολό-- 

γῆτος)). 

Ἱερεμίᾳ ἱερομονάχῳ δεχεμόρίου 1, ἀπὸ τὰ Βρανιανά. 

Ἰωαχεὶμ ἱερομονάχῳ. 1692. 1114, μαίου εἰκάδι, ἐκ χώ- 

μὴς τινὸς ᾿Αραχώθδης χαλουμένης τῶν περὶ τὴν σὴν πατρίδα 

τὸ Καρπενήσιον " σχιροφοριῶνος εἰκάδι. 

᾿Ιωαννικίῳ Δημητριάδος: 1711, ὀκτωύρίου 1ὕ, ἐκ τῆς 

ἐμῆς πατρίδος. 1712, μαρτίου 2ῦ, ἐκ τῶν ἐν τοῖς ἀποχρή- 

νοις καὶ βαθυσχίοις ὄρεσι τῶν ᾿Αγράφων Βρανιανῶν ̓  σχιροφο- 

ριῶνος ζ΄ 1118, ἰουλίου 9 φθίνοντος, ἀπὸ Καστανίας " σεπτεμ- 

Θρίου 10, ἀπὸ Πετρήλου᾽ δεχεμόρίου 10, ἀπὸ ᾿Ανατωλιχοῦ" 

δεκεμόρίου 21. 1711, μαρτίου 6, ἐκ τῆς πατρίδος. 1716, 

μουνυχιῶνος εἰχάδι, ἐκ τῆς πατρῴας χθονός- μεταγειτνιῶνος 

λ, 
ἀνήλιον χαὶ βαθύσχιον Γοῦόαν περιεχούσης χθονός " πυανεψιῶ-- 

Ε ζω Α , ἤ ᾽ 7 ΕΣ “ Α 

ἐχ τῆς κατὰ παροικίαν πατρίδος: ὀχτωδρίου 12, ἐκ τῆς τὴν β 
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νος ε΄ μεσοῦντος, ἐκ τῆς τὴν ἀνήλιον καὶ σχοτεινὴν Γοῦδαν 

περιεχούσης χθονός. 1118, ἰούλιου γ΄ ἐπὶ εἰχάδι, ἐχ τῆς ἐνεγ- 

χαμένης᾽" σεπτεμορίου 29, .ἐκ τῆς πατρίδος᾽ υϑταγειτνιῶνος 

β΄ φθίνοντος, ἐκ τῆς πατρίδος " ὀκτωύρίου 12, ἐκ τῆς ἐν τῇ 

πατρίδι μονῆς τῆς ἁγίας Παρασχευῆς" πυανεψιῶνος ε΄ μεσοῦν- 

τος, ἐκ τῆς ἐνεγκαμένης. 1719, ὀχτώθριου 12, ἐκ τῆς ἐν τῇ 

πατρίδι μονῆς τῆς ἁγίας Παρασχευῆς. 

Ἰωάννῃ πρεσθυτέρῳ καὶ οἰκονόμῳ. 1716, σεπτεμόρίου 

20, ἐκ τῆς πατρίδος. 

᾿Ιωσὴφ ἱερομονάχῳ 1698, ἐξ ᾿Ανατωλικοῦ. 

Καλοχυρίτζῃ ἄρχοντι: 1711, ἰουλίου 21, ἐχ τῆς κοινῆς 

πατρίδος σεπτεμύρίου ἴ. 

(Κανταχουζηνῷ) Σερθόάνῳ ἡγεμόνι Οὐγγροόλαχίας" 1088, 

(ἐκ προσώπου Κάλως χήρας τοῦ ἐχεῖτε ἀποθιώσαντος Γιαχου- 

υδ). πὶ ἐκ προσώπου τῶν μοναχῶν Τετάρνης. 

Κυρίλλῳ πατριάρχῃ 1113, ἰουνίου "24 (ὡς ἐκ προσώ- 

που Διονυσίου Λητσᾶς καὶ ᾿Αγράφων). 1716, φεύρουαρίου 1ὅ 

(ὡς ἐκ προσώπου τῶν μοναχῶν Τετάρνης). 

Κώνστα: 1680, ὀκτωύρίου 29, ἐκ Βρανιανῶν. 

Κώνσταᾳ ἱερεῖ 1717, ἰουλίου 1ὥ, ἐκ τῆς ἐνεγχαμένης. 

4718, ἀπριλίου 23, ἐκ τῆς πατρίδος - ἰουλίου 19. 

Κωνσταντίνῳ πρωτοπρεσουτέρῳ τῆς χατὰ Τρίχκην ἐχ- 

χλησίας χαὶ ἀρχιερατιχῷ ἐπιτρόπῳ: 1689, ἀπὸ Βρανιανά 

(δύο). 
Κωνσταντίνῳ τῷ ἄρχοντι: 1710, νοεμύρίου 16, ἀπὸ χώ- 

μὴς Βρανιανά. 1710, ἀπριλίου φθίνοντος, ἐκ τοῦ πατρίου δα- 

πέδου. 1117, ἰανουαρίου 7, ἐκ τῆς πατρίδος. 

Κωνσταντίνῳ γραμματιχῷ τῷ ἐκ Ζαγορᾶς" 1129, σχιρο- 

φοριῶνος θ΄͵ λήγοντος, Βρανιανόθεν. (καὶ ἕτεραι δύο ἀχρονο- 

λόγητοι). 

Λασχάρεϊ" 1690, ἀπὸ ᾿Ανατωλιχοῦ. 
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Μανουλάκῃ ταθολαρίῳ τῆς Θεσσαλονιχέων μητροπόλεως" 

1112, ἰουνίου 28, ἐκ τῆς ἐμῆς πατρίδος. 

Μαυροχορδάτῳ Νιχολάῳ ἡγεμόνι Οὐγγροδλαχίας “1712, 

νοεμόρίου 2 ὦ. (ἑτέρα ἀχρονολόγητος). 1716, φε εὐρουαρίου 10 (ἐκ 

προσώπου μοναχῶν Τετάρνης). 

Μιχαήλῳ τῷ σπουδαιοτάτῳ- 1721, πυανεψιῶνος δ΄, λή- 

γόντος. 

Νεοφύτῳ Ναυπάκτῳ χαὶ ΓΑρτης᾽ 1706, ἐξ ᾿Ανατωλικοῦ" 

(καὶ ἕτεραι δύο). 1707, ἐξ ̓ Ανατωλιχοῦ (καὶ ἕτε μι δύο). 1711, 

ἰανουαρίου ὃ, ἐκ τῆς ἐμῆς πατρίδος" σεπτεμορίου 1, ἐκ τῆς 

ἐμῆς πατρίδος. 1714, αὐγούστου 1, ἐκ τοῦ πατρίου δαπέδου. 

111, ἀνθεστηριῶνος β΄. ἐπὶ δέκα, ἐκ τοῦ πατρίου δαπέδου. 

1710: φεύρουαρίου ε΄. ἱσταμένου ἐκ τῆς πατρῴας χθονός" αὐ- 

γούστου 1, ἐκ τοῦ πατρίου δαπέδου. 1721, ἰουνίου 12, ἔχ τι- 

νος ἐν τῇ ἐμῇ π τρίδι χειμένης μονῆς τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυ- 

ρος Παρασχευῆς, Γούθης ἐγχωρίως οὕτω χυδαιότερον χαλουμέ- 

νης. 1724, φεθρουαρίου εἰκάδι, ἐκ τῆς σμιχροτάτης μονῆς τῆς 

ἁγίας Παρχοχευῆς ἐν τῇ χώμῃ τῶν ἐν ᾿Αγράφοις Βρανιανῶν. 

Τοῖς ἐν τῇ κλεινῇ χαὶ θεοφυλάκτῳ χώμῃ τοῦ μεγάλου 

Νεοχωρίου: 1712, ἐκ τῆς ἐμῆς πατρίδος. ---α Τοῖς αἰδεσιμω-- 

τάτοις ἱερεῦσι Νεοχωρίου " οἴδατε τίς, χαὶ ὅθεν, καὶ ὅτε. 

Νιχολάῳ τῷ ἐξ ἴΑρτης (διδασχάλῳ)" 1689, ἐκ Βρανια- 

γῶν. 1723, σχροφοριῶνος τετάρτῃ, Βρανιανόθεν. (καὶ ἑτέρα ἀ- 

χρονολόγητος). 

Νιχολάῳ ἱερεῖ" 1689, ἐκ Βρανιανῶν. 

Παναγιώτῃ ἄρχοντι: 1680, ἰουνίου Ὁ, ἀπὸ Βρανιανῶν᾽ 

σεπτεμόρίου 28. (καὶ ἑτέρα ἀχρονολόγητος). 

Παρθενίῳ ἡγουμένῳ τῆς μονῆς τῶν Μεγάλων ἸΙυλῶν χαὲ 

τῷ ἱερομονάχῳ Γρηγορίῳ' 1689, αὐγούστου 16, ἀπὸ Βρανιανῶν. 

Παρθενίῳ ἱερομονάχῳ-: 1686, δεκεμθρίου 21, ἐκ Βρα- 

νιανῶν. 
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" Παρρησίῳ ἱερεῖ" 1720, βοηδρομιῶνος β΄. φθίνοντος, ἐκ τῆς 

ἐμῆς πατρίδος. 1721, θαργηλιῶνος εἰχάδι, ἐκ τῆς ἐν τῇ πα- 

τρίδι μονῆς τῆς ἁγίας Παρασχευῆς, ἥτις χαὶ Γοῦδα τοῖς ἐγ- 

χωρίοις κοινότερον λέγεται. 

Παχωμίῳ ἱερομονάχῳ. (ἀχρονολόγητος). 

Σουμμαχίῳ ᾿Αγγέλῳ τῷ εὐγενεστάτῳ χαὶ λογιωτάτῳ εἰς 

Ζάκυνθον: 1700, ἐξ ᾿Ανατωλικοῦ. 

Στεφάνῳ Σερρῶν - 1710, πυανεψιῶνος μεσοῦντος, ἐκ τῆς 

πατρίδος. 1116, μεταγειτνιῶνος [δὰ λήγοντος, ἐκ τοῦ πατρίου: 

ἐδάφους. 1120, μουνυχιῶνος ς΄. μεσοῦντος, ἐκ τῆς ἐν τῇ πα- 

τρίδι μονῆς τῆς ἁγίας Παρασχευῆς " σκιροφοριῶνος θ΄. φθίνον- 

τος, ἐκ τῆς ἁγίας Πχοχσχευῆς " μεταγειτνιῶνος εἰχάδι, ἐκ τῆς 

ἀγ. Παρασχευῆς. 1722, ἑκατομθαιῶνος (. ἐκ τῆς ἁγ. Παρα- 

σχευῆς. (καὶ ἕτεραι ἕξ ἀχρονολόγητοι). 

Συμεὼν Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου: 1718, δεκεμόρίου 7, 

ἐν τῆς κατὰ τὴν χώμην τῶν Βρανιανῶν ἀνηλίου Γούοης. 1721, 

ἰανουαρίου (( ἱσταμένου. 1723, φεδρουαρίου 27, ἐκ τῆς κατὰ 

τὴν ἀνήλιον Γοῦοαν τῶν Βρχνιανῶν μονῆς τῆς ἁγίας Παρα- 

σχευῆς" ὀχτωύθρίου 29, ἐκ τοῦ μονυδρίου τῆς ἁγίας Παρχσχευῆς. 

καὶ (ἄνευ ἔτους) ἐκ τῆς βαθυσχίου Γούθης τῶν Ὑπεραινιανῶν 

ἢ Βραν!ανῶν. 

Χατζῇ Χρίστῳ ἄρχοντι τῷ ἐκ Παραμεριτῶν εἰς Θεσσα- 

νίκην" 1711, ἰουλίου 18, ἐκ Βρανιανῶν. (καὶ ἐτέρα ἀχρονολό- 

γητος). 

Τοῖς ὁπουδήποτε φιλοθέοις χριστιανοῖς" 1711, δεχεμ- 

ὁρίου 10. --Ο- Συστατικὴ ὑπὲρ πτωχῆς τινος γυναικός ἀχρονο- 

λόγητος. ---- Προτρεπτιχὴ εἰς ἐλεημοσύνην - 1686. 

Χριστοφόρῳ ἱερομονάχῳ 1697, ἐξ ᾿Ανατωλιχοῦ, ἐπιστο- 

λαὶ δύο (4). 1106, ἐξ ᾿Ανατωλικοῦ. 1711, αὐγούστου. ὕ, ἐκ 

(ἢ) Ἔν ταύτῃ ἀποχαλεῖ τὸ ᾿Ανατωλιχὸν « ὅμοιον τῇ ἀμφιρρύτῳ 

χαὶ ἀναποδράστῳ τῆς Καλυψοῦς νήσῳ ». 
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τῆς ἐμῆς πατρ ίδος  σεπτε ἐμορίο οὐ Ἵ, Βρανιανόθεν μαιμαχτηριῶ- 

νος α΄. ἐκ᾿ ἀρῷ Βρανιανόθεν " εὐβοανδς Ὁ ζ΄, μεσοῦντος, ἐκ 

τῆς ἐμῆς ἘΚ ΝΕ οὐδδὲ: ς΄ δεχεμόρίου 7. 1713, πυανεψιῶνος 

(. ἐκ Βρανιανῶν. 1719, ποσειδεῶνος ζ΄. λήγοντος. 1714, βοη- 

δρομιῶνος ὑστάτῃ, πάτρηθεν" δεκεμόρίου 12, ἀπὸ Καστανίας. 

1116, μαιμαχτηριῶνος ἘΣ ἱσταμένου: μαιμαχτηριῶνος β΄. φθί- 

γοντος, ἐκ τῆς ἐνεγχαμένης. 1718, ποσειδεῶνος εἰχάδι (2). 

1119, αὐγούστου 20, ἐκ τοῦ μονυδρίου τῆς ἁγίας Παρασχευῆς. 

1122, ὀκτωθρίου 80, ἐκ τῆς ποτὲ μὲν κοινῆς, νῦν δὲ ἰδιαζού- 

σὴς παροικίας. (καὶ ἕτεραί τινες ἀχρονολόγητο!ι). 

6. 

Σεργίου Μαχκραίου ἐπιστολαί. 

1714. Τῷ σοφολογιωτάτῳ Κυρίλλῳ, ὀχτωύρίου 8. Τῷ 

λογιωτάτῳ κυρίῳ ᾿Ιωάννῃ, ὀχτωδρίου 20. Τῷ αὐτῷ, κατὰ δε- 

χέμόριον. Τῷ σοφολογιωτάτῳ μοι πατρίτε καὶ διδασχάλῳ χυ- 

ρίῳ Θεοφάνει. 

111ῦ. Τῷ σοφολογιωτάτῳ Κυριαχῷ, κατὰ νοέμοριον. Τῷ 

λογιωτάτῳ Γεωργίῳ, κατὰ νοέμόριον. Τῷ διδασχάλῳ Θεοφά- 

Τῷ λογιωτάτῳ κυρίῳ ᾿Ιωάννῃ (δύο). Τῷ λογιωτάτῳ Γεωρ- 
Τῷ γίῳ. Τῷ σοφολογιωτάτῳ Κυριακῷ. Χρυσάνθῳ ἱε 

ἘΣ 
[ Ἔ Ὁ - Ὡ- δ κχ ε 

4718. Τῷ πανοσιολογιωτάτῳ Κυρίλλῳ, κατὰ φεύρουάριον. 

Τῷ αὐθέντῃ Μολδαδίας, ἀπριλίου 9. Τῷ πανοσιολογιωτάτῳ 

Κυρίλλῳ, ἰουλίου 17. Τῷ σοφολογιωτάτῳ Κυριαχῷ, αὐγού- 

στου 14. 

1711. Τῷ διδασκάλῳ Κυρίλλῳ, μαρτίου 15. Τῷ λογιω- 

τάτῳ Κυριαχῷ, μαρτίου 1ὅ. 

(2) ᾿Εν ταύτῃ ὑὕπογράφεται «Ὃ ὑπὸ σοῦ τῷ μὲν δοχεϊν σοφώτα- 
τος ἐπιγραφόμενος, τῷ δὲ εἶναι χαὶ τῇ ἀληθείᾳ Κοροίδου χαὶ Μελιτί- 

'ἰδου τῶν περιαδομένων ἐχείνων ἀνοητότερος ». 
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1718. Κυρίλλῳ πνευματικῷ χαὶ διδασχάλῳ, ἰανουαρίου 

8. Τῷ πανοσιολογιωτάτῳ Γαύριήλ, ἰανουαρίου 17. Τῷ αὐτῷ, 

ἰανουαρίου 81. 'Γῷ λογιωτάτῳ Γεωργίῳ, κατὰ ἰανουάριον. Τῷ 

πανιερωτάτῳ Κίας χαὶ Θερμίων, φεθρουαρίου ὅ. Τῷ λογιωτάτῳ 

Τωάννῃ, κατὰ φεθρουάριον. Κυρίλλῳ τῷ πνευματιχῷ καὶ ὃι- 

δασχάλῳ, μαρτίου 25. Τῷ λογιωτάτῳ Ἰωάννῃ, νοεμύόρίου 18. 

Τῷ σοφολογιωτάτῳ Κυρίλλῳ, νοεμόρίου 20. Τῷ διδασκάλῳ 

Γαύριήλ, δεχεμόρίου 2. 

1119. Τῷ λογιωτάτῳ Ἰωάννῃ, κατὰ φεύρουάριον. Τῷ 

λογιωτάτῳ Γεωργίῳ διδασχ ἄλῳ τῆς ᾿Αδριανουπόλεως, χατὰ φε- 

Θρουάριον. Τῷ πανοσιολογιωτάτῳ διδασχάλῳ χὺρ Τιμοθέῳ εἰς 

Σιατίστην, μαρτίου 1. Τῷ πανιερωτάτῳ ᾿Αδριανουπόλεως κυρίῳ 

Νικηφόρῳ, μαρτίου 20. Τῷ καθηγουμένῳ τῆς ἐν Γχοθόροις 

μονῆς κυρίῳ Γαύθριήλ, ἀπριλίου 9. Τῷ ἱερολογιωτάτῳ χὺρ Ἰω- 

σήπῳ (εἰς ᾿Αγραφα) μαΐου 17. Τῷ σοφωτάτῳ μοι διδασχάλῳ 

Θεοφάνει, μαίου 19. Τῷ λογιωτάτῳ ᾿Ιωάννῃ, ἰουλίου 20. Τῷ 

διδασκάλῳ Κυρίλλῳ, ἰουλίου 28. Τῷ λογιωτάτῳ ᾿Ιωάννῃ, σε- 

πτεμθρίου 21. Τῷ αὐτῷ, νοεμόρίου 16. Τῷ πανοσιωτάτῳ χα- 

θηγουμένῳ Γαύριήλ, νοεμθρίου 17. Τῷ διδασχάλῳ χυρίῳ Χρυ- 

σάνθῳ, δεκεμόρίου 1. 

1180. Τῷ λογιωτάτῳ ᾿Ιωάννῃ, ἰανουαρίου ὃ. Τῷ σοφο- 

λογιωτάτῳ διδασκάλῳ Χρυσάνθῳ, ἰουλίου 1. Τῷ διδασχάλῳ 

χαὶ πνευματικῷ Κυρίλλῳ, ἰουλίου 24. Τῷ ἁγίῳ Καστορίας Γεν- 

ναδίῳ, ἰουλίου 290. 

1181. Τῷ ἁγίῳ Καστορίας Γενναδίῳ, ἀπριλίου 25. Τῷ 

πανοσιωτάτῳ διδασχάλῳ Κυρίλλῳ, νοεμόρίου 38. Τῷ λογιω- 

τάτῳ ᾿Ιωάννῃ, νοεμθρίου 2. 
1182. Τῷ λογιωτάτῳ ᾿Ιωάννη, ἰανουαρίου ὃ. Τῷ λογιω- 

τάτῳ Παναγιώτῃ, κατὰ ἰανουάριον. Τῷ αὐτῷ, ἀπριλίου 20. 

20. Τῷ πνευματικῷ καὶ διδασχάλῳ Κυρίλλῳ, μαΐου 9. Τῷ 

αὐτῷ, ἰουνίου 20. Μοναχῷ Διονυσίῳ τῷ ἀπὸ Θεσσχλονίχης, 



ΕΝ ἤκχὰὰ 

542 1 ΤΑ ἃ ΠΟΥ ΌΝΣ 

ἰουλίου 9, Τῷ λογιωτάτῳ Ἰωάννῃ, χατὰ ἰούλιον. Τῷ πανιε- 

ρωτάτῳ ἁγίῳ Λυχνιδῶν, αὐγούστου 7. Τῷ διδασχάλῳ Κυρίλ- 
Ἵ 

, λῳ, αὐγούστου 14. Τῷ ἀπὸ Θεσσχλονίχης μοναχῷ Διονυσίῳ, 

σεπτεμθορίου 20. Τῷ πρῴην Θεσσαλονίχης Δαμασχηνῷ τῷ ὕ- 

στερον Διονυσίῳ, νοεμόρίου 117. 

1188. Τῷ ἁγίῳ Σμύρνης Προχοπίῳ, φεδρουαρίου 21. 

Τοῖς λογιωτάτοις διδὸχσχάλοις τῆς ἐν τῷ ἁγίῳ Ὄρει σχολῆς, 

σεπτεμόρίου 20. Καλλινίχῳ Τουρνόδου, νοεμόρίου 1. Τῷ δι- 

δασχάλῳ ᾿Ιωάννγη, νοεμόρίου 20. 

1184. Τῷ διδασχάλῳ ᾿Ιωάννῃ, ἰουλίου 11. Τῷ πανοσιω- 

τάτῳ Κυρίλλῳ, σεπτεμθρίου 22. Τῷ ὁσιωτάτῳ χυρίῳ Χριστο- 

ΟΣ σεπτεμθρίου 22. 

185. Τῷ διδασκάλῳ Γεωργίῳ εἰς ᾿Αδριανούπολιν, φε- 

ρουαρίου 21. Τῷ πνευματιχῷ καὶ διδασχάλῳ Κυρίλλῳ, φε- 

Ὀρουαρίου 28, Τῷ λογιωτάτῳ Παντελεήμονι εἰς Σχόπελον, κατὰ 

φεόρουάριον. Τοῖς λογιωτάτοις διδασχάλοις τῆς σχολῆς τοῦ 

ἁγίου θρους, χατὰ φεθρουαρίον. Τῷ σοφολογιωτάτῳ Χρυσάνθῳ 

εἰς Νάξον, μαρτίου 9. Τῷ λογιωτάτῳ ἐν διδασκάλοις χαὲ πα- 

γοσιωτάτῳ ἐν ἱερομονάχοις προεστῶτι τῆς χαπέλης τῶν ὀρθο- 

δύξων Γραιχῶν εἰς Βιένναν κυρίῳ Γαύδριὴλ (Καλλονᾷ) ἰουνίου 8, 

Τῷ λογιωτάτῳ, Παναγιώτῃ Παλαμᾷ, ἰουνίου 41. Τῷ ἐν ἱερο- 

μονάχοις σοφῷ διδασχάλῳ Ἰχκώόῤῳ, κατ᾽ ἰούνιον. Τῷ ἱερολο- 

γιωτάτῳ διδασχάλῳ κυρίῳ ᾿Ιχχώδῳ εἰς Σάμον, ἰουλίου Φὅ. 

Τῷ διδασκάλῳ Κυρίλ- ἢ Γερασίμῳ  ὐμέμος ὀχτωύρίου 11. 

λῳ, ὀχτωδοίου 1ὅ. Τῷ διδασχάλῳ Ἰχχκώῤῳ εἰς δε... κατ᾽ ὁ- 

χτώδριον. 

1180. Τῷ διδασκάλῳ Κυρίλλῳ, ἰανουαρίου 8. Τῷ πανο- 

σιολογιωτάτῳ διδασχάλῳ Ἰαχώδῳ, φεύρουαρίου 36. Τῷ πανο- 

σιωτάτῳ ἀρχιμανδρίτῃ Δοσιθέῳ, ἀπριλίου 28. Τῷ πανοσιωτάτῳ 

διδασκάλῳ ᾿Ιωάννῃ εἰς Ἰάσιον, μαρτίου 8. Τῷ ἁγίῳ Μύρων 

κυρίῳ Ἰωάννῃ, ἀπριλίου 80. Τῷ διδασκάλῳ ᾿Ιωάννῃ εἰς ᾿1ά- 

ἢ 
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σιον, μαΐου 230. Τῷ ἱερομονάχῳ Γαύριὴλ (Καλλονᾷ) εἰς Βιέν- 
ὶ 

νὴν, ἰουνίου 7. Τῷ πνευματιχῷ καὶ διδασκάλῳ Κυρίλλῳ, ἰουλίου 

24, Τῷ σχευοφύλαχι τῆς μονῆς Βατοπεδίου ᾿Ιωσήφ, ἰουλίου 20: 

Τῷ μεγάλῳ ποστελνίχῳ Δημητρίῳ (Ράλλῃ) κατ᾽ ὀχτώόριον (1). 

1181. Τῷ πανοσιολογιωτάτῳ διδασχάλῳ τῆς Σάμου Ἰα- 

κώδῳ, ἀπριλίου 27. Τῷ πνευματικῷ χαὶ διδασχάλῳ Κυρίλλῳ, 

ἰουνίου 1. Τῷ αὐτῷ, ὀκτωύρίου 12. 

1788. ᾿Επισχόπῳ Μποζέου Δοσιθέῳ, ἰανουαρίου 117. Τῷ 

διδασχάλῳ Κυρίλλῳ, μαΐου 9. Τῷ πανιερωτάτῳ ἁγίῳ Καστο- 

ρίας, κατὰ σεπτέμόριον. Τῷ πανιερωτάτῳ ἁγίῳ Τρίκκης. Τῷ 

ἐνδοξοτάτῳ ἄρχοντι μεγάλῳ δραγουμάνῳ Κωνσταντίνῳ Ῥάλλῃ. 

1189. Τῷ διδασχάλῳ Κυρίλλῳ, ἰχνουαρίου 19. Τῷ διδα- 

σχάλῳ Ἰαχώδῳ εἰς Σάμον, φεύρουαρίου 8. 

1191. Τῷ διδασχάλῳ Κυρίλλῳ, δεχεμόρίου 8. Τῷ αὐτῷ, 

δεχεμόρίου 19. 

1192. Τῷ αὐθέντῃ Μολδοδλαχίας ᾿Αλεξάνδρῳ Μουρούζῃ, 

ἰανουαρίου 1. Τῷ διδασχάλῳ Κυρίλλῳ, ἰουνίου 7. Τῷ πανιε- 

ρωτάτῳ Νέων Πατρῶν Πολυχάρπῳ, νοεμθρίου 11. Τῷ αὐθέντῃ 

Μολδοοσίας, δεχεμόρίου 15. Τῷ πανοσιωτάτῳ μεγάλῳ ἀρχιμαν- 

δρίτῃ χυρίῳ Ἰωσήφ, κατὰ δεχέμόριον. 

1199. Τῷ πανιερωτάτῳ Κίτρους, αὐγούστου 15. Τῷ ἀρ- 

χιμανδροίτῃ ᾿Ιωσήφ, χατὰ νοέμόριον. 

1194. Τῷ σοφολογιωτάτῳ διδασκάλῳ ᾿ἸἸωάννῃ, ἰουνίου 
21. Τῷ αὐτῷ, νοεμορίου ὅ. Εὐγενίῳ Βούλγαρῃ, δεκεμόρίου 9. 

Τῷ πατριάρχῃ Προχοπίῳ, δεχεμύόρίου 12. 

1195. Τῷ πρῴην πατριάρχη Νεοφύτῳ, ἰανουαρίου 24. 

Τῷ αὐθέντῃ Μολδαδίας, ἰουλίου 18. Τῷ πανιερωτάτῳ Κυζίκου, 

χατ᾽ ἰούλιον. Τῷ πανιερωτάτῳ Προιχονήσου. 

1191. Τῷ λογιωτάτῳ Γεωργίῳ, φεδρουαρίου 10. Δοσιθέῳ 

Οὐγγροθλαχίας, μαρτίου 19. Τῷ λογιωτάτῳ γραμματικῷ Στε- 

(1) Διετέλεσε μαθητὴς τοῦ Μαχραίου. 
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φάνῳ, μαρτίου 19. 'Γῷ πανιερολογιωτάτῳ Βηθλεέμ, μαρτίου 

19. Τῷ σοφωτάτῳ διδασκάλῳ Κυρίλλῳ, κατ᾽ ἀπρίλιον. Τῷ ἀρ- 

χιμανδρίτη Ἰωσήφ, ἰουνίου 9. 

1199. Τῷ αὐθέντῃ Μολδαδίας Κωνσ. ὙΨηλάντῃ,ἰουνίου 14. 

1800. Τῷ αὐθέντῃ Μολδαδίχς Κωνσταντίνῳ Ὑψηλάντῃ, 

χατὰ μάρτιον. Τῷ αὐθέντῃ Οὐγγροδλαχίας, ᾿Αλεξάνδρῳ Κων- 

σταντίνῳ Μουρούζῃ, αὐγούστου 29. Τῷ αὐθέντῃ Μολδαδίας 

Κωνσταντίνῳ “Ὑψηλάντη, δεχεμορίου 12. 

1801. Τῷ αὐθέντη Μολδαδίας Κωνσ. γΨψηλάντῃ,μαρτίου 16. 

1803. Τῷ πνευματικῷ καὶ διδασχάλῳ Κυρίλλῳ, μαρτίου 

Ἵ. Τῷ λογιωτάτῳ ᾿Ιωάννῃ, μαρτίου 11. Εὐγενίῳ Βούλγαρῃ, 

δεχεμθρίου 12. 

᾿Αχρονολόγητοι. 

Τῷ πανιερωτάτῳ χαὶ σοφωτάτῳ ἐν ἀρχιερεῦσιν Εὐγενίῳ 

Βούλγαρῃ εἰς Πετρούπολιν. Τῷ ἐν ὁσίοις σοφῷ Χριστοφόρῳ. 

Τῷ μεγάλῳ λογοθέτῃ κυρίῳ Δημητρίῳ, εἰς Βουχουρέστι. Τῷ 

λογιωτάτῳ Φωτίῳ. Τῷ ἐρωτήσαντι διδασχάλῳ ᾿Ιωαχείμ. Τῷ 

σοφολογιωτάτῳ Κυριχχῷ (ἐπιστ. 9). Τῷ αὐθέντῃ Οὐγγροόλα- 

χίας ᾿Αλεξ. Κωνστ. Μουρούζῃ (ἐπιστ. ὅ). Τῷ αὐθέντῃ Μολ- 

δαδίχς (ἐπιστ. 2). Τῷ διδασχάλῳ ᾿Αγαπίῳ. Τῷ διδασχάλῳ 

Μανασσῇ. Τῷ πανιερωτάτῳ Οὐγγροολαχίας Δοσιθέῳ. Τοῖς ἐ- 

μοῖς λίαν ἀγαπητοῖς ᾿Αγαπίῳ καὶ Διονυσίῳ. Τῷ Νικομηδείας 

Μελετίῳ. ᾿Ανωνύμῳ ἀρχιερεῖ. Τῷ ἁγίῳ Λυχνιδῶν Γρηγορίῳ, 

νοεμθρίου 28. Τῷ πολυμαθεστάτῳ ἄρχοντι χαμαράσῃ .. .. 

Τῷ εὐγενεστάτῳ ἄρχοντι... Τῷ διδασκάλῳ χαὶ πνευματικῷ 

Κυρίλλῳ (ὦ). Τῷ λογιωτάτῳ ᾿Ιωάννῃ εἰς ᾿Ιάσιον. Τῷ λογιω- 

τάτῳ Γεωργίῳ εἰς ᾿Αδριανούπολιν. Κωνσταντίνῳ. .. Τῷ λο- 

γιωτάτῳ Παναγιώτῃ (Παλαμᾷ). ᾿Αγίῳ καθηγουμένῳ..... 



Η. 
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(1538 --- 1684.) 
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’ ΠῚ , ᾿ ͵7ὔ ᾿ ’7, “- 

'τριάρχου ἀφιξρωθξέτων χιλίων φλωρίων τῇ 

Ἱερεμίας Α΄ τὸ β΄. -ὑτο47 (138-199). ᾿Αφιερωτικὸν 

τῆς ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ Βρύγχα πατριχοχικῆς κατοικίας μετὰ τῆς 

περιοχῆς, κήπου καὶ ἀμπέλου, εἰς μετόχιον χαὶ γνήσιον χτῆ- 

μα τῆς Μεγάλης ᾿Εχκχλησίας (1). 

Ιωάσχφ Β΄. -α ΤΟΤΩ, ἰνδικτιῶνος ζ΄, (1568). Περὶ τοῦ 

χόντων, καὶ περὶ τῆς ὑπὸ τοῦ πατριάρχου ἀφιερώσεως χιλίων 

φλωρίων τῇ Μεγάλῃ ᾿Εκχλησίᾳ, ἤτοι τῇ ἱερᾷ μονὴ τῆς Παμ- 

μαχαρίστου. Κατ᾽ ἰχνουάριον (1564), περὶ τῶν 

ἶ ἁ 
᾿ ἔκ: ἘΑΡΕΞ θαι ἢ τς ῬραΣ}. ᾿ ι τῷ 

Παμμκαχαρίστου, ἤτοι τῷ πατριχρχείῳ, καὶ περ 

τρόπων εἰς διοίχησιν αὐτῶν τε χχὶ τῶν ἐλευσομένων χρημά- 
»" Φ ΝΡ 5 , Ρ , , “" Χ 

τῶν, τοῦ μεγάλου οἰκονόμου πρεσουτέρου Θεοδώρου, τοῦ χὺρ 

Αἰντωνίου Καντχχουζηνοῦ τοῦ ἀπὸ τὸν Γαλχτᾶν, τοῦ χὺρ Νω- 

ζάλου τοῦ Γχύρᾷ, τοῦ κὺρ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, καὶ 

ἀπὸ τῶν Καρχμανιωτῶν τοῦ χὺρ Καρχτζᾶ. 
᾿ Ω ’ Ἄ᾿ τὰ ὶ 

Μητροφάνης Γ΄. παι 7074 ἰνδ. θ΄, κατ᾽ ἰούλιον (1566), περ’ 

τῶν ἀφιερωμάτων τῆς Τριχνταφυλλίνης θυγατρὸς Χατζῇ Δη- 
ὶ 

- μητρίου εἰς τὸν ἐν “Ὑψωμχθίοις ναὸν τῆς: Παναγίας τῆς ἐπο- 

νομαζομένης Χουσαληθινῆς. 

(1) Τῆς δωρεᾶς ταύτης μέμνηνται καὶ Δοσίθεος (περὶ τῶν ἐν Ἵερο- 

σολύμοις πατριχρχευσάντων), καὶ ᾿Αθαν. ὅ Ὑψηλάντης (ἴστορ. σελ. 67). 



ἔν ὧν... 

᾿" 

Ὶ Ὶ 
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Μητροφάνης Γ΄. -- ΤΟΥΤῚ, ἰνὸδ. ιβ΄, κατὰ σεπτέμόριον 

(1568) σιγίλλιον περὶ τοῦ, ὅτι ἡ ἐν Παροναξίᾳ ἐχχλησία τῆς 

Πρωτοθρόνου ἐδόθη παρὰ τοῦ χτήτορος αὐτῆς Νιχολάου Σπα- 

νοῦ ᾿Ακροστιχαρίου εἰς τὸν υἱὸν αὐτοῦ παπᾶ Γεώργιον τὸν 

Σπανὸν καὶ τοὺς ἐξ αὐτοῦ ἀπογόνους, εἰς δὲ τὸν ἕτερον υἱὸν 

αὐτοῦ παπᾶ Ἰωάννην ἐδόθησαν τὰ δύο παρεχχλησίδια τοῦ ἁ- 

γίου Γεωργίου χαὶ τοῦ ἁγίου ᾿Ακινδύνου, καὶ οὕτως ὀφείλουσι 

μένειν (1). 

Ἱερεμίας Β΄. --- 7087, ἰνδ. ζ΄, χατ' ὀχτώθριον (1578), 

πρᾶξις συνοδικὴ περὶ τῶν χιλίων φλωρίων τῶν ἀφιερωθέντων 

ὑπὸ τοῦ πατριάρχου ᾿Ιωάσαφ, ὅτι παρέδωχεν αὐτὰ ὁ προχά- 

τοχος Μητροφάνης τῷ “Ἱερεμίᾳ, ἀγοράσαντι δι αὐτῶν τὸ ὁσπί- 

τίον τοῦ Τζαούση τὸ πλησίον τοῦ πατριχρχείου χαὶ τοῦ γυ- 

ναιχείου μοναστηρίου εἰς κτῆσιν τῆς ΜΕΥ. ἐχχλησίας. (ἄνευ 

ἡμερομηηνίας ), σημείωσις ἀφιερώσεως τὴς Κριτοπουλίνας ἐχ Χρυ- 

σοχεράμου τῶν χτημάτων αὐτῆς εἰς τὴν Μ. ἐχκλησίαν. 

Μητροφάνης Γ΄ τὸ β΄. ---- Τ088, ἰνδ. η΄, κατ᾽ ἰούλιον (1680), 

πρὸς τὸν Παροναξίας, ἵνα ἔχωσι χαὶ οἱ τρεῖς ὁμοῦ ἱερεῖς τὴν 

ἐν τῇ νήσῳ ἐκχλησίαν τῆς Πρωτοθρόνου. (ἄνευ ἡμερομηνίας)), 

βεθαιωτιχὸν τῆς ἀφιερώσεως τοῦ πρῴην ἡγεμόνος Μολδαβθίας 

Πέτρου βοεδόδα εἰς τὴν Μ. ἐχκλησίαν τῶν ὁσπιτίων αὐτοῦ, τῶν 

ποτὲ ἰδιοχτήτων τοῦ Ράλη. 

Ἱερεμίας Β΄ τὸ β΄. --αἰ 1090, ἰνδ. «, κατὰ μάϊον (158), 

περὶ τῶν ἐχδοθέντων δσυνοδιχῶν γραμμάτων εἰς ἐπικύρωσιν τῶν 

ἐν Ρεθύμνη ἐννέχ κελλίων τῶν ἀφιερωμένων τῇ Μ. ἐχκλησίᾳ, 

χαὶ περὶ τῶν ἀναχτισάντων αὐτὰ ἰδία δαπάνῃ Μανουὴλ Δημη- 
τρίου Δρακόντη, Γεωργίου Μαυροειδῆ, ᾿Αλεξίου Ντερμόν α, καὶ 

Φάντη Γρίτη. 

(1) Ἔν τῷ σιγιλλίῳ τούτῳ μνημονεύονται παρόντες « χαὶ οἵ τι- 
μιώτατοι χληριχοὶ χαὶ Σταυροφόῤοι τὰς Μεγάλης ἐχχλησίας ». 

ΚΡ Ὦ ΡΌΡ. Ψ Ψ σα ΘΌΒΟΝ 



ΠΑΡ. ΔῊ ΧΙΚΑ, ΕΗ Ρ  ΦΆᾺ, 949 

Θεόληπτος Β΄. --- 1093, ἰνὸ. ιγ΄, κατὰ μάϊον (1085), 

περὶ τοῦ δοθῆναι τὴν ἐξαρχίαν Σάμου τῷ πρωταποστολαρίῳ 

Κωνσταντίνῳ (1). 

Ἱερεμίας Β΄ τὸ γ΄. --α 7098, ἰνδ. γί, μαΐου 25 (1590), 

σημείωσις περὶ ἀφιερώσεως τοῦ Ἰζχρχϊωάννου ἐκ Στενίτσης τῆς 

Χριστιανουπόλεως ἑνὸς ἀμπελίου ἐν χωρίῳ Τσινάρι τῆς Νιχο- 

υμηδείας εἰς. τὴν Μ. ἐχχλησίαν. 

ἀνπενυ έος - 7108, ἰνδ. ιγ΄, ὀκτωορίου 29 ([599), ἡ- 

μέρᾳ δευτέρᾳ, παρχίτησις τοῦ Ναυπλίου χαὶ Αργους Παρθε- 

νίου (2). 

Ματθαῖος Β' τὸ γ΄. --ο 1108, ἰνδ. ιγ΄, κατ᾽ ἰούνιον (1600), 

καθαίρεσις τοῦ Κύπρου ᾿Αθανασίου, γνώμῃ καὶ τοῦ ᾿Αλεξαν- 

δρείας Μελετίου Πηγᾶ. ' 

Ματθαῖος Β΄ τὸ γ΄. --- 7109, ἰνδ. ιδ΄, κατὰ ἰανουάριον 

(1601), γράμμα πρὸς τοὺς Κυπρίους, ὅτι καλῶς ἐχλεχθεὶς ὁ 

Βενιαμίν, ἔλαθε τὸ ὑπεράτιον χαὶ ἀπῆλθεν εἰς Κύπρον. Φε- 

Ὀρουαρίου δ, ὑπόμνημα Αἴνου Παρθενίου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόν- 

τας. Φεθδρουχρίου 28, ὑπόμνημα Λαχεδαιμονίας ᾿Ιεζεχιήλ, ἀντὶ 

τοῦ καθαιρεθέντος καὶ παυθέντος Μαχαρίου. Μαρτίου 13, αἴ- 

τῆσις Κορίνθου ᾿Ανθίμου περὶ χειροτονίας ἐπισχόπων. Μαρτίου 

24, ὑπόμνημα Λαχεδαιμονίας Χουσάνθου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος 

Γεζεκιήλ. Μαΐου 1, χαθαίρεσι- τοῦ Λαρίσσης Διονυσίου, ὡς 

ἀποστατήσαντος χατὰ τῆς βασιλείας τοῦ σουλτὰν Μεχεμὲτ (3), 

καὶ ὑπόμνημα τοῦ διαδόχου αὐτοῦ Θεωνᾷᾶ. Μαίου 1, ἱερέως 

Μεθυμναίου ὑπόσχεσις, ὅτι οὐκ ἐπιμιχθήσεται εἰς τὰ τελώνια 

τῆς χώρας, οὐδὲ πρὸς τοὺς χρατοῦντας συναναστραφήσεται. 

(1) ᾿Εδημοσιεύθη ἐν τῷ ἡμετέρῳ Βιογραφικῷ σχεδιάσματι περὶ “1ε- 

ρεμίου Β΄. 

(2) Ἔν τούτῳ δὲν μνημονεύεται ὃ πατριαρχεύων. 
(8) Περὶ τούτου βλ. Τουρχοχρατουμένην Βλλάδα σελ. 211, ἐν ἣ 

διορθωτέον τὸ ἔτος 1611. 



550 ΠΆΤΡΙΑΡΚΙΝΚΑ ἘΓΡΡΆΨΦΆΑΣΙ 

Μαΐου 18, συμφωνία τῶν Σιναϊτῶν μετὰ Λαυρεντίου τοῦ Σι- 

γαίου. Κατ᾽ ἰούνιον, ὑπόμνημα τοῦ Σοφίας Ἰωάσαφ, ἀντὶ τοῦ 

τελευτήσαντος Γρηγορίου. ᾿Ιουλίου 24, σιγίλλιον περὶ τοῦ ἐν 

Εἱρμουλιανοῖς τῆς ἐπαρχίας Χαλκηδόνος μοναστηρίου τοῦ ἁγίου 

Παντελεήμονος. 

Ματθαῖος Β' τὸ γ΄. -α 7110, ἰνδ. ιε΄. Κατ' ὀκτώδριον 

(1601), ὑπόμνημα τοῦ Μηδείας Γαδριήλ. Κατὰ νοέμόριον, περὲ 

ἐξώσεως τοῦ Ναυπλίου χαὶ ΓΑργους Παρθενίου, χαὶ ἀντιχατα- 

στάσεως αὐτοῦ. Νοεμύρίου 29, ἡμέρᾳ δευτέρᾳ, ὑπόμνημα Ναυ- 

πλίου χαὶ ἼΛργους ᾿Ανθίμου, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος Παρθενίου. 

Δεχεμόρίου 2, ὑπόμνημα Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου ᾿Ιωάσαφ, ἀντὶ 

τοῦ ἀποθανόντος Σερχφείμ, (1). (ἄνευ ἡμερομηνίας) ὑπόμνημα 

Δαμαλῶν χαὶ Πεδιάδος ᾿Αθανασίου, χατὰ τὴν ἄνω αἴτησιν τοῦ 

Κορίνθου. | 

Νεόφυτος Β΄. -α Τ110, ἰνδ. ιε΄ (1602), κατὰ φεθρουά- 

ριον, ἐπικυρωτιχὸν τῆς ἐπὶ Ματθαίου δοθείσης ἐξαρχίας τῶν 

νήσων Καλύμνου, Σέρφου χαὶ ᾿Αμουργοῦ εἰς τὸν πρωτοχανο- 

γνάρχην τῆς ΜΝ. ἐχχλησίας Μιχαήλ. Κατὰ φεθρουάριον, περὲ 

συνοιχεσίου τοῦ ἐχ Καραμανίας Φωτίου τοῦ Μουράτη μετὰ 

τῆς ἀνηλίχου ᾿Αρτὶν ἀποθανούσης ἐκ τῆς συζεύξεως, ὅτι οὐ 

λογίζεται εἰς πρῶτον γάμον. Μαρτίου 28, ὑπόμνημα Αἴνου 

Μελετίου. Κατὰ μάρτιον, περὶ τοῦ Σταγῶν Διονυσίου τοῦ ὑπὸ 

τοῦ Λαρίσσης Διονυσίου χαλῶς χειροτονηθέντος, ὑπὸ δὲ τοῦ 

Ἱερεμίου ἐξωσθέντος. ᾿Απριλίου 8, ὑπόμνημα ᾿Αθηνῶν Σχμου- 

ἥλ, ἀντὶ τοῦ μετὰ τὴν παραίτησιν τοῦ Ματθαίου ἀναχθέντος 

εἰς τὸν πατριαρχιχὸν θρόνον Νεοφύτου. Κατ ἀπρίλιον, χαθαί- 

βεσις τοῦ Δρυϊνουπόλεως Νεοφύτου, ὡς μὴ πληρώσαντος τῷ 

παπᾷ Νικολάῳ τὰς δεκαπέντε χιλιάδας ἄσπρων, χαθὼς εἶχε 

συμδιδασθῇ. Κατ᾽ ἀπρίλιον, τόμος συνοδιχὸς περὶ πληρωμῆς 

(η) Βλ. Τουρχοχρατουμένην Ἑλλάδα σϑλ. 218. 
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πὰρ ἑκάστου ἀρχιερέως τῆς ἀναλογισάσης μερίδος εἰς ἐξόφλη- 

σιν τῶν χρεωστουμένων τριάχοντα φορτίων ἄσπρων. Μαΐου 28, 

ὑπόμνημα Χριστιανουπόλεως Διονυσίου, ἀντὶ τοῦ καθαιρεθέντος 

Συμεών. Μαΐου 290, ὑπόμνημα Νέων Πατρῶν Παρθενίου, ἀντὶ 

τοῦ καθαιρεθέντος Γαύδριήλ. Κατ' αὔγουστον, πρὸς τοὺς Κυ- 

πρίους, ἐπιχύρωσις τοῦ ἀρχιεπισκόπου αὐτῶν Βενιαμίν. 

Νεόφυτος Β΄. --- 7111, ἰνδ. α΄, σεπτεμορίου 24 (1602), 

ὑπόμνημα ᾿Αγχύρας Παρθενίου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος. Δεχεμ.- 

ὁρίου 8, ὑπόμνημα ᾿Αθηνῶν Ναθαναήλου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόν- 

τος Σαμουήλ. Δεχεμύρίου 14, ὑπόμνημα Μηδείας ᾿Αρσενίου» 

ὑπὸ τῆς ἐπαρχίας ζητηθέντος. 

Ραφαήλ Β΄. -α 1111, ἰνδ. χ΄ (1603). Μαρτίου 18, ὑπό- 

βνημα Σοφίας. Νεοφύτου, ἀντὶ τοῦ προεδρικῶς διωρισμένου 

προέδρου Βιδύνης. Μαρτίου 28, παραίτησις Μιτυλήνης Παϊσίου, 

διὰ λόγους ἀσθενείας. Κατὰ μάρτιον, καθαίρεσις Πχροναξίας 

Αἰθανασίου, καὶ ὑπόμνημα τοῦ διαδόχου αὐτοῦ ᾿Ιωαχείμ. ᾿Α- 

πριλίου 10, βεθαίωσις Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου Ἰωάσαφ, ὅτι 

οὐχὶ αὐτὸς ἔγραψε τὸ « βίᾳ χαὶ τυραννίδι ». ᾿Απριλίου 21, 

ὑπόμνημα Μιτυλήνης Δανιήλ, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος Παϊσίου. 

Κατὰ μάϊον, τόμος περὶ ἐνοικήσεως πάντων τῶν ἀρχιερέων ἐν 

τοῖς χέλλιοις τοῦ πατριαρχείου. ([}ἌΑνευ ἡμερομ᾿ηνίας), ἀνωνύ- 

μου ὁμολογία περὶ ὧν εἰσέπραξεν εἰσοδημάτων τοῦ ἀρχιεπι- 

σχόπου Φαναρίου χαὶ Νεοχωρίου ᾿Ιωάσαφ. 

Ραφαήλ Β΄. -- 7112, ἰνδι β΄ (1603). Κατὰ νοέμόριον, 

σιγίλλιον περὶ τῆς ἀφιερώσεως τοῦ μετοχίου τῶν ᾿Αγίων ᾿Απο- 

στόλων εἰς τὴν βασιλικὴν μονὴν τῆς Παναγίας τῆς ἐν τῇ 

ὁδῷ τῆς Βρύσεως ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Ναυπάκτου χαὶ ἔλρτης. Κατὰ 

δεχέμόριον, καθαίρεσις τοῦ Ρόδου Παϊσίου, ὡς παραθδάντος τὸν 

ἀνωτέρω συνοδιχὸν τόμον, καὶ καταλιπόντος τὴν μητρόπολιν 

αὐτοῦ χαὶ εἰς ξένους τόπους περιφερομένου. (604), κατὰ ἰα- 

γουάριον, καθαίρεσις Λαχεδαιμονίας Χρυσάνθου. ᾿Ιανουαρίου 18, 
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ὑπόμνημα Λακεδαιμονίας Διονυσίου, ἀντὲ τοῦ χαθαιρεθέντος 

Χρυσάνθου. Κατὰ ἰανουάριον, ὑπόμνημα Λαρίσσης Λεοντίου, 

ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Θεωνᾶ. Φεύόρουασρίου 12, ὑπόμνημα Νέων 

Πατρῶν Σεραφείμ, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος Παρθενίου. Φεύρουα- 

ρίου 12, ὑπόμνημα Ναυπλίου Παρθενίου, ἀντὶ τοῦ παραιτὴη- 

θέντος ᾿Ανθίμου. Μαρτίου 9, ὑπόμνημα Μονεμθχσίας ᾿Ιωάσαφ, 

ἀντὶ τοῦ καθαιρεθέντος Λεοντίου. Μαρτίου 16, ἀνωνύμου ὑ- 

ποσχετιχὸν ὑποταγῆς τῷ πατριάρχῃ ῬΡαφαήλ. Κατὰ μάρτιον, 

παραίτησις Ῥόδου Ἱερεμίου, διὰ τὸ ἀσχκανδάλιστον. Μαρτίου 

24, ὑπόμνημα Ρόδου Φιλοθέου ἐκεῖθεν ζητηθέντος, ἀντὶ τοῦ 

παραιτηθέντος Ἱερεμίου. Κατὰ μάρτιον, ἐπικύρωσις τοῦ γενο- 

μένου ἐξισασμοῦ τῆς μεταξὺ Δρυϊνουτόλεως Νεοφύτου χαὶ 

παπᾶ Νικολάου διαφορᾶς δὲ αἱρετοχρισίας δύο ἀρχιερέων, τοῦ 

τε μεγάλου σχευοφύλαχος Γαύρᾶ, καὶ τοῦ μεγάλου ρήτορος 

Γεωργίου. (ἄνευ ἡμερομηνίας), πρὸς τὸν ᾿Ιωαννίνων χαὶ τοὺς 

Γ ωαννίτας εἰδοποιητιχὸν περὶ τῆς γενομένης ἐξισάσεως τῆς 

μεταξὺ τοῦ παπᾶ Νιχολάου τοῦ Ρανίστης χαὶ τοῦ ἐπισχόπου 

Δρυϊνουπόλεως Νεοφύτου διαφορᾶς. Κατ᾽ ἀπρίλιον, τόμος συνο- 

δικὸς περὶ ἀποδόσεως τῷ ἐπισχόπῳ Δρυϊνουπόλεως Νεοφύτῳ 

τῶν τριῶν χωρίων, ἅτινα ὁ Ἱερεμίας ἔδωχε τῷ προκατόχῳ 

αὐτοῦ Νεχταρίῳ λόγῳ ζωαρχκείας. Κατὰ μάϊον, καθαίρεσις τοῦ 

μητροπολίτου Καφᾶ ᾿Ιχκώδου, ὡς μὴ πληρώσαντος. Κατ' ἰού-- 

γιον, πρὸς τοὺς κατοίκους Μιτυλήνης, ὅτι παρῃτήθη ὁ ἀρχιε- 

ρεὺς αὐτῶν Παΐσιος χαὶ διωρίσθη ὁ Δανιήλ. Αὐγούστου 2, 

ὑπόμνημα Γαγγρῶν Παρθενίου. (ἄνευ ἡμερομηνίας), ὅτι ἐδόθη- 

σαν τῇ μητροπόλει Πισειδίας τὰ τρία ἐνοριακὰ αὐτῆς χωρία 

Νιτῆρι, Πέρόατα, χαὶ Μόνος. Κατ' αὔγουστον, σιγΐλλιον ἐπιχυ- 

ρωτιχὸν τῆς περὶ τοῦ ἐν Πχαροναξίᾳ ναοῦ τῆς Πρωτοθρόνου 

διατάξεως τοῦ Μητροφάνους. ᾿Ανωνύμον μοναχοῦ ὑποσχετικχὸν 

νὰ μὴ μείνῃ ἐν Γαλατᾷ ἐπέχεινα τοῦ ἑνὸς μηνός. Ἱεροδιακό- 

γου Μισαήλ, ὑποσχετιχὸν νὰ μὴ πίῃ οἶνον καὶ ρακίον ἐν ὅσῳ 
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ἱένῃ εἰς ὑπηρεσίαν τοῦ πατριάρχου. Ὑποσχετιχὸν τοῦ Νέων 

Πατρῶν νὰ μὴ χάμνῃ σχάνδαλα. Θεοδοσίου δικαιοφύλαχος, αἰ- 

τητιχὸν συγχωρήσεως δί οὃς ἐλάλησε λόγους, ὡς συμφέροντας. 

Ραφαὴλ Ἐπ πΠ19 δὲ ὙἹ χατὰ σεπτέμόριον, ([604) 

συμφωνία τοῦ μεγάλου πρωτοπαπᾶ Νιχολάου χαὶ τοῦ ἐφημερίου 

ἱερομονάχου Σωφρονίου τῆς Μ. ἐχχλησίας, ὅπως ἔχωσι χοινὰ 

τὰ εἰσοδήματα, ἐξχιρουμένων δύο γιλιάδων ἄσπροων ἀνηχόντων 
μ τὰ βχθς τϑαι ι- χ ἵ 

ἰδίως τῷ πρωτοπαπᾷ, ὡς ἔχοντι τὴν φροντίδα τῶν τῆς ἐνο- 

ρίας αὐθεντικῶν ἐπηρεασμῶν καὶ χὐώνρξιων χαὶ ἐπιλοίπων. 

Κατ᾽ ὀχτώύριον, περὶ τῶν ὁρίων τῶν ἐν Χάλχῃ δύο μοναστη- 

ίων ἁγίας Τριάδος χαὶ Παναγίας, ὡς ἐπὶ Μητροφάνους ἐγρά- 
ρ " τι ς - ππυητροφα β εὴϊ 

φησαν νὰ μένωσιν ἀπαράθατα. (1605), ἰανουαρίου 12, ὑπό- 

ὕνημα Βάρνης Ματθαίου, ἀντὶ τοῦ ερλοράνλνν: Θεολήπτου - 

οἱ 
ἱ 
- 
»" 
"οὶ 

ὃξ ἄσπρων ἀπὸ παντὸς οἴκου, καὶ ἑξήκοντα ἀπὸ παντὸς ἱερέως. 

Γανουάριου 14, τόμος συνοδιχὸς περὶ τῆς πατριαρχικῆς ζητίας 

9 

Κατὰ ἰανουάριον, ἀθώωσις τοῦ Νέων Πατρῶν Γαύριήλ. Κατ ἰα- 

γουάριον, γράμμα περὶ τῶν ἐν τῇ Νάξῳ τριῶν μοναστηρίων, 

ὅτι ἀφιέρωνται τῇ Μ. ἐκχλησίᾳ τῷ ΤΟΘῚ ἔτει ὑπὸ τοῦ τότε 

δουχὸς τῶν Κυκλάδων. Κατὰ μάρτιον, χαθαίρεσις τοῦ ἐχ τῆς 

ἐπαρχίας Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου παπᾶ ᾿Ιωάννου, ὡς ἐπιδου- 

λεύοντος τῷ ἀρχιεπισχόπῳ αὐτοῦ ᾿Ιωάσαφ. Κατὰ μάϊον, ὑπό- 

ὕνημα Προύσης ᾿Ιωάσαφ, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος. Κατ᾽ ἰούνιον, 

καθαίρεσις τοῦ Βάρνης Θεολήπτου. Κατ' ἰούλιον, σιγίλλιον περὶ 

τῆς ἐνορίας Ζαγορίων, ὅτι ἀνήκει τῷ ᾿Ιωαννίνων Νεοφύτῳ. Κα- 

τ᾽ ἰούλιον, ἀθώωσις τοῦ προχαθαιρεθέντος Σωφρονίου Χριστια- 

νουπόλεως. (ἄνευ ἡμερουηνίας) ὑπόμνημα Μιτυλήνης Σωφρο- 

νίου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος. Ὑπόμνημα Λήμνου Κωνσταντίου, 

ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος. 

Ραφαὴλ Β΄. --ο 7114, ἰνδικτ. δ΄. (1605) ὀκτωύδρίου 9, ὁ- 

μολογία Λαρίσσης Λεοντίου χρεωστικὴ ἄσπρων χιλιάδων 200 

πρὸς τὸν ᾿Αχμὲτ Ὑσαούσην. Νοεμύρίου 6, ὑπόμνημα Σμύρνης 
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Γαθριὴλ, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος. Νοεμόρίου 19, σημείωσις περὲ 

τοῦ ἐν Μεθύμνῃ σταυροπηγίου τῆς Νέας Σιὼν ἐν χώρᾳ Ζα- 

χαράντου. Δεχεμέρίου 6, ὑπόμνημα Βερροίας Παϊσίου, ἀντὶ τοῦ 

ἀποθανόντος. Δεχεμύρίου 6, ὑπόμνημα Θεσσαλονίκης Σωφρο- 

νίου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος. Δεχεμόρίου 11, ὑπόμνημα Μυρέων 
, τῷ Ε ΣᾺ γ΄ “Ἢ " 

Ματθαίου, κατὰ τὴν πρόσταξιν τοῦ ᾿Αλεξίου Κομνηνοῦ τοῦ 
᾽ ἕξ Η ἘΣ 9 Η Ξ- ΕῚ 

διορίζοντος ἐν ταῖς ἀνατολιχαῖς ἐπαρχίαις ἄρχιεβδῖῃ χἂν μὴ 
: ἱ 

ὔ 

δύνωνται χαταλαθεῖν αὐτάς. (ἄνευ ἡμερομιηνίας ) πρᾶξις συνοδιχὴ 
ι 

᾿ 

ἀποχαθιστῶσα πατριαρχὴν ἐξαρχίαν τὸ Ἴνεον, ὡς χαχῶς χατε- 

χόμενον ὑπὸ τοῦ ᾿Αμασείας. (1606), φεύρουσρίου 26, παραί- 

τῆσις Διδυμοτείχου Ἰωάσαφ. Κατὰ μαάρτιον, ῬῊΝ σις Βάρνης 

Ματθαίου. Κατὰ μάρτιον, χαθαίρεσις Σερρῶν ᾿Ιωάσχφ. Μαρτίου 

15, ὑπόμνημα Βάρνης Μελετίου, ἀντὶ τοῦ ἐδ τν. έντος Ματ- 

θαίου. Μαρτίου 20, ὑπόμνημα Βιδύνης ᾿Ιωαννιχίου, ἀντὶ τοῦ 

ἀποθανόντος. ᾿Ιουνίου 23, ὑπόμνημα Διδυμοτείχου Δανιήλ, ἀντὶ 

τοῦ παραιτηθέντος ᾿Ιωάσαφ. ᾿Ιουλίου 2, παραίτησις τοῦ Σαν- 

τορίνης ᾿Ιωαχείμ, διὰ τὰ χρέη (1). 

Ραφαὴλ Β΄. --- 1116, ἰνδικτ, ε΄. (1606) σεπτεμθρίου 20, 

ὑπόμνημα Σαντορίνης ᾿Ιωσὴφ ἀρχιεπισχόπου παρόν ἐβος ἀντὶ 

τοῦ παραιτηθέντος ᾿Ιωαχείμ.. ᾿Οχτωύρίου 4, ὑπόμνημα Πχρο-᾿ 

ναξίας Γαύριήλ, ἀντὶ τοῦ μετατεθέντος εἰς Σαντορίνην ᾿Ιωσήφ. 

(1607), ἰανουαρίου 29, ὑπόμνημα Φιλίππων Κλήμεντος, ἀντὲ 

τοῦ ἀποθανόντος. Κατ' ἀπρίλιον, γράμμα Σωφρονίου πατριάρχου 

Ι'εροσολύμων χατὰ τῶν Σιναϊτῶν, συστησάντων θυσιαστήριον 

ἐν Τζουύδανίᾳ, παρὰ γνώμην τοῦ ᾿Αλεξανδρείας Κυρίλλου (2). 

Κατὰ μάϊον, παραίτησις Μεσημόρίας Χριστοφόρου. Μαΐου 28, 

ὑπόμνημα Μεσημθρίας Κυπριανοῦ, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος Χρι- 

στοφόρου. Κατὰ μάϊον, καθαίρεσις τοῦ Ναυπλίου καὶ Αργους 

(1) Ἔν τούτῳ πρώτῳ σημειοῦτα: τὸ ἀπὸ Χριστοῦ ἔτος 1606, 

ἀντὶ τοῦ τέως ἐν χρήσει ἀπὸ χοσμογονίας. 

(2) Φέρει ἀμφοτέρας τὰς χρονολογίας. 
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Παρθενίου. Κατὰ μάϊον, ὑπόμνημα Ναυπλίου καὶ Αργους Σω- 

φρονίου, ἀντὶ τοῦ καθαιρεθέντος Παρθενίου. Κατὰ μαῖον ὑπό- 

βνημα Νεοχαισαρείχς Μητροφάνους ἐχεῖθεν ζητηθέντος, ἀντὶ 

τοῦ ἀποθανόντος. Κατὶ ἰούνιον, χαθαίρεσις τοῦ Λαχεδαιμονίας 

Διονυσίου. 

Ραφαὴλ Β΄. --- 7116, ἰνδικτ. ς΄. (1607], σεπτεμόρίου 8, 

παραίτησις τοῦ Θεσσαλονίκης Σωφρονίου (4). Σεπτεμορίου 12, 

ὑπόμνημα Θεσσαλονίκης Ζωσιμᾶ, ἀντὶ τοῦ παρχιτηθέντος Σω- 

φρονίου. 

Νεόφυτος Β΄ τὸ ἢ΄. -- 7116 ἰνδ. ς΄ (1607) κατὰ δεχεμ- 

ὅριον, ὑπόμνημα Κασανδρείχς Δαμασχηνοῦ, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ Ρα- 

φαὴλ χαθαιρεθέντος Εὐθυμίου. Κατὰ δεχέμόριον, χαθαίρεσις τοῦ 

ΜΝονεμθασίας ᾿Ιωάσχφ, ὡς λῃστρικῶς λαθόντος τὸν θρόνον ἀπὸ 

τοῦ προχατόχου Λεοντίου. (1608), κατὰ μάϊον, καθαίρεσις τῶν 

ἐπισχόπων Πολυφθέγγους Θεοδοσίου, Δαμαλῶν χαὶ Πεδιάδος 

Αἰθανασίου, χαὶ ἕνωσις τῶν δύο τούτων ἐπισχοπῶν μετὰ τῆς 

μητροπόλεως Κορίνθου. Κατὰ μάϊον, σιγίλλιον βεδαιοῦν, ὅτι 

τὰ χωρία Πράθιον καὶ Αἰχισίανη εἰσὶν ἐνοριχχὰ τοῦ μήητροπο-. 

λίτου Φιλίππων. Κατὰ μάϊον, πρὸς τὸν Ναυπλίου καὶ ἴΑργους, 

ἐπιτίμιον περὶ τῆς διαφορᾶς τοῦ Ἰωάννου Γουνάρξεως πρὸς τὸν 

ἡγούμενον τοῦ μοναστηρίου Χριστοῦ τοῦ ἐπονομαζομένου Λου- 

χοῦ. Κατὰ μάϊον, πρὸς τὸν Χίου, περὶ τοῦ ὀφφικίου τοῦ πρω- 

τεχδίκου, ὅτι οὐκ ἀνήκει τῷ παπᾷ Αὐγουστῇ. ᾿Ιουνίου 18, 

ὑπόμνημα τοῦ Αἰγίνης Νήφωνος, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος. 

Νεόφυτος Β΄ τὸ 6΄. -- 1117, ἰνδ. ζ΄, (1608), κατὰ σεμ.-. 

πτέμοριον, σιγίλλιον περὶ τῶν ἐν Μεθύμνη δύο σταυροπηγίων 

μοναστηρίων, τοῦ μὲν γυναιχείου ἐπ ὀνόματι τῆς Παναγίας 

Μυρμιοτίσσης, τοῦ δὲ ἀνδρῶν ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ταξιάρχου. τοῦ 

Λειμῶνος, κατὰ τὴν ὑπὲρ αὐτῶν διαθήκην τοῦ οἰκονόμου Με-. 

(1) Φέρει τὸ ἀπὸ Χριστοῦ ἔτος. 
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θύμνης παπᾶ χὺρ Μιχαὴλ τοῦ ᾿Αγαλλιανοῦ. ᾿οχτωύρίου 4. 

συμφωνία τῶν χληρονόμων τῆς ἐν Νάζῳ ἐν τῷ χωρίῳ Χαλχὲ 

ἐκχλησίχς τῆς Πρωτοθρόνου (1). (1609), χατὰ φεόρουάριον, 

περὶ τῆς ἐν Αἴνῳ μονῆς Σκαλωτῆς υετὰ τῶν μετοχίων αὐτῆς 

Χαριτωμένης χαὶ Ταξιάρχου. Κατ' ἀπρίλιον, ἐπιστολὴ πρὸς τὸν 

Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου, βεοχιωτιχὴ τῆς διχθήχης τοῦ Δη- 

μουλᾶ ἐκ χώρας Πεζούλας. Κατ᾽ ἀπρίλιον, ἐπιστολὴ πρὸς τὸν 

Χίου ἐπιθεόχιωτιχὴ τῆς ἀγορᾶς ὑποστατιχοῦ παρὰ τοῦ ᾿Ιωάν- 

νου Χρυσοθελώνη, χαὶ ἀφοριστιχὸν χατὰ τοῦ ἐνοχλοῦντος αὐ- 

τὸν Μάρχου Κόττη. Κατὰ μάϊΐον, σιγίλλιον περὶ τοῦ ἐν Τα- 

λαντίῳ χατὰ τὴν θέσιν Δοντοῦ μοναστηρίου τῆς Μεταμορφώ- 

σεω:. Κατὰ μάϊον, σιγίλ) τον περὶ τοῦ μοναστηρίου τῆς Πα- 

ναγίας Κεχαριτωμένης. ᾿Ιουνίου 19, παραίτησις τοῦ ἐπισχόπου 

Σταγῶν ᾿Αὐραὰμ. πρὸς τὸν μητρύπολίτην Λαρίσσης Τιμόθεον. 

Κατ' ἰούνιον, καθαίρεσις τοῦ ἐπισχόπου Λιτσᾶς χαὶ ᾿Αγράφων 

Αὐχακίου. Κατ᾽ ἰούνιον, περὶ τῶν χληρονομιχκῶν διαφορῶν τῶν 

ἀπογόνων Εὐσταθίου τοῦ ἀπὸ ᾿Αγράφων περὶ δύο ἐργαστηρίων 

ἐν Θεσσαλονίχῃ. 

Νεόφυτος Β΄ τὸ β΄. --- 1118, ἰνδ. η΄, ((609), ὀκτωόρίου 

12, γράμμα περὶ τῆς χώρας Κλιτονιάόιστας, ὅτι ἀνήχει τῇ 

ἐπισχοπῇ Βελᾶς, τὸ δὲ υνοναστήριον τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ σταυ- 

ροπήγιόν ἐστι πατριαρχικόν. (1610) φεθρουσρίου 1, κατηγορία 

Τρχπεζουντίων χατὰ τοῦ ἀρχιερέως αὐτῶν Γερασίμου. Κατὰ 

μάρτιον, ἀθώωσις τοῦ Δρυϊνουπόλεως Νεοφύτου, καὶ ἀφορισμὸς 

χατὰ τῶν ἀδίκως χατηγορησάντων αὐτοῦ. Κατ᾽ ἀπρίλιον περὶ 

ὑποταγῆς τῶν νήσων ᾿Αστυπαλαίχς χαὶ Καλύμνου εἰς τὴν ἐ- 

πισκοπὴν Λέρνης τῆς μητροπόλεως Ρόδου. Κατ᾽ ἀπρίλιον, περὶ 

τοῦ ἐν τῇ ἀροθν Ταλαντίου χαὶ Διαυλίας μοναστηρίου τοῦ 

ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Λουχᾷ τοῦ ἐπιχεχλημένου Στηριώτου. Κατὰ 

(1) Φέρει χρονολογίαν ἀπὸ Χριστοῦ. 
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μάϊον, πρὸς τὸν Χίου ἀφοριστιχὸν κατὰ τοῦ ἹΠερῇ Καλομοχάχη, 

χαὶ ἀθωωτιχκὸν τοῦ παπᾶ Νικολάου Καζάρη. Κατὰ μάϊον, ἐ- 

πιστολὴ πρὸς τὸν Χίου, ἵνα οἱ πατέρες τοῦ μοναστηρίου τῆς 

Νέας Μονῆς παύσωνται ἐνοχλοῦντες τὸν Κωνοταντῖνον Πολί- 

τὴν, ἄλλως ὦσιν ἀργοὶ χαὶ ἀφωρισμένοι. Κατὰ μάϊον, ἐπιστο- 

λὴ πρὸς τὸν Χίου χαὶ τοὺς χληριχοὺς βεθαιωτικὴ περὶ τῆς 

χατοχῆς τοῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ὑπὸ τοῦ ᾿Αντόχα 

Πετρίτση, ὡς χαθολιχοῦ χτήτορος. Ἰουλίου 9, μαρτυρία ᾽Αν- 

δρίων χατὰ τοῦ ἀρχιερέως αὐτῶν ἐπισκόπου Βενιαμίν, ὅτι ἑάλω 

ἐπὶ πορνείᾳ. Κατ᾽ ἰούλιον, πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ χατοίχους τῶν 

Βρανιανῶν, ἀφοριστιχὸν τῆς γυναικὸς χαὶ τῶν τέχνων τοῦ Δη- 

μάκη Λόχου, ἕως οὗ ἐπιστρέψωσι τοῖς κὺρ ᾿Αγγελῇ Ξινάκῳ 

χαὶ Γεωργίῳ Μίκρᾳ τὰ ὀφειλόμενα αὐτοῖς παρὰ τοῦ Δημάχη 

Λόχου. 

Νεόφυτος Β' τὸ β΄. -- 7119, ἰνὸ. θ΄. ((610), κατὰ σε- 

πτεμύριον, σιγίλλιον περὶ ἑνώσεως τῇ μητροπόλει ᾿Αγχύρας 

τῆς χώρας Οἰνουπόλεως καὶ τῶν χωριδίων Τολκισαρὶκ χαὶ 

Ντόσια. Κατὰ σεπτέμόριον, πρὸς τὸν ἐπίσχοπον Λιτσᾶς καὶ 

Αἰ γράφων, ἀφοριστιχὸν τοῦ Γεωργίου, προσαδιχοῦντος τὰ ὀρφα- 

νὰ τοῦ Στεργιανοῦ. Κατὰ σεπτέμριον, γράμμα πρὸς τοὺς Θεσ- 

σαλονικεῖς περὶ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως τῶν ὀρφανῶν Στεργιανοῦ. 

Κατ᾽ ὀχτώθριον, ὑπόμνημα Νεοχαισαρείας Βενιαμίν, ἀντὶ τοῦ 

ἀποθανόντος. (1611) φεθρουαρίου 2, διαθήχη Γεωργίου Ραοὺλ 

τοῦ Μελίχη, ἐπιδεθαιουμένη ὑπὸ τοῦ πατριάρχου Νεοφύτου. 

Κατὰ φεύθρουάριον, πρὸς τὸν Παροναξίας, ἀφοριστιχὸν τοῦ Ἰωάν- 

νη Νταμουλῇ χαὶ Γεωργίου, ὡς ἀδικούντων τὴν Μαρούλαν Μα- 

μουρχοπούλαν (1). Κατὰ φεόρουάριον, τιγίλλιον περὶ τῆς ἐν 

τῷ χωρίῳ Χαλχὶ τῆς Νάξου ἐκκλησίας τῆς Πρωτοθρόνου. Κατὰ 

ἣ 
φεύρουάριον, πρὸς τὸν ἀρχιεπίσχοπον Φαναρίου χαὶ Νεοχωρίου, 

(1) Ἔν τοῖς δύο τούτοις σημειοῦται τὸ ἀπὸ Χριστοῦ ὅτος 
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πρὸς τοὺς χοιστιανοὺς τῆς πατριχρχιχῆς ἐξαρχίας Ἰάκωθας, 

Φ ΚῚ δὲ «τὶ τὸ περὶ τῆς γενομένης συμφωνίας τοῖ πρωτοπ 

σίας Γεωργίου, καταστήσαντος ἐπιτρόπους τῆς ἐξαρχίας τὸν 
᾿ ᾿" ᾽ 

οἰκονόμον Δημιτσάνης Μανουὴλ χαὶ τὸν αὐτάδελφον αὐτοῦ λο- 

γοθέτην Σταμάτιον. ᾿Απριλίου 20, ἐξοφλητικὸν τῶν ᾿Αγραφιω- 

τῶν πρὸς τὸν ἐπίτροπον αὐτῶν Στάθην Πολίτην. Κατὰ μάϊον͵ 

δευτέρα καθαίρεσις τοῦ προχαθηρημένου ἐπισκόπου Λιτζᾶς χαὶ 

ΑἸἰγράφων ᾿Αχαχίου. Κατὰ μάϊον, πρὸς τὸν Μηθύμνης, περὶ 

διαζυγίου τῆς Μερούδας τοῦ Σεροχστοῦ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς 

Γεωργίου. (ἄνευ ἡμερομηνίας) γράμμα Μηθύμνης Γρηγορίου περὲ 

συνοιχεσίου τινός, καὶ ἀπάντησις τοῦ πατριάρχου Νεοφύτου περὶ 

τούτου τοῦ συνοιχεσίου, χαὶ ἀφοριστιχὸν χατὰ τῶν ἐναντιου- 

μένων εἰς τὴν τελείωσιν αὐτοῦ. Καατ᾽ ἰούνιον, πρᾶξις συνοδιχὴ 

ἀποχαθιστῶσα πατριαρχιχὴν ἐξαρχίαν τὸ χωρίον Ἴναιον, ὡς 

χαχῶς κατεχόμενον ὑπὸ τοῦ ᾿Αμασείας. (ἄνευ ἡμερομιηνίας), 
Α 

ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ἀρχιεπίσχοπον Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου ἀ- 

θωωτιχὴ τοῦ προχαθαιρεθέντος παπᾶ Λάμπρου Βούρα. Πρὸς 

τὸν αὐτὸν ἀρχιεπίσχοπον, περὶ τῶν κατηγόρων τοῦ ἀπὸ Φλω- 

ρισαίων ᾿Ιωάννου, ἵνα ἐξετάσῃ μετ' ἀφορισμοῦ καὶ ὑποδάλλῃ 

ἐπιτιμίῳ τοὺς ἐνόχους. 

Νεόφυτος Β΄ τὸ β΄. --α 7120 ἰνδ. ι, (1611), κατὰ σεπτέμ.- 

ὅριον, πωλητήριον τοῦ ἐκ Πάρου Στησιάρη τῶν δύο αὐτοῦ μεριδίων 

μύλου πρὸς τὸν Γεώργιον Χάϊχον. (1612) κατὰ ἰανουάριον, σι- 

γίλλιον ὑπὲρ τοῦ ἐν τῇ ἐπαρχΐα ᾿Ανδρούσης μοναστηρίου τῆς 

Θεοτόχου τοῦ Βουλχάνου τῆς Κορυφῆς, καὶ τοῦ μετοχίου αὐ- 

τοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Κατὰ ἰανουάριον, πρὸς τὸν ᾿Αν- 

τὴ δρούσης σιγίλλιον περὶ τοῦ μοναστηρίου τοῦ προφήτου ᾿Ἡλιοῦ, θ Ὦ Ρ "- ρ μον 

ῶϑι 
ἵνα σταυροπήγιον πατριαρχιχὸν χαὶ ἡνωμένον τῇ μονῇ τοῦ 

Βουλχάνου. Πρὸς τὸν αὐτόν, περὶ τοῦ αὐτοῦ μοναστηρίου. 

Κατὰ ἰανουάριον, πρὸς τὸν ᾿Ανδρούσης, ἵνα μὴ ἐπιθάλλῃ χεῖρα 
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᾿ 

εἰς τὸν ναὸν τοῦ προφήτου Ἡλιοῦ τὸν ὄντα εἰς μετόχιον τῆς 

Θεοτόχου ᾿Επανωχαστοιτίσσης. Κατ᾽ ἰχνουάριον, περὶ ἀφιερώ- 

σεως εἰς τὴν ἐν Πάτμῳ μονὴν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολό- 

Ἴου τῆς ἐν τῇ αὐτῇ νήσῳ οἰκίας τοῦ ἐκ Πάρου ᾿Αγγελέτου 

Καζανόθα. Κατ ἀπρίλιον, σιγίλλιον ὑπὲρ τοῦ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ 

Ναυπλίου πλησίον τοῦ χωρίου Μελιγοῦς μοναστηρίου τῆς Ἐ- 

λεούσης, ὅτι ἐστὶ μετόχιον μετὰ τῶν ἄλλων τοῦ νεωστὶ συστάν- 

τος μοναστηρίου τῆς ἁγίας Τριάδος. (ἄνευ ἡμερομιηνίας), περὶ 

τῆς διαφορᾶς τῶν ἐν τῇ ἐπ ταρχίᾳ Ναυπλίου μονῶν τῆς Λοχοῦς 
ἊΣ οἱ 9 

χαὶ τῆς λεούσης. Περὶ τῆς αὐτῆς διαφορᾶς. 

Τιμόθεος Α΄. -αο 1120, ἰνὸ. «, (1612), μαρτίου 29, πα- 

τριαρχικὴ ἐχδίκασις τῆς μεταξὺ Κανέλου καὶ ᾿Ανδρέου ἐξ Ὑ- 

δροπολιτοᾶς διαφορᾶς 

Τιμόθεος Α΄. -- 1121, ἰνδ. τα΄, ([612), κατὰ ἰανουάοιον, 

ἀθώωσις τοῦ παρὰ χανόνας ἐπὶ Νεοφύτου χαθαιρεθέντος ἀρχιε- 

πισχόπου ἽΣ Βενιαμίν, καὶ καθαίρεσις τοῦ τὴν ἀρχιξπι- 

σχοπὴν ταύτην χαταλαθόντος Νεοφύτου ἐπισχόπου Σχύρου. (ἄνευ 

ἡμιερομιηνίας) ἀνάληψις τοῦ ἀξιώματος τοῦ πρωτεχδίχου Χίου 
δὲ νοδν τῷ ἢ ΕΣ κα 5 θέ τῷ . ᾿ Τ Ν᾿, 

ὑπὸ τοῦ χαχῶς ἀφαιρεῦεντος τοῦτο ἐπὶ Ν ου, πρωτεχὸοίχου ο) ο -Θ [-2. μ᾿ 

Κηρύχου Πασπάτη. Περὶ τοῦ ὑπόχεισθαι τὰ τρία χωρία Νιτίρι, 

Σπέρματα καὶ Μόνος τῇ μητροπόλει Πισειδίας. 

Τιμόθεος Α΄ --- Τ122 ἰνδ. ιβ΄, (1614), κατὰ μάϊον, βε- 

Θαιωτιχὸν τοῦ Σερρῶν Δαμασχηνοῦ περὶ τοῦ ἡ νι τῆς μη- 

τροπόλεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Χατζὴ ᾿Αλῆν. ᾿Ιουνίου 24, καθολικὴ 

ἀπόφασις τῶν χατοίχων Σαυρον ΝΉΡΣ ἱερωμένων χαὶ λαϊκῶν περὶ 

μερισμοῦ τῶν χτημόάτων υξτ ταξὺ τῶν ἐριζόντων ἀρχιεπισχόπων 

λατίνου χλὶ ὀρθοδόξου (1). Κατ᾽ ἰούνιον, περὶ τοῦ ὑπόκεισθαι τὰ 

χωρία Βασιλάκιον, Κουρντ ζ,, Ζυγοστοῦ, Μπομπολιχνή, Πολύστη- 

λον καὶ Δουχάλου τῇ μητροπόλει Φιλίππων, ὡς καὶ πρότερον. 

(1) Φέρει τὸ ἀπὸ Χριστοῦ ἔτους 1614. 
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Τιμόθεος Α΄. --- 1123, ἰνδ. ιγ΄. (1614) κατὰ σεπτέμ- 

ὅριον, σιγίλλιον περὶ τοῦ ἐν Αἰγίνῃ κατὰ τὸν ἅγιον Λεόντιον 

μοναστηρίου τῆς Κοιμήσεως. (1616) κατὰ μόρτιον, ἐπικυρω- 

τιχὸν τῆς δισαθήχης τῆς ἀρχοντίσσης Μαυροδέσης Σουλτάνης. 

Τιμόθεος Α΄. --- 7124, ἰνδ. ιδ΄, ((616) μαΐου 11, σιγίλλιον 

περὶ τῆς ἐν ἔΑνδρῳ μονῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Κατὰ μαάϊον, 

συμοιθασμὸς τοῦ ἐπισχόύπου Βονδίτσης Ναθαναὴλ καὶ τοῦ πρῴην 

τοιούτου Νεοφύτου, ἀθωουμένου τῆς καταδίχης, καὶ ἐπὶ τῷ ὅρῳ 
Ἐ δ . “ " - 

πληρωμῆς 600 χιλιάδων ἄσπρων πρὸς τοῦτον ὑπὸ τοῦ π 
““ 
ξ “ἢ ΠῚ φΦ 

Κατὰ μάϊον, ἀφοριστικὸν- τοῦ ἐν ᾿Αθήναις Μιχαὴλ Καρύχη ἐπὶ 

πλαστογραφίᾳ. Κατὰ μάϊον, καθαίρεσις Τραπεζοῦντος Ἰγνατίου. 

Ἰουνίου 1, ὑπόμνημα Κῶ Χριστοφόρου. Κατ' ἰούνιον, παραίτη- 

τήῆσις Βιζύης: Λαυρεντίου. ᾿Ιουνίου 1, ὑπόμνημα Βιζύης ᾿Ανθί- 

ὑου, ἐπισχόπου Τυρολοῦ χαὶ Σερεντζίων. ᾿Ιουνίου 1, ὑπόμνημα 

Καφᾶ καὶ Φούλων Μητροφάνους τοῦ ἀπὸ Σαματίου ὄρους. 

Κατ' ἰούλιον, ὑπόμνημα Σερρῶν Τιμοθέου χαθηγουμένου τῆς 

μονῆς Προδρόμου. 

Τιμόθεος Α΄. -α 7120, ἰνδ. ιε΄. (1616), κατὰ νοέμόριον 

χαθαίρεσις τοῦ σαχελλχρίου Παλχιῶν Πατρῶν παπᾶ ᾿Ιωάννου. 
ρ ὁριον, ἕνωσις τῆς μητροπόλεως Κυαοθάλας, ὡς παν- Κατὰ δεχέμ' 

τελῶς ἐρημωθείσης, τῇ μητροπόλει Φιλίππων. (1617) χκατὶ ἰ- 

θαστείας Σεραφείμ.. Κατ' αὔγουστον, ἀθώ- ούλιον ὑπόμνημα Σε 

σις τοῦ ἸΙωαννίνων Νεοφύτου, χαὶ χαθαίρεσις τῶν χατηγό- 

ρῶν αὐτοῦ. 

Τιμόθεος Α΄. --α 1126, ἰνὸ. α΄. (1618) κατὰ μάρτιον, περὲ 

ἑνώσεως χωρῶν τινων τῇ μητροπόλει Φιλίππων. ᾿Απριλίου 22, 

ἀναφορὰ ἐκ Χίου πρὸς τὸν πατριάρχην Τιμόθεον, περὶ τῆς δια- 

γωγῆς τοῦ δομεστίκου ᾿Ιωάννου τοῦ Μαστρομαθιοῦ. Ἰουνίου 

21, συνοδικὴ πρᾶξις περὶ τοῦ Δρύστρας, ὅτι ὀφείλει ἐντὸς μη- 

νῶν δύο νὰ ἐμφανισθῇ εἰς ἀπολογίαν κατὰ τῶν χατηγόρων 

αὐτοῦ. Κατ᾽ ἰούλιον, ἐπιστολὴ πρὸς τὸν μακαριώτατον Κύπρου 
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ἐπικυρωτικὴ τῆς χαθαιρέσεως τοῦ ἐπισχόπου Σολίας Μαχαρίου. 

Κατ' αὔγουστον, βεθαιωτιχὸν τῆς παραιτήσεως τοῦ Νικομηδείας 

Γαύριὴλ ἐπὶ τὸν Δράμας Νεόφυτον. 

Κύριλλος Α΄. ὁ Λούχαρης ---- 7127, ἰνδ. β΄. (1619) κα- 

τ ἀπριλιον, ἀθώωσις τοῦ ἐκ Χίου πρεσουτέρου Μανουὴλ Παν- 

τευγένου τοῦ μεγάλου διερμηνευτοῦ τῆς Μ. ἐκχχλησίας. Κα- 

τ᾽ ἀπρίλιον, ἐπιστολὴ πρὸς Χίους χαὶ τὸν Χίου ᾿ἸΙγνάτιον, περὶ 

τῶν χατὰ τοῦ πρεσουτέρου Μανουὴλ Παντευγένου χατηγοριῶν. 

Τ᾿ ουνίου 20, παραίτησις τοῦ ἐπισχόπου Ταλαντίου, διὰ τὰ 

χρέη τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ. 

Κύριλλος Α΄. --- 1620, ἰνδ. γ΄. κατ᾽ ἰανουάριον, ὁμολογία 

ἐπισχόπου Βελλᾶς, ὅτι οὐδὲν ἔχει ἐκ τῶν τοῦ Πωγωνιανῆς 

Αὐνθίμου πραγμάτων: ᾿Ομολογία Στεριανοῦ Βεστιάρη καὶ Μαρ- 

γαρίτας Πάσου, ὡς οὐδεμίαν ἀπαίτησιν ὄχουσιν ἀπὸ τοῦ μη- 

τροπολίτου Τορνόῤου Γαύριὴλ, χαὶ χαχῶς ἐσυχοφάντησαν αὐ- 

τοῦ. Ὁμολογία Κατερίνω Βασίλη, ὅτι οὐδεμίαν ἀπαίτησιν ἔ- 

χει ἀπὸ τοῦ μητροπολίτου Τορνόδου (1). 

Κύριλλος Α΄. 7129, ἰνδ. δ΄ (1620) κατὰ δεκέμόριον σι- 

γίλλιον περὶ τῆς ἐπισχοπῆς Κασάνδρας, ὅτι ἀνήκει τῷ Θεσσα- 

λονίκης. Κατὰ δεχέμόριον, περὶ τοῦ ἀναπόσπαστον μένειν τὴν 

Δημιτσάναν τῇ μητροπόλει Λαχεδαιμονίας. Κατὰ δεχέμοριον͵ 

ἀθώωσις τοῦ ἀδίκως συχοφαντηθέντος ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ Λα- 

χεδαιμονίας Διονυσίου, Κορίνθου ᾿Ανθίμου. (1621) κατὰ μάρ- 

τιον, ἐπικύρωσις τῆς ἐπὶ Τιμοθέου γενομένης πράξεως πρὸς 

ἀναγνώρισιν τοῦ Ἰωάννου Κομνηνοῦ ὡς νομίμου χχτόχου τῶν 

ἐν τῇ χώρᾳ Πολιτζιανῇ τῆς Δρυϊνουπόλεως χωραφίων, τῶν 

τέως λεγομένων τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Νιχολάου, τῷ υἱῷ αὐτοῦ: 

Σαούλῃ. Κατ᾽ ἀπριλίον, ὑπόμνημα ἐπισχόπου...... εἰς τὸν ἐκ 

Πλάτζας Παρθένιον. Κατ' ἰούνιον, χαθαίρεσις τοῦ Κῶ Χοιστοφόρου. 

(1) Φέρουσι τὸ ἀπὸ Χριστοῦ ἔτος. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. 86 
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Κύριλλος Α΄. --- 7180, ἰνδ. ε΄. (1622) φεδρουαρίου 2, 

περὶ τοῦ εἶναι καὶ ὀνομάζεσθαι πατριαρχιχὰ σταυροπήγια τὰ 

ἐν Χίῳ χωρία Πυογιὸν καὶ Βολισσός. Κατὰ μάρτιον, περὶ τοῦ 

ἵνα αἱ ἐπισχοπαὶ Κορώνης καὶ Σαρσοχορώνης ὦσιν ἡνωμέναι 
“ “ “- “- ᾿ Π Ν ,ὔ 

τῇ μητροπόλει Παλαιῶν Πατρῶν, χατὰ τὰ παραδεδομένα χρυ- 

σόῤρουλλα τῶν μακαρίων βασιλέων Νικηφόρου τοῦ ἀπὸ Γενιχοῦ, 

Λέοντος καὶ ᾿Αλεξάνδρου, Ῥωμανοῦ τε Χριστοφόρου χαὶ Κων- 
, - Ω - ᾿ Τ , “ ’ 

σταντίνου, Νικηφόρου Φωχᾶ, καὶ Νικηφόρου τοῦ Βοτανιάτου. 

Κατὰ μαρτίον, σιγίλλιον περὶ τοῦ πατριαρχικὴν εἶναι τὴν ἐν 
τῷ 22] , 

τῇ ἐπαρχίᾳ Γάνου χαὶ Χώρας ἐγερθεῖσαν μονὴν τοῦ ἁγίου 

Γεωργίου τοῦ καλουμένου ᾿Αγριδιανοῦ. Κατ᾽ ἀπρίλιον, δευτέρα 

ἀθώωσις τοῦ πρεσθυτέρου Μανουὴλ Παντευγένου. Κατ᾽ ἀπρι- 

λίον, περὶ τοῦ ὀφφιχίου τοῦ ταθουλαρίου τοῦ πατριαρχικοῦ 
΄ “ Υ ᾿, ἤφ . ’ὔ ᾿ 

σταυροπηγίου τοῦ Πραστείου. Κατὰ μάϊον, ὁμολογία Εὐρίπου 

Τ᾿ ωὡάσαφ χρεωστικὴ τῷ ἄρχοντι Ρουμπῇ ᾿Ααρὼν νὴ τ, χιλιάδων 

ἄσπρων. ᾿Ιουνίου 11, ὑπόμνημα Βάρνης Μητροφάνους. Κατ' ἰού- 

λιον, σιγίλλιον περὶ νῆΐς ἁγιότητος τοῦ ἐν ὋὉμαλοῖς τῆς Κε- 

φαλληνίας ἀσχήσαντος ἁγίου Γερασίμου. Κατ᾽ αὔγουστον, δώ- 

ρήσις τῶν ἐν Χίῳ πατριαρχιχῶν χωρίων Πυργιὸν καὶ Βολισσὸς 

τῷ ἄρχοντι Μιχαὴλ Καθάχκῳ, ἵνα ἐξ ἀρχῆς νέμηται αὐτά, ἕνε- 

χα τῶν πρὸς τὸν πατριάρχην συνεχῶν χαὶ γενναίων αὐτοῦ βοη- 
» Υ ς ,7 5 ἈΝ Ὲ Ἴ : , 

θειῶν. (ἄνευ ἡμερομηνίας) ἀναφορὰ Ιεροθέου πρῴην Καρπάθου, 

περὶ τῶν χρεῶν χαὶ τῆς πτωχίας αὐτοῦ. Ὑπόμνημα Νυριοφύ- 

του χαὶ Περιστάσεως Λαυρεντίου, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος Γα- 

ῥριήλ. 

Κύριλλος Α΄. --α 7131, ἰνδ. ς΄. (1628) ἰανοναρίου 20, 
᾽ὔ ,ὔ " [2 7 ΕΣ 

παραίτησις Βενεδίχτου Νεοχαισαρείας. (ἀνευ ἡμερομηνίας) ἐπι- 

χύρωσις τοῦ πρὸς Μικὲν Καδάχον πατριαρχικοῦ δωρητηρίου. 

Γρηγόριος ᾿Αμασείας. ---- 7181, ἰνδ. ς΄. ([629) μαίου 18, 

ὑπόμνημα Νεοχαισαρειας Μητροφάνους. Μαΐου 29, ὑπόμνημα 

Νέων Πατρῶν ᾿Ανθίμου ἀπὸ Γρεδενῶν. Μαΐου 90, ὑπόμνημα 
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Περιθεωρίου καὶ Ξάνθης Δωροθέου, ἀντὶ τοῦ ἀποθχνόντος Γα- 

ὁριήλ. Ἰουνίου 1, ὑπόμνημα Σαντορίνης Θεοφίλου, ἀντὶ τοῦ 

Γερμανοῦ μετατεθέντος εἰς Μῆλον. Ἰουνίου 15, ὑπόμνημα 

Αἰ μασείας Μελετίου, ἀντὶ τοῦ ἀναχθέντος εἰς τὸν πατριχρχι- 

χὸν θρόνον Γρηγορίου (1). 

ἔλνθιμος Β΄. --α 7191, ἰνδι ς΄. (1623) ἰουνίου 2ύ, ὑπό- 

μνῆμα οἰκουμενιχοῦ πατριάρχου ᾿Ανθίμου, ἀντὶ τοῦ κακῶς 

διωχθέντος Γρηγορίου Στρχθο- Αμασείας. Κατ ἰούνιον, ὑπόμνη- 

μα ᾿Αδριανουπόλεως Παρθενίου, πρῴην ᾿Αγχιάλου. Κατ' ἰούνιον» 

παραίτησις Μηδείχς διὰ τὴν λεηλασίαν τοῦ τόπου. Κατ᾽ ἰού- 

λιον, ἐπικύρωσις τῆς ἐπὶ Τιμοθέου γενομένης ἑγώσεως τῆς 

Δράμας τῇ μητροπόλει Φιλίππων. Κατ ἰούλιον, πχραίτησις 

Σωζουπόλεως, διὰ τὴν ἐρήμωσιν τῆς πόλεως ἐκ τῶν συχνῶν 

αἰχμαλωσιῶν τῶν Ῥώσσων καὶ τοὺς λοιποὺς περισπασμοὺς τῶν 

Αἰγαρηνῶν. Κατ᾽ αὔγουστον, ἕνωσις τῶν ἐπαρχιῶν Μηδείας καὶ 

Σωζουπόλεως. ᾿Ομολογία Θεοδοσίου ὑποψηφίου Μηδείας χκαὶ 

ζου- Σωζουπόλεως. Κατ' αὔγουστον, ὑπόμνημα Μηδείας καὶ Σὼ 

πόλεως Θεοδοσίου, ἀντὶ τῶν παρχιτηθέντων Καλλινίχου καὶ 

Αἰρσενίου. 

ἔλνθιμος Β΄. --α 7132, ἰνδ. ζ΄ (1623) κατὰ σεπτέμόριον, 

ἵνα ἡ χώρα Μπογδοριανὴ ἐν τῇ χώρᾳ Βελλᾶς μένῃ ὡς πρό- 

τερον ἡνωμένη τῷ σταυροπηγίῳ τῆς Θεοτόχου τοῦ Σοσίνου. 

Κατὰ σεπτέμόριον, ὑπόμνημα Καισχρείας Καππχδοχίχς Μελε- 

τίου πρῴην Μήλου, ἀντὶ τοῦ ἀπουσιάζοντος δίχα συνοδικῇς 

ἀδείας Γρηγορίου. 

Κύριλλος Α΄ τὸ β΄. -α- 7132, ἰνδ. ζ,. (1623) ἄν. υ ἡμε- 

ρομηνίας) χαθαίρεσις τοῦ ἐπισχόπου Λιτζᾶς χαὶ ᾿Αγράφων ᾿Αρ- 

σενίου, διὰ τὴν κατ᾽ αὐτοῦ ἀγωγὴν τοῦ Λαρίσσης Γρηγορίου. 

(ἢ) Ἔν ταῖς ἐπὶ τοῦ ἐπιόάτου τούτου ἐχδεδομεναις εὐαρίθμοις 

πράξεσι παρασιωπᾶται τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 
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Καθαίρεσις τοῦ ἐπισχόπου Γαρδιχίου Μητροφάνους. Καθαίρεσις 

τοῦ Θαυμακοῦ Ἰχχώῤου. Ὑπόμνημα Διτζᾶς χαὶ ᾿Αγράφων Δω- 

ροθέου, παρακλήσει τοῦ Λαρίσσης, ἀντὶ τοῦ καθαιρεθέντος ᾿Αρ- 

σενίου. Ὑπόμνημα ἐπισχόπου Γαρδικίου Κυρίλλου, παρχχλήσει 

τοῦ Λαρίσσης Γρηγορίου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος Νητροφά- 

νους (1). (1624) κατὰ φεύρουάριον, παρχίτησις Σωφρονίου Ναυ- 

πλίου καὶ ἤΑλργους, διὰ τὸ γῆρας. Κατ' ἀπρίλιον, παραίτη- 

σις Γάνου χαὶ Χώρας ᾿Ιγνατίου, διὰ τὸ γῆρας. Κατ᾽ ἀπρίλιον,. 

ὑπόμνημα Τάνου καὶ Χώρας ᾿Ιωαννικίου, καὶ ὁμολογία αὐτοῦ. 

Αἰ πριλίου 29, ὑπόμνημα Ναυπλίου χαὶ Ἄργους Θεοφάους, ἀντὲ 

τοῦ παραιτηθέντος Σωφρονίου. ᾿Απριλίου 29, ὑπόμνημα Ση- 

λυῦδρείας Λαυρεντίου πρωτοσυγχέλου τοῦ Ἡρακλείας, καὶ ὁμολο- 

γία αὐτοῦ. Κατὰ μάϊον, καθχίρεσις Σηλυθρείας Μακαρίου. Κατὰ 

μάϊον, ἐπικύρωσις τοῦ ἐν ἔτει 0475 χατ᾽ αὔγουστον τῆς θ΄ 

ἰνδικτιῶνος, ἐχδεδομένου ἐπὶ τοῦ πατριάρχου Πολυεύκτου σιγιλ- 

λίου περὶ τῆς ἐν Δημιτσάνῃ μονῆς τῆς χτισθείσης ὑπὸ Ἰωάν- 

νου Λαμπαρδοπούλου Φιλοσόφου τοῦ πρωτασεχρήτη. Κατ᾽ ἰού- 

νιον, ὑπόμνημα Καισαρείας Καππαδοχίας ᾿Επιφανίου, ἀντὶ τοῦ 

παραιτηθέντος Γρηγορίου. Κατ᾽ ἰούνιον, περὶ τοῦ μὴ ὀνομάζε- 

σθαι τὴν Κασάνδρειαν ἀρχιεπισχοπήν, ἀλλ᾽ ἐπισχοπὴν ὑποχει- 

μένην τῇ Θεσσαλονίκης μητροπόλει. 

Κύριλλος Α΄ τὸ β΄. --α 7134, ἰνδ. δ΄. (1625) ὀκτωδρίου. 

1, ὑπόμνημα Ἰκονίου χαὶ Τυάνων ᾿Αθανασίου. (1626) χατ᾽ ἰα- 

νουάριον, χαθαίρεσις Δρύστρχς Μελετίου, χαὶ παράδοσις τῆς 

μητροπόλεως ταύτης τῷ νομίμῳ αὐτῆς ποιμένι Ἰωακείμ. 

Μαρτίου 22, ὑπόμνημα Κῶ ᾿Αθανασίου. Κατὰ μάρτιον, ὑπό- 

υνημα Θηδῶν Δανιὴλ πρῴην ἀρχιΞςπισχόπου ᾿Ωρξῶν, ἀντὲ τοῦ. 

παραιτηθέντος Μητροφάνους. ᾿Απριλίου 28, ὑπόμνημα ἀρχιε- 

(1) Τὰ πέντε ταῦτα ἔγγραφα φέροντα τὸ Α. Χ. ἔτος 1628 ἰνὸ. 

ζ' ἐξεδόθησαν περὶ τὸν ὀχτώόριον. 

τῇ 
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πισχόπου ᾿Ωρεῶν Δωροθέου, ἀντὶ τοῦ μετατεθέντος εἰς τὴν 

μητρόπολιν Θηδῶν Δανιὴλ (7) ἡ. Κατὰ μάϊον, καθαίρεσις τοῦ 

ἱερομονάχου Μαξίμου. Κατὰ μάϊον, σιγίλλιον περὶ τῆς χώρας 

Μπογδοριανῆς, ὅτι ἀνήχει τῷ ἐπισχόπω Βελλᾶς (7). Κατὰ 

μάϊον, ὑπόμνημα Βελλᾶς Νεοφύτου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος 

Σωφρονίου ({). Ἰουνίου ὅ, σιγίλλιον περί τινων χωρίων ἀνη- 

χόντων τῷ Μιτυλήνης χαὶ χαχῶς σφετερισθέντων ὑπὸ τοῦ Με- 

θύμνης. Κατ᾽ ἰούλιον, σιγίλλιον περὶ τοῦ ἐν Τζίᾳ μοναστηρίου 

τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος. Κατ' ἰούλιον, ὑπόμνημα ᾿Αμασείας 

Ζαχαρίου πρῴην Πρεσπῶν, ἀντὶ τοῦ δίχα πατριαρχικῆς ἀδείας 

ἀπελθόντος Μελετίου. (ἄνευ ἡμερομηνίας) ὑπόμνημα Νέων Πα- 

τρῶν Νεοφύτου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος ᾿Ανθίμου. Ὑπόμνημα 

Τμόρου Χριστοφόρου, ἀντὶ τοῦ ἀποδράντος ᾿Αθανασίου (1). 

Σιγίλλον περὶ τοῦ ἐν τῇ νήσῳ... .. ἀντιχρὺ Μηχανιῶνος μο- 

νυδοίου τοῦ ἁγίου ᾿Ανδρέου ὑπὸ ᾿Ιωάννου Μούρμουρα χτισθέντος. 

Κύριλλος Α΄ τὸ β΄. --- 1180, ἰνδ, (. (1626) κατὰ ὃε- 

χέμόριον, καθαίρεσις "Ανδρου Γρηγορίου λώθδην παθόντος. Δε- 

χεμορίου 19, ὑπόμνημα Ανδρου Μακαρίου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρε- 

θέντος Γρηγορίου ({). Κατὰ δεχέμοριον, ἀθώωσις τοῦ ἀδίκως 

καθαιρεθέντος ᾿Εφέσου Γαδριήλ. (ἄνευ ἡμερομηνίας) ἐπικυρωτι- 

κὸν τοῦ ἐν Χίῳ ναοῦ τῆς Θεοτόχου Βλαχερονιοτίσσης εἰς τὸν 

Αἰντώνιον Σπαθῆν, ὡς ἀπόγονον τοῦ πάλαι χτήτορος αὐτοῦ 

παπᾶ Κωνσταντὴ Σπαθῆ. (1027) μαρτίου 28, ὑπόμνημα Φι- 

λιππουπύόλεως Μελετίου πρῴην Δρύστρας, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόν- 

τος ᾿Ιωάσαφ. ᾿Απριλίου 10, ὑπόμνημα Ἴμόρου Σωφρονίου, ἀντὶ 

τοῦ παραιτηθέντος Χριστοφύρου. 

Κύριλλος Α΄ τὸ β΄. -α 1627, ἰνδι ια΄, ὀχτωύρίου 1, ὑ- 

“ἔτος, ἄλλα δὲ τὸ ἀπὸ Χριστοῦ γεννήσεως, ἐσημειώθησαν τὰ τελευταῖχ 

ταῦτα διὰ ἰ. 
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πόρμνημα ᾿Εφέσου Σιλδέστρου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος ᾿Ιγνα- 

τίου (7). ᾿οχτωύρίου 24, ὑπόμνημα Αἰγίνης Δωροθέου, ἀντὲ 

τοῦ ἀποθανόντος Νεοφύτου. (ἄνευ ἡμερομηνίας) ἀπόφασις περὲ 

τοῦ χρέους τοῦ πρῴην Θηθῶν Δανιήλ. 

Κύριλλος ἐκ Βερροίας (1). --- 7156, ἰνδ. 1τα΄. (1628) φε- 

δρουαρίου 1ὅ, σιγίλλιον περὶ τοῦ ἐν Φιλιππουπόλει μοναστη- 

ρίου τοῦ Μπατζχόθου. 

Κύριλλος Α΄ ὁ Λούκαρις τὸ γ΄ (2). --- 1628, ἰνδ. ια΄, 

χατ' ἀπρίλιον, χκαθαίρεσις Δρύστρας Ἰωαχείμ. Μαΐου 21, σιγίλ- 

λιον περὶ τοῦ ἱδρυθέντος μοναστηρίου ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς Θεοτό- 

χου ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος Οὐγγροθλαχίας Μύρωνος Μπορνόφσκη 

Μογίλα. Κατὰ μάϊον, περὶ τοῦ διοικεῖν τὸν παπᾶν ᾿Ιάκωθον 

τὸ ἐν Πάρῳ πατριαρχιχὸν σταυροπήγιον μονύδριον τῆς ἁγίας 

Παρασκευῆς τὸ ἐν τοποθεσίχ Καταφυγίου χείμενον. Κατὰ 

μάϊον, ὑπόμνημα Κεφαλληνίας καὶ Ζακύνθου Νιχοδήμου τοῦ 

Μεταξᾶ. ᾿Ιουνίου 29, ὑπόμνημα Σοφίας Μελετίου, ἀντὶ τοῦ 

καθαιρεθέντος Ἱερεμίου. ᾿Ιουνίου 20, σιγίλλιον περὶ τοῦ ἐν Πάρῳ 

μετοχίου τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου Θεολόγου τοῦ ἐν Πάτμῳ. Ἰου- 

νίου 27, χαθαίρεσις Φιλιππουπόλεως Μελετίου. ᾿Ιουνίου 27, 

ὑπόμνημα Φιλιππουπόλεως Χριστοφόρου μητροπολίτου ᾿Αγλιά- 

λου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος. “ἡ Γπόμνημα ᾿Αγχιάλου Μητροφά- 

νους, ἀντὶ τοῦ μετατεθέντος εἰς Φιλιππούπολιν Χριστοφόρου.. 

Τουλίου 18, ὑπόμνημα Σερρῶν Δανιὴλ, μητροπολίτου Κορίνθου, 

ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος ᾿Αχιλλείου. Κατ᾽ ἰούλιον, περὶ τοῦ ἐν 

Μήλῳ ναοῦ τῶν ἁγίων ᾿Αναργύρων, ὅτι ἀνήκει τῇ ἱἙνετικῇ 

πολιτεία. (ἄνευ ἡμερομηνίας) ἀνανέωσις τῆς χαθαιρέσεως τοῦ 
« 

Δρύστρας ἸΙωαχεὶμ. ἐπὶ ἀπειθείᾳ. Ὑπόμνημα Τραπεζοῦντος Κυ- 

(1) Οὕτως ὅπογράφεται ὃ ἐπιδάτης οὗτος τοῦ πατριαρχιχοῦ θρό- 

νου πρὸς διάκρισιν τοῦ βίχ ἐξωσθέντος ὁμωνύμου Λουχάρεως. 

(8) ᾿Απὸ τῆς νέας ταύτης πατριαρχείας ὁ Λούχαρης παρεδέχθη, 

δριστικῶς τὴν ἀπὸ Χριστοῦ γεννήσεως χρονολογίαν . 
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ρέλλου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Ξενοφῶντος. Σιγίλλιον περὶ πα- 

τριαρχικοῦ σταυροπηγίου τῆς ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Ῥέοντος παρὰ τὴν 

χώραν Καστανίτσαν ἐν τῇ τοποθεσίᾳ Κοντολινᾷ ἐγερθείσης 

μονῆς τοῦ ἁγίου Νιχολάου (ἀτελές). 

Κύριλλος Α΄ τὸ γ΄. --- 1628, ἰνδικτ. ιβ΄, κατ᾽ ὀκτώθριον, 

περὶ τοῦ πατριαρχιχὸν σταυροπήγιον εἶγαι τὸν δαπάνῃ τοῦ ἐκ 

Πετρίλου τῶν ᾿Αγράφων ἄρχοντος ᾿Αποστόλη Χασάπη ἐγερθέν- 

τὰ πρὸ τεσσάρων ἐτῶν ναὸν τῆς Μεταμορφώσεως ἐν τῇ χώρᾳ 

Καταφυγῇ ἀναμέσον τῶν ὁρίων Λιτσᾶς καὶ ᾿Αγράφων. 

Κύριλλος Α΄ τὸ γ΄. --- 1629, ἰνδ. νβ΄, χατὶ ἰανουάριον, 

περὶ τοῦ ἵνα τὸ χατὰ τὴν μητρόπολιν Δέρχων χαὶ Νεοχωρίου 

χωρίον ἽΛγιος Στέφανος μένῃ πατριαρχιχὸν σταυροπήγιον. Φε- 

ὀρουαρίου 21, ὑπόμνημα Ζιχνῶν ᾿Ισαακίου. Κατὰ φεύρουάριον, 

ὑπόμνημα ἐπισκόπου Γιανὸκ Λογγίνου, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέν- 

τὸς. Μαΐου 217, παραίτησις Μιτυλήνης Κωνσταντίου, διὰ τὸ 

γῆρας. Κατὰ μάϊον, ὑπόμνημα Μιτυλήνης Παρθενίου, ἀντὲ τοῦ 

παρχαιτηθέντος Κωνσταντίου. Κατὰ μαάϊον, ὑπόμνημα Σεδα- 

στείας Ιωσήφ. Κατὰ μάϊον, καθαίρεσις τοῦ ἐπισχόπου Καρυου- 

πόλεως ᾿Ανθίμου (1). 

Κύριλλος Α΄ τὸ γ΄. -- 1630, ἰνδικτ. ιγ΄. ἰανουαρίου 19, 

ὑπόμνημα Νεοχαισαρείας...... μητροπολίτου Γαγγρῶν, ἀντὲ 

τοῦ παραιτηθέντος Παρθενίου. Κατ' ἰανουάριον, σιγίλλιον περὶ 

τοῦ ἐν Σχοπέλῳ ἐγερθέντος μονυδρίου Μιχαὴλ Συνάδων, ὑπὸ 

τῶν Μανολάκη Καραθοχυρίου, Νικολάου Γρυπαράχη, Γεωργίου 

Βέργου, Μελαγχρινοῦ τοῦ Καράση, Γεωργίου Μούρεση, Φάλχου 

Μπράϊα, Τριανταφύλλου Χιώτη, καὶ Δήμου Αὐλωνίτου, ἵνα ἧ 

ἡνωμένον τῇ ἐν ἴΑθων: μονῇ τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίου. Κατὰ μάρ- 

τιον, χαθαίρεσις Ανδρου Μαχαρίου. Μαρτίου 18, ὑπόμνημα 

Αἴνδρου Κυρίλλου, ἀντὲ τοῦ καθαιρεθέντος Μαχαρίου. Κατὰ 

(1) Τοῦτο μόνον φέρει τὸ ἀπὸ χοσμογονίας ἔτος 1137. 
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μάϊον, χαθαίρεσις τοῦ ᾿Εφέσου Σιλθέστρου, καὶ τοῦ Χαλχηδόνος 

Γσαάκ. ᾿Ιουνίου 8, ὑπόμνημα Χαλχηδόνος Νεχταρίου τοῦ ἀρ- 

χιεπισχόπου Τζίας χαὶ Θερμίων. ᾿Ιουνίου ὃ, ὑπόμνημα Και- 

σαρείας ᾿Ισχὰκ τοῦ πρῴην Χαλχηδόνος. ᾿Ιουλίου 8, ὑπόμνημα 

Τζίας χαὶ Θερμίων Δανιήλ, ἀντὶ τοῦ εἰς Χαλχηδόνα προδιδα- 

σθέντος Νεχταρίου. Κατ᾽ ἰούλιον, σιγίλλιον πεοὶ τοῦ ἐν Θεσ- 

σαλονίχῃ μοναστηρίου τῆς ἁγίας ᾿Αναστασίας Φαρμακευτρίας, 

χειμένου ἐν τῇ ἐπισχοπῇ ᾿Αρδαμερίων, τῶν μετοχίων καὶ τῶν 

ἐνοριαχῶν ναῶν, ἐν οἷς γενήσεται τὸ μνημόσυνον τοῦ χατὰ 

τόπον ἀρχιερέως. Κατ' ὀκτώύριον, ὑπόμνημα ᾿Ιχονίου ᾿Αθερχίου, 

ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος ᾿Αθανασίου. (ἄνευ ἡμεραμηνίας) ὑπό- 

ὕνημα Λαοδιχείας .... ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Νιχηφόρου. 

91, ἰνδ. ιδ΄, χατὰ φεθρουάριον, [πρὶ Κύριλλος Α΄ τὸ γ΄. --Ο 

χαθαίρεσις Σοφίας Μελετίου ἐπὶ πορνεία" ὑπόμνημα Σοφίας 

Ι γνατίου. Μαρτίου 8, ὑπόμνημα Βιζύης Δαμασχηνοῦ ἀρχιδια- 

χόνου τῆς Μ. ἐχχλησίας, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος ᾿Ανθίμου. ᾿Α- 

πριλίου 28, ὑπόμνημα ᾿Εφέσου Παντογάλου. Κατ᾽ ἀπρίλιον, 

χαθαίρεσις Ζιχνῶν ᾿Ησαΐχ, μετ ἰδιοχείρου ἐπιδεδαιώσεως αὐτῆς 

ὑπὸ τοῦ πατριάρχου Κυρίλλου. Κατ᾽ ἰούλιον, παραίτησις Διδυ- 

μοτείχου ᾿Ανθίμου διὰ γῆρας. ᾿Ιουλίου 16, ὑπόμνημα Διδυμο- 

τείχου Λαυρεντίου, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος ᾿Ανθίμου. Αὐγού- 

στου 2, ὑπόμνημα Καφᾶ χαὶ Φούλων Παρθενίου. Αὐγούστου 

11, ὑπόμνημα ᾿Αγχύρας Λαυρεντίου, ἀντὲ τοῦ ἀποθανόντος 

Παρθενίου. 

Κύριλλος Α΄ τὸ γ΄. -- 7140, ἰνδι ιε΄ (1631-1652), ὅτι 

τὰ ἐν Λήμνῳ ἐξωχκλήσια, τό τε χαλούμενον Δεσποτιχὸν ἐν χώρᾳ 

Κοντιᾶ, τὸ τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίου, τὸ τοῦ ἁγίου Κηρύχου, τὸ 

πλησίον Γομάτου καὶ τῆς Παναγίας, τὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ 

εἰς τὴν Κότσην, χαὶ τὸ τῆς Παναγίας Καχοθιοτίσσης, ἀνήχουσι 

τῇ ἐν ἔλθωνι μονῇ τῆς ᾿Αγίας Λαύρας, ὡς καὶ πρὶν καὶ μετὰ 

τὴν ὅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνῆχον. 
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Κύριλλος Α΄ τὸ γ΄. --- 1682, ἰνδ. ιε΄, κατὰ φεθρουάριον, 

προδίδασις τῆς ἐπισχοπῆς Κεφαλληνίας καὶ Ζακύνθου εἰς ἀρ- 

χιεπισχοπήν (|). Κατ᾽ ἀπρίλιον, ὑπόμνημα Παροναξίας Βενια- 

μίν, ἀντὶ τοῦ καθχιρεθέντος ἹἹερεμίου. Κατ' ἰούλιον, ὑπόμνημα 

Τωαννίνων Παρθενίου, ἀντὶ τοῦ πρὸ ὀλίγου ἀποθανόντος. Κα- 

τ αὔγουστον, ὑπόμνημα Εὐχαΐτων Μελετίου. 

Κύριλλος Α΄ τὸ γ΄. -- 1652, ἰνδ. α΄, κατὰ νοέμοριον κα- 

θαίρεσις τοῦ Μήλου Μελετίου, ὡς ἀσέμνως βιοῦντος. Κατὰ 

γοέμθριον, ὑπόμνημα Μήλου Μακαρίου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος 

Μελετίου. (ἄνευ ἡμερομηνίας) περὶ ἑνώσεως τῆς Καλαμάτας, 

δοθείσης τῷ πρῴην Μονεμθασίας Μητροφάνει, τῇ μητροπόλει 

Μονεμθασίας. 

Κύριλλος Α΄ τὸ γ΄. --- 1638, ἰνδ. α΄, μαρτίου 22, ὑπό- 

μνῆμα Δρύστρας ᾿Αντωνίου πρωτοσυγγέλου τῆς Ν. ἐχχλησίας, 

ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος ᾿Ιωαχείμ. ᾿Ιουνίου ὃ, ὑπόμνημα Ναυ- 

πάχκτου χαὶ "Αρτὴς Λαυρεντίου μητροπολίτου Διδυμοτείχου, 

ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Γαθριήλ (9). Κατ ἰούνιον, πρὸς τὸν Μο- 

νγεμδασίας χαὶ λοιποὺς, Κυρίλλου πατριόρχου συστατιχὸν τοῦ 

ἐξάρχου σαχελλαρίου παπᾶ ᾿Αρσενίου ἐπὶ τοῦ σταυροπηγίου 

μοναστηρίου τοῦ ἁγίου Νιχολάου Λιγίδη ἐν Ρέοντι. ᾿Ιουλίου 

18, ὑπόμνημα Διδυμοτείχου Δανιὴλ οἰχονόμου ᾿Αδριανουπό-- 

λεως, ἀντὶ τοῦ εἰς Ναύπακτον προδιθχσθέντος Λαυρεντίου. Κα- 

τ αὔγουστον, ὑπόμνημα Μυρέων Ἱερεμίου Μπορῆ, ἀντὶ τοῦ 

καθαιρεθέντος. 

Κύριλλος Α΄ τὸ γ΄. --- 1633, ἰνδ. β΄. Κατ' ὀχτώύριον, ὑ- 

πόμνημα Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου Εὐθυμίου, ἀντὶ τοῦ παραι- 

τηθέντος Θεοφάνους. Δεχεμύρίου 9, ὑπόμνημα ᾿Αθηνῶν Σωφρο- 

(1) ᾿Εδημοσιεύθη ἐν τῇ Νεοελληνικὴ Φιλολογίχ, σελ. 282. 

(28) Κατὰ λάθος ὃ Γαύριὴλ οὗτος συνεχύθη ὕπ᾽ ἄλλων τε χαὶ ἐμοῦ 

(Νεοελ. Φιλ. σελ. 802) πρὸς Γαύριὴλ τὸν Βλάσιον προχειρισθέντα Ναυ- 

πάχτου τῇ 27 ᾿Ιανουαρίου 1641. 
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γίου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Θεοφάνους. (ἄνευ χρονολογίας Ὁ 

ὑπόμνημα Κυζίχου ᾿Ανθίμου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Παρθενίου. 

Αἰθώωσις τοῦ χαθηρημένου Μήλου Μελετίου. 

..-α 1694, ἰνδ. β΄, χατὰ ἰχνουάριον, χαθαίρεσις 

ἱερέως Παναγιώτου τῆς μητροπόλεως ...... (1) 

᾿Αθανάσιος Γ΄. -- 1634, ἰνὸ. β΄, μαρτίου 10, ὑπόμνημα 

Θεουπόλεως καὶ Ρεντίνης Δαμχσχηνοῦ, ἀντὶ τοῦ ἐν αὐτῇ τέως 

ἀρχιερατεύοντος χὺρ ᾿Αθανασίου, ἀνχαχθέντος εἰς τὸν πατριαρ- 

χιχὸν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως. Κατ᾽ ἀπρίλιον, γράμμα ἐπι- 

κυρωτιχὸν τῆς ἀφιερώσεως τοῦ Νιχολάου ᾿Ιωάννου ἀπὸ ᾿Αδρα- 

μίσδι, προσενεγκόντος τὸ χρεωπωλεῖον αὐτοῦ τὸ πλησίον τοῦ 

Κάστρου παρὰ τὴν γέφυραν, ἐν τῇ ἐνορίᾳ τοῦ Κυνηγοῦ, τῇ ἐν 

Αὐἰραχώθῃ τῆς Λαρίσσης ἐχχλησίᾳ τῆς Φανερωμένης. 

Κύριλλος Α΄ τὸ δ΄, --- 1634, ἰνδ. β΄, χατ' αὔγουστον, ὑ- 

πόμνημα τοῦ Προύσης Χρυσάνθου σαχελλαρίου τῆς μητροπό- 

λεως ταύτης, ἀντὶ τοῦ διὰ γῆρας παρχιτηθέντος Ἰωάσαφ. (ἄνευ 

ἡμερομιηνίας) καθαίρεσις Καχο- Μητροφάνους πρῴην Μονεμό ασίας, 

ὡς σφετερισθέντος τὴν Καλαμάταν χαὶ ἄλλα χωρία ὑποκείμενα 

τῷ γνησίῳ μητροπολίτῃ Μονεμοχσοίας Νεοφύτῳ. 

Κύριλλος Α΄ τὸ δ΄. -- 1694, ἰνδ. Υ ὀχτωύρίου 4, ὑπό- 

μνῆμα Χίου Ματθαίου, ἀντὶ τοῦ διὰ πολλὰς αἰτίας παραιτη- 

θέντος ᾿Ιγνατίου. Κατὰ νοέμόριον, χαθαίρεσις Θηθῶν Παρθε- 

νίου. Νοεμόρίου Ρ» ὑπόμνημα Θηύῶν Κλήμεντος ἐχεῖθεν ἐλ- 

θόντος, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος Παρθενιου. (ἄνευ ἡμερομηνίας) 

χκαθαίρεσις τοῦ χακῶς δραξαμένου τὸ ὀφφίκιον τοῦ σαχελλαρίου 

τῆς ἐπισκοπῆς Σχύρου ᾿Εμμανουὴλ Βερτζίλια. 

Κύριλλος ὁ ἐκ Βερροίας τὸ β΄. -- 1695, ἰνδ. γ. Κατὰ 

μάρτιον, καθαίρεσις Μελετίου ᾿Αμασείχς. Μαρτίου 18, ὑπόμνη- 

μα ᾿Αμασείας ᾿Ιεζεχιήλ, ἀντὲ τοῦ χαθαιρεθέντος Μελετίου. ᾿Α- 

1 Δὲ ,, ΡῚ ἘΞ , ὸ “-“- , ΕἸ 

(1) Δὲν μνημονεύεται ἐν τούτῳ τὸ τοῦ πατριάρχου ὄνομα. 
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πριλίου ὃ, ὑπόμνημα Βάρνης Μελετίου ἀοχιμανδρίτου τῆς ΜΝ. 

ἐχχλησίας, ἀντὶ τοῦ πρὸ ὀλίγου ἀποθανόντος Παρθενίου. Ἰου- 

λίου 217, καθαίρεσις Ἴμόρου Σωφρονίου. Κατὰ ἰούλιον, χαθαί- 

ρεσις Κορίνθου ᾿ΙΞζεχιὴλ καὶ διορισμὸς Κυρίλλου. Κατ᾽ αὔγου- 

στον, χαθαίρεσις τοῦ Καχο-Ζιχνῶν Ἡσαΐου. 

Κύριλλος ὁ ἐκ Βερροίας τὸ β΄. --α 1695, ἰνδ. δ΄, κατ' ὁ-- 

χτώθριον, περὶ τοῦ ἵνα ἡ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Πχλαιῶν Πατρῶν μονὴ 

τῆς Θεοτόχου τῆς χαλουμένης Χρυσοποδαριωτίσσης σὺν τῷ ἐν 

Χαλεντρίτζῃ ὑξβτοχίῳ τοῦ ἁγίου Γεωγίου, ἦ πατριαρχικὸν 

σταυροπήγιον : 

Κύριλλος ὁ ἐκ βερροίας τὸ 6Ὅ΄. ---- 1696, ἰνὸδ, δ΄, ἰχνουα- 

ρίου 24, ὑπόμνημα Νεαπόλεως Μελετίου. ᾿Ιχνουχρίου 21, ὑ- 

πόμνημα Θεσσαλονίκης Καλλινίχου ἐπισχόπου Πολυανῆς, ἀντὶ. 

τοῦ χαθαιρεθέντος Δαμοασχηνοῦ. Μαρτίου 16, περὶ ἐρεύνης τῶν 

ὑπὸ τῆς μητροπόλεως Χίου ἀναλωθέντων χρημάτων εἰς χρῆσιν 

καὶ βοήθειαν τῆς Μ. ᾿Εχχλησίας. Κατ᾽ ἀπρίλιον, ἐπικυρωτιχὸν 

τῆς ὑπὸ Νιχολάου ᾿Ιωάννου ΜΝουμτσῆ ἀφιερώσεως τοῦ ἐργα- 

στηρίου εἰς τὸ μοναστήριον Δουσίχου. (ἄνευ ἡμιερομιηνίας) ὑπό- 

μνημα Φιλίππων χαὶ Δράμας Θεοχλήτου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόν- 

τος ᾿Αὐερχίου. 

Νεύφυτος Γ΄. --- 1686, ἰνδ. δ΄ (ἄνευ ἡμερομηνίας) ὑπό- 

μνῆμα ᾿Αθηνῶν Δανιὴλ ἐπισχόπου Ταλαντίου, ἀντὶ τοῦ καθαι- 

ρεθέντος Σωφρονίου. Ὑπόμνημα Ἡραχλείας ᾿Ιωχννικίου. Γάνου 

χαὶ Χώρας, ἀντὶ τοῦ καθαιρεθέντος Ἱερεμίου (1). 

Νεόφυτος Γ΄. --- 1696. ἰνδ. ε΄, χατὰ σεπτέμύριον, ὅτι τὰ 

χωρία Τζαληχαθάκι, Σιμέντοθον καὶ Κλινοδὸν ἐνοριαχὰ εἰσι 

τοῦ μητροπολίτου ᾿Αγχιάλου, χαὶ οὐ δεῖ τὸν Πρεσλάοας ἐνο- 
"- 3 “ ᾽ 9] ᾿ 

χλεῖν αὐτοῦ. Οκτωύρίου 29, παραίτησις Μηδείας Θεοδοσίου, 

(1) Τὰ ἀμηνολόγητα ταῦτα ἔγγραφα συνετάχθησαν ἐν ἀρχῇ τῆς 

πατριαρχείας Νεοφύτου, ἤτοι μετὰ τὸν ἰούνιον. 
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διὰ τὰ πρὸς τοὺς ἐπαρχιώτας αὐτοῦ συμθάντα σκάνδαλα. Κα-΄ 

τ᾽ ὀχτώθριον, ὑπόμνημα γΓηδείας Μητροφάνους, ἀντὶ τοῦ πα- 

ραιτηθέντος Θεοδοσίου. Κατὰ δεχέμόριον, ὑπόμνημα Φιλιπ- 

πουπόλεως Γαύριήλ, ἀρχιδιακόνου τοῦ πρῴην πατριάρχου Κυ- 

ρίλλου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Χριστοφόρου. 

Νεόφυτος Γ΄. --- 1687, ἰνδ. ε΄, χατ' ἰχνουάριον, ὑπόμνημα 

Φιλιππουπόλεως Κυρίλλου, ἀδίκως ἐξωσθέντος τῆς Κορίνθου, 

ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Χριστοφύρου. Κατὰ φεύρουάριον, ὑπό- 

υνημα Χχαλχηδόνος Παχωμίου πρωτοσυγχέλου, ἀντὶ τοῦ ἀπο- 

θανόντος Νεχταρίου. 

Κύριλλος Α΄ τὸ ε΄. -α 1697, ἰνδ. ε΄, ἀπριλίου 6, οἰκειο-- 

θελὴς παρχίτησις τοῦ πρῴην Ζιχνῶν Ἡσαΐου... ᾿Απριλίου. 7, ὑ- 

πόμνημα Παροναξίας Μαχαρίου πρῴην Μήλου, ἀντὶ τοῦ χαθαι- 

ρεθέντος Βενιαμίν. Κατ' ἀπρίλιον, ὑπόμνημα Βάρνης ᾿Αγαθαγ- 

γέλου πρῴην Πλαταμῶνος, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος Μελετίου, 

Κατ᾽ ἰούνιον, ὑπόμνημα Ζιχνῶν Παρθενίου, πρὸς ὃν τὴν παραί- 

τῆσιν αὐτοῦ ὁ Ἡσαΐας ἐποιήσατο. Κατ᾽ ἰούλιον, ὑπόμνημα 

Ναυπάχτου χαὶ Αρτης ᾿Αχαχίου ἐπισχόπου Βονδίτσης, ἀντὶ τοῦ 

παραιτηθέντος Λαυρεντίου. Αὐγούστου 7, ὑπόμνημα Σίδης 

Καλλινίχου, ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν μητρόπολιν Γάνου καὶ Χώρας 

μετατεθέντος Ἰαχώθου. Αὐγούστου 14, ὑπόμνημα Ρόδου Με- 

λετίου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος Παχωμίου. (ἄνευ ἡμερομηνίας) 

χαθαίρεσις Ραιδεστοῦ Καχο-Θεοφόάνους. 

Κύριλλος Α΄ τὸ ε΄. --- 1657, ἰνδι ς΄ σεπτεμύρίου 11, 

ὑπόμνημα Συνάδων Ματθαίου πρῴην ἐπισχόπου Χειμάρας, ἀντὶ 

τοῦ ἀποθανόντος Μελετίου. (ἄνευ ἡμερομηνίας), χκαθαίρεσις τοῦ 

Δρύστρας ᾿Αντωνίου. Κατ' ὀχτώύριον, ὑπόμνημα Δρύστρας Ἵε:- 

ρεμίου πρῴην Μυρέων, ἀντὶ τοῦ καθαιρεθέντος ᾿Αντωνίου. 

Κύριλλος Α΄ τὸ ε΄. --- 1698, ἰνδι ς΄. Κατ' ἰχνουάριον, 

ὑπόμνημα Κῶ ᾿Ιωαχείμ, ἀντὲ τοῦ παρχιτηθέντος Σεραφείμ. 

«Κατὰ ἰχνουάριον, σιγίλλιον στχυροπηγίου τοῦ ἐν Ναυπλίῳ ά- 
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᾽, » ͵ " ,ὕ ῃ ; δι ᾿ “- ΥΞ 

γίου Ιωάννου ἐχχλησίας τε χαὶ χωρίου, πρὸς δὲ χαὶ τῆς τοῦ 

αὐτοῦ χωρίου ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Βασιλείου. 21 φεδρουαρίου, 

παραίτησις τοῦ Σωφρονίου ᾿Αθηνῶν, ἀντὶ τοῦ χανονιχῶς προ- 

Θιθασθέντος ἐπὶ Ν τ ΠΡ τ Δανιὴλ ἐπισχόπου Διχυλίας χαὶ Τα- 

λαντίου. Κατὰ φεύρουάριον, ὑπόμνημα τλι τε νι Ἱερεμίου πρῴην 

Μυρέων, ἀντὶ τοῦ καθαιρεθέντος ᾿Ιχαχώοου. Κατὰ φεύρουάριον, 

ὑπόμνημα Σηλυόρείας Σωφρονίου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος Λαυ-- 

ρεντίου. Μαρτίου 90, ἀναφορὰ Ναυπλιέων πρὸς τὸν πατριάρ- 

χὴν ἵνα μένῃ στχυργπήγιον ἡ χώρα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου. Κα- 
»ν ε , ΄ δ, , ᾽ ι - 

τ ἰούνιον, ὑπόμνημα Χχλχηῤόνος Διονυσίου, ἀντί τοῦ παραιτη- 

θέντος Παχωμίου. 
΄ Π 5 ΄ ᾿" , ᾿ Υ 

Κύριλλος ὁ ἐκ Βερροίας τὸ γ΄. --- 1658, ἰνδ. ς΄, κατὰ 
Ὄ ε , ᾿ πὶ , ὡς , πΣ ἽΞ 

ἰούνιον, ὑπόμνημα Προιχονήσου Γρηγορίου μβγάλου πρωτοσυγ- 

γέλου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Δανιήλ. Κατ᾽ ἰούλιον, σιγίλλιον 
ΣΙ ' Ρ ἢ Δ ΓΙ σ δὰ ἘΒΡΤῸΝ 

τοῦ ἐν Μονεμοασία παρὰ τὴν χώραν Κουτζαόᾷ μονχστηρίου 

τῆς Παναγίας. (ἄνευ ἡμερομηνίχς) χαθαίρεσις Κορίνθου Ἰεζε- 

κιήλ. Αὐγούστου 29, ὑπόμνημα Κορίνθου ᾿Ιωάσαφ πρῴην ᾽Ε- 

Αὐγούστου 90. λασσῶνος, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος ᾿ΙΞζεχιή ἰρξ ς δι: 

ὑπόμνημα ᾿Ιχονίου Λαυρεντίου πρῴην Σὴηλ υὐρίας, ἀντὶ τοῦ πα- 

ραϊιτηθέντος Παρθενίου. (ἄνευ ἡμερομιηνίας) παρχίτησις Παλαιῶν 

Πατρῶν Θεοφάνους εἰς τὸν Κερνίτσης Παρθένιον. 

Κύριλλος ὁ ἐκ Βερροίας τὸ γ΄. ---α 1639, ἰνὸ. ζ΄, ἰανουχ- 

βίου Ἵ, ὑπόμνημα Παλαιῶν Πατρῶν Παρθενίου. (ἄνευ ἡμερο- 

μηνίας) παραίτησις Νέων ΠΙατρῶν Νεοφύτου, μὴ δυναμένου χυ- 

δερνῆσαι τὴν ἐπαρχίαν, ἐπὶ τῷ ὅρῳ τοῦ ἀναδεχθῆναι τὸν διά- 

δοχον αὐτοῦ τὸ χρέος τῆς μητροπόλεως Νέων Πατρῶν ἐκ 50 

χιλιάδων ἄσπρων, πληρώσῃ αὐτῷ γρόσια διχχόσια, ἀφιέμενος 

ἅμα χαὶ τέσσαρα χωρία τὴν Γιοανιτσοῦ, ΡΒοδολιάρι, Ζιμιανή, 

χαὶ Λιτόσιλο πρὸς ζωάρ οκειαν αὐτοῦ. Κατ' ἀπρίλιον, ὑπόμνημα 

Νέων Πατρῶν ᾿Ιωάσαφ, Ἐπὶ τοῦ παραιτηθέντος ἘΠῚ Σ Μαρ- 

τίου 14, δήλωσις τῶν ἐν τῇ Ν. ἐχχλησίᾳ, ὅτι ἀπεχομιίσθη καὶ 
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, ἐκολλήθη ἐν τῷ ἱερῷ χώδηχι ἡ τοῦ Πχλαιῶν Πατρῶν Θεοφά- 

νους ὑπὲρ τοῦ Κερνίτσης παραίτησις. Μαΐου 4, παρχίτησις 

Νιχομηδείχς Νεοφύτου, διὰ σωματιχὴν ἀσθένειαν χαὶ τὰ βάρη 

τῶν χρεῶν τῆς Μ. ἐχχλησίας. Μοΐου θ, ὑπόμνημα Νιχομιηδείας 

Κυρίλλου, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος Νεοφύτου. (ἄνευ ἡμερομη- 

γίας) καθαίρεσις ᾿Εφέσου Μελετίου. Κατὰ υάϊον, ὑπόμνημα ᾽Ε- 

φέσου ᾿Ανθίμου πρῴην Σάμου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος Μελε- 

τίου. (ἄνευ ἡμερομηνίας) περὶ τοῦ παιδεύεσθαι ἐκχλησιαστιχῶς 

τοὺς παρὰ γνώμην τοῦ πατριάρχου ἐλθόντας οἰχεῖν τὴν Κων- 

σταντινούπολιν ἀρχιερεῖς. 

.-- 1639, ἰνδ. ζ΄, ἰουλίου 11, ἡμέρᾳ δευτέρᾳ, κα- 

ταγγελία Λουχᾶ Σχκαρχμαγχᾶ χατὰ τοῦ μητροπολίτου Χίου 

Κυρίλλου τοῦ ᾿Αμυγδάλου, ἐπὶ πλαστογραφίᾳ (1). 

Παρθένιος Α΄. --Οἰ 1639, ἰνδ. ζ' χατ᾽ αὔγουστον, παραί- 

τῆσις τοῦ πρῴην πατριάρχου ᾿Αθανασίου προεδριχῶς λαδόντος 

τὴν Θεσσαλονίκην, χαὶ τὸ πατριαρχιχὸν σταυροπήγιον μονά- 

στήριον τῆς Μεταμορφώσεως Βλατέως. Αὐγούστου 2, ὑπόσχε- 

σις ᾿Αθηνῶν Σωφρονίου περὶ παραδοχῆς τῆς διχιτητιχῆς ἀπο- 

φάσεως τῶν ὑπὸ τῆς Μ. ἐχκλησίας διορισθέντων χριτῶν, ἵνα 

ἐπιδικάσωσι τὰς μεταξὺ αὐτοῦ χαὶ τοῦ μητροπολίτου Δανιὴλ 

διαφορὰς περὶ τῆς Λειδχδίας, τοῦ Σόλωνος χαὶ τῶν λοιπῶν 

χρεῶν τῆς μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν. Αὐγούστου 21, παραίτησις 

Γάνου χαὶ Χώρας ᾿Ιχχώθου διὰ τὰ χρέη. 

Παρθένιος Α΄. - 1639, ἰνδ, η΄. σεπτεμθρίου 8, ὑπόσχε- 

σις Λοφτσοῦ Συμεών, ἵνα φέρῃ ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν τὴν ἀπο- 

χοπήν του, κατὰ τὸ συνοδιχὸν κατάστιχον. Σεπτεμόρίου 18, 

ὑπόμνημα Γάνου χαὶ Χώρας Παϊσίου πρῴην Ρόδου, ἀντὶ τοῦ 

παραιτηθέντος Ἰχκώύῤου. ᾿Οχτωύρίου 19, παραίτησις ᾿Αθηνῶν 

Σωφρονίου. Κατ ὀκτώόριον, ὑπόμνημα Κασανδρείας Λαυρεντίου, 

(1) Δὲν μνημονεύεται τὸ ὄνομα τοῦ πατριάρχου. 
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ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος ὁμωνύμου Λαυρεντίου. Νοεμύρίου 90, 

ὑπόμνημα Σοφίας ᾿Ιεζεχιὴλ πρῴην Κορίνθου, ἀντὶ τοῦ καθαι- 

ρεθέντος ᾿Ιγνατίου. Κατὰ δεχέμοριον, ὑπόμνημα Βάρνης Παρ- 

θενίου πρῴην ᾿Ιχονίου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος Μελετίου. (ἄνευ 

ἡμερομηνίας) ὑπόμνημα Ποοιχονήσου ᾿Ιερεμίου ᾿Ηραχλείας, ἀντὶ 

τοῦ παραιτηθέντος Γρηγορίου 

Παρθένιος Α΄. --- 1640, ἰνδ. η΄. κατ᾽ ἰανουάριον, ὑπόμνημα 

Φιλίππων χαὶ Δράμας Τερασίμου πρῴην ἀρχιδιαχόνου τοῦ πα- 

τριάρχου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Θεοχλήτου. Κατ' ἀπρίλιον τιγίλ- 

λιον περὶ τοῦ πατρισρχιχὸν σταυροπήγιον εἶναι τὴν ἐν "Ανδρῳ 

μονὴν τῆς Ζωοδόχου πηγῆς τὴν ἐπιλεγομένην ᾿Αγίαν. Μαΐου 7, 

ὑπόμνημα Βιδύνης Σωφρονίου πρῴην ᾿Αθηνῶν, ἀντὶ τοὺ χαθαι- 

ρεθέντος Γαύριήλ. Μαΐου 28, σιγίλλιον περὶ τοῦ πατριαρχικὸν 

σταυροπήγιον εἶναι τὴν ἐν τῇ ἐπισχοπῇ Χειμάρας χαὶ Δελθί- 

γου μονὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόχου Κάμενα. ᾿Ιουνίου 17, 

παραίτησις Νικαίας Πορφυρίου, (1). Κατ ἰούνιον, ὑπόμνημα Νι- 

χαίας Πορφυρίου, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος ὁμωνύμου Ἰ]ορφυρίου. 

Γουνίου 24, ὁμολογία χρεωστικὴ Νεοφύτου Μονεμθασίας τῷ 

χὺρ Ράλῃ ἄσπρων ἑχατὸν χιλιάδων. Αὐγούστου ὅ, ὑπόμνημα 

Συνάδων Καλλίστου, ἀντὶ τοῦ τελευτήσαντος. 

Παρθένιος Α΄. --α 1640, ἰνδ. θ᾽, κατὰ σεπτέμόριον, κα- 

θαίρεσις ἐπισχόπου Κερνίτσης ᾿Αρσενίου. Κατὰ δεχέμόριον ὑ- 

πόρμνημα Δέρχων καὶ Νεοχωρίου Χρυσάνθου, ἀντὶ τοῦ ἀποθα- 

νόντος ᾿Αθανασίου. 

Παρθένιος Α΄. -- 1641, ἰνὸδ, θ΄, κατὰ ἰανουάριον, ὑπό- 

μνῆμα Λαχεδαιμονίας Γαδριήλ. Μαΐου 3, μήνυσις χατὰ τοῦ 

ἐπισκόπου Ρέοντος Διονυσίου, ἐπὶ βιαίᾳ καὶ ἀπρεπεῖ διαγωγῇ. 

Κατὰ μάϊον, συνοδιχὸς τόμος περὶ τῆς ἀναλήψεως τῶν χρεῶν 

τῆς ΜΝ. ἐχκλησίας ὑπὸ τοῦ Βασὶλ βόδα Μολδούλαχίας. Κατὰ 

(1) Φέρει ἀμφοτέρας τὰς χρονολογίας 1640, 7148. 



᾿ 
γούστου ὥ, περὶ τοῦ διδόναι τὴν ἀρχιεπισχοπὴν Πωγωνιανῆς 

χατ᾿ ἀποκοπὴν τῇ Μ. ἐχχλησίᾳ πέντε χιλιάδας ἄσπρων ἐτη- 

σίως. Αὐγούστου 20, χρυσόδουλλον τοῦ Βασὶλ βόδα περὶ τῶν 

χρεῶν τοῦ πατριαρχείου, καὶ τῶν συνθηκῶν ἐφ᾽ αἷς ἐπλήρωσεν 

αὐτά. 

Παρθένιος Α΄. --οΟ 1641, ἰνδ. ι, κατὰ σεπτέμόριον, σιγίλ- 

λιον περὶ τῶν συνθηχκολογήσεων τοῦ Βασὶλ βόδα. Κατὰ σε- 

πτέμόριον, τόμος περὶ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως χαὶ διορισμὸς ἐ- 

πιτροπῆς ἐξ ἀρχιερέων ἐπὶ τούτῳ. Κατὰ δεχέμόριον, ὑπόμνημα 

Λαχεδαιμονίας Παρθενίου. 

Παρθένιος Α΄. - 1642, ἰνδ. «, κατὰ φεόρουαρίον, καθαί- 

ρξσις ᾿Εφέσου Μελετίου. Φεύρουαρίου 160, ὑπόμνημα ᾿Εφέσου 

Παϊσίου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος Μελετίου. Κατὰ μάϊον, ὑπό- 

μνημα Λήμνου Ἰγνατίου. 

Παρθένιος Α΄. -- 1642, ἰνδ. τα΄, ὀχτωδρίου 28, ὑπόμνη- 

μα ΤΓοτθίας ᾿Ανθίμου. Κατὰ νοέμύόριον, ὑπόμνημα Καισαρείας 

Ζαχαρίου. 

Παρθένιος Α΄. --- 1643, ἰνδ. ια΄, κατ᾽ ἰανουάριον, διορι- 

σμὸς ἐπιτρόπων ἐξ ἀρχιερέων, τοῦ τε μεγάλου λογοθέτου Λα- 

σχάρεως καὶ τοῦ μεγάλου ρήτορος Μιχαλάχη Κουνούπη. Φε- 

Θρουαρίου 2, ὑπόμνημα ἀρχιεπισχόπου Πωγωνιανῆς Παρθενίου. 

Μαρτίου 351, ὑπόμνημα Μήλου χαὶ Κιμώλου Διονυσίου. Κατ' 

ἰούνιον, ὑπόμνημα Προύσης Κλήμεντος. Ἰουλίου 10, ὑποσχε- 

τιχὸν πρῴην Θεσσαλονίχης Δαμασκηνοῦ διορισθέντος προέδρου 

Κασανδρείας, ὅτι δὲν θέλει ἐνοχλεῖ τὸν Θεσσαλονικὴς ᾿Αθανά- 

σιον. Κατ᾽ αὔγουστον, καθαίρεσις Δρύστρας ᾿Αντωνίου. 

Παρθένιος Α΄. --Ο 1649, ἰνδ. ιβ΄, σεπτεμόρίου 6, ὑπόμνη- 

μα Λαοδικείας Σωφρονίου. Σεπτεμθρίου 9, ὑπόμνημα Ναυπά- 

χτου καὶ Αρτης. Γαλαχτίωνος. Σεπτεμύρίου 20, ὑπόμνημα 
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Νεοχαισαρείας Χριστοφόρου. Κατὰ νοέμόριον, σιγίλλιον περὶ τοῦ 

πατριαρχιχὸν σταυροπήγιον εἶναι τὴν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Προῖλά- 

θου ἐν ᾿Ισμαηλίῳ εἰς μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου μονὴν τῆς 

Θεοτόχου Μαρίας, ἀνακαινισθεῖσαν ἐκ βάθρων ὑπὸ Γεωργίου 

μεγάλου μπαχαρνίκου τοῦ Βασὶλ βόδα. Κατὰ νοέμόριον, ὑπό- 

μνημα Καρπάθου ᾿Αθανασίου πρῴην Σάμου, ἀντὶ τοῦ χαταλι- 

πόντος αὐτὴν πρὸ χρόνων ἑπτὰ Δαμοασχιηνοῦ. 

Παρθένιος Α΄. --- 1644, ἰνδ. ιβ΄, κατ' ἰανουάριον, τόμος 

περὶ ἀποχαταστάσεως μητροπολίτου Μυρέων, μετὰ προσαρτή- 

σεως τῶν ἐξαρχιῶν ᾿Ατταλείας, Καστελορρίζου, ᾿Αλάγιας, Λυόι- 

σίου χαὶ τῶν πέριξ, καὶ ἐκλογῆς τοῦ ἱεροδιδασκάλου Ἱερεμίου. 

Φεύρουαρίου ὦ, ὑπόμνημα ᾿Αμασείας ᾿Αρσενίου. Μαρτίου 27, 

ὑπόμνημα Νέων Πατρῶν ᾿Ιωσήφ. (ἄνευ ἡμερομιηνίας), καθαίρε-- 

σις Σάμου ᾿Ανθίμου τοῦ ᾿Ιούδα. Μαΐου 9, ὑπόμνημα Σάμου 

Παρθενίου. 

᾿Ιωαννίκιος Β΄. -ο 1644, ἰνδ. ιβ΄, ἰουλίου 15, ὑπόμνημα 

Καφᾶ καὶ Φούλων Κυρίλλου. 

Παρθένιος Β΄ ὁ Νέος. ---- 1644, ἰνδικτ. ιγ΄, κατὰ σε- 

πτέμόριον, καθαίρεσις τοῦ πατριάρχου Πχρθενίου τοῦ Γέροντος. 

Κατὰ σεπτέμώριον, ὑπόμνημα ἐκλογῆς πατριάρχου τοῦ ἀπὸ 

Αἰδριανουπόλεως Παρθενίου τοῦ Νέου (1). Κατὰ σεπτέμώριον, 

ὑπόμνημα ᾿Αδριανουπόλεως Νεοφύτου. Κατὰ σεπτέμόριον, συ- 

νοδικὸν περὶ διαφορᾶς Τακιατζίδων ᾿Ιωαννιτῶν, χαθαιρέσεως τοῦ 

Τ᾿ ὡαννίνων ᾿Ιωάσαφ, καὶ ἐπαναχλήσεως τοῦ ᾿Ιωαννίνων Καλλι- 

νίχου. Δεχεμώρίου 12, συνοδικὸν περὶ ἐκκλησιαστικῆς τιμωρίας 

τῶν μὴ ἀποπληρούντων τὰ ἐτήσια βάρη ἀρχιερέων. (ἄνευ ἡ- 

μερομηνίας), τόμος συνοδιχὸς περὶ προσχλήσεως πάντων τῶν 

ἀρχιερέων διὰ τὰ χρέη τῆς Μ. ἐκκλησίας. 

(1) ὙὙπογράφονται οἵ πατριάρχαι ᾿Αλεξανδρείας Νικηφόρος χαὶ ᾽Αν- 

τιοχείας Εὐθύμιος. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Τ΄. 31 
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τς Θ᾽ ἐνὸν. ΡΥ) ἰανουχρίου “δὶ παραίτησις Χρι- 

στιανουπόλεως ᾿Ιγνατίου εἰς τὸν Εὐγένιον. β): 

Πουΐσιος Α΄. -- 1640, ἰνδιχτ. ιγ΄, μαρτίου 8, ὑπόμνημα 

Χριστιανουπόλεως Εὐγενίου, ἀντὶ τοῦ παρχιτηθέντος ᾿Ιγνατίου. 

Παρθένιος ὁ Νέος τὸ β΄. ---- 1640, ἰνὸ, ιγ΄, μαρτίου 29, 

ὑπόμνημα τοῦ ἐπισχόπου Βοθροντοῦ χαὶ Γλυκέως Κυρίλλου; 

ἀντὶ τοῦ παρχιτηθέντος Πορφυρίου. ᾿Απριλίου 12, ὑπόμνημα 

Λαρίσσης Παϊσίου ἀπὸ ᾿Εφέσου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Γρηγο- 

ίου. Μαΐου 18, ὑπόμνημα Νεοχαισαρείας Σαμουήλ, ἀντὶ τοῦ 
ρ [ : ᾿ ᾿ ᾽ 

ἀποθανόντος Χριστοφύρου. Κατὰ μάϊον, περὶ τῶν ἐν Τριγλίᾳ 

ἐνοριαχῶν ὀσπιτίων. Κατ' ἰούνιον, ὑπόμνημα πατριάρχου ᾿ΑλεΞ 

ξανδρείας ᾿Ιωαννικίου ἀπὸ Βερροίας, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος ἐν 

Μολδαδίᾳ Νικηφόρου. Ἰουνίου 14, ὑπόμνημα Βερροίας Ἰωάσαφ, 

ἀντὶ τοῦ προδιδασθέντος εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν ᾿Ιωαννικίου. Αὐγού- 
Ἁ ᾽ ᾿ δ ᾿ 

στου 1, ἐπιστολὴ Βασὶλ Οόδα πρὸς τοὺς Σινοΐτας, περὶ τῆς 

ἐν Τσουθανίᾳ λειτουργίας τοῦ πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας. Αὐ- Ὲ- 
γο 

γούστου 29, σιγίλλιον περὶ τοῦ ἐν Νάξῳ μονχστηρίου τοῦ ἅ- 

γίου ᾿Ελευθερίου. Κατ᾽ αὔγουστον, χαθαίρεσις Νικαίας Πορφυρίου. 

Παρθένιος ὁ Νέος τὸ β΄. --- 1040, ἰνδι ιδ΄, σεπτεμθρίου 10, 
« , Ψ Ἐ 4 ἢ ῬΞΕΥ, ᾿ χἱ - ἜΘ θέ ῬΞῚ δ. , 

ὑπόμνημα Ἐφέσου ἰ᾿ἰγνατίου, ἄντι τοῦ μετατεύέντος εἰς Δά- 

ρισσαν ΠΙσϊσίου. Κατὰ σεπτέμθριον, ὁρχοδοσία τριῶν ἐμπόρων 

ἀπολεσάντων τὰς ἐν πλοίῳ πραγματείας αὐτῶν. ᾿οχτωύρίου 
7 

8. παραίτησις Σηλυθοίας Σωφρονίου διὰ τὰ γρέη. Δεχεμθρίου ΣΡ Ὁ χρ μ : 

᾿ 

6, τόμος συνοδιχὸς περὶ τῆς οιφθείσης γέχς πατριαρχικχῆς ζη: 

τίας, χαὶ καθαιρέσεως τῶν μὴ ἀποδωσόντων αὐτὴν ἀρχιερέων. 

Δεχεμθρίου 20, ὑπόμνημα Σηλυύρίας Μακαρίου. 

Παρθένιος ὁ Νέος τὸ Ά΄. -- 1046, ἰνδικτ. ιδ΄, ἰανουσρίου 

17, γράμμα συνοδιχὸν πρὸς Βασίλειον βοεδόδαν μαρτυροῦν, ὅτι 

ἀδίκως αἱ Σιναΐται ἐπηρέχζον τὸν ᾿Αλεξανδρείας Νιχκηφύρον, 

(1) Δὲν μνημονεύεται τὸ τοῦ πατριαρχεύοντος ὄνου. 
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λειτουργοῦντα ἐν Τζουδανίᾳ. Μαρτίου 7, ὑποσχετικὸν τῶν ἀρ- 

χιερέων πρὸς Παρθένιον τὸν Νέον, περὶ ὑποστηρίξεως αὐτοῦ ἐν 

τῷ πατριαρχικχῷ θοόνῳ. Μαρτίου 18, τόμος συνοδικὸς περὶ 

προσχλήσεως τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Θεοφάνους ἐχ Μολδαθίας 

ἐν διορίᾳ ἡμερῶν τεσσαράχοντα ἐνώπιον τῆς συνόδου εἰς ἀπο- 

λογίαν. Μαρτίου 1 4, ὑπόμνημα Σηλυύδρίας Μελετίου χαὶ ὅμο- 

λογία αὐτοῦ. ᾿Απριλίου 20, ὑποσχετικὸν ἀνωνύμου ἀρχιερέως 

περὶ πληρωυῆς τῆς πατριχρχιχῆς ζητίας χλπ. Μαΐου 22, ὑ- 

πόμνημα Δομξενίκου χαὶ ᾿Ελχσσῶνος Γερμανοῦ, ἀντὶ τοῦ χαθαι- 

ρεθέντος Καλλίστου. Κατ' ἰούνιον, γράμμα ὑποσχετιχὸν τοῦ 

μεγάλου λογοθέτου (Λλασκάρεως Ρωσέτου;), ὅτι οὐ συναγελάσε- 

ται τῷ Δημητράχῃ Γουλιανῷ, ὄντι ὑπὸ ἐπιτίμιον διὰ τὴν παρά-- 

νομον ἱερολογίαν. Κατ' ἰούχιον, τόμος συνοδιχὸς περὶ χειροτο- 

νίας μητροπολίτου εἰς Θεσσχλονίχην, ὡς ἀναχωρήσαντος τοῦ 

προεδρικῶς λχθόντος αὐτὴν ᾿Αθχνχσίου (Πατελάρου) εἰς Βλα- 

χίαν (1). ᾿Ιουλίου 21, ὑπόμνημα Θεσσαλονίκης Θεοχλήτου, ἀντὶ 

τοῦ ἀναχωρήσαντος ᾿Αθανασίου Πατελάρου. Κατ αὔγουστον, 

τόμος συνοδιχὸς περὶ συνάψεως εἰς ἀρχιεπισχοπὴν Σίφνου τῶν 

ἐν τῷ Αἰγαίῳ πατριαρχικῶν νήσῶν, Σίφνου, ᾿Αμοργοῦ, Πολυ- 

χάνδρου ᾿Αστυπαλαίας, Σερίφου, Μυκόνου, ᾿Ανάφης, Νίου, Συ- 

χίνου, ραχλείτοας, καὶ τῶν πέριξ. Αὐγούστου 117, ὑπόμνημα 

εἰς τὴν νέαν ἀρχιεπισχοπὴν Σίφνου τοῦ ἱερομονάχου ᾿Αθανα- 

σίου, χαὶ ὁμολογία αὐτοῦ. Αὐγούστου 29, ὑπόμνημα Ῥορνό- 

όου Διονυσίου τοῦ ἀπὸ Χαλχηδόνος, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος 

Μακαρίου. 

᾿Ιωαννίκιος Β΄ τὸ β΄. --- 1646, ἰνδ. ιε΄, νοεμθρίου 16, κα- 

θαίρεσις τοῦ πατριάρχου ᾿Παρθενίου τοῦ Νέου, τοῦ πρὶν ᾿Ιωαν- 

γίνων χαὶ ἔπειτα ᾿Αδριχνουπόλεως, τοῦ μετὰ Παρθένιον τὸν 

(1) Ἔν τούτῳ μνημονεύεται ἀποθανὼν ὅ᾽ προπατριαρχεύσας Παρ- 

θένιος ὃ Γέρων. 
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Γέροντα πατριαρχεύσαντος. ΝοΞε υἱϑρίου 10 ὑπ τόμνημια πατριάρ-- 

χου ᾿Ιωαννικίου ἀπὸ Ἡρακλείας, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος καὶ 

ἐξορισθέντος Παρθενίου τοῦ Νέου. Κατὰ νοέμόριον, σιγίλλιον 

περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν Σιναϊτῶν πρὸς τὸν πατριάρχην ᾿Αλε- 

ξανδρείας. Δεχεμύρίου ὅ, ΠΛΑΙΒΟΝ ἀρχιεπισκόπου Τζίας καὶ 

Θερμίων Νείλου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Δανιήλ. Δεχεμθρίου ὅ, 

ἐπιστολὴ Βασὶλ βόδα ὀνειδιστικὴ πρ τῆς συ- 

νόδου. Δεχεμθρίου 9, ὑπόμνημα Μυρ 

τῶν χωρῶν Καστελλορίζου, ᾿Ατταλείας, ᾿Αλάγιας χαὶ Λυῤισίου. 

Κατὰ δεχέμόριον, τόμος περὶ ἀποχαταστάσεως τῆς μητροπό- 

λεως Μαρωνείας (πρὶν ἴσως ἐξα αρχίας) μετὰ προσαρτήσεως τῆς 

Θάσου χαὶ Σαμοθράχης. Δεχε Ὁρίου 12, ὑπόμνημα Μαρωνείας 

Παγχρατίου. Δεχεμόρίου 17, ὑπόμνημα Ἡρχχλείας Μεθοδίου, 

ἀντὶ τοῦ εἰς τὸν͵ πατριαρχιχὸν θρόνον ἀναχθέντος ᾿Ιωαννιχίου. 

τοὺς ἀρχιερεῖς 
,ὔὕ - 

ἑ νωθεισῶν 

Δεχεμθρίου 29, ἀπάντησις τῶν ἀρχιερέων πρὸς τὴν ἐπιστολὴν 

τοῦ Βασὶλ βόδα. Κατὰ δεχέμόριον, καθαίρεσις τοῦ Σιναίου 
Ι] 

Γωάσαφ. (ἄνευ ἡμερομηνίας) γράμμα ἀδείας συνοιχεσίου τοῦ 

ἀπὸ Βελλᾶς Εὐσταθίου Δήμου. 

Ἰωαννίχιος Β΄ τὸ β΄. -α 1647, ἰνδ. ιε΄, ἰανουαρίου 27, 

παραίτησις Ναυπάκτου χαὶ ΓΑλρτης Γαλαχτίωνος. ἸΙχνουχρίου 27, 

ὑπόμνημα Ναπάχτου χαὶ ΓΑρτὴς Γαθριήλ Βλασίου, ἀντὶ τοῦ 

παραιτηθέντος Γαλαχτίωνος. Κατ᾽ ἰχνουάριον, τόμος συνοδιχὸς 

περὶ τῆς πατριαρχικῆς ζητίχς τοῦ Βιδύνης, ὥστε διδόναι αὐ- 

τὸν κατ᾽ ἀποχοπὴν μόνον 82 χιλιάδας ἄσπρων. Κατ᾽ ἰχνουά- 

ριον, γράμμα ᾿Ιωαννιχίου περὶ συγχχταθάσεως τοῦ χαρατσίου 

Τραπεζοῦντος καὶ τῆς ἐπισχοπῆς αὐτοῦ Χαλδείας ἀπὸ 100 εἰς 

80 φλωρία χατ᾽ ἔτος. Μαρτίου ὅ, ὑπόμνημα ἀρχιεπισχοπῆς 

ὨΩ᾽ρεῶν εἰς τὸν πρωτοσύγκελον Γαύριήλ. ᾿Απριλίου 17, σιγίλ-- 

λιον περὶ τοῦ ἐν Δρυϊνουπόλει πατριαρχιχοῦ μοναστηρίου Σπη- 

λαιωτίσσης μετὰ τῆς χώρας Σχραχίνιστας. Κατ᾽ ἰούνιον, σιγίλ-- 

λιον περὶ τῆς πατριαρχιχῆς ζητίαχς τοῦ ἀρχιεπισχόπου Πωγω- 
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νιανῆς ὁριζομένης εἰς ἄσπρα πέντε χιλιάδας. Κατ᾽ ἰούνιον, σι- 

γίλλιον περὶ ἑνώσεως τῶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Παλαιῶν Πατρῶν 

μοναστηρίων Παναγίας τοῦ Ὀμπλοῦ μετὰ τοῦ ἁγίου Κωνσταν- 

τίνου. Κατ᾽ ἰούνιον, σιγίλλιον περὶ τοῦ ὑπόχεισθαι τὴν ἐπισχο-- 

πὴν Πλάτσας τῷ Μονεμοασίας, ὡς καχῶς προδιθασθεῖσαν εἰς 

ἀρχιεπισχοπὴν, καὶ ἔπειτα εἰς ἐξαρχίαν δοθεῖσαν τῷ Μανολάκῃ 

Μουσελίμῃ. 

᾿Ιωαννίκιος Β΄ τὸ β΄. --- 1647, ἰνδ. α΄, κατὰ σεπτέμόριον, 

ἀθώωσις τὸῦ ἐπὶ Παρθενίου καθαιρεθέντος Ρόδου Μελετίου, διὰ 

μεσιτείας τοῦ Βασίλ βόδα. ᾿Οχτωύρίου 24, γράμμα τῶν ἐν Αἰ- 

γύπτῳ μεταφρχσθὲν ἐκ τοῦ ἀραύθικοῦ, περὶ τῆς διενέξεως τῶν 

Σιναϊτῶν πρὸς τὸν πατριάρχην ᾿Αλεξανδρείας. (ἄνευ ἡμερομη- 

νίας), Εὐθυμίου ᾿Αντιοχείας πρὸς τὸν ᾿Αλεξανδρείας ᾿Ιωχννίχιον, 

χαθαίρεσις τοῦ Σινὰ ἀρχιεπισχύπου ᾿Ιωάσαφ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 

τρελλοπαπάδων, διὰ τὸ παρὰ κανόνας ἱερουργεῖν ἐν Τζου-- 

βανίᾳ. Κατὰ νοέμόριον, δευτέρα ἀθώωσις τοῦ προρρηθέντος 

Ῥόδου Μελετίου. Κατὰ νοέμόριον, πρὸς. τοὺς Ῥοδίους, συστα- 

τικὸν τοῦ ἀθωωθέντος ἀρχιερέως αὐτῶν Μελετίου. Κατὰ νοέμ- 

ὅριον, βεδαιωτήριον τῆς ἀθωώσεως τοῦ αὐτοῦ Ρόδου Μελετίου. 

(ἄνευ ἡμβρομηνίας) ἀθώωσις τοῦ προχαθαιρεθέντος Νικαίας Πορ- 

φυρίου. 

Παρθένιος Β΄ ὁ Νέος τὸ γ΄. - 1647, ἰνδ. α΄, κατὰ νοέμ- 

ὅριον, ὑποσχετιχὸν ὁμονοίας τῶν ἀρχιερέων πρὸς τὸν πατριάρ- 

χὴν Παρθένιον, ἐπανελθόντα μετὰ τὴν ἔξωσιν τοῦ ἀπὸ Ἥρα- 

κλείας Ἰωαννιχίου τοῦ Λινδίου. Δεχεμόρίου 80 (4), τόμος συ- 

νοδικὸς ἀπαγορεύων τὴν εἰς βασιλεύουσαν ἐπιδημίαν ἀρχιε- 
7 

ρέων, ἄνευ πατριαρχιχῆῇς ἀδείας. (ἄνευ ἡμερομηνίας) σιγίλλιον 

περὶ τοῦ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Γάνου καὶ Χώρας μονυδρίου τοῦ ἁγίου 

Τεωργίου 

(1) Κατὰ λάθος φέρει ἰνδικτιῶνα ιε΄. 
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ἸΙωχννίχιος Β΄ τὸ γ΄. --α- 1648, ἰνδι α΄, χατὰ ἰανουάριον, 

ὑπόμνημα Θυηῤῶν Γαόφριήλ. Κατὰ ἰανουάριον, γράμμα Ἴωαννι- 

χίου Κωνσταντινουπόλεως, καὶ Ἱεροσολύμων Παϊσίου περὶ τῆς 

διαφορᾶς τῶν Σιναϊτῶν πρὸς τὸν ᾿Αλεξανδρείας ᾿Ιωαννίχιον. 

Κατὰ φεδρουάριον, ὑπόμνημα Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου Σιλδέ- 

στρου. Μαρτίου 18, παρχίτησις Γάνου χαὶ Χώρας Παϊσίου, 

Κατὰ μάρτιον, ὑπόμνημα Γάνου χαὶ Χώρας ΓαόραΣ Μαρτίου 

ϑ ον, οὔκ ἡμόθμα Σωζουπόλεως Μητροφάνους. Κατὰ μάρτιον, ὑπό- 

μνημα ιζύης Γρηγορίου. Κατὰ μάϊον, ὑπόμνημα θΘύγχροῦλα- 

χίας Στεφάνου ἡγουμένου Τισμάνας, μετὰ τὸν θάνατον Θεο- 

φίλου. ᾿Ιουνίου 26, ὑποσχετιχὸν ᾿Ιωάσχφ ἀρχιεπισχόπου. Σινᾶ, 

ὅτι οἱ Σιναΐται δὲν θέλουσι τολμήσει νὰ ἱερουργήσωσιν ἐν ΤΩΣ 

θανίᾳ, χαὶ περὶ ἀποδόσεως τοῦ προεκδεδομένου συνοδικοῦ γράμ- 

ματος Παρθενίου τοῦ Γέροντος. 

Πα εν Β' ὁ Νέος τὸ δ΄. -- 1648, ἰνδ, β΄, νοεμθρίου 

2, ὑποσχετιχὸν τοῦ ἱερομονάχου ᾿Ιγνατίου ᾿Αλμπάνου περὶ ὧν 

χρεωστεῖ. Νὸ υϑρίου 29, χαθαίρεσις Φιλιππουπόλεως Γχύριήλ. ε 

Κατὰ νοέμόρ! ον, πρὸς τοὺς Ροδίους συστατιχὴ τοῦ προαθωω- 

θέντος ἀρχιερέως αὐτῶν Μελετίου. Ποσειδεῶνος (δεχεμόρίου) 6, 

γράμμα περὶ τοῦ ἐν Χίῳ ναοῦ τῆς ἁγίας Κυριακῆς, ὅτι ἀνήκει 

χτητοριχῷ δικαιώματι τῷ Ν Νικολάῳ Παντολέοντος Μαυροχορδά- 

τῳ χαὶ οὐχὶ τῷ Νιχολόῳ Λαυρεντίου Μαυροχορδάτῳ. Κατὰ 

δεχέμόριον, γράμμα πατριαρχικὸν περὲ τοῦ ὀφφιχίου τοῦ πρὼώ- 

τεχδίχου, ὅπερ εἶχεν ὁ μακαρίτης Μιχαὴλ Βλαστός, ὃν ὁ ἐκ 

Βερροίας Κύριλλος ἀντιχατέστησς διὰ τοῦ Σοφιανοῦ, οἱ δὲ με- 

τ ἐκεῖνον πατριάρχα: προθιθάσαντες τὸν Μιχαὴλ Βλαστὸν εἰς 

τὸ τοῦ μεγάλου ἐχχλησιάρχου ὀφφίχιον, ἔδωχαν τὸ τοῦ 

πρωτεχδίχου εἰς τὸν μέγαν ρήτορα Θωμᾶν Βλαστόν: διὸ χα- 

θαιρείσθω ὁ Σοφιανὸς καὶ δοθήτω εἰς ἕτερον τὸ ὀφφίχιον. Κατὰ 

δεκέμόριον, καθαίρεσις Φιλιππουπόλεως Γαύριήλ. Κατὰ δεχέμ- 

ὅριον, περὶ τοῦ, ὅτι ὁ ἐξωσθεὶς, Σάμου ἼΑνθιμος ἐπὶ Κυρίλλου. 
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τοὺ ἐχ Βερροίας οὐχ ἔστι δισεπίσχοπος. (ἄνευ ἡμιερομιηνίας) 

χατάστιχον τῶν ἑκατὸν εἴκοσι χαὶ πέντε κιουρεχτζίδων τῶν 

ριφθέντων κατὰ τὴν βασιλικὴν προσταγὴν εἰς τὰς ἐνορίας τῆς 

Πόλεως, Γαλατᾶ καὶ χωρίων, κατὰ τὴν χρίσιν καὶ ἀπόφασιν 

αὐτῶν (1). 

Παρθένιος Β' ὁ Νέος, τὸ δ΄. --- 1649, ἰνὸ. θ΄, ἰανουαρίου 

18, ὑπόμνημα Κιοοίας Σιλθέστρου ἀπὸ ἐπισχόπου Μιρλαθίας, 

Ο᾽ροίας, καὶ Μογιλαθίωας, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Πέτρου Μογί- 

λα. Μαΐου 92, ὑπόμνημα Μονεμθοασίας Σωφρονίου ἀπὸ ἐπισχό- 

που Γαρδικίου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Νεοφύτου. Μαΐου 91, 

συνυποσχετιχὸν τοῦ τε πατριάρχου Παρθενίου, τῶν μητροπο- 

λιτῶν, καὶ τοῦ κυρίτση Παυλάκη, πρὸς λύσιν τινῶν διαφορῶν. 

Τ᾿ ουνίου 16, ἀποχατάστασις τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Θεοφάνους 

εἰς τὴν ἐπαρχίαν αὐτοῦ, ἐξ ἧς ἀδίκως ἐπὶ ᾿Ιωαννικίου ἐξεολή- 

θη. Κατ᾽ ἰούλιον, τόμος συνοδικὸς χατὰ τοῦ Ρόδου Μελετίου, 

ἐνχαγομένου παρὰ τοῦ Ρόδου Γρηγορίου, καὶ. ἐντὸς τριάχοντα 

πέντε ἡμερῶν προσχαλουμένου ἐνώπιον τῆς συνόδου. Αὐγούστου 

20, ὑπόμνημα βάρνης ᾿Ανθίμου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Μελε- 

τίου. Κατ αὔγουστον, παραίτησις τοῦ Ἰζαισαρείας Δαχαρίου. 

Παρθένιος Β΄ ὁ Νέος τὸ δ΄. --α 1649, ἰνὸ. Υ: χατὰ σε- 

πτεμόριον, ὑπόμνημα Πισειδίας Σιλθέστρου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόν- 

τος Εὐθυμίου. Κατά’ σεπτέμόριον, ὑποσχετιχκὸν τοῦ σακελλα- 

ρίου Χριστοδούλου χαὶ τοῦ χαρτοφύλαχος Παναγιώτου ἱερέως 

Αὔρτης, περὶ τῶν ἐχχλησιαστικῶν͵ εἰσοδημάτων ἃ ἔλαθον οἱ 

ἐπίτροποι τοῦ ΄Αρτης Γαύριὴλ Βλασίου. Κατὰ δεχέμοριον, κα- 

θαίρεσις τοῦ Καισαρείας Ζαχαρίου. Κατὰ δεχέμόριον, ὑπόμνη- 

(1, Ἔν τῷ καταλόγῳ τούτῳ φαίνονται καὶ αἵ ἑξῆς ἐνορίαι ἄγνω- 
Ν , « 5 ὕ ῸὉὋ .ς ͵ Τ λὰ τὶ - ο 2 ί 

στοι τὴν σήμερον: ἣ ἐνορία τοῦ ἁγίου Νιχολάου ᾿Αχριτανῶν, ἢ ἐνορία 
Ν 

τοῦ Φυτήλη μετὰ τοῦ Ῥαμουντῆ, καὶ ἣ ἐνορία τοῦ ἁγίου Γεωργίου 

εἰς Γαλατᾶν. 
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μα Καισαρείας ᾿Ανθίμου τοῦ ἀπὸ Σάμου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρε- 

θέντος Ζαχαρίου. 

Παρθένιος Β΄ ὁ Νέος τὸ δ΄. -α 1650, ἰνδ. γ͵, κατ ἰα- 

γουόριον, τόμος συνοδιχὸς περὶ τῆς παρ᾽ ἑχάστου ἀρχιερέως 

ἑτοίμου ἀποδόσεως τῆς ριφθείσης πατριαρχικῆς ζητίας. Κατὰ 

ἰανουάριον, χαθαίρεσις τοῦ Εὐρίπ οὐ Δανιήλ. Κατὰ ἐμένα»: 

χαθαίρεσις Διονυσίου Ναλτζᾶ-μπασμὰτ Χχλχηδόνος χαὶ εἶτα 

Τορνόδου. Κατὰ ἰανουόριον, ἀποχήρυξις τοῦ ᾿Αδριανουπόλεως 

Νεοφύτου. Κατὰ μάρτιον, ὑπόμνημα Τορνόθδου Κυρίλλου, ἀντὶ 

τοῦ χαθαιρεθέντος Διονυσίου Ναλτζᾶ-μπασμάτ. Μαρτίου 16, 

ὑπόμνημα Παλαιῶν Πατρῶν ᾿Αντωνίου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος 

Θεοφάνους. 

Παρθένιος Β' τὸ δ΄. --- 1660, ἰνδ. δ΄, σεπτεμόρίου 1, 

παρχίτησις Τζίας καὶ Θερμίων Νείλου εἰς τὸν ἀνεψιόν του Γερ- 

μανόν. Κατὰ νοέμόριον, παραίτησις ᾿Αγαθουπόλεως Γρηγορίου 

εἰς τὸν Φιλόθεον. Δεχεμόρίου 29, ὑπόμνημα ᾿Αγαθουπόλεως 

Φιλοθέου, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος Γρηγορίου. (ἄνευ ἡμερομη- 

νίας) ὑπόμνημα ἀρχιεπισκόπου Πωγων!ανῆς Δανιήλ, ἀντὶ τοῦ 

ἀποθανόντος Παρθενίου. 

Παΐσιος Α΄ τὸ β΄. --- 1651, ἰνδ. δ΄, ὑπόμνημα Θεσσαλο- 

νίχης ᾿Ιωαχείμ, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος Θεοχλήτου. Κατὰ 

μάρτιον, ὑπόμνημα Σοφίας Μελετίου. 

Παρθένιος Β' τὸ ε΄. --- 1601, ἰνδ. δ΄, ἰουνίου ὅ, ὑπό- 

μνῆμα ᾿Αθηνῶν ᾿Ιχχώδου. ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος ᾿Ανθίμου. 

᾿Ιωαννίχιος Β΄ τὸ ὃ΄. --ἶ 1651, ἰνδ. δ΄, χατ᾽ ἰούνιον, συ- 

νοδικὴ ἀθώωσις τοῦ πατριάρχου ᾿Ιωαννικίου χαθαιρεθέντος ἐπὶ 

Παϊσίου. Κατ ἰούνιον, ὑπόσχεσις τοῦ πατριάρχου ᾿Ιωαννιχίου, 

ὅτι οὐδὲν ἔχει λαθεῖν ἐκ τῶν πραγμάτων τοῦ προχατόχου 

αὐτοῦ πατριάρχου Παρθενίου, ἀλλὰ δοθῆναι ταῦτα τοῖς δανει- 

σταῖς ἐχείνου. Κατ᾽ ἰούνιον, ἀθώωσις τοῦ ᾿Αδριανουπόλεως Νεο- 

φύτου χαθαιρεθέντος ἐπὶ Παρθενίου. Κατ' ἰούνιον, ὑπόμνημα 
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Κασανδρείας Θεοφάνους, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος προέδρου Δαμα-- 

σκηνοῦ. Κατ᾽ ἰούνιον, ὑπόμνημα Ἡζίας καὶ Θερμίων Γερμανοῦ, 

ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος Νείλου. Κατ᾽ ἰούνιον, ὑπόμνημα Νη- 

δείας Χριστοφόρου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Νίητροφάνους. Κα- 

τ ἰούνιον, ὑπόμνημα Δρύστρας Μακαρίου, ἀντὶ τοῦ προθιθα- 

σθέντος εἰς τὴν μητρόπολιν τῶν Πχλαιῶν Πατρῶν ᾿Αντωνίου. 

Κατ᾽ ἰούνιον, πατριαρχικὸν γράμμα πρὸς τὴν Ὑερουσίαν τῆς 

Εἱνετίας περὶ τοῦ φορεῖν μίτραν τὸν Φιλαδελφείας ᾿Αθανάσιον 

Βελλεριανόν. Κατ᾽ ἰούλιον, γράμμα πατριαρχιχὸν δοθὲν τῷ 

χειροτονηθέντι Δρύστρχς Μακαρίῳ ἐπὶ τῷ πληρῶσαι διὰ ψαλτι- 

χὸν τῆς χειροτονίας γρόσια τρεῖς χιλιάδας, ἐξ ὧν δύο τῷ ἄρ- 

χοντι Δήμῳ Ρούσῳ ἔχοντι λαμθάνειν παρὰ τῆς Μ. ἐκκλησίας, 

τὰ δὲ χίλια. τῇ Μ. ἐχχλησίᾳ, καὶ οὕτω μένειν ἀχαταζήτητον. 

Κατ᾽ ἰούλιον, γράμμα πατριαρχιχὸν δοθὲν τῷ Δρύστρας δίαχα- 

ρίῳ ἐπὶ τῷ εἶναι ἀκαταζήτητον διὰ τὰ χρέη τῆς ἐπαρχίας, 

ὡς τοῦ προκατόχου αὐτοῦ ᾿Αντωνίου ἐλευθέραν παντὸς χρέους 

καταλιπόντος τὴν μητρόπολιν. Κατ' αὔγουστον, χαθαίρεσις τοῦ 

Φιλίππων χαὶ Δρόμας Γερασίμου, καταλιπόντος τὴν ἀρχιερω- 

σύνην χαὶ πόρνῃ συζῶντος διὰ χεπινίου. Κατ αὔγουστον, 

ὑπόμνημα Φιλίππων χαὶ Δράμας Σωφρονίου, ἀντὶ τοῦ χαθαι- 

ρεθέντος Γερασίμου. Κατ᾽ αὔγουστον, σιγίλλιον τῷ Πισειδίας 

περὶ ἑνώσεως τῶν Μύρων, Σίδης, καὶ ᾿Ατταλείας. 

Ἰωαννίκιος Β΄ τὸ ὃ΄. --- 1651, ἰνδ. ε΄, κατ᾽ ὀκτώύριον, 

παραίτησις τοῦ ἀρχιεπισχόπου Αἰγίνης Δωροθέου, διὰ γῆρας 

χαὶ τὸ ἀνώμαλον τοῦ χαιροῦ. Νοεμώρίου 206, παραίτησις τοῦ 

Γάνου καὶ Χώρας Γαύριήλ, διὰ γῆρας. Ποσειδεῶνος ὅ, γράμ- 

μα χορηγοῦν τοῖς ἐν Τζούθανίᾳ Σιναΐταις ἱερουργεῖν χατ ἰ- 

δίαν. Κατὰ δεχέμόριον, ὑπόμνημα ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης Με- 

λετίου, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος Δωροθέου. Κατὰ δεκέμόριον, 

ὑπόμνημα Σερρῶν Κυρίλλου ἀπὸ Λοφτσοῦ, ἀντὶ τοῦ ἀποθα- 

νόντος Δανιήλ. Κατὰ δεχέμθριον, ὑπόμνημα ἐπισκόπου Λοφ- 
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Γι Ά ᾿ Ρ. ,» , ᾽ 

τοοῦ Ξε εχιήλ, ἀντὶ τοῦ προοιοασθέντος εἰς τὴν μητρόπολιν 
ε 

Σερρῶν Κυρίλλου. (ἄνευ ἡμεροικηνίχς) εὐεργετήριον ᾿Ιωαννικίου 

πατριάρχου πρὸς τὸν πρωτέχδικον Σοφιχνὸν τῆς ἐξαρχίας τοῦ 

ἐν Ἰχρονὰ ξίᾳ μοναστηρίου τοῦ Φωτοδότου, ἀντὶ τῆς προτέρας 
, ὯΝ , Ν τ ΝΟ , “ “ 

ἐξαρχίας Θάσου, Τόμος συνοδικός, δι οὗ διορίζονται τρεῖς τῶν 
- ᾿ Β ΄ γι -“ Ν 

ἀρχιερέων ἔξαρχοι καὶ ἐπίτροποι τῆς ἱερᾶς συνόδου, εἰς πά- 
ἣΝῈἝ , “- 

ραλαοὴν ὅλων τῶν εἰσοδημάτων τοῦ πατριαρχείου χαὶ ἀπότι- 
. Ν “ ’ 

σιν εἰς τοὺς δανειστάς, ἐχτὸς τῶν πατριαρχιχῶν γραμμάτων 
ἣΝ “ ἀξ ᾽ ΝδδῬὃ᾽ο ΕΞ » ͵ ᾿ ᾿ 

χαὶ συνοδικῶν, καὶ τῆς εἰσόδου τοῦ ὠμοφορίου χαὶ ἐπιτραχὴς- 

λίου, ἀαὶ τῶν ἐτησίων συνήθων λειτουργιῶν χαὶ τῶν χειροτο- 
“ Ν , γν ἃ ε ᾿ 

νιῶν διχχόνων καὶ ἱερέων, ὡς χαὶ τῶν δικαιωμάτων τῶν πατριαρ- 
“ , -Ὁ , - .Ῥ “Ὁ ’, χικῶν χαρσοίων καὶ τοῦ Καταστένου, χαὶ τῶν ἐξαρχιῶν Λιτίτσης, 

Μαρωνείας, χαὶ τῶν λοιπῶν. 
᾽ ’ ΙΝ ᾽ ’ ; Ιωαννίχιος Β΄ τὸ δ΄, -- 1602, ἰνδ. ε΄, χατὰ ἰχνουΐριον, 

΄, - ᾽ ’ ᾿ ᾽ὔ ᾽ 

παραχίτησις τοῦ ἀρχιεπισκόπου Φιαναρίου χαὶ Νεοχωρίου Εὐθυ- 
,ὔ Νιικ Ν ᾿ Μπ “ μόρος 

μίου, διὰ τὸ γῆρας καὶ ἀλλα πολλὰ 
γ΄ Ἁ ᾽ , , 

( Κατὰ ἰχνουάριον, ὑπό- 

μνημα ἀρ; ιΞπισχόπου Φαναρίου χαὶ Νεοχωρίου ᾿Αθανασίου Τρι- 
ε 

πολίτου, ἡγουμένου τοῦ μοναστηρίου τῆς Με εταμορφώσε ως, ἀντὲ 

τοῦ παρχιτηθέντος Εὐθυμίου. Φεόρουχρίου 6, ὑπόμνημα Μη- 

θύμνης ᾿Ανθίμου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Κορνηλίου. Φεύόρουα- 

ρίου 6, ὑποσχετικὸν τοῦ Τζερνοοοῦ Γαύριὴλ περὶ πληρωμῆς 

ὧν ὀφείλει 80 χιλιάδων ἄσπρων τῷ ἄρχοντι Κυρίτσῃ Ράλῃ. 

Φεύρουχρίου 7, ὑπόμνημα Λιτίτσης Θεοδοσίου. Μαρτίου 1, 

παραίτησις τοῦ Αἴνου Παρθενίου, διὰ γῆρας, εἰς τὸν διδάσχα- 

λον μά ἃ Νικηφόρον ἐκ Δρυΐνουπ τόλεως, ἐχλελεγμένον 

χαὶ ὑφ᾽ ὅλης τῆς ἐπαρχίας. Κατὰ μάρτιον, ὑπόμνημα ΝιχὴΞ 
, ΕΣ ΕΣ ", ᾽ ’ , “ , Α ͵7ὔ 

φόρου Αἴνου, ἐκεῖθεν ἐλθόντος, πρὸς ὃν χαὶ τὴν παραίτησιν 

αὐτοῦ ἐποιήσατο ὁ Παρθένιος. Μαρτίου 24, ὑπόμνημα Ἴμόρου 

Νιχοδήμου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Σωφρονίου. Κατὰ μάόρτιον, 
ε , ε Ἐὰ “ » " ὧν, ᾽ θ , μ ᾽ ᾽’ὔ 

ὑπόμνημα Αμασείας Κοσμᾶ, ἀντι τοῦ ἀποθανόντος Ἀρσενίου. 
Φ'.8 

᾿Αθχνάσιος Γ΄ τὸ β΄. --- 1662, ἰνδ. ε΄, κατ᾽ ἰούλιον πα- 
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, , Ξε Ω , ᾽ , ; ἕ 
ραίτησις τοῦ πατριάρχου ᾿Αθανχσίου, μεθ᾽ ἡμέρας τινὰς τῆς 

᾽ δύ ς ξ- δὲ μ’ 
ἀναοάσεως αὐτοῦ τὸ . 

4 ΜΝ ᾽ Ἀ 7 15 ε 
Παΐσιος Α΄ τὸ γ΄, - 1662, ἰνὸ, ε΄, κατ᾽ ἰούλιον, ὑπό- 

μνῆμα, τοῦ οἰχουμενικοῦ πατριάρχου Παϊσίου ἀπὸ Λαρίσσης, 

ἀντὶ τοῦ παρχιτηθέντος ᾿Αθανασίου. Κατ᾽ ἰούλιον, ὑπόμνημα 

Λαρίσσης Διονυσίου, ἀντὶ τοῦ ἀναχθέντος εἰς τὸν πατριαρχικὸν 
, ἄσ 

θρύνον Ποϊσίου. 

᾿Ιωχννίκιος Μ΄ τὸ ε΄. --- 1652, - κατ᾽ αὔγουστον, γράμμα 
κ 

Μονεμθασίας Σωφρονίου ἀκυροῦν τὴν τὐοθεθξ σον τῆς Πλάτοαχς 

εἰς τὸν θρόνον Μονεμόασ σίν χς χαυὶ ἀποδιδὸν αὐτὴν τῷ ᾧ πατριχρχῃ 

εἰς ἐξαοχίχν. Κατ᾽ χὔγουστον, ὑποσχετιχὸν πῆι ἢ ἱεροῦ α-- 

χόνου περὶ ἀναχωρήσΞξως ἐκ Κωνσταντινουπόλεως. 

Παΐσιος Α΄ τὸ ὃ. --α 16Ό, ἰνὸ. ς΄, χατὰ σεπτέμοριον, 

πατρισρχικον γράμμα Παϊσίου ἀπαγορεῦον πᾶσι τοῖς χληριχοῖς 
5» , " ,ὔ ͵ ; 

ἐντυγχάνειν τοῖς πρῴην πατριάρχαις Γερασίμῳ χαὶ ᾿Αθανασίῳ 
ἡ γ Φ. 

Ἐς πΝΝ ν Ν - Ν “ 

ἄνευ πατριαρχιχὴς ἀδείας, μάλιστα δὲ Κυρίλλῳ τῷ Σπανῷ. 
3" Υ͂ ΄ὔ ,ὔ ᾽ « , 

Κατ ὀχτώύριον, χαθαίρεσις Γοτθίας ᾿Ανθίμου,, καὶ ὑπόμνημα 

Γοτθίας Δανιήλ. (ἄνευ ἡμιερομιηνίας) περὶ τοῦ χατ' ἀποχοπὴν 

διδόναι τὸν Γοτθίας. Δαοὶδ τῇ ΝΜ. ἐκκλησία τὸ ἐτήσιον χαρά- 
γὴνς 3) ὯΝ 5 , »), 5 Ἃ 

τοῖον γρόσιχ ΤῸ χαὶ ἄσπρα ὃ γιλιάδας, ἀντὶ πάσης ἄλλης 

δόσεως. Κατὰ νοέμόριον, χαθαίρεσις Σάμου Παρθενίου. Κατὰ 
“Ὁ Σἷ ἢ ῬΑδνΑ, τ, ΠΕ ΠΆΤΩΣ ς ΕΑΌΝΕ Κον ς Ἂν ,ὕ 

νοέμοριον, χχθαιρθσις Σμύρνης χχωοου. (ἄνΞυ ἡυιερομιηνίας) 

ὁμολογίχ Χοιττοφόρου ὑποψηφίου Σάμου. Γρόμμα περὶ ἑνώ- υ. ΤΟΥ ἴ φΟΙ τον φ' τ Ἢ . θ υμᾶὰ περ’ ξ 

σεὼῶς τῆς πατριαρχιχῆς ἐξαρχίας Κα Οάρνης υετὰ τῆς ἐπαρχίας 

Βάρνης, ἐπὶ συμφωνίᾳ τοῦ πληρόνειν τὸν βάρνης ἔΑνθιμον ἄ- 
ε δ χα - 

σπρα χιλιάδας ας, ὡς πατριαρχικὸν ἔξαρχον. Σιγίλλιον περὶ 

τῶν χωρίων Τριγλίας καὶ ᾿Ελεγμῶν, ὅτι σταυροπήγιά εἰσι, καὶ 

οὐχὶ ὑποχείμενα τῷ Προύσης, χαὶ ὅτι ἐξαρχιχῶς δίδονται τῷ 
- , -, Ἂ ΄ ΄ πρωτοχανονάρχῳ Δημητρίῳ. 

Πρ ίστος, Α΄ τὸ ἡ - 1099, νὴ ς. ἰανουαοίου ὃ, ὑπό- 
᾿ 

μνημα Σελευχείας Βενεδίχτου διδασκάλου. Φεδρουχρίου Ὁ, ὁ- 
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μολογία τῶν κληρικῶν γραφέων, ὅτι οὐδεὶς ἔγραψε καθαίρεσιν 
“ ΄ ΄, γΖ Η Ν Ὁ , 

τοῦ παπᾶ Γεωργίου σαχελλαρίου Παροναξίας, καὶ εἴπερ τοιαύτη 
Ὁ Μ " 

εὑρεθῇ, ἔσονται ὑπὸ χαθαίρεσιν. 

᾿Ιωαννίκιος Β΄ τὸ ς΄. --- 1659, ἰνδ, ς΄, ἀπριλίου 16, ὑ- 

πόμνημα Λήμνου Κλήμεντος, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος προέδρου 

Παϊσίου. (ἄνευ ἡμερομιηνίας), τόμος περὶ ἀποχοπῆς τοῦ ἐτη- 

σίου τοῦ Λήμνου Κλήμεντος: εἰς γρόσια ρεάλια ἑχατὸν, ἀντὲ 

πάσης δόσεως πρὸς τὴν Ἧ. ἐχχλησίαν. ᾿Απριλίου 22, ὑπόμνη- 

μὰ Νιχαίας Γρηγορίου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Πορφυρίου. Κα- 

τ ἀπρίλιον, ὑπόμνημα Παλαιῶν Πατρῶν Δανιήλ, ἀντὶ τοῦ ἀπο- 

θανόντος ᾿Αντωνίου. Κατὰ μάϊον, ὑπόμνημα Φιλίππων καὶ 

Δράμας Λαυρεντίου, ἀντὶ τοῦ παυθέντος διὰ τὸ χχαταλιπεῖν τὴν 

ἐπαρχίαν Σωφρονίου. ᾿Ιουνίου 2, γράμμα Ματέη βοεδόδα περὶ 

ἀποκαταστάσεως τοῦ Ῥιμνίχου ᾿Ιγνατίου εἰς τὴν υητρόπολιν 
; 

Οὐγγροθλαχίας. Κατ' ἰούλιον, ἐπιστολὴ πατριάρχου ᾿Ιωαννικίου 

εἰς Οὐγχρούλαχίαν περὶ ἐξώσεως τοῦ υητροπολίτου Στεφάνου 

χαὶ ἐκλογῆς διὰ ψήφων τῆς συνόδου εἰς τὸν Ριμνίκου Ἰγνά- 

τιον. 

ἸΙωχννίχιος Β΄ τὸ ς΄. --- 1603, ἰνδ, ζ΄, νοεμόρίου 1, πα- 
, ς 

ραίτησις Μελενίχου Χριστοφόρου εἰς τὸν ἀνεψιόν του ἱερομόνα- 

χοο Θεοφάνην (1). Κατὰ νοέμόριον, σιγΐλλιον περὶ σταυροπη- 

γίου τοῦ ἐν Μπεζίλᾳ τοῦ Φαναρίου μοναστηρίου τοῦ ἁγίου 

Παντελεήμονος. Ποσειδεῶνος 1, χαθαίρεσις τοῦ πρῴην Κων- 

σταντινουπόλεως Κυρίλλου τοῦ Σπανοῦ. Κατὰ δεχέμόριον, 

γράμμα περὶ βοηθείας τοῦ ἁγίου Τάφου. Κατὰ δεχέμέόριον, 

σιγίλλιον περὶ τοῦ ἐν ᾿Αδριανουπόλει ναοῦ τοῦ ἁγίου Στεφά- 

νου, ὅνπερ ὁ ᾿Αδριανουπόλεως Νεόφυτος ἔδωχε τοῖς Λαυριώ- 

ταις. Κατὰ δεχέμόριον, ὑπόμνημα Χαλδείας Εὐθυμίου, ἐκεῖθεν 
φὰς 

ἐλθόντος. Κατὰ δεκέμόριον, ὑπόμνημα Σαντορίνης Παρθενίου. 

(1) Φέρει τὸ ἀπὸ χοσμογονίας ἔτος 7162. 
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Κατὰ δεχέμόριον, περὶ τοῦ Ταλαντίου καὶ Διαυλίας Ἰσαάκ, ὅτι 

ἀθετήσας πληρῶσαι τὰ χρέη τοῦ προχατόχου του, ὡς ἐσυμφώ- 

νησεν, ἐξώσθη, χαὶ δίδοται πάλιν ἡ ἐπαρχίᾳ τῷ γέροντι Μη- 

τροφάνει. ΩΝ ἡμερομιηνίας), γράμμα περὶ; τῶν χωρίων Δα- 

δίας, ὅτι ἐνοριαχά εἰσι τῆς μητροπόλεως Διδυμοτείχου. ᾿Αθώ- 

ὠσις τοῦ δες καὶ Γλυχέως Κυρίλλου. Περὶ ἀποχοπῆς τῆς 
“Ἂν 

ἐτησίας δόσεως τοῦ Βοθροντοῦ χαὶ Γλυχέως εἰς ἄσπρα 12. χι- 
Ἀ 5 ’ 

λιάδας χαὶ τὸ ἐτήσιον χαράτσιον. Γράμμα πατριαρχιχὸν περὶ 

διορισμοῦ τοῦ ἐτησίου τοῦ Σωζουπόλεως Μητροφάνους εἰς φλω- 

ρία πέντε, ὡς ἦν ἐπὶ Κυρίλλου τοῦ γέροντος. 
9 ’ "δ , ᾽ , 

Ἰωαννίχιος Β΄ τὸ ς΄. - 1654, ἰνὸ. ζ΄, ἰανουαρίου 29, 
ε ἌτΩς ΝΠ “- τ' πο Ά θςε 7ὕ Ξε: ᾿' Δ ΞΡ -" 

ὑποσχετιχὸν τοῦ Σαντορίνης Παρθενίου περὶ πληρωμῆς τῆς 

ζητίας, χαὶ περὶ ἀποστολῆς τῶν χαταλοίπων τοῦ ἀποθανόν- 

τος Σαντορίνης Φιλοθέου εἰς τὴν Ν. ἐχκλησίαν, ὡς δίχαιον αὐ- 

τῆς. Μαοτίου 117, παραίτησις τοῦ Κωνσταντινουπόλεως Ἰωαν- 
͵ . Χ φω 5» “- “-- 

νικίου, διὰ τὸ γῆρας χαὶ τὰς ἐνοχλήσεις τῶν χαιρῶν, πρὸς τὸν 
5 

πατριάρχην Παΐσιον, ἐπὶ ποινῇ ἀφορισμοῦ ἂν μεταγνοὺς ζη- 

τήσῃ πάλιν τὸν θρόνον. 

Παΐσιος Α΄ τὸ ε΄. --- 1604, ἰνὸ. ζ΄, κατὰ μάρτιον, κα- 
-; 

θαίρεσις τοῦ Παροναζίας Νιχοδήμου. ᾿Ἂπ τριλίου Υ χαθαίρεσις πα- 

τριάρχου Κυρίλλου τοῦ Σπανοῦ. 

Παΐσιος Α΄ τὸ ε΄. --- (604, ἰνδ. ζ΄, μαΐου 8, τόμος συ- 

γοδικὸς περὶ τοῦ χρέατος τοῦ βασιλικοῦ μπιστανίου. Κατὰ 

μάϊον, καθαίρεσις τοῦ Μήλου Διονυσίου. Κατὰ μάϊον, ὑπόμνη- 

μα τοῦ Μήλου χαὶ Κιμώλου Ἱεροθέου. Κατὰ μάϊον, χαθαί ίρεσις 

τοῦ Σάμου Χριστοφόρου. Κατὰ μάϊον, ὑπόμνημα Σάμου Κορ- 

νηλίου. Κατ᾽ ἰούνιον, ὑπόμνημα Λήμνου ἸΙωαχείμ. Κατ᾽ ἰού- 

νιον, χαθαίρεσις Εὐρίπου Δανιήλ. 

Παΐσιος Α΄ τὸ ε΄. --- 1654, ἰνδικτ. η΄, σεπτεμύόρίου 7, 

παραίτησις Μιτυλήνης Παρθενίου εἰς τὸν πρωτοσύγχελον τῆς 

Μεγάλ. ἐκχλησίας Γοηγύριον. Σεπτεμορίου ἵ, ὑπόμνημα Μι- 
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τυλήνης Γρηγορίου, εἰς ὃν παρῃτήσατο Κατὰ Φ. » . »-πὶ δ 
-Ὁ 

Φ΄-5:ἦ [0] -«. »Ξ ο “΄ν 

σεπτέμοριον, προῦ: 4512} ἐἰουρίων: Κερνίκης εἰς ἀρχιε- 

[Οἱ ἢ Ω ἣΝ [ς. ε] «-ν« “- 5 Ὡ ἢ δΝ- Ω [0] «Ἱ 0). τΕ δ ποῖ [ΦῚ ἧς ῸΣ Σἢ ῷ- το 
ἘΞ 

εἰς Κωνστάντιον Κκερ- 

τον, ἀντὶ τοῦ πρῴην ἐπιστατοῦντος ᾿Αρδενίου. « «-- ἴω ΕῚ 
““ὑὑν δεν Τ᾿ 

[9 
Σ 

ΕΣ Ο) Σὶ «ς«- ω [ω᾿ Σὶ 

ριον, καθαίρεσις Ναυπλίου Θεοφάνους. ᾿Οχτωθρίου 

Ἵ, ὑπόμνημα Ναυπλίου χαὶ [Αργους Μαχυρίου. Κατὰ δεχέμ- 

ὅριον, ὑπόμνημα Αἴνου Μακαρίου, ἀντὶ τοῦ παρχιτηθέντος 
ΤΟΣ Δ Ν᾿ Νιχηφύρου. 

͵ ι ͵ »» Ρ « 

Παΐσιο: Α' τὸ ε΄. --- 1656, ἰνδ. η΄, ἰχ γυαρίου 21, ὑπό- 

υνῆμα Θεσσαλονίχης Ιωαχείμ, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος Θεὸ- 
᾽ 47.5 ͵ Ε , ; κι 

κλήτου. Κατ ἰχνουάριον, ὑπόμνημα Προύσης χαὶ Τριγλίας 

Παρθενίου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος ΡΝ Κατὰ φεύρουά- 

ριον, ὑπόμνημα Λήμνου Παρθενίου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Κλή- 
“ 

μεντος. (ἄνευ ἡμερομηνίας) τόμος περὶ συνενώσεως τῆς πα- 

τριαρχιχῆς ἐξαρχίας Φιλαδελφε είας μετὰ τῆς μητροπόλεως 

Εἰ φέσου. 

᾿Ιωχννίχιος Β΄ τὸ --ἕ [665, ἰνδι η΄, κατὰ μάρτιον, 

τόμος συνοδιχὸς περὶ τοῦ δοθῆνχι τὸ γαράτσιον τῆς θ΄ ἰνδι- 

χτιῶνος εἰς τοὺς δύο ἄρχοντας, τόν τὲ μέγαν λογοθέτην χυ- 

ρίτσην Δημιητράχην χαὶ τὸν μέγαν διερμιηνευτὴν χυρίτσην 
- 

Θεοδωράχην, τοὺς παρέχοντας τὸ χρέας τῷ βασιλικῷ μποστα- 
, 

νίῳ, καὶ εἰς ἐξόφλησιν τοῦ ἐχ γροσίων ὅ00 χρέους. ᾿Απριλίου 
“ ᾿ ὅῳ - ᾽ Α σεν Μ 

8, παραΐτησις τοῦ ᾿Αθηνῶν Δαν:ὴἣλ εἰς τὸν Ταλαντίου ᾿Ανθι- 
“- . ΄“- -" Ἑ 

μὸν. Κατ ἀπρίλιον, παραχωρητήριον τοῦ Κρήτης Νεοφύτου 
, 

πρὸς τὸν οἰχουμενιχὸν πατριά » [ὉἹ ὸςΝ Ξ 0 Η] εὴ Ὡ ι-- ἴω 
Ἂν δὲ [9 τὶ -Ξ ἘΣ εξ " Ξ Ἑ πὶ ο᾽ - τὶ ο 

ἱ 

. σ΄ » ᾽ ᾿ 
χωρίων ἐν Κράτῃ, ἐπὶ τῷ εἶναι ταῦτα πατριαρχιχὰ  σταυρο- 

ὙΠΟ ΕΣ δ," 3 -- δον 

πήγια, ἐξ ὧν τινα καὶ ἐδόθησαν ὡς ἐξαρχία τῷ Λασχαράχῃ 
, δ᾿ “ . , , ᾽ Ἁ -" 

Μουσελέτγ.. Κατὰ μάϊον, ὑπόμνημα Βάρνης Δανιήλ, ἀντὶ τοῦ 

ἀποθανόντος ᾿Ανθίμου. Κατ᾽ ἰούνιον, τόμος συνοδιχὸς περὶ τῆς 

ἀποχαταστάσεως. τῶν πὰτ τριχρχικῶν χασίων εἰς υνητρόπολιν 

Δέρχων καὶ Νεοχωρίου, ἐπὶ δόσει χαρατσίου φλωρίων 40 τῇ 
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Ν. ἐχχλησίᾳ. χαὶ τῶν χχατὰ χαιροὺς ριπτομένων πατριαρχικῶν 

ζητιῶν, προστιθεμένων χαὶ δύο χωρίων τοῦ Κατὰαστένου, τῶν 

Θεοχπείων χαὶ τοῦ Μπουγιούχδερς. Κατ' ἰούνιον, ὑπόμνημα Δέρ- 

χῶν χαὶ Νεογωρίου ᾿Αθανασίου, συναφθέντων τῶν πατριαρχιχῶν 

χασίων μετὰ τῶν Θερχπείων. καὶ τοῦ ΜΝ πουγιούχδερε εἰς μη- 

τρόπολιν. Κατ' ἰούνιον, τόμος περὶ τοῦ εἶναι ἐπισχοπὴν ὑπο- 

χειμένην τῷ ᾿Αθηνῶν τὸ 

ι 

-- 5 τ χαν ἐο Ὁ ΤΡ ΠΕ τὶ , ἸςΡΕ ὃγθε " 

τῷ ἐπισκόπῳ Ταλαντίου γράμματα, ὡς δῆθεν ἀρχιεπισκόπου 
, 5, 57 « Ε) “Ὁ 

τάξιν ἔχοντι, ἄχυρα ἔστωσαν. Κατ' ἰούνιον, ὑπόμνημα ᾿Αθηνῶν 

Αὐἰνθίμου ἀπὸ Ταλαντίου, ἀντὶ τοῦ παρχιτηθέντος, εἰς αὐτὸν 
σ΄ »".ὦ5 , σ ᾽ 

Δανιήλ. Κατ' ἰούλιον, καθαίρεσις Νευροχόπου Σισώη. Κατ ἰού- 
᾿ Ν ΤΟΝ ἡ ς- ᾿ 

λιον, τόμος συνοδιχὸς περὶ ἑνώσεως Νευροχύπου χαὶ Ζιχνῶν. 

Κατ᾽ ἰούνιον, ὑπύμνημχ . Νευροχύπου καὶ Ζιχνῶν δχχαρίου. 

Κατ' ἰούλιον, ὑπόμνημα ᾿Αγχύρας Γερμανοῦ, ἀντὶ τοῦ ἀποθα- 
ς Ψ - ’ 

γόντος Λαυρεντίου. ᾿ Αὐγούστου ὃ, παραίτησι 

σταντινουπόλεως Παϊσίου, χαὶ ὑπόσχεσις. αὐτοῦ περὶ τοῦ ἀο- 

9 
ἂν - , σ΄ ΄ 

χεῖσθχι τῇ δοθείσῃ αὐτῷ προεδρικῶς μητροπόλε: Κυζίχου, καὶ 

δέ ᾿Ξ ΞΕ ἈΝ ΞΓΊΞΕΙΞ ᾿ - ἘΣ ΟΥΣ Ξ οι χυθ ἀηδέποτε ζητῆσαι δεύτερον τὴν πχτριχρχείχν ἐν βάρει καθαι- 

θέσεως χαὶ ἀφορισμοῦ. 

᾿Ιωχννίχιος Β΄. τὸ ζ΄. --- 1655, ἰνδ. θ΄, σεπτεμορίου : ὅ, 

τόμος συνοδιχὸς ἐπιχυρῶν τὸν προΞχεδομένον (ἰχνουχρ. 1690), 
ΧΖ' - ε Ὁ ε ἐς , ε ς "» ᾿ 5 , 

χαὶ ὁρίς ὧν ἵνα οἱ ποινῇ ὑποπέσοντες σοχιερεῖς μὴ ἀναλαμόά- 
“ς Ξ: ᾿ " Α 

νωσι τοῦ λοιποῦ τὰς ἐπχοχίας, χἂν υςτανοήσωσι. Κατά ἃ σεπτέυ.- 

« 

ὅριον, χχθχίρεσι:ς τοῦ Ἰκονίου Κλήμεντος. Σεπτεμθρίου 1ὕ, 

ὑπόμνημα Ἵκ 
κι ε , ῃ , 

ονίου χαὶ Γυάνων, ἑνωθέντων μετὰ Πισειδίας, εἰς 
π, 

Σίλέξϑερον τὸν Πι σεπτ Ω͂ Ο) 9 τὰν Ἄν ἝΝ “) ὡ- ο)»- ἔν σοὺ 

“νῷ 

ῷ τ - ΝἭ ὡς ὃ 
-Ὁ. 

[0] Ω φο [] ὩΣ Ι 

λασσῶνος γαὶ Δημονίχου Γερμανοῦ. Κχτὰ σεπτέυ. 
τὰς Ἂν , ᾽ ἊΣ 

ϑνημα ᾿Ελχασῶνος χαὶ Δοιμενίχου ᾿Αθχνασίου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρε- 

θέντος Γερμανοῦ. Κατ᾽ ὀχτώθριον, χαθχίρεσις τοῦ Προϊλάδου ὅν 

7] ε ’ ε ΓΡ “ δ " ᾿ 
Νελετίου, ὡς ἀονησαμένου ἐπὶ τουρχιχοῦ ὀιϊκαστηρίου τὴν ὑ- 
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πογραφὴν αὐτοῦ. (ἄνευ ἡμερομηνίας) ὑπόμνημα Προϊλάδου χαὶ 

Γσμαηλίου Γερασίμου, ἀντὶ τοῦ καθαιρεθέντος Μελετίου. Νοεμ- 

ὁρίου 26, ὑπόμνημα Ζιχνῶν καὶ Νευροχόπου Κοσμᾶ, ἀντὶ τοῦ 

ἀποθανόντος Μαχαρίου. Κατὰ νοέμόριον, ἀθώωσις τοῦ χαθαι- 

ρεθέντος ἐπὶ Παϊσίου μητροπολίτου Ναυπλίου χαὶ ἤλργους Θεο- 

φόνους. Κατὰ νοέμύριον, ὑπόμνημα Νεοχαισαρείας χαὶ Γαγγρῶν 

Κυρίλλου πρῴην Καφᾶ χαὶ Φούλων, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος 

Σαμουήλ. Κατὰ δεχέμόριον, ὑπόμνημα Ῥόδου Ἰωαχείμ, ἀντὶ 

τοῦ ἀποθανόντος Γρηγορίου. Κατὰ δεχέμόριον, σιγίλλιον περὶ 

τοῦ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Γάνου χαὶ Χώρας μοναστηρίου τοῦ ἁγίου 

Γεωργίου. (ἄνευ ἡμερομηνίας) καθαίρεσις τοῦ Βερροίας Ἴωα- 

χείμ.. Βεδαιωτήριον εἰς Χίον τοῦ πατριάρχου ἸΙωχννικίου συ- 

στατιχὸν τοῦ μητροπολίτου Χίου Γαόριήλ, μετατεθέντος ἐπὶ 

Παϊσίου. Ἐπιστολὴ πατριάρχου εἰς Χίον συνιστῶσα τὸν αὐτὸν 

Γαθριὴλ χαὶ ἐπιθεθαιοῦσα τὴν ἔξωσιν τοῦ Παρθενίου. 

ἸΙωαννίχιος Β΄ τὸ ζ΄. --α 1606, ἰνδ. θ΄, κατ᾽ ἀπρίλιον, ὑ- 

πόμνημα Μηδείας Νικηφόρου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Χριστοφό- 

ρου. Ἰουνίου 23, ὑπόμνημα Καφᾶ καὶ Φούλων Μελετίου, ἀντὲ 

τοῦ προδιθασθέντος εἰς Νεοχαισάρειαν Κυρίλλου. Κατ᾽ ἰούνιον 

ὑποσχετικὸν τοῦ ᾿ἸΙωαννίνων Καλλινίχου περὶ ἀποδόσεως τῶν 

ἐχχλησιαστιχῶν δόσεων χαὶ ὑποταγῆς αὐτοῦ. 

Παρθένιος Γ΄. --- 1606, ἰνδ.. θ6,] ἰουλίου 26, ὑπόμνημα 

πατριαρχείας τοῦ ἀπὸ Χίου Παρθενίου, μετὰ τὴν ἔξωσιν καὶ 

χαθαίρεσιν τοῦ ᾿Ιωαννικίου. Αὐγούστου 2, παραίτησις Μμηθύ- 

υνὴς ᾿Ανθίμου πρὸς τὸν Ναυπλίου Μαχάριον, ἐπὶ συμφωνίᾳ 

χορηγίας τῶν πρὸς ζωάρχειαν. Κατ᾽ αὔγουστον, ὑπόμνημα 

Μεθύμνης Μακαρίου πρῴην Ναυπλίου, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος 

Αὐνθίμου. 

Παρθένιος Γ΄. -- 1656, ἰνὸ. ι΄, χατὰ σεπτέμώριον, ὑπό- 

ὑνημα Χίου Νεοφύτου, ἀντὶ τοῦ ἀναχθέντος εἰς τὸν πατριαρχι- 

χὸν θρόνον Παρθενίου. Κατὰ σεπτέμόριον, ὑπόμνημα Κυζίκου 
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Μητροφάνους, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος ᾿Ανθίμου. Κατὰ σεπτέμ.- 

ὅριον, παραίτησις Ζωσιμᾶ Λαχεδαιμονίας, ὡς χειροτονηθέντος 

ἐπὶ ψευδεῖ εἰδήσε: θανάτου τοῦ Λαχεδαιμονίας Γαύριήλ, χαὶ 

νῦν λαθόντος διὰ τὸ ἀσχανδάλιστον εἰς ἀποζημιίωσιν γρύσια 

χίλια ὀγδοήχοντα χρεωστούμενα τῷ Ἰσοὺφ Χασεχῇ καὶ ἑξα- 

χόσια εἰς μετρητά. Κατὰ νοέμόριον, ὑπόμνημα ᾿Αμασείας Γε- 

ρασίμου. Κατὰ νοέμώριον, ὑπόμνημα Πωγωνιανῆς ἀρχιεπισχό- 

που Νεχταρίου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος Δανιήλ. Κατὰ δεκέμ- 

ὅριον, ὑπόμνημα μητροπολίτου Εὐχαΐτων Ἰαχώῤου ἐπὶ ψιλῷ 

ὀνόματι. 

Παρθένιος Γ΄. --- 1657, ἰνδ. ι, κατὰ μάρτιον, ὑπόμνημα 

Θηδῶν Ἰεζεκιήλ, ἀντὶ τοῦ προεδρικῶς ἐχεῖ ὄντος πρῴην Σάμου 

Παρθενίου. (ἄνευ ἡμερομηνίας), ὑπόμνημα Παροναξίας Μακαρίου, 

ἀντὶ τοῦ καθαιρεθέντος Νικοδήμου. 

Γαδριὴλ Β΄, -- 1657, ἰνδ. ι΄, κατ᾽ ἀπρίλιον ὑπόμνημα 

πατριαρχείας τοῦ Γάνου καὶ Χώρας Γαδριήλ, μετὰ τὸν θάνα- 

τὸν τοῦ Πχοθενίου τὸν χατά τινα τρόπον τῆς θείας προνοίας 

ἀπόχρυφον (1). Κατ᾽ ἀπρίλιον, ὑπόμνημα Νικαίας Ναθαναήλ, 

ἀντὶ τοῦ εἰς Μπογδανίαν ἀπελθόντος χαὶ μείναντος. 

Παρθένιος Δ΄. -- 1607, ἰνδ. «,, μαΐου ὑπόμνημα τῆς πα- 

τριαρχείας Παρθενίου ἀπὸ Προύσης, ἀντὶ τοῦ ἀδίχῳ θανάτῳ κατα- 

διχασθέντος Παρθενίου, ἀκύρου λογιζομένης τῆς τοῦ Γαόριὴλ ὑε- 

ταθέσεως εἰς τὸν πατριαρχιχὸν θρόνον. Κατ᾽ ἰούνιον, καθαίρεσις 

τοῦ Θηδῶν Παρθενίου χαὶ ἐπικύρωσις τοῦ Θηθῶν Ἰεζεχιήλ. 

Κατ' ἰούνιον, ὑπόμνημα Νέων Πατρῶν ᾿Αθανασίου, πρῴην ᾿Ελασ- 

σῶνος καὶ Δομενίκου, ἀντὶ τοῦ καθαιρεθέντος ᾿Ιωάσαφ. Καὶ 

ἰούλιον, ὑπόμνημα Χίου Γερασίμου ἀπὸ Ἰόππης, ἀντὶ τοῦ χκα- 

θαιρεθέντος Νεοφύτου. Κατ᾽ ἰούλιου, ὑπόμνημα Βάρνης Δανιὴλ᾽ 

πρῴην Πωγωνιανῆς, ἀντὶ τοῦ καταλιπόντος τὴν ἐπαρχίαν χαὶ 

(1) '᾿Ἐχρεμάσθη τῷ σαδδάτῳ τοῦ Λαζάρου. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. 38 



594 ΠΑΓΦΊΑΡᾺΑΝΤΩς Αἴ ΒΤ ΤΡ ἀρπλς 

-»" 

εἰς ἀλλοδχποὺς τόπους ἀπελθόντος χαὶ διὰ ταῦτα χαθαιρεθέν- 

τος ὁμωνύμου Δανιήλ. Κατ᾽ ἰούλιον, σιγίλλιον, περὶ τοῦ ἐν ᾿Ὰ- 

δριχνουπόλει ἁγίου Στεφάνου ἔετυχιου τῆς Λαύρας. 

Πυρθένιος Δ΄. -- 1657, ἰνδι τα΄, χατὰ σεπτέ μόριον, ὑ- 

πόμνημα Νικαίας Φιλοθέου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Ναθαναήλ. 

Παρθένιος Δ΄. --- 1608, ἰνδ. ια΄, χατὰ μάϊον, σιγίλλιον 

τῆς ἐν Τριγλίᾳ μονῆς Ιωέννου τοῦ Θεολόγου τῆς ἐπονομαζο- 

μένης Πελεκητῆς. Ἰουνίου 20, ὑπόμνημα Βάρνης Νικοδήμου, 

ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος Δανιήλ. 

Πχρθένιος Δ΄. ---- 1608, ἰνδ. νοεμόρίου 23, ὑπόμνη- 

μα Τορνόθου Γερχοίμου, ἀντὶ τοῦ φοβρτο Διονυσίου. (ἄνευ 

ἡμερομηνίαε), χαθαίοεσ ἰς τοῦ Προύσης Μελετίου. Πυραίτησιξ - 

Χίου Γερασίμου διὰ τὰ χρέη, ἐπὶ συμφωνίχ τοῦ ἀναλαθεῖν αὐτὰ 

τὸν διάδοχον. ἴ 

Παρθένιος Δ΄, --- 1659, ἰνδ. τ6΄, μαρτίου 26, ὑπόμνημα 

Νιουμδηδδίας Τιμοθέου, ἀντὶ τοῦ παρχιτηθέντος Κυρίλλου. Μαρ- 

τίου 80, ὑπόμνημα Χίου Θεοφάνους ἀπὸ ᾿Αρχαδίας, ἀντὶ τοῦ 

παραιτηθέντος Γερασίμου. Κατ᾽ ἀπρίλιον, ὑπόμνημα Μελενίχου 

Γρηγορίου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος Θεοφάνους. Αὐγούστου 11, 

τόμος συνοδιχὸς περὶ τοῦ μὴ συγχωρεῖσθαι τοὺς ποινῇ ὑπο- 

Οληθέντας ἀρχιερεῖς ὑπὸ μόνου τοῦ πατριάρχου, ἀλλὰ χαὶ τῇ 

συναινέσει τῶν ἐνδημούντων ἀρχιερέων. 

Παρθένιος Δ΄. --- 1609, ἰνδ. ιγ΄. κατ᾽ ὀκτώόριον, ἀθώω- 

σις τοῦ ποτὲ Νονεμόχσία: ΛΑχυρεντίου, προχαθαιρεθέντος διά 

τῶδ πταίσματα. - κατ᾽ ὀχτώθριον, χαθαίρεσις Εὐρίπου Καρα- 

Γρηγορίου. ᾿Οχτωδρίου 16, ὑπόμνημα Εὐρίπου Λαυρεντίου 

πρῴην Μονεμόχοίας, ἀντὶ τοῦ καθαιρεθέντος χαρα-Γρηγορίου, τοῦ 

Καρα-διαχόνου ἐπ τικεχλημένου. ἀρ ἐμιθθϊου 24, ὑπόμνημα Τρα- 

πεζοῦντος Φιλοθέου ἀπὸ ᾿Αγαθουπόλεως, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος 

Λαυρεντίου. Κατὰ δεκέμόριον, τόμος περὶ ἐξαρτήσεως τῆς ἐπι- 

σχοπῆς ᾿Αγαθουπόλεὼς ἀπὸ τῆς μητροπόλεως ᾿Αδριχνουπόλεως. 
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Παρθένιος Δ΄. --« 1660, ἰνδ. ιγ΄, ἰχνουχρίου 7, ὑπόμνημα 

Α᾽γαθουπόλεως ἐπισκόπου Μαχαρίου, ἀντὶ τοῦ προθιθασθέντος 

εἰς Τραπεζοῦντα Φιλοθέου. Κατὰ ἰχνουάριον, σιγίλλιον περὶ 

τῆς. ὑποταγῆς τῆς ἐπισχοπῆς Χαλὸὴείας τῇ υἱπητροπόλει Τραπε- 

ζοῦντος. Φεῦδρουαρίου 21, παρχίτησις τοῦ Νέων Πατρῶν ᾿Αθα- 

νασίου, ἐπὶ τῇ συνθήχῃ τοῦ ἀναδέξασθαι τὸν διαδεξόμενον αὐ- 

τὸν καὶ τὰ χρέη αὐτοῦ. Κατὰ μάρτιον, ὑπόμνημα Βιδύνης 

Φιλοθέου, ἀντὶ τοῦ καδαιρεθέντος Σωφρονίου. Κατὰ μαάϊον, 
“- τ “Ὁ ,ὔ - » ᾽ ι “ » Α 

περὶ τοῦ παρεχχλησίου τοῦ ἐπιλεγομένου Φλωρὶ τοῦ ἐγγὺς τῷ 
ε ΄ 

ἁγίῳ Στεφάνῳ, ἀφιερωθέντος ὑπὸ τοῦ χυρίτση Χρυσογόνου, χαὶ 

τῆς ἐν αὐτῷ χατ᾽ ἔτος τελουμένης πανηγύρεως. Κατ᾽ αὔγου- 

στον, χαθαίρεσις Προικονήσου Ἵερξμίου. ᾿ ᾿πόυνημα Προιχονύή- 

σου Γερασίμου. Δεχεμώρίου 16, ὑπόμνημα Σωζουπόλεως Θεο- 

χλήτου. 

(Διονύσιος Γ΄. --- 1661, ἰνδ. ιδ΄, ἰχνουχρίου 2, ὑπόμνημα 

ἐκλογῆς τοῦ ἹἹεροσολύμων Νεχταρίου, μετὰ τὸν θάνατον τοῦ 

Παϊσίου. Μαΐου 9, ὑπόμνημα Μελενίχου Σιλθέστρου, ἀντὶ τοῦ 

παραιτηθέντος γέροντος Γρηγορίου. ᾿Ιουνίου ὦ, ὑπόμνημα Σά- 

μου ἀρχιεπισκόπου Νεοφύτου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Κορνηλίου. 

Κατ ἰούνιον, ὑπόμνημα Λήμνου ἸΙωχχείμ.. (1) 

Παρθένιος Δ΄ τὸ β΄. --ο 1661, ἰνδ. ιδ΄, αὐγούστου 14, 

ὑπόμνημα Τζίας χαὶ Θερμίων Γρηγορίου. 

Παρθένιος Δ΄ τὸ β΄. --α- 1661, ἰνδ. ι ε΄, κχτὰ σεπτέμόριον, 

ὑπόμνημα Πισειδίχς ᾿Ιωαχεὶμ. πρῴην Λήμνου. Νοεμόρίου Ὡ: 

ὑπόμνημα Λήμνου Φιλοθέου, ἀντὶ τοῦ μετατεθέντος εἰς Πι- 

σείδιαν ᾿Ιωαχείμ.. 

Παρθένιος Δ' τὸ β΄. -- 1662, ἰνδ, ει ε΄, χατὰ φεθρουάριον, 

ὡπόμνημα ΜΝηδείχς Δανιήλ, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος. 

Διονύσιος Γ΄ τὸ β΄. - 1662, ἰνὸ. ιε΄, κατ᾽ ἰούνιον, ὑπό- 

ΠΑ εύξτ. ὄ ῦ (1) Δὲν μνημονεύεται τὸ ὄγομχ τοῦ πατριαρχεύοντος. 
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νῆμα πατριαρχείας Διονυσίου ἀπὸ Λαρίσσης, μετὰ τὴν πα- 

ραίτησιν τοῦ Παρθενίου. ᾿Ιουλίου 12, ὑπόμνημα Νιχαίας Δα- 

μασχηνοῦ. ᾿Ιουλίου 24, ὑπόμνημα ᾿Αγχιάλου Καλλίστου, ἀντὲ 

τοῦ ἀποθανόντος Ἰωακείμ. Αὐγούστου 9, ὑπόμνημα Λαρίσσης 

Διονυσίου, ἀντὶ τοῦ μετατεθέντος εἰς τὸν πατριαρχιχὸν θρόνον 

Διονυσίου. Κατ αὔγουστον, χαθαίρεσις Χίου Θεοφάνους. Κα- 

τ αὔγουστον, ὑποσχετικὸν τοῦ πρῴην ᾿Αχριδῶν.... προεδρι- 

χῶς διορισθέντος εἰς Χίον. Κατ' αὐγουστον, ὑπόσχεσις Καρπά- 

θου ᾿Αθανασίου τοῦ πληροῦν ἐτησίως τὰ τῆς ἀποχοπῆς λόγῳ 

συγκαταθάσεως ὡρισμένα ἄσπρα δέχα χιλιάδας, χαὶ τὸ βασι- 

λιχὸν χαράτσιον. 

Διονύσιος ἔ" τὸ β΄. -“ 1662, ἰνδ. α΄, κατ᾽ ὀχτώδριον, 

ὑπόμνημα ἀφιερώσεως δύο προυντζίνων μανουχλίων εἰς τὸν πα- 

τριαρχικὸν ναὸν ὑπὸ τοῦ πατριάρχου Διονυσίου. 

Διονύσιος Γ΄ τὸ β΄. - 1668, ἰνδ. β΄, κατ' ὀχτώθριον, 

ὑπόμνημα Σελευχείας Ματθαίου. Κατὰ δεχέμοριον πρᾶξις περὲ 

ἑνώσεως τῶν Ζιχνῶν μετὰ Δράμας. Δεχεμθρίου 6, ὑπόμνημα 

Ζιχνῶν καὶ Δράμας Γερμανοῦ. (ἄνευ ἡμερομηνίας ) γράμμα διο- 

ρίζον τὰ δικαιώματα τοῦ ἐπισχόπου Ραιδεστοῦ χαὶ Πανίου 

Αἰθανασίου. Τόμος ζητημάτων τινῶν ἀναγχαίων, ὧν αἱ λύσεις 

ἐγένοντο παρὰ τῶν τεσσάρων πατριχρχῶν Κωνσταντινουπόλεως 

Διονυσίου, Παϊσίου ᾿Αλεξανδρείας, Μαχαρίου ᾿Αντιοχείας, καὲ 

Νεχταρίου “Ἱεροσολύμων, καὶ ἐξεδόθησαν δοχιμασθεῖσαι κατὰ 

τοὺς ὅρους καὶ κανόνας τῆς ἀνατολικῆς ἐχχλησίας, ἐν εἴδει: ἐ- 

ρωτήσεως χαὶ ἀποχρίσεως. () 

Διονύσιος Τ΄ τὸ β΄. -α 1664, ἰνδι β΄, ἀπριλίου 22, πα- 

ραίτησις Χίου Θεοφάνους μετὰ Ἰγνάτιον. 

Διονύσιος 1" τὸ β΄. --οὶ 1664, ἰνδ. γί, κατὰ σεπτέμριον, 

σιγίλλιον χορηγοῦν τὸ Τομαρόῤον τῇ μητροπόλει Προϊλάθου ἊΝ 

(1) Καταλαμδάνει τὰς σελίδας 351-858 τοῦ χώδηχος. 
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(ἄνευ ἡμερομηνίας χαὶ ἰνδικτιῶνος) σιγίλλιον περὶ ἑνώσεως 

τῶν σταυροπηγιαχῶν χωρίων Δίοραις χαὶ Μεσοποτάμου, μετὰ 

τῆς ἐπισχοπῆς Χιμάρας. 

Διονύσιος Γ΄ τὸ β΄. -- 166, ἰνὸ. γ΄, κατὰ μάϊον, σιγίλ- 

λιον περὶ ἀφιερώσεως τοῦ ἐν ᾿Ατταλείᾳ ναοῦ τῶν ἁγίων Θεο- 

δώρων χαὶ τόπου τῷ παναγίῳ Τάφῳ ὑπὸ τοῦ Χοτζὰ Βασίλη. 

Κατ᾽ ἰούνιον, ὑπόσχεσις τοῦ χειροτονηθέντος Καρπάθου Λεον- 

τίου περὶ τοῦ πληροῦν τὴν ὁρισθεῖσαν κατὰ συγχατάθασιν ἀ- 

ποχοπὴν ἄσπρων ἑπτὰ χιλιάδων χαὶ τοῦ χαρατσίου. Κατ᾽ ἐ- 

ούλιον σιγίλλιον τῆς ἐν Πάτραις μονῆς τῆς Θεοτόχου τοῦ 

Γηροχομείου. 

Παρθένιος Δ' τὸ γ΄. --- 1666, ἰνδ. δ΄, κατὰ νοέμόριον, 

γράμμα τοῦ πχτριάρχου ΠΙχρθενίου περὶ τῆς πατριαρχιχῆς ζη- 

τίας. Κατὰ νοέμόριον περὶ ἐξώσεως τοῦ ᾿Αλεξανδρείας Παϊσίου, 

ὡς εἰς Ρωσσίαν ἀπελθόντος χρύφα τῆς βασιλείας. Κατὰ γοέμ- 

ὅριον, πρᾶξις καθαιρέσεως τοῦ Ναυπλίου χαὶ ἴΑργους Θεο- 

φάνους. 

᾿ Παρθένιος Δ΄ τὸ γ΄, --- 1666. ἰνδ. δ΄, κατ᾽ ἰανουάριον, 

χαθαίρεσις ἸἸωχννίνων Καλλινίχου. (ἄνευ ἡμερομηνίας χαὶ ἰν- 

δικτιῶνος) σιγίλλιον περὶ ἑνώσεως τῆς μητροπόλεως Καφᾶ καὶ 

Φούλων μετὰ τῆς ᾿Αμασείας. Καθαίρεσις Θηδῶν Ἰεζεκιήλ. 

Καθαίρεσις Σάμου Νεοφύτου. Καθαίρεσις ΓΑνδρου Αὐξεντίου. 

Σιγίλλιον σταυροπηγίου τοῦ ἐν τῇ πατριαρχικῇ νήσῳ τοῦ ᾿Α- 

Ὑίου Εὐστρατίου μονυδρίου τῆς Μεταμορφώσεως χαλουμένου 

Φωτεινόν. 

Παρθένιος Δ΄ τὸ γ΄. --- 1667, ἰνδ. ε΄, μαΐου 10, παραί- 

τῆσις τοῦ Μελενίκου, διὰ τὰ πολλὰ χρέη. Κατὰ μάϊον, κα- 

θαίρεσις Παροναξίας Μακαρίου. Ἰουνίου ὅ, ὑπόμνημα Ιχρονα- 

ξίας Θεοφάνους, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος Μακαρίου. 
ὔ 

Μεθόδιος Γ΄. --- 1668, ἰνδ. ς΄, ἰανουαρίου ὅ, ὑπόμνημα 
Α ᾿ Μ 

πατριαρχείας τοῦ ἀπὸ Ἡρακλείας Μεθοδίου, μετὰ τὴν ἔξωσιν 
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τοῦ Παρθενίου χαὶ τὴν ἀπόχρουσιν τοῦ Κλήμεντος Ἰκονίου. 

(ἄνευ ἡμερομηνίας), περὶ τῆς ἀφο τῶν Σιναϊτῶν. 

Μεθόδιος Γ΄. --- 1668, ἰνὸ. ζ΄, χχτὰ νοέμύριον, ὑπόμνημα 

Κορίνθου Καλλίστου. 

Μεθόδιος Γ΄. -- 1669, ἰνὸδ. ζ΄, ἰανουαρίου 29, ὑπόμνημα 

Ι'εροσολύμων Δοσιθέου διαδεξαμένου τὸν παραιτηθέντα Νεχτά- 

ρίον. Κατὰ υάϊον 4 πρᾶξις ἘΥΜΎΡΕ περὶ παύσεως τοῦ Καρπά- 

θου ᾿Αθανασίου, διὰ τὸ γῆρας. 

Μεθόδιος Γ΄. -- 1669, ἰνδ. η΄, κατὰ σεπτέμόριον, καθαί- 

ρέσις τοῦ Ναυπλίου χαὶ ΓΑργους Γερασίμου. 

Μεθόδιος Γ΄. --- 1670, ἰνδ. ἡ, σίου 18, τοῦ μεγάλου 

θεολόγου ἹἹλαρίωνος (Κιγάλα;) ὁμολογία τῆς ἑχυτοῦ πίστεως. 

Μεθόδιος Γ΄. --- 1670, ἰνδ. θ΄, κατὰ δεχέμόριον, πρᾶξις 

περὶ ἀντιχαταστάσεως τοῦ μανέντος μητροπ τολίτου Βιδύνης Αχυ- 

ρεντίου. 

Παρθένιος Δ΄ τὸ δ΄. --- 1671, ἰνδ. θ΄, ὑπόμνημα Θεσσα- 

λονίχης ᾿Αναστασίου, ἀντὶ τοῦ προε εδριχῶς τέως χατέχοντος 

αὐτὴν πατριάρχου Διονυσίου. ᾿Απριλίου 7, ὑπόμνημα Χαλχη- 

δόνος Ἱερεμίου. (ἄνευ ἡμερομηνίας), χαθαίρεσις Εὐρίπου ΤρῊΞ 

γορίου. 

Διονύσιος Γ΄ τὸ γ΄. --- 167], ἱνὸ ὦ νοεμύόρίου 8, ὑπόμνημα 

πατριάρχου Διονυσίου ἀπὸ Λαρίσσης, ἀντὶ τοῦ ἐξωσθέντος καὶ 

χαθαιρεθέντος Παρθενίου. Κατὰ δεκέμόριον, καθαίρεσις Βιζύης 

Δανιήλ. 

Διονύσιος Γ΄ τὸ γ΄. -- 1672, ἰνδ, (, κατὰ ἰχνουόρ. ἔχθεδις 

τῆς ὁμολογίας τῆς ἀνατολικῆς ἐωαηθίς ἐν εἴδει ἀπαντήσεως. 

Κατὰ ἰανουόριον, καθαίρεσις Γάνου καὶ Χώρας Χριστοφόρου. 

Κατ ἰούλιον, σιγίλλιον τοῦ ἐν Κρήτῃ μοναστηρίου τοῦ ἁγίου 

Ματθαίου, ὅπ τερ ἐξαγοράσας ὃ διερμηνεὺς Παναγιώτης {6 

σιος) ἐν Χάνδακι ἀφιέρωσε τῷ Σινᾷ. Αὐγούστου 28, ἀναφορὰ 

τῶν ᾿Αντιοχέων περὶ τοῦ θανάτου τοῦ ᾿Αντιοχείας Μαχαρίου. 
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Διονύσιος Γ΄ τὸ γ΄. --α 1672, ἰνδ. τα΄, χατὰ σεπτέμοριον, ἀ- 

ποχοαταστατιχὸν ἑπτὰ ἐῶντα ἐπιτρόπων τοῦ χατὰ τὸν Μαυρο- 

μύλον μοναστηρίου τῆς Θεοτόχου. Κατ ὀχτώθδριον, ἀφιέρωσις 

εἰς τὸν πατριαρχιχὸν νχὺν τῶν ἐτησίων σταυροπηγίων τινῶν. 

Κατὰ νοέμόριον, πρᾶξις συνοδικὴ περὶ χαθαιρέσεως τοῦ ἐπιθά- 

του Κυρίλλου ᾿Αντιοχείας. Κατὰ ν οέμόριον, ὑπόμνημα ᾿Αντιο- 

χείας Νεοφύτου ἀπὸ Χαμᾶς. Κατὰ δεχέμόριον, ἀθώωσις τοῦ 

Κύπρου Νικηφόρου, ὡς χοινωνήσαντος τῷ χαθηρημένῳ Παρθενίῳ 

πρῴην Κωνσταντινουπόλεως. Κατὰ δεχέμόριον, σιγίλλιον περὶ ἐ- 

λευθερίας τοῦ ἐν Κύπρῳ σταυροπηγιαχοῦ μοναστηρίου τοῦ Κύχου. 
4.3. 

Διονύσιος Γ΄. τὸ γ΄. -- 1619, ἰνὸ. τα΄, χατ᾽ ἰούνιον, σιγίλ- 

λιον ἐπιχυρωτιχὸν τοῦ ἜΑ ΚΆΣΙΟΝ τοῦ ἐν ᾿Ατταλεία νχοῦ τῶν 

ἁγίων Θεοδώρων τοῦ Χοτζᾷὰ Βασίλη. Κατ᾽ ἰούλιον, τόμος συ- 

νοδιχὸς χατὰ τῶν ἐπιύχτῶν τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου. Κατ᾽ ἰού- 

λιον, χαθχίρεσις τοῦ Παροναξίας Μελετίου. 

Γεράσιμος Β΄. --α 1673, ἰνδ. τ α΄, κατ᾽ αὔγουστον, καθαί- 

ρξσις τοῦ πατριάρχου Διονυσίου τοῦ ἐπ νομαζομένου Σὲρ-ὀγλὰν 

καὶ Παρδαλοῦ. Αὐγούστου 14, ὑπόμνημα πατριαρχείας τοῦ 

Τορνόθου Γερασίμου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος χαὶ ἐξωσθέντος 

Διονυσίου. Αὐγούστου 10, ὑπόμνημα Τορνόθου Ἰεζεχιήλ, ἀντὶ 
» 

τοῦ προαχθέντος εἰς τὸν πατριαρχικὸν θρόνον Γερασίμου. Κα- 

τ᾿ αὔγουστον, ὑπόμνημα Γοτθίας Μεθοδίου, ἀντὲ τοῦ ἀποθα- 

νόντος Δαυΐδ. 

Γεράσιμος Β΄. -- 1679, ἰνδ. ιβ΄. σεπτεμορίου 11, ὑπό- 

μνημα Δέρκων χαὶ Νεοχωρίου Μαχαρίου, ἀντὶ τοῦ παραιτὴ- 

θέντος Χρυσάνθου. Σεπτεμόρίου 26, ὑπόμνημα ἔτ ε αξε Κπος 

Λαυρεντίου ἐπισχόπου τοῦ ᾿Αδριανουπόλεως Νεοφύτου, ἀντὶ τοῦ 
Φ. 5 

μετατεθέντος εἰς τὴν μητρόπ πολιν Δέρχων Μαχαρίου. Κατ ο- 

χτώόριον, παραίτησις τοῦ Φιλίππων καὶ Δράμας Γερμανοῦ. ἀε- 

χεμύρίου 21, ὑπόμνημα Πισειδίας Κυρίλλου, ἀντὶ τοῦ παραι- 

τηθέντος Παϊσίου. 
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Γεράτιμος Β΄. -αο 1674, ἰνδ. ιβ΄, μαρτίου 18, ὑπόμνημα 

Φιλίππων χαὶ Δράμας, Ζιχνῶν χαὶ Νευροχόπου Νεοφύτου, ἀντὶ 

τοῦ παραιτηθέντος Γερμανοῦ. Μαρτίου 14, ὑπόμνημα Βιζύης 

Γερασίμου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Κοσμᾶ. Κατὰ μάρτιον, χα- 

θαίρεσις Δρύστρας Μακαρίου δι᾿ ἀποστασίαν τῆς ἐχκλησίας. 

Μαρτίου 21, ὑπόμνημα Δρύστρας Διονυσίου. (ἄνευ ἡμερομη- 

νίας) καθαίρεσις Παλαιῶν ἸΙατρῶν Δανιήλ. ᾿Απριλίου 1, ὑπό- 

μνῆμα Παλαιῶν Πατρῶν Παρθενίου, ἀντὶ τοῦ καθαιρεθέντος 

Δανιήλ. Κατ᾽ ἰούλιον, χαθαίρεσις Λαχεδαιμονίας Θεοδωρήτου. 

Τουλίου 14, ὑπόμνημα Λαχκεδαιμονίας Κυρίλλου, ἀντὶ τοῦ κα- 

θαιρεθέντος Θεοδωρήτου. Ἰουλίου 24, ὑπόμνημα μητροπολίτου 

Εὐχαΐτων Ἰωσήφ, ἀντὶ τοῦ μετατεθέντος εἰς τὴν μητρόπολιν 

ΠΠχλαιῶν Πατρῶν Παρθενίου. Αὐγούστου Ὁ, ὑπόμνημα Βάρνης 

Μαχαρίου, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Μητροφάνους. Κατ᾽ αὔγου- 

στον, ὑπόμνημα ἀρχιεπισχόπου Καρπάθου Μαχαρίου, ἀντὲ τοῦ 

ἀποθανόντος Λεοντίου. 

Ρεράσιμος ΄. - 1674, ἰνδ. ιγ΄, κατ᾽ ὀκτώύριον, χαθαί- : 

ρεσις Καισαρείας Καππαδοχίας Γρηγορίου. ᾿οχτωθρίου ὕ, ὑπό- 

μνῆμα Καισαρείας Γερμανοῦ. Κατ᾽ ὀκτώόριον, ὑπόμνημα Λαχε- 

δαιμονίας Ἰωάσαφ, ἀντὶ τοῦ χυθαιρεθέντος Θεοδωρήτου. 

Παρθένιος Δ' τὸ ε΄. --- 1670, ἰνδ. ιγ΄. Κατὰ μάρτιον, β 

ἀθώωσις τοῦ πρῴην ἀρχιεπισκόπου Τζίας χαὶ Θερμίων Γέερμα- 

νοῦ, ἐπὶ τὸ ἀναλαύεῖν τὴν προεδρικῶς δοθεῖσαν ἀρχιεπισχοπὴν 

τῷ ἀποδιώσαντι πατριάρχῃ ἸἸωαννικίῳ. ᾿Απριλίου 19, ὑπόμνη- 

μα ἐπισκόπου Σχύρου τῆς μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν εἰς τὸν Με- 

θόδιον, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Θεοδοσίου. ᾿Απριλίου 29, ὑπό- 

υνημα ἐπισχόπου Μυοιοφύτου Θεοδοσίου, ἀντὶ τοῦ φυγόντος 

Νεοφύτου. Κατ' ἀπρίλιον, ὑπόμνημα Λευκάδος χαὶ ᾿Αγίας Μαύ- 

ρᾳς Θεοκλήτου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος φυγάδος Εὐθυμίου. 

Κατὰ μάϊον, σιγίλλιον περὶ τοῦ ἐν Μήλῳ μοναστηρίου, τοῦ 

Νιχολέζη Χρυσούλα, σταυροπηγίου (εγονότος. Κατὰ μάϊον, σι- 
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Υίλλιον περὶ τοῦ ἐν ἹἹεραπέτρᾳ τῆς Κρήτης Σιναϊτικοῦ μετο- 

χίου τοῦ Ταξιάρχου, τοῦ ἀφιερωθέντος ὑπὸ τοῦ ἱερέως ᾿Αθα- 

γασίου Καραδέλα τοῦ Μανουήλ, ὡς χληρονομιχκοῦ χτήματος. 

Κατὰ μάϊον, πεοὶ σταυροπηγιαχῆς ἐλευθερίας τοῦ μοναστηρίου 

τῶν Ἰθήρων. ᾿Ιουνίου 19, ὑπόμνημα ἐπισχόπου Ταλαντίου 

Μητροφάνους, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος διαχαρίου. Κατὰ ἰούνιον, 

σιγίλλιον περὶ σταυροπηγιαχῆῇῆς ἐλευθερίας τοῦ ἐν τῇ χώρᾳ 

Τριγλίας μοναστηρίου τῶν Πχτέρων τοὺ ὀνομαζομένου δηδι- 

χίου. ᾿Ιουλίου 9, ὑπόμνημα Μηδείας Λαυρεντίου, ἀντὶ τοῦ ἀ- 

ποθανύόντος Δανιήλ. Κατ᾽ ἰούλιον, σιγίλλιον περὶ τῆς ἐν Χίῳ 

Νέας Μονῆς τοῦ ἁγίου Γεωργίου. Αὐγούστου 12, ὑπόμνημα 

ἐπισκόπου Μετρῶν καὶ ᾿Απύρων Ραφαήλ, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόν- 

τος Τιμοθέου. 

Παρθένιος Δ΄ τὸ ε΄. --- 1670, ἰνδ. ιδ΄, κατ᾽ ὀχτώόριον, 

γράμμα εὐεργετήριον τῶν ἐξαρχιῶν ᾿Ορφανίου χαὶ Κχοθάλας 

τῷ πρῴην Δράμας Τερμανῷ. 

Παρθένιος Δ΄ τὸ ε΄. ---- 1670, ἰνδ. ιδ΄, ἰανουαρίου 28, 

ὑπόμνημα Πισειδίας Λεοντίου, ἀντὲ τοῦ ἀποθανόντος Κυρίλλου. 

Φεθρουχρίου 1, ὑπόμνημα Νικαίας Σωφρονίου, ἀντὶ τοῦ παραι- 

τηθέντος Δαμασχηνοῦ. Κατ' ἀπρίλιον, σιγίλλιον περὶ τοῦ ἐν 

Κρήτῃ μοναστηρίου ὃ ᾿Εσταυρωβένος ἐν τῷ χαλουμένῳ Αὐ- 

λοποτάμῳ χατὰ τὴν τοποθεσίαν βόσακα, καὶ τοῦ ἐν Χαλέπᾳ 

μετοχίου αὐτοῦ ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Μαΐου 20, 

ὑπόμνημα Βιδύνης Ῥιμοθέου, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος Δανιὴλ 

χαὶ μεταθάντος εἰς τὴν πρώτην αὐτοῦ ἐπαρχίαν Σοφίας. Κατὰ 

μάϊον, ὑπόμνημα Χίου Γρηγορίου, ἀντὶ τοῦ προεδρικῶς. διορι- 

σθέντος, μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Νεοφύτου, πρῴην Κωνσταντι- 

νουπόλεως Γερχσίμου μετακινηθέντος ἄλλοθι. Κατὰ μαάϊον, κα- 

θαίρεσις τοῦ Καισαρείας Γερμανοῦ τοῦ ἐπὶ πατριάρχου Γερασί- 

μου ἐξώσαντος τὸν νόμιμιον ἀρχιερέα Τρηγόριον. Κατ᾽ ἰούνιον, 

σιγίλχιον τῆς μονῆς Φανερωμένης καλουμένης Τετόρνης ἐν τῇ 



ἈΑΥ Ἀὴ 

ΘΟ ΠΑΤΡΤΆΑΡΧΙΙἊΚ ΒΥ ΤΆ ΡΙΩΑΣ 

ἐπαρχίᾳ Λίτοᾶς χαὶ ᾿Αγράφων, ἐν Μπενιχνίτων ὁρίοι:, πλησίον 

τοῦ Λευχοποτάμου, μετὰ τοῦ μετοχίου αὐτῆς 

Διονύσιος Δ΄. -α 1676, ἰνδ. ιε΄, κατ᾽ αὔγουστον, γράμ- 
: ὌΝ 

3 

μ πὸ" Ὁ - ,. 4 ΣΝ χα 5 . ᾿Ξ μὰ εὐεργετήριον τῷ μεγάλῳ ἐταιρειἀρχὴ Δημητρίῳ, ἐπὶ τῷ 
' ᾿ ῃ 

ἐξ: 69 ἂν Ζευῶς Α σας Δ δε ἘΞ, ἀν ΗΠ 

νέμεσθαι ἐφ ὅρου ζωῆς τὴν ἐζαρχιχὴν δεσποτείαν χαὶ τὰ 
᾽ “ , 

ἐτήσια τῶν χατὰ τὴν Πελοπόννησον σταυροπηγίων μοναστη- 

ρίων. Κατ' αὔγουστον, ὑποσχς ςτιχὺν τοῦ ᾿Αχριδῶν Μελετίου. 
, ᾿ 

Διονύσιος Δ΄. --- 1676, ἰνὸ. ιε΄, ἀρλκυέίαες. 90, γράμ- 

μα περὶ τετραγαμίας Βχσιλάχη Ρεΐζη τοῦ ξΣ τέριου ἐκ Θεσ- 

σαλονίχης. Κατὰ σξπτέμόριον, γράμμα εὐεργετιχὸν τῆς ἐλεη- 

ατ 
, “- ἮΝ» ᾽ 

μοσύνης τῶν μουμτζίδων εἰς τὰς φυλαχάς. Κατὰ σεπτέμ.-. 
- - 

όριον, σιγίλλιον τῆς ἐν Φιλιππουπόλει μονῆς τῆς ἁγίας Πα- 
“ ᾽ ,ὔ -“ ,ὔ ,ὔ ᾽ ν 

ρχσχευῆς γνλαρθο τῷ ΠΟΝΑΌΜΤ Διονυσίου εἰς Αθωνα. 

Οἰ᾽χτωύρίου 24, ὑπόμνημα τῶν ἀρχιερέων τοῦ χλίματος ᾿Αχρι- 

δῶν εἰς τὸν ἼΝΝ πιγίς Μελέτιον. Κατ᾽ ὀχτώθρ: ν, τόμος 

συνοδιχὸς περ ὶ διορισ σμο ῦ τεσσάρων ἀρχι ἱερέων ἐπιτρόπων τοῦ 
Ψη 

χοινοῦ. Κατ ὀχτώοριον σιγίλλιον τῆς ἀφιερώσεως τοῦ ἐν Μολ- 

δαδίᾳ μοναστηρίου τοῦ Κάσινου τῷ Παν. Τάφῳ. Κατ ὀχτώ- 

ὅριον, σημείωσις τοῦ πατριάρχου. Διονυσίου ἀναιρετικὴ τῆς ἐπὶ 

Γερχσίμου γενομένης καθα! ἡμας, εως αὐτοῦ. (ἄνευ ἡμερομηνίας), 

χαθαίρεσις Φιλοθέου ἐπισχόπου Καλλιουπόλεως. Νοεμώρίου 920, 

ὑπόμνημα ἀρυϑν Ὑρι ̓Αθανασίου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος 

Φιλοθέου. Κατὰ περνος σιγίλλιον περὶ τοῦ ἐν ᾿Αθήναις 

μοναστηρίου τῶν ἁγίων ᾿Αναργύρων (1). Κατὰ νοέμόριον, σι- 
Ὁ 

ἔλλιον τοῦ ἐν τῇ ἐπισχοπῇ Σεοδίων γυνχιχείου μοναστηρίου ἶ ΐ Υ μ ῃ 

’ 

τῶν ἁγίων Θεοδώρων. 

Διονύσιος Δ΄. -α 1617, ἰνδι ιε΄, κατ᾽ ἰχνουάριον, ὑπο- 

σχετιχὸν τοὺ πρώην Κωνσταντινουπόλεως Παρθενίου, λαθόν- 

τος τὴν ᾿Αγχίαλον προεδριχῶς. Κατ ἰχνουάριον, ὑποσχετιχὸν 

-«Ὁ (1) Εδημοσιεύθη ὃπ' ἐμοῦ ἐν τῷ ᾿Αττικῷ “Ημερολογίῳ τοῦ ἔτους 1871]. 
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τοῦ πρῴην Κωνσταντινουπόλεως Γερασίμου λχθόντος ἐν ᾿Αδοια- 

γουπόλει ὑπόσχεσιν προεδρείας υἱᾶς ἐπαρχίας. Κατὰ ἀπε ἐν 

ριον, σιγίλλιον τοῦ ἐν θλαχίᾳ σταυροπηγίου Μαρτζινάλι. Κατὰ 

μάρτιον, συνοδιχὸν γράμμα δοθὲν τῷ κὺρ Γερασίμῳ πρῴην 

Κωνσταντινουπόλεως, διὰ τὴν προεδρείαν τῆς μητροπόλεως 

Αἰνδρου. Κατὰ μάρτιον, σιγΐίλλιον τοῦ ἐν ἔάλθωνι ναοῦ τῆς ἁ- 

γίας ᾿Αναστάσεως τοῦ ἐν ᾿Αρσανᾷ τοῦ Ρωσσιχοῦ μοναστηρίου. 

Κατὰ μάρτιον, σιγίλλιον περὶ τοῦ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Φαναρίου 

χαὶ Νεοχωρίου μοναστηρίου Κουμαριανά. Κατὰ μάϊον, σιγίλλιον 

περὶ τοῦ ἐν τῇ ἐπισκοπῇ Ὡλένης μοναστηρίου τῆς Παναγίας 

ἐν θέσει Γλαρέντζᾳ. ᾿Ιουλίου 10, τόμος συνοδιχὸς περὶ τοῦ μὴ 

χρύπτεσθαι τοὺς Το νι ἐν τῇ βασιλευούσῃ ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ 

καθ᾽ ἡμέραν ἐμφανίζ εσθαι τῷ πατριάρχῃ. Κατ᾽ ἰούλιον, σιγίλ-- 
« ΄, 

λιον περὶ τῆς ἐν ᾿Επιόάταις ἐχχλησίας τῆς ἁγίας Ποαρασχευῆς. 

Διονύσιος Δ΄. --οΜ 1677, ἰνδι α΄. (ἄνευ ἡμερομηνίας) κα- 

θχαίρεσις Νεοκαισαρείας Κυρίλλου. ᾿Οχτωόρίου 19 ὑπόμνημα 

Νεοχαισαρείας χαὶ Γαγγρῶν ᾿Αρσενίου, ἀντὶ τοῦ χαθαιρεθέντος 

Κυρίλλου. Κατὰ νοέμόριον, σιγίλλιον τοῦ ἐν Βουχουρεστίῳ 

μοναστηρίου τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων. 

Διονύσιος Δ΄. --ο 1678, ἰνδιχτ. α΄, κατὰ ἰανουάριον, σι- 

γΐίλλιον περὶ τοῦ ἐν Χίῳ μοναστηρίου τῶν ἁγίων Μηνᾶ, Βί- 

χτωρος χαὶ Αὐξεντίου. Κατὰ ἰανουάριον, χαθαίρεσις τοῦ Σοφίας 

Δανιήλ. Κατὰ ἰανουάριον, χαθαίρεσις Σίμνου Τιμοθέου. Μαρ- 

τίου 8, ὑπόμνημα τοῦ ἐπισχόπου Δημητριάδος ᾿Ιωαννιχίου, 

ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Διονυσίου, αἰτήσει χαὶ βουλῇ τοῦ μη- 

τροπολίτου Λαρίσσης Ἰχχώδου. 

Διονύσιος Δ΄. --- 1678, ἰνδιχτ. α΄, κατὰ μάϊον, χαθαί- 

βεσις Γερασίμου πατριάρχου τοῦ ἀπὸ Τορνόδου. Κατ᾽ ἰού- 

νιον, σιγίλλιον ἐπικυρωτιχὸν ὑπὲρ τῆς. ἐν Ὑμηττῷ τῶν ᾿Αθη- 

γῶν μονῆς τῆς Καισαριανῆς μετὰ τοῦ ἐν ᾿Αθήναις γυναιχείου 
Σ , “Ὁ , εἰ ον ,ὔ 7] “ » 

μοναστηρίου τῆς ΠΙχντανάσσης. Κατὶ ἰούνιον, σιγίλλιον τῆς. ἐν 
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Αὐἰθήναις μονῆς τῆς Πεντέλης (1). Κατ' ἰούλιον, γράμμα διορί- 

ζον ἔξαρχον τῆς χηρευούσης ἀρχιεπισχοπῆς Λευχάδος καὶ ᾿Α- 

γίας Μαύρας τὸν μοναχὸν ἀρνεθ ριον (Ζαμπέλιον ;) ἐκεῖθεν χα- 

ταγόμενον, ἐπὶ ἐτησίᾳ δόσει ἑκατὸν ηϑοσίων πρὸς τὴν ΜεΥ. 

ἐχχλησίαν εἰς ἀπόσόεσιν τῶν χρεωστουμένων τῷ Μουσταφᾷ- 

0)» μπεη. Κατ' ἰούλιον, πρᾶξις περὶ ἑνώσεως τῶν μητροπόλεων 

Γοτθίας καὶ Καφᾶ. 

.. πα 1678, ἰνδ. β΄, κατὰ σεπτέμόριον σιγίλλιον 

περὶ τοῦ ἐν Προιχονήσῳ μοναστηρίου τοῦ ἁγίου Ἑρμολάου. 

Κατὰ νοέμόριον, σιγίλλιον τοῦ ἐν Ἴμόρῳ μοναστηρίου τοῦ Κου- 

τλουμουπίου (2). 

᾿Ιάχωόος Α΄. -α 1680, ἰνδ. γ΄, ἀπριλίου 15, παραίτησις 
, ,ὕ 

τοῦ ἀρχιεπισχόπου Κασανδρείας Μελετίου ἐν Θεσσαλονίχῃ.. 

Γουνίου Ὅ, ὑπόμνημα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κασανδρείας Μελχι- 

σεδὲκ πρῴην ᾿Αρδαμερίου, ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος Μελετίου. 

Τουλίου 28, ὑπόμνημα Σοφίας Κυρίλλου πρῴην Φιλιππουπό- 

λεως, ἀντὶ τοῦ ἐξωσθέντος ὡς ἀδοχίμου Αὐξεντίου. 

Ἰάχωόος Α΄. --αο 1680, ἰνδ. δ΄, δεχεμδρίου 10, ὑπόμνημα 

ἐπισκόπου Προΐλάδας Νεχταρίου, ἀντὶ τοῦ φυγόντος εἰς Κρή- 

τὴν. Κατὰ δεχέμόριον, ὑπόμνημα Σάμου Δωροθέου, ἀντὶ τοῦ 

παραλυτικοῦ γενομένου Φιλαρέτου. 

Παρθένιος Δ΄ τὸ ς΄. --- 1684, χατ' ἰούλιον, ἐπιχκυρωτιχὸν 

τῆς ἑνώσεως τῆς ἐξαρχίας ᾿Ινέου μετὰ τῆς μητροπόλεως Νεο- 
7 

είας. χα! 
“Ὁ 

(1) ᾿Αμφότερα τὰ σιγίλλια ταῦτα ἐδημοσιεύθησαν ἐν τῷ ᾿Αττιχῷ 

Ημερολογίῳ (1811). 

(3) Παρασιωπᾶται τὸ ὄνομα τοῦ πατριαρχεύοντος (ἴσως ᾿Αθανα- 

σίου Δ΄. τοῦ ἀπὸ Ραιδεστοῦ). 



Θ. 

Κατάλογος τῶν ἀπὸ τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντι- 

νουπόλεως μέχρι τοῦ 1811 ἔτους ὑπὲρ τῆς χρι- 

στιανικῆῇῆς πίστεως μαρτυρησάντων (1). 

1492, ἰουνίου 9, μαρτύριον ἐν ᾿Ασπροχάστρῳ ("Αχχερμαν) 

Γωάννου τοῦ Τραπεζουντίου. ᾿ 

151, φεθρουαρίου 11, μαρτύριον ἐν Σοφίᾳ Γεωργίου τοῦ 

Σέρόου. 

1020, νοεμόρίου 1, μαρτύριον τοῦ ἐκ Καστορίας ᾿Ιχχώδου 

μετὰ τῶν δύω μαθητῶν αὐτοῦ ᾿Ιχχώδου διακόνου καὶ Διονυσίου 

μοναχοῦ. 

1026, ἀπριλίου 18, μαρτύριον τοῦ ἐξ ᾿Ιωαννίνων ᾿Ιωάννου. 

1ΌΦΥ, μαρτύριον τοῦ μοναχοῦ Μαχαρίου. 

1086, μαρτύριον τοῦ μοναχοῦ ᾿Ιωάσαφ. 

1544, μαρτύριον τοῦ ἐκ Γρανίτσας τῶν ᾿Αγράφων Μιχαὴλ 

τοῦ Μαυρουδῆ. 

1551, αὐγούστου 16, μαρτύριον Νιχοδήμου τοῦ ἐχ Με- 

τεώρων. 

1559, ἰουνίου 8, μαρτύριον τοῦ Θεοφάνους ἐν Κωνσταν- 

τινουπόλεως. 

1664, μαρτίου 19, μαρτύριον Δημητρίου Τορνάρα. 

(1) Τὰ μαρτύρια τούτων λεπτομερῶς ἐχτίθενται ἐν τῷ Νέῳ Μαρ- 

τυρολογίῳ (Βνετίησι 1799) καὶ τῷ Νέῳ Λειμωναρίῳ ([Ἐνετίησι 1819). 

Οὔχ ἧττον δὲ χαὶ ἕτερα τοιαῦτα εὕρηνται κατ ἰδίαν ἐχδεδομένα χαὶ 

ἀνέχδοτα, μὴ συμπεριλαμδανόμενα ἐν τῷ καταλόγῳ τούτῳ. Σημειω- 

τέον δέ͵ ὅτι τὰ ἐν τῷ Νέῳ Λειμωναρίῳ περιεχόμενα ἐσημειώθησαν διὰ (Λ).. 
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1564, ἀπριλίου 18, μαρτύριον Ἰωάννου τοῦ Κουλιχᾶ. 

1664, ἀπριλίου 24, μαρτύριον Δούχα ράπτου τοῦ Μι- 

τυληναίου. 

1508, μαρτύριον τοῦ ἐκ Ράχοόας τῶν ᾿Αγράφων μοναχοῦ 

Δαμιανοῦ. 

1575 , φεθρουαρίου 26, ἡμέρᾳ κυριχκῇ, μαρτύριον τοῦ ἐκ 

Γαλατᾶ ΠΣ τοῦ Κάλφχα. 

1589, θεθροναρίοι 19, μαρτύριον ἐν ᾿Αθήναις τῆς μονα- 

χῆἧῇς Φιλοθέης Βενιζέλου (Λ). 

1590, ὀχτωδρίου 6, μαρτύριον ἐν Προύσῃ τοῦ μοναχοῦ 

Μαχαρίου τοῦ ἐχ Κίου (4). 

1601, μαρτύριον Σεραφεὶμ ἀρχιεπισχόπου Φανχρίου χαὶ 

Φερσάλων (2). 

1617, μαρτύριον ἐν Τρικκάλοις Νιχολάου τοῦ Μετσο- 

θίτου. 

1686, ἰουλίου 24, μαρτύριον ἐν Χίῳ Θεοφίλου τοῦ χα: 

χυνθίου. 

1043, ἔθου 14, μαρτύριον ἐν Σμύρνῃ Μάρκου τοῦ Κρητός. 

1650, φεόρουαρίου 2 ἢ μαρτύριον ᾿Ιορδάνου τοῦ Τρα- 

πεζουντίου. 

1602, δεχεμύόρίου 20, ἡμέρᾳ δευτέρᾳ, μαρτύριον τοῦ ἐκ 

Θάσου ᾿Ιωάννου τοῦ ράπτου. 

1609, αὐγούστου 14, μαρτύριον Συμεὼν τοῦ Τραπε- 

ζουντίου. 

1653, ὀκτωδρίου 29, μαρτύριον ᾿Αθανασίου ἱεξρομονάχου 

τοῦ ἐκ. Σπάρτης τῆς ᾿Ατταλείας. 

050, φεόρουχρίου 1, μαρτύριον ᾿Αναστασίου τοῦ Ναυ- 

(1) Τὸ μαρτύριον τούτου εὕρηται καὶ ἐν τῷ Νέῳ Δειμωναρίῳ .- 

(3) ᾿Ανεδημοσιεύθη χαὶ ἐν τῇ ἥμετερᾳ Τουρχοχρατουμένῃ ᾿Βλλάδε 

(σελ. ἢ 1}: ὰτ' 

δ δουουυνννονννυννυνα νυννμμνννδυναν ὦ 
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1657, μαρτύριον ἐν Σμύρνῃ Νιχολάου τοῦ Καραμάνου. 

1651, τῷ σαδύάτῳ τοῦ Λαζάρου, μαρτύριον Παρθενίου 

πατριάργου Κωνσταντινουπ τόλεως. 

1607, ἰουνίου 2, μαρτύριον Δημητρίου τοῦ ἐχ Φιλα- 

δελφείας ἃ 

1659, μ μαρτύριον ἐν Προύσῃ Γαύριὴ λ πρῴην πατριάρχου 

ρου πόλε ξως 

1009, μαρτύριον Γαύριὴλ ἀρχιεπισχύπου Σεροίας. 

1662, μαΐου 12, μαρτύριον Ἰωάννου τοῦ Βλάχου. 

1669, (ἢ 1689) ἀπριλίου ὃ, μαρτύριον ἐν Κῷ ᾿Ιωάννου 

τοῦ ναυχλήρου. 

1610, ἰουλίου 24, ἡμέρᾳ κυριαχῇ, μαρτύριον ᾿Αθχνασίου 

τοῦ ἐκ Νιχαίας ἢ κατ᾽ ἄλλους ἐκ Χίου. 

1672, σεπτεμόρίου 29, ἡμέρᾳ δευτέρᾳ, μαρτύριον ἐν 

Κωνσταντινουπόλει τοῦ ἐχ Καρπενὴσ σίου Νιχολάου τοῦ παᾶντο- 

- δ᾽ νὰ ΙΝ . τετάρτῃ τῆς α΄ ἑδδομάδος 
- ς ,ὔ χε “- Δ 

τῆς ἁγίας Τεσσαραχοστῆς, μαρτύριον ἐν Κωνσταντινουπόλει Γα- 

Ὁριὴλ τοῦ ἐξ ᾿Αλλώνης τῆς Προικονήσου. 

1619, ἰουλίου ὅ, ἡμέρᾳ σαθοάτῳ, μαρτύριον Κυπριανοῦ 
- ι ᾿Ξ ᾽ ’ 

«ποῦ ἐκ Κλειτζ(οῦ τῶν δἰ οὐς 

1680, αὐγούστου ὃ, μαρτύριον ἐν Κωνσταντινουπόλε: τοῦ 

. δευτέρᾳ, μαρτύριον Σταμα- 

πίου. τοῦ ἐκ ἜΑΡ 

1080, σεπτεμύρίου 1, ἡμέρᾳ κυριακῇ, μαρτύριον ἐν Κων- 

σταντινουπόλε: τοῦ ἸΑγγελῆ. 

(1) Τὰ χατὰ τὸν μαρτυρικὸν τούτου θάνατον ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ 

μεταφράσας ἐδημοσίτυσε γαλλιστὶ ὃ 18 ΟΥγοῖχ (Εἰαὺ ργϑβϑθηΐ ἀ685 

Θ6}1565, ΡΔΡῚΒ 1090, 919- 46). 
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1681, νοεμόρίου 13, μαρτύριον τοῦ ἐκ Κωνσταντινουπό- 

λεως Δαμασχηνοῦ τοῦ μοναχοῦ. 

1683, ἀπριλίου 8, τῇ μεγάλῃ Παρασχέυῇ, μαρτύριον 

Παύλου τοῦ Ρώσσου. 

1684, μαοτύριον Ζαχαρίου μητροπολίτου Κορίνθου. 

1686, φεύδρουαρίου 4 ἢ 16, μαρτύριον ᾿Ιωσὴφ τοῦ Χα- 

λεπλῆ. [ 

1086, μαρτύριον ᾿Ιωσὴφ ᾿Αρδούνη τοῦ ἐχ Καλαμῶν τῆς 

- Πελοποννήσου. 

1693, κατὰ φεδρουάριον, μαρτύριον ἐν Κωνσταντινουπό- 

λει Γεωργίου τοῦ Μιτυληνχίου. 

1694, μαρτύριον ἐν Κωνσταντινουπόλει Ῥωμανοῦ μοναχοῦ 

τοῦ ἐκ Καρπενησίου. 

1695, ἰανουαρίου 6, μαρτύριον ἐν Κωνσταντινουπόλε: Ρω- 

μανοῦ ἱερομονάχου τοῦ ἐκ Λαχεδαίμονος. 

1700, μαρτύριον ἐν Σμύρνῃ ᾿Αθανασίου τοῦ ἐξ ̓ Ατταλείας. 

1120, ἰανουαρίου 2ῴ, μαρτύριον ἐν Κωνσταντινουπόλει 

Αὐξεντίου τοῦ ἐχ ἰδελλᾶς. 

1722, ἰουλίου 11, μαρτύριον Νιχοδήμου μοναχοῦ τοῦ ἐξ 

Αὐλμπασανίου τῆς Ἡπείρου. 

1125, χατ' ἀπρίλιον, μαρτύριον ᾿Αργυρῆς τῆς ἐκ Προύσης. 

1126, νοεμόρίου 12, μαρτύριον ἐν Κωνσταντινουπόλει 

Σάθόα Νιγδελῆ : , 

1730, κατὰ μάϊον, τῇ ε΄ τῆς ᾿Αναλήψεως, μαρτύριον Πα- 

χωμίου τοῦ ἀπὸ τῆς Μιχρᾶς Ρωσσίας. 

1732, ἰουνίου 21, μαρτύριον ἐν Χίῳ Νικήτα τοῦ Νισυρίου. 

1143, μαρτύριον Κωνσταντίου τοῦ Ρώσσου. ᾿ 

1143, μαρτύριον ᾿Αναστασίου τοῦ ἐξ ᾿Ιωαννίνων. 

1148, φεύρουαρίου 19 μαρτύριον Χρήστου τοῦ ᾿Αλρανοῦ. 

1151, μαρτύριον ἐν Κωνσταντινουπόλε. τῆς ἐχ Θεσσαλο- 

νίκης Κυράννας. 
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μαρτύριον ἐν ἸΙτολεμαΐδι Γεωργίου τοῦ Κυπρίου. 
; 

Ν 

ἜΘ. 

1154, ὀχτωύρίου 91, μαρτύριον Νικολάου τοῦ ἐκ ἹΚαρυῶν 

τῆς Χίου. 

1103, ἀπριλίου Ὁ, ἡμέρᾳ πέμπτῃ, μαρτύριον ἐν Σμύρνῃ 

Δήμου τοῦ ἐξ ᾿Αδριανουπόλεως. 

1104, σεπτεμύρίου 21, μαρτύριον ᾿Αχυλίνας τῆς ἐκ Θεσ- 

σαλονίχης. 

1100, μαρτύριον ἐν Κωνσταντινουπόλει Παναγιώτου τοῦ 

ἹΚαισαρέως. 

1110, κατ᾽ ἰούνιον, μαρτύριον Μιχαὴλ τοῦ ᾿Αθηναίου. 

1110, μαρτύριον ἐν Μιτυλήνῃ τοῦ “Ζώρζη Γχουρτζῆ. 

1111, μαρτύριον Δαμασχηνοῦ τοῦ ἐκ Τορνόδου τῆς Βουλ- 

γαρίας 
μυνν ᾽ὔ » ν ἸΗΣ. ᾿ ΕΗ ἀτΑκο ,- Ἢ ᾿ α 

112, μαρτύριον ἐν Σμύρνῃ Μιχαὴλ τοῦ ἐκ Βουρλῶν. 

119, ὀκτωύρίου ΦΊ, μαρτύριον Ἰωάννου τοῦ ἐχ Μο- 

νεμοασίας. 

1114, φεύρουαρίου ὅ, ἡμέρᾳ τετάρτη, μαρτύριον ᾿Αντω- 

νίου τοῦ ᾿Αθηναίου. 

114, μαρτύριον ᾿Αθανασίου τοῦ ἐκ Θεσσαλονίχης. 

1111, ἰουλίου 28, μαρτύριον ἐν Θεσσαλονίκῃ Χριστοδού- 

λου τοῦ ἐκ Κασάνδρας. 

111, μαρτύριον ᾿Αναστασίου τοῦ «ἐξ ̓ Αγχύρας. 

1119, αὐγούστου 4, μαρτύριον ἐν Ἠπείρῳ Κοσμᾶ τοὺ 

Αἰτωλοῦ. 

1182, μαρτύριον ἐν Πάτραις Ζαχαρίου τοῦ ἐξ ̓ Αχκαρνανίας. 

1184, ἐν χαιρῷ χειμῶνος, μαρτύριον ἐν ἹΚωνσταντινου- 

πόλει τοῦ Δημητρίου. 

1184, μαρτύριον Θεοδώρου τοῦ Μιτυληναίου. 

1184, μαρτύριον ᾿Ιωάννου τοῦ βουλγάρου. 

1186, μαρτύριον ἐν βραχωρίῳ τριῶν ἀνωνύμων Ἰ]ελοπον- 

γνησίων (Λ]). 

ΜΙΩ͂Σ. ΒΙΒΑΙΌΘ. 1". 99 
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1192, μαρτύριον ἐν Χίῳ Μανουὴλ τοῦ ἐκ Σφαχίων τῆς 

Κρήτης. 
1793, μαρτύριον ἐν Κρήτῃ Μύρωνος τοῦ ἐξ ᾿Ἡραχλείου. 

1194, μαΐου 26, μαρτύριον ἐν Σμύρνῃ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ 

Θεσσαλονιχέως. --α μαΐου 28, μαρτύριον ἐν Τ' ριπολιτζᾷ Μήτρου 

τοῦ Πελοποννησίου (ΛῚ. -- αὐγούστου 29, μαρτύριον ἐν Θεο- 

σαλονίχῃ ᾿Αναστασίου τοῦ ἐκ Στρουμίτσας. --- μαρτύριον ἐν 

Ε᾽ φέσῳ Πολυδώρου τοῦ ἐκ Λευχοσίας τῆς Κύπρου. ---- κατ᾽ ὀχτώ- 

ὅριον, ἡμέρᾳ δευτέρα, μαρτύριον Γεωργίου τοῦ ἐκ Φιλαδελφείας. 

1795, φεόρουαρίου 17, τῷ σαδθάτῳ τῆς α΄ ἑόδομάδος 

τῆς ἁγίας Τεσσαραχοστῆς, μαρτύριον ἐν Μιτυλήνῃ Θεοδώρου 

τοῦ Βυζαντίου. 

1800, νοεμθρίου 14, μαρτύριον ἐν Ῥόδῳ Κωνσταντίνου 

τοῦ Ὑδραίου (Δ). 

1801, ἀπριλίου ὅ, μαρτύριον Γεωργίου τοῦ ᾿Εφεσίου. 

1802, μαρτίου 298, μαρτύριον ἐν Μιτυλήνῃ Λουχᾶ τοῦ 

Αἰδριανουπολίτου (Λ). --- ἀπριλίου 29, μαρτύριον Λαζάρου τοῦ 

Βουλγάρου (ΔΛ). ---α μαΐῖου 14, μαρτύριον Ἰωάννου τοῦ Βουλ- 

γάρου (ΔΛ). -α μαΐου 28, μαρτύριον ἐν Προύσῃ τοῦ ἱερομονάχου 

Ζαχαρίου (ΔΛ). ---᾿ μαΐου 29, μαρτύριον ἐν Σμύρνῃ ᾿Ιωάννου τοῦ 

Θεσσαλονιχέως (ΔΛ). 

1803, ἀπριλίου 18, μαρτύριον Δημητρίου τοῦ ἐκ Λιγου- 

δίστης τῆς Τριφυλλίας (Λ]). 

1806, μαΐου 11, μαρτύριον ἐν Θεσσαλονίκῃ ᾿Αργυροῦ τοῦ 

Θεσσαλονικέως (ΛΔ). ᾿ 

1810, ἰουνίου 20, μαρτύριον ἐν Σμύρνῃ τοῦ ἱερομονάχου 

Προχοπίου τοῦ ἐκ Βάρνης. 

1811, σεπτεμόρίου 18, μαρτύριον ἐν Νέᾳ ᾿Εφέσῳ ᾿Ιωάν- 

νου τοῦ Κρητός (ΔΛ). 
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Δράμας, ὅ96, 601. Δρύστρας, 522. Καισαρείας Κι αππαδοχίας, 600, 60}. 

Κύπρου, 522. Μήλου, 5683. Μονεμόασίας, ιζ΄. Νύσσης (Αἰτωλός), 447, 

480, 16, 518. 520. Σαντορίνης, 568. Τζίας, 584, 580. ὁ00. Φιλίπτ- 

πων; 99. 

Γεωργάχης, 590. ἄρχων, 53. 

Γεώργιος 540, 54]. 542: ἀναγνώστης, 90: διδάσχαλος. 544: τοῦ 

διδασχάλου, 22" ἱερεύς, 590. λογοθέτης γενιχοῦ, 22: μάρτυς, 6]0. 

μέγας ρήτωρ, ὅ0 2. Μιτυληναῖος, 608: πρωτοπαπᾶς μεγάλης ἐχχλησίας. 

ὉΟΊ. Σέρδος, 607. Τραπεζούντιος (Ὑ πομενᾶς, Χρυσόγονος) λ΄, 192. 

Γεωργούλης Δημήτριος, 22. 

Γιαχουμῆς (Ἰάχωύος Μάνας) 123, 128. 190. 384. 

Γιαννάχης. 42. 

Γιάννης Ἱ(ρής, 139: ποστέλνιχος, 20. 

Τύσσι «18; 

Γχίκαι, ρι΄, 176. ᾿Αλέξανδρος, 1712, Ὁ22-: βόρνιχος, Ὁ, Ἴ. ἴρηγο- 

ράσχος,͵ ὕ22. Γρηγόριος, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 14, 10, 19, 1712, 297, 

412, 522. 

Γχίνας, 29. 

Γχιόχας Βασίλειος, 24. 

Γόλιτσα Φαναρίου, 189. 

Γορδάτος Κωνσταντῖνος, ὅ22. 

Γουλιανὸς (Ἰουλιανὸς) Δημητράχης, 719. Κωνσταντῖνος, ξ η΄, 0. 

Γόρδιος ᾿Αθανάσιος, 698. ᾿Αναστάσιος, πε΄, πς΄, 119, 128, 490, 

461, 488, 502, 593. 

Γοτθία, 384, 604. 

Γούναρης Ἰωάννης, ὉΌ0. 

Γρετζιάνος Γρηγόριος, ὥζ2. 

Γρηγορᾶς (Μητροφάνης), 50]. 
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Γρηγόριος ᾿Αγαθουπόλεως, 584. ᾿Αμασείας, ὅ62, ὅ63. ἴΑνδρου, 

Ὁθῦ. βεστιάρης, ὅφ. Βιζύης, ὅ89. Γάνου, 498. Εὐρίπου, ὅ94., 598. 

Θεσσαλονίχης, 03. ἱεροδιάχονος, 687. ἱερομόναχος, 590. Καισαρείας 

Καππαδοχίας, 568, 564, 600, 60]. Κορίνθου, ὅ88. Κωνσταντινουπό- 

λεως, 892, 897, 598, Ὁ62, 568. Λαρίσσης, 563, 564, 578. Λυχνιδῶν, 

ὕ44. Μάνεσης, 485, 448. Μελενίκου, 94, 95. Μηθύμνης, 551. Μι- 

τυλήνης, ὅ89. Μυρέων, 108. Οὐγγρούλαχίας, 108. Παροναξίας σαχελ-- 

λάριος ὅ58. Προιχονήσου, ὅ79, 510. πρωτοσύγγελος, 589. μέγας πρω- 
τοσύγγελος, 578. Νικαίας, 688. Ῥόδου, 583, 592. Σοφίας, ὅ50. Σμύρ- 

νης, 992. Χῖος, 484. Χίου, 60]. 

Γρυπαράχης Νιχόλαος, 567. 

Γύαρος, 7119: 

Δαδία χώρα, 589. 

Δαλματία, 24]. 

Δαμασχηνὸς Αἰτωλὸς, 460. ἀρχιμανδρίτης Μ. ἐχχλησίας, 568. Βι- 

ζύης, 568. Εὐνοῦγος, 457. Θεσσαλονίχης, οε΄, ρ(΄, 108, 541, 542. 570, 

511. 576. ἹΚαρπάθου, 577. Κὶ χσανδρείας, ὅδ, 5716. 585. μάρτυς, 608. 

Μελενίχου. 108. Ναυπάχτου (Στουδίτης). Νικαίας, 596. 601]. Ριμνίχου, 

ϑ. Σερρῶν, 559. 

Δαμὰτ Χασάν, 58, 70. 

Δαμιανὸς ᾿Αγραφιώτης, 606. 

Δαμπίτσας βόδας, 9. 10. 

Δαμῳδὸς Βιχέντιος, 23. 

Δανιὴλ ᾿Αγχιάλου. 408. ᾿Αθηνῶν, 571. 5713, ὅ90. 591]. ᾿Αντιο-- 

χείας, 90, 255, 376. Βάρνης, ὅ90, 593, 594. Βιδύνης. 601]. Βιζύης. 

598. Γοτθίας, 587. Διδυμοτείχου, ὅ54, 569. Εὐρίπου, 576. 584, ὅ89. 

Θηδῶν, 564. δ06. Κορίνθου, 666. Μηδείας, 595, 601. Μιτυλήνης, 551], 

σῷ. Π. Πατρῶν, ὅ88, 590, 593, 594. 600. Προιχονήσου. 573. Πω- 

γωνιανῆς, 84, 593. Σερρῶν, 566, 685. Σοφίας, 601]. 603. Ταλαντίου, 

571. 573. Ὑζίας, ὅ68, 580. ᾿Ωρεῶν, 564. ; 

Δαπόντες Διονύσιος (᾿Αρδαμερίου). Καισάριος, χη΄, 87, 98, 118, 

122. 124. 129. 131, 149, 168, 175, 180, 188, 192, 193. Στέφανος͵ 

ἢ. "λας 

Δασχαλάχης Πολίτης, 190. 

Δαυὶδ Γοτθίας. 587. 599. 

Δεέλόινον, δ75. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. 40 
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Δεπάστε ἰατρός, 198. 

Δέρχων ὑπερέπομε, 5617, ὅ90. 

Λημήξριθῃ ὅ95. μέγας ἑταιρειάρχης, 602. λογυβέ ες 44. πρω- 

τοχανονάρχος, ὅ81. Φιλαδελφεύς, 607. 

Δημιτσάνα, 561, 564, 590. 

Δημουλᾶς ἐχ Πεζούλας, 556. 

Διάχος ἄρχων, 535. 

Διδυμότειχον, 89. 

Διονύσιος ᾿Αδριανουπόλεως, 1038, 234. ἀσχητής, 472. ᾿Αμασείας, 

497, ὅ22. ᾿Αρδαμερίου, 110. ἀρχιδιάχονος, 108. Θεσσαλονίχης, 942. 

598. Θεσσαλός, 124. ᾿Ιθαχήσιος. 270. Καστ ορίας, 49]. Κωνσταντινου- 

πόλεως (ἸΚομνηνός, Παρδαλός, Σερογλάνης, Σπανός), χζ΄, 11, 12. 14, 

18. 84, 50, ὅ1. ὅ2, 58, 73, 84, 85, 86, 99, 472, 482. 919. 688. 

596, 598, 599, 602. Λακεδαιμονίας, 02, δῦ, 561]. Λαρίσσης, 380, 

42. 549, 60, 587, 96, 598. Λιτζᾶς, 90. Μάντουχας, 49]. Μή- 

λου, ὅ76, ὅ89. μοναχός, 605. Ναυπλίου, 4806. Πελοποννήσιος, 208. 

Πλαταμῶνος, 270. πρωτοσύγγελος, 1083. Σχοπέλου, 103. Σταγῶν, ὅ50. 

Τορνόθου, 719. 584, 594. Χαλχηδόνος, 73, 79, ὅ84. Χριστιανου- 

πόλεως, 501] 

Δουδέσχουλος ἹΚωνσταντῖνος. νη΄, 1990, 529. 

Δουδέσχους Ῥάδουλος, 529. 

Δοσίθεος ἀρχιμανὸρίτης, 942. “Ἱεροσολύμων, χ΄, 11, 39, 90, 149, 

4017, 485, 490, 519, 520, 623, ὅ98. Καισαρείας Παλ. 90. Καστορίας, 

Ὁ23. Λιτζᾶς, ΄. Μποζέου, 384. Οὐγγρούλαχίας, 384, 543, 544. 

Δούχας. βόδας,. 7.. 10, 12,18. 18, 19. 22. 24..25, Θ᾽, 5ὺ 

διερμηνεύς, 149. Κωνσταντῖνος, 64. Μιτυληναῖος, 606. Σωτήρης Θά- 

σιος, ο΄. 

Δουχουλέτζης (Δούχας) Κωνσταντῖνος, 150. 

Δοροσένχος χάτμανος, 14, 17, 18. 

Δραγαμέστον, 431. 452, 460. 

Δράμα, ὅ63, 596. 

Δραχόντης Μανουήλ, 648. 

Δρόσουλος σερδάρης, 22, 29. 

Δρύστρα, ὅ8ὅ. 

Δωρόθεος Αἰγίνης, 666. Λέσδιος, 1239, 229, 280. Λιτζᾶς, 564. 

Μονεμύασίας (ἹἹερόθεος). Ξάνθης, 668. Σάμου, 6003. ᾿Ωρεῶν, ὅθ. 

ξ 
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Ἔθιμα ἹΚωνσταντινουπόλεως, 131]. 

᾿Ἔχχλησίαι- ἐν ᾿Αραχώδη Λαρίσσης, ὅ70: ἐν ᾿Ατταλείᾳ, 597 ἐν 

ΕἾ πιδάτοις, 608. ἐν Ζακύνθῳ, 484. ἐν Καρπενησίῳ, 450: ἐν ἹΚωνσταν- 

τινουπόλει, 228, 286: ἐν Νάξῳ, 48, ὅδ6, 557: ἐν Ναυπλίῳ, 579: ἐν 

Ταταύλοις, 123: ἐν Χίῳ, ὅδώ. 

᾿Εχχλησιαστιχὰ χρέη, 208. 

᾿Ἔλεγμά, 581. 

“Ἑλένη Ῥωμανοῦ, 146. 

᾿Ἐλιδς χαράτσι, 46. 

᾿Ἐλισάδετ Ῥωσσίας. 143, 293. 

Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ς΄, πς΄. προφορά, ἰ;- 

“Ἑλλήνων στρατολογία χατὰ Ῥώσσων, 304, 909. 

᾿Ἔλμᾶς Μεχμέτ, 56. 

Ἵνετία, 585. 

᾿Βνορίαι Ἰζ ωνσταντινουπόλεως, ὅ83. 

᾿Ἐπιστολῶν χατάλογος, ἰ α΄, 51. 

᾿Ἐπίτροποι τοῦ χοινοῦ, 3802, 391, 303, 411, 047, ὅ76, ὅ99, 602. 

᾿Ἐπιφάνιος ἹΚαισαρείας Ἰζαππαδοχίας, 64. 

Ἔρδελία, ὅ. 

Ἔσὰτ ἐφένδης, ὅ29. 

Εὐγένιος Αἰτωλός, πε΄, 423, 488, 617, 686. Πελοποννήσιος, 493. 

Χριστιανουπόλεως, 518. 

Εὐγενίου Αἰτωλοῦ μαθηταί, 402. 

Εὐθύμιος ἁγίας Μαύρας, 600. ᾿Αντιοχείας, 717, 81. Καὶασανδρείας, 

506. Πισειδίας, 588. Φαναρίου, 569, ὅ86. Χαλδείας, ὅ88. 

Ἐὐλογᾶς ᾿Ιωάννης, 293. 

Εὐστάθιος ᾿Αγραφιώτης, 006. Λοχρός, 586. 

᾿Εφέσιος Ἰωάννης, ὅ29. 

Ἔφεσος, 90. 

Ἐφραὶμ Βηθλεέμ, 99. “Ἱεροσολύμων, 99, 286, 263, 280, 286. 

Ναζαρέτ, 259. 

Ζαγορά, λ-΄. 

Ζαγόρια, 559. 

Ζάχυνθος, 108, 121, 568, ὅ69. 
Ζαπάντη Αἰτωλίας, 424. 

Ζαχαράντος χ. Μεθύμνης, 04. 
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Ζαχαρίας, ὅ23. ᾿Αγραφιώτης, 4600. Βιζύης, 460. ἱερεύς, 536. Κααι- 

σαρείας, 84. ἹΚορίνθου, 608. 

Ζίχνα, 118, 591, ὅ96. 

Ζορμπάδες, 4, 34, 30, 36, 87, 64, 68, 168. 

Ζωὴ δόμινα, 23. 

Ζωσιμᾶς ᾿Αχριδῶν, ὅ23. Θεσσαλονίχης, δύ. Λαχεδαιμονίας, 98, 

᾿ἬἪλιδς ᾿Αλεξάνδρ. βόδας, 11. 1", 13. 

Ἢσαΐας Ζιχνῶν, 5608, 571. 972. 

Θαλασσινὸς ᾿Ιωάννης. 493. 

Θάσος. ὅ86. 

Θεοδόσιος διχαιοφύλαξ, 509. Θεσσαλονίχης, 88, 2711], 990. Κων- 

σταντινουπόλεως, 83, 121, 27]. Λιτίτσης, ὅ86. Μυριοφύτου, Θ00. 

Πολυφθέγγους, ὅ65. Σχύρου. 600. Τορνόθου, 408. 

Θεοδωράχης, μέγας διερμηνευτής, 90. 

Θεοδώρητος, ὅ23. ἀρχιδιάχονος, 108. Λαχεδαιμονίας, 108, 487, 

600. 

Θεόδωρος πρεσδύτερος, 547. 

Θεολόγιος ἱερεύς, 590. 

Θεόχλητος ἁγίας Μαύρας, 600. Θεσσαλονίκης, Ὁ84, ὅ90. Σωζου- 

πόλεως, ὉΘθΌ. Φιλιππουπόλεως, ὃὉ23. Φιλίππων, ὈΤΌ. 

Θεόληπτος Βάρνης, 509. ΚΚωνσταντινουπόλεως, 548, 549. 

Θεοτόχης Νικηφόρος, 111], 937, 5375. 

Θεοφάνης ἐξ ᾿Αγράφων, οβ΄, ος΄, πβ΄, ργ΄, 235, 540, 841]. ᾿Α- 

θηνῶν, ὅ70. ᾿Αρχαδίας, ὅ94. Βλάχος, 4032. Κασανδρείας, ὅ85. μάρτυς, 

θ0ὅ. Μελενίχου, ὅδ, ὅ94. Ναυπλίου, ὅ90, ὅ92, ὅ97. Παροναξίας, 

597. Πατρῶν Π. ὅ78, 579. Ῥαιδεστοῦ, 572. Φαναρίου, Ὁ69. Χίου, 

94, 96. 

Θεόφιλος Ζαχύνθιος, 606. Καμπανίας, 110, 275. 

Θεραπεῖα, 590. 

Θεσσαλονίκη, 120, 456, 579. 

Θεωνᾶς Λαρίσσης, 549, ὅ52. 

Θλόαι, 118. 

Θωμᾶς ἄρχων, 596. ᾿ 

᾿Ιάχκωύος ᾿Αθηνῶν, ὅ84. ᾿Αργεῖος (Γιαχουμῆς). ἀρχίατρος Μεχμὲτ, 

οβ΄. Γάνου χαὶ Χώρας, 72, Ὁ74. διάχονος, 605. διδάσχαλος, 541]. 

Εὐχαίτων, 593. Θχυμαχοῦ, ὅ64. ἱερομόνχχος, 400, - 451. Καρύστου, 
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271: ἐκ Καστορίας, 605. Καφᾶ, δῦ. Κύπρου, ὅ19. ἹΚωνσταντινου-- 

πόλεως, 24, 94, 39, 6]. 118, 604. Λαρίσσης, 278, 608. Λιτζᾶς, 448, 

452, 454. Πάριος, ὅ6Ό0. Σίδης, 5712. Σμύρνης, 513, 587. 

᾿Ιδραχὶμ. σουλτάνος, 47. 

Ἰγνάτιος ᾿Αλμπάνος ἱερομόναχος, ὅδ2. ᾿Εφέσου, ὅ66, 578. Θεσ- 

σαλονίχης, ὅ34. ἱερομόναχος, 157. Λήμνου, 76. Οὐγγρούλαχίας, 588. 

Ριμνίκου, ὅ88. Ρόδου, 407, 5234. Σμύρνης, 40, 168. Σοφίας, 508, 675. 

Τραπεζοῦντος, ὅ60. Χίου, 591], 70 596. 

᾿Ἰεζεχιὴλ ᾿Αμασείας, 670. Θηδῶν, 698, 597. Κορίνθου, 571, 5179, 

570. Λαχεδαιμονίας, 549. Λοφτσοῦ, 586. Σοφίας, Ὁ70. Τορνόθου, ὅ99. 

Ἱερεμίας Βιδύνης, 874. Διδυμοτείχου, 408. Δρύστρας, ὅ12. ἫἩ- 

ραχλείας, 511, 5175. ἱεροδιδάσχαλος, 77. ἱερομόναχος, ὅ96. Κωνσταν- 

τινουπόλεως, κζ΄, πα΄, 112, 218, 404, 480, 493, ὅ294, 547, 548, 549. 

(Μπορῆς) Μυρέων, 569, 5173, 513, 511, ὅ80. Παροναξίας, ὅθ68. Προι- 

χονήσου, 515, 590. Ῥόδου, 52. Σοφίας, ὅ66. Χαλχηδόνος, 8114, ὅθ8. 

Ἵερέων κατάλογος, 127. 

“Ἱεροδιακόνων χατάλογος, 128. 

ἹἽερόθεος, 124. Δρύστρας, 164, 400, 5924. Εὐρίπου, 8598. ἱεροδιά- 

χονος Οὐγγροδλαχίας, 118. ᾿Ιθαχήσιος, 138, 295. ᾿Ιωαννίνων, 398. 

Ἱζαρπάθου, 5062. Μονεμδασίας, ιε΄. Πελοποννήσιος, κη΄, λα΄, 111], 112. 

ἹἹερομονάχων κατάλογος, 11]. 

“Ἱεροσόλυμα, 280, 519, 524. 

“Ἱερώνυμος Βιζύης, 108, Νιχομηδείας, 108. 

᾿Ιησοῦς ἡγεμὼν ᾿Αὐυσσινίας, 8. 

᾿Ιχόνιον, 591]. 

ἹΙλαρίων (Κιγάλας), 508. 

᾿Ινχίου ἐξαρχία, ὅ54, 551, Ο04. 

Ἴννοχεντιος Γ΄, 98. 

᾿Ιόνιος πολιτεία, 399. 

᾿Ιορδάνης, Τραπεζούντιος, 606. 
᾿Ιουλιανὸς Δημήτριος, 498, 24. Κωνσταντῖνος, 400. (Γουλιανός). 

Ἰπεχίου ἀρχιεπισχοπή, 20]. 

Ἴσχὰκ Ζιχνῶν, 567. Καὶ χισαρείας, ὅ68. Ταλαντίου, ὅ89. Χαλχη- 

δόνος, ὅ68. 

᾿Ισίδωρος Θεσσαλονίκης, ἢ β΄. 

᾿Ισμαὴλ πασᾷς, 39. 
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Ἰωαχεὶμ. ᾿Αγχιάλου, ο γ΄, οε΄, 5989, 596. Βερροίας,. 509. Βιζύης, 

ὅ24. διδάσχαλος, ὅ44. Δρύστρας, 564, 5606. ὅθ68. Θεσσαλονίχης, 460, 

ὅ84, 590. ἱερομόναχος, 5890. Κυζίκου, 889. Λήμνου, ὅ89, 5095. Πα- 

ροναξίας, 551. Πισειδίας, 5096, Ῥόδου, 692. Σαντορίνης, 554. 

᾿Ιωάννης ᾿Αγραφιώτης, ο β΄, 237, 541, 544. ᾿Αλεξιοδίτσης βασι- 

λεὺς Ῥωσσίας, “17, 19, 149. Βασιλούίτζης Ῥωσσίας, 1. β΄. Βλάχος, 607. 

Θάσιος, 606. Θεσσαλονιχεύς, ὅ02. ᾿Ιωαννίτης, 606. Κάλφας, 606. μάρτυς, 

607, 609, 610. πρεσόύτερος, 5817. Ῥόδιος, 120. σαχελλάριος Π. Πατρῶν, 

560. Τραπεζούντιος, θΘ06. Φαναρίου ἱερεύς, 559. ἐκ Φλωρισαίων, 558. 

ἸΙωαννίκιος ᾿Αλεξανδρείας, 518, 578, 58“... Βερροίας, 578. Βιδύνης, 

94. Γάνου χαὶ Χώρας, 571. Δημητριάδος, ὅ86, 603. “Ηραχλείας, 517]. 

ὅ80. ἱερομόναχος, ὅ90. Κύπριος, 128. Κῶ, 72. Κωνσταντινουπόλεως, 
193, 230, 244. 511, 519. ὅδ0., 581, 582, 84, 87, 000. Λήμνου, 

95. Σινᾷ, δ90. Τζίας, 600. Χαλχηδόνος, 239. Χίου, 592. 

᾿Ιωάννινα, πγ΄, ζ΄, πη, 100, 110. 12], 128, 189, 8308, 40θ, 

480, 4871, 489. 500, 577. 

᾿Ιωαννούλιος (Εὐγένιος Αἰτωλός). Νιχόλαος, 428. 

Ἰωάσαφ ᾿Αχριδῶν, ὅ2δ. Βερροίας, 578. Διδυμοτείχου, 654. Ἔ- 

λασσῶνος, 19. Εὐρίπου, 502, 516. ᾿Ιωαννίνων, 577. Κορίνθου, ὅ178. 

Κωνσταντινουπόλεως. 547, 48. Λαχεδαιμονίας, θ00. μοναχός, Θ08. 

Μονεμδασίας, δ2, ὉσΌ. Πατρῶν Ν. 579, 117, 5938. Προύσης, 5170. 

Σιναίου, ὅ80, 581, ὅ82. Σερρῶν, ὅθ4. Σοφίας, 650. Φαναρίου, ὅ50, 

501]. 553. Φιλιππουπόλεως., 508. 

Ἰωνᾶς ᾿Αγραφιώτης, 400. 

᾿Ιώσηπος. 541]. 

᾿Ιωσὴφ ᾿Αρύανιτάχης, 462. ἀρχιμανδρίτης, 548, 544. Εὐχαΐτων, 

600. ἱερομόναχος, 01. Σαντορίνης, 504. Σεθαστείας, 507. σχευοφύλαξ 

Βατοπεδίου, 548. Τορνόδου, 108. Φαναρίου, 4716. Χαλεπλῆς, 608. 

᾿Ιώτης Γεώργιος, 520. 

Καῤάχος Μιχαὴλ (Μιχές), 562. 

Καδάλα, 560. 601. 

Ἰζαδάρνη, 5871. 

Καισάριος, 96. Πελοποννήσιος, 492. πρωτοσύγγελος, 108. Ριμνί- 

χοῦ, 109. 

Καζανόδας. 559. 

Καζάρης Νικόλαος, ὅ57. 
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Καλαϊλιχόζ. 5]. 

Καχαδέλας Γεράσιμος, χ΄. 

Ἰζαλαμάτα, ὅ69, 570. 

Καλλιάχης Νιχόλαος. 492. 

Καλλιάρχης Παντολέων, ὅ535. 

Καλλιμάχης ᾿Ιωάννης, ρια΄, 1174. 

Καλλίνικος ᾿Αγραφιώτης (᾿Αχαρνάν), 4600. Ἡραχλείας, 49. 595. 

Θεσσαλονίχης, ὅ70. ἱεροδιάχονος, ργ΄. ᾿Ιωἁννίνων, 5117, 592, 591. Ιάων- 

σταντινουπόλεως, χ γ΄, 39, 41, 42, 5], 52, 81. 229. 394. 240. 40]. 

403, 40, 489. 4, 518, ὅ95. Μαχρωνείας, 408. Μηδείας, ὅ69. Νι- 

χαίας, 401. Πολυανῆς, 711]. Προϊλάδου, 2922. Προύσης, 80. Τορνόδου. 

9.71. 

Καλλίπολις. 4. 

Κὶ ἄλλιστος ᾿Αγχιάλου, ὅ096. Δομενίχου καὶ ᾿Ελασσῶνος. 579. Κο- 

ρίνθου, 598. Συνάδων, 5175. 

Καλλονᾶς Γαύριήλ, 542, 543. 

Καλοχυρίτσης ἄρχων, 597. 

Καλομοχάχης Περῆς, 551. 

Ἰζάλυμνος, ὅ50, 550. 

ἹΚάμινος χ. Βάλτου, 462. 

Κανταχουζηνοί, 192. 10, 519. ᾿Αντώνιος, 547. Δημητράσχος, 18, 

117. “Ἑλένη, 95. Θωμᾶς, 69. ᾿Ιωάννης, 117, 154, (βασιλεύς), 100. Κων- 

σταντῖνος, 1:). 19, 100. 100. 490, 90. (στόλνικος), 13. Μιχαήλ, ια΄, 

17, 20, 50, 145. (σπαθάρης) 160. Ῥάδουλος, 536. Σερόάνος, -10, 19, 

19,19. 25. 35... 94. 97, 80, 94,.4]., 154, 1567, δὅ35, 557. (Μαρία) 

Σερόάνου, 525. Στέφανος, ὅ920. 

Καντεμίρης ᾿Αντίοχος, ὅ6, 6], θ2, 67. Δημητράσχος, 82, 69, 
90. Κωνσταντῖνος. 49. 

Καπετανάχης Δημήτριος, 20. 

ἸΚ αραδέλας ᾿Αθανάσιος, 601]. Μανουήλ, 601. 

Καραθοχύριος Μανολάχης, ὅ67. 

ΚΚαραγιάνναι, 189. Καραϊωάννης. 549. 

ἹΚαρα- Ἰδραχίῳ. 18, 80. 

Καρα-Μουσταφᾶς, 7, 19, 18. 

Καρατζᾶς (᾿Ἰωαννίχιος) λς΄. ἐκ Καραμανίας, 547. 

Κάρπαθος, 590. 
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Καρπενήσιον, 450, 453, 458. 460. 

Καρύχης Μιχαήλ, 560. 

Καρυοφύλλης ᾿Ιωάννης, χ΄, ξη, 16, 39, 384, 406, 4061], 486, 516, 
519, 5596. 

Κασάνδρα Ἠλιᾷς βόδα, 17. 

Κασάνδρεια, 561]. 564. 

Καστανιὰ ᾿Αγράφων, 4θ0. 

Καστανίτσα., 567. 

Καστελλόριζον, 577. 

Καστριώτης Γεώργιος, 596. 

Κατάνης Θωμᾶς, 500, 596. 

Κατάστενον Κωνσταντινουπόλεως, 586, 591. 

Κατήφορος ᾿Αντώνιος, 12]. 235, 501]. 

Κατιρλὶ Νικομηδείας, 129, 

ΚΚατοχὴ ᾿Αχαρνανίας, 468. 

Κατοόνης Λάμπρος, 579, 380. 

Κεραμεὺς Νιχόλαος, 486. 

Κερνίχη, 590. 

Κεφαλληνία, 100, 1922, 400, 431, 492, 569. 

Κιγάλας (λαρίων). Ματθαῖος, ιη΄, (Τσιγάλας). 

Κιουπρουλῆς Μουσταφᾶς., 80, 48. 

Κίτρος, 548. 

Κλαπατζαρᾶς Βίχτωρ, ὅ20. 

Κλέρχιος, 229. 

Κλήμης (Δουδέσχουλος Ιζωνστ.) ᾿Αδριανουπόλεως, 5926. Θηβῶν, 

Ι κονίου, 570, 598. ᾿Ιωαννίνων, 408, 489, 526. Κωνσταντινουπόλεως, 

98. Λήμνου, 88, ὅ90. Προύσης, 5900. Φιλίππων, 5854. 

00 “πς- 

Κλιτονιάόιστα χ. Βελλᾶς, 5606. 

Κοζάχοι, 8382. 

Κολέτης Δημήτριος, 526. 

Κολύδων (περὶ) διένεξις, 290. 

Κομνηνὸς ᾿Αλέξιος, ρβ΄. Δαύίδ, ρα΄. ᾿Ιωάννης, 561. Σαούλης͵ 

. (Περόθεος Δρύστρας). 

ΚΚόντης, 590. 

Κοντοειδὴς ᾿Αναστάσιος. 5971. 

Κόπτζας Δημητράσχος, 28. 
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Κοραῆς ᾿Αντώνιος, 489. 

ΚΚορέσιος Γεώργιος, 481. 

ἸΚ όρινθος, 550. 

ἹΚορνέλιος ᾿Αντώνιος, 527. 

Κορνήλιος Μεθύμνης, ὅ86. Σάμου, 89, 59. 

Κορυδαλεὺς Θεόφιλος, οα΄, 90, 384, 4293, 431, 432, 437, 447, 

4δῦ, 4170, 484, 485, 489. 

ἹΚορώνη, 82, ὅ62. 

ἹΚοσμᾶς Αἰτωλός, 123, 276. ᾿Αλεξανδρείας, 87. ᾿Αμασείας, - ὅ86. 

Βιζύης, 600. Δυρραχίου, ὅ20. ἱερομόναχος, 123. ἹΚιτιέων, ὅ20. Κων- 

σταντινουπόλεως, 404. Λήμνιος, 280. Νευροχόπου, ὅθῶ. Πισειδίας, 87. 

Σιναίου, 404, 

Κόττης Μάρχος, ὅ56. ᾿ 

Κουλιχᾶς ᾿Ιωάννης, 60. ᾽ 

Κούμας Κωνστ. χγ΄, χδ΄. 

Κι ουνούπης Μιχαὴλ μ. ρήτωρ, 576. 

Κουπάχης Μανολάχης, 27. 

ἹΚούπερος Γουλιέλμος, χβ΄. 

Ἰζουτλουμουσιανὸς Βαρθολομαῖος, χ ς΄. 

ἹΚρετζουλέσχος Γεώργιος, 217. Ματθαῖος, 27. 

Κρήτη, 1], 84, 90. 108, 110, 12], 123, 127, 39, 450, 488, 

491. 5θ0. 
Κριτίας Νικόλαος, λε΄, ξη, 100, 229. 

Κριτόδουλος Μιχαήλ, χ ε΄. 

Κριτοπουλίνα ἐχκ Χρυσοχεράμου, 548. 

Κύζιχος, 543. 

Κύθηρα, 128. 

Κυχλάδων δούξ, 559. 

Ἰζυνηγοῦ ἐνορία Ἱζωνστ. ὅ70. 

Κυπριανὸς ᾿Αγραφιώτης, 607. ᾿Αλεξανδρείας, 89, 254, 334. διδά- 

σχαλος, 40]. Ζαγοριανός, 181. ἹΚρής, 138. Κωνσταντινουπόλεως, 409, 

Ὁ21. Μεσημύρίας, 584. 

Κύπρος, ὅζ, 89, 99, 108, 128, 185, 204, 357, 487, 20, ὅ49, 

501, 500. 
Ἱζυράννα μάρτυς, 608. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Γ΄. 4] 
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Κυριαχός, ογ, 540. 

Κύριλλος ᾿Αγραφιώτης, ογ΄, οδ΄, 125, 278. ᾿Αλεξανδρείας, 429, 

5594. Ανδρου, ὅ67..᾿Αντιοχείας, 89, 487, 527, ὅ99. Βουθροντοῦ, 578, 

Ὁ89. διδάσχαλος, ὅ40, 54], 542, 548, 544. διδάσκαλος ἐν Μυχόνῳ 

ος΄. ᾿Εφέσου, 527. ἱερομόναχος, 518. Καφᾶ, 577, 592. Κορίνθου, 51]. 

Κυζίκου, 408, 527. Κωνσταντινουπόλεως, 129, 208, 207, 210, 212. 

214, 219, 349, 541, 287, 436, 439, 449, 443, 481, 494, 527, 
687, 561, ὅ63, 666, 5710, 579, 573, 588, 696. Λακεδαιμονίας, 600. 
Λοφτσοῦ, 85. Νεοχαισαρείας, ὅ92, 603. Νιχομηδείας, 203, 574, 594. 

Πελοποννήσιος,͵ ξ ς΄. Πισειδίας, 99. Σερρῶν, 585. Σιναίου, 110. Σοφίας, 

004. Τραπεζοῦντος, 566. Τορνόδου, 684. Φιλιππουπόλεως, 004. [Αμύ- 

γδαλος) Χίου, 514. 

Κώνστας͵ 591. ἱερεύς, 597. 

Κωνστάντιος Κερνίκης, 590. Κρήτης, 527. Λήμνου, ὅ68. Μεσημ.- 

ὑρίας, 317. Μιτυλήνης, 5617. Ῥόδου, 408. Σερρῶν, 871. Τρίχχης, 297. 

Χαλχηδόνος, 25, 9271. 

Κωνσταντῖνος ἄρχων, 5317. γραμματιχός, 91. πρωταποστολάριος, 

049. πρωτοπρεσθύτερος, 97. 

ΚΚωττούνιος ᾿Ιωάννης, 480. 
Λαδοχάρης (Νεόφυτος Παροναξίας). 

Λαχεδαιμονία, ὅ6]. 

Λαμπαρδόπουλος ᾿Ιωάννης, ὅ64. 
Λαξχανᾶς ᾿Αλέξανδρος, 528. 

Λαπάτης Ρήγιος ἰατρός, ριβ 

Λάσχαρις, 597. Ῥωσέτος, μέγας λογοθέτης, 576, 579. 

Λατῖνοι ἐν Δαλματίᾳ, 24]. ἐν Συρίᾳ, 2314, 210, 2349, 408. (ἀνα- 

θαπτισμός). 
Λαυρέντιος ᾿Αγχύρας, ὅ68, 59]. ᾿Αγαθουπόλεως, 599. Βιδύνης, 

98. Βιζύης, 560. Διδυμοτείχου, 668, ὅ69. Εὐρίπου, 594. ᾿Ιχονίου, 5173. 

Κασανδρείας, 575. Μαρῖνος, 618. Μηδείας, 60]. Μονεμόασίας, 594. 

Μυριοφύτου, ὅδῷ. Ναυπάχτου, 669, 572. Σηλυδρείας, ὅθ4, 573. Σι- 

γαίου, 00. Τραπεζοῦντος, 5θ4. Φιλίππων, 588. 

Λειδαδία, 514. 

Λειχοῦδαι (Ἰωαννίκ. καὶ Σωφρόν.), 515. 

Λεχιένος Μιχαήλ, κβ΄, 528. 

, 

᾿ 

κὙσυνυιν τ συ; να αννεν 
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Λελέχος Χρίστος, 528. 

Λεόντιος ἹΚαρπάθου, 5097, 600. Λαρίσσης, ὅδ. Μονεμόασίας, ὅδ, 

550. Πισειδίας, 601. 

Λέρνη, ὅ06. 

Λέρος, 89, 108, 110. 

Λέσδος 404, 497. 

Λευχάς, 400. 

Λέων βασιλεύς, ὅ62. 

Λῆμνος, 4, 128, 568, 588. 

Λιγαρίδης (Παΐσιος Γάζης), 488, Ὁ17. 

Λικίνιος ᾿Ανδρέας, 528. 

Αιμπεράχης (Λιδέριος Γεραχάρης), 40, 517, 477. 

Λιτίτση, 586. 

Λογγίνος Γιανόχ, 567. 

Λογοθέτης μέγας μ. ἐχχλησίας, 579. 

ΔΑόχος Δημάχης, 01. 

Λούχαρης ([ύριλλος Ἰζωνσταντινουπόλεως), 48]. 

Λουχᾶς Κωνσταντινουπόλεως, ἢ β΄. 

Λυδίσιον, 77. 

Μαγιώτας Γεώργιος, 118, 127, 499. 

Μαθὰ πατριαρχικὸς χατάλογος, χδ΄. 

Μαχάριος ᾿Αγαθουπόλεως, 95. Αἴνου, 590. Ανδρου, 560, δ67. 

Αὐἰντιοχείας, ἡ γ΄, 696, 598. ΓΆρτης, 3817. Βερροίας, ὅ28. Δέρχων; 587, 

599. Δρύστρας, 580, 600. ἱεροδιάκονος, 28. ᾿Ιωαννίνων, 8398, 999. 

Καμπανίας, ὅ28. ζαρπάθου, 600. ἐχ Κίου, 606. Κορίνθου, 109. Λα- 

χεδαιμονίας, ὅ49. Μηθύμνης, ὅ02. Μήλου, 669. μοναχός, 6065: Ναυ- 

πλίου, ὅθ0, ὅ92. Νευροχόπου, 92. Νοταρᾶς, 100. Παροναξίας, 572, 

593, 597. Πάτμιος, [.΄, 128, 128, 138, 1090, 501, ὅ04. Σηλυύρείας, 

ὕ28, 64, 78. Σολίας, ὅ61. Ταλαντίου, 60]. Τορνόδου, 579. Ψα- 
ριανός, 181]. 

Μαχραϊΐος Σέργιος, Χγ; οα, ρΎῪ; ρς΄, ρθ΄, 410, ὅ40. 

Μαχρῆς, ριβ. Βησσαρίων, 12. Γιαννάκης, ριγ1. Κωνσταντῖνος, ρ ἡ. 

Μελέτιος, 90, 486. 

Μαλαχίας Βηθλεέμ, 528. 

Μαλαξοῦ Μανουὴλ χρονογραφία, τα. 

Μαμορᾶς Μιχαλάχης, 174. 
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Μαμουρχοπούλα Μαρούλα, 557. 

Μάνας, 499, 505. (Γιαχουμῆς). 

Μανασσῆς (Ἤλιάδης) διδάσχαλος, 544. 

Μανδαχάσης Θωμᾶς, νὸ. 

Μάνεσης Γρηγόριος, 537. 

Μανιάται, 284, 381]. 

Μάνος ᾿Αλέξανδρος, 370. 

Μανουὴλ ἄγας, 528. ἐκ Καστορίας, 12, 461], 463. οἰχονόμος Δη- 

μιτσάνης, 507. ταδολάριος, 38. 

Μάξιμος ἱερομόναχος, 565. Κωνσταντινουπόλεως, χς. Πελοποννή- 

σιος. 480. 

Μαργούνιος Μάξιμος, 5.0, 481. 518. 

Μάρθα Αἰθιοπίας, 87. 

Μαριδάχης Μαχάριος, 12]. 

Μάρχος Κρής, 606. Κύπριος, 192, 491, 528. πυροδολιστής, 4. 

Μαρούτσης Πάνος, 189. 

Μαρτύρων χατάλογος, 60. 

Μαρωνεία, ὅ80, 86. 

Μαρωνῖται, 2160. 

Ματαίης βόδας, ὅ88. 

Ματθαῖος ᾿Αλεξανδρείας, 87, 129, 145, 192, 204, 2314, 258, 254. 

Βάρνης, 53, ὕ54. Κωνσταντινουπόλεως, 549, 50. Αἰδύης, 87, 88, 

80. Μυρέων, 04. Σελευχείας, ὅ96. Σερρῶν, 377. Συνάδων, 572. Χι- 

μάρας, 572. Χίου, 510. 

60, 

Μαστρομαθιὸς ᾿Ιωάννης, 560. 

Μαυρογένης Νιχόλαος, 187, 348, 317]. Στέφανος, 9θΌ, 370. 

Μαυροειδὴς Γεώργιος, ὅ48. 

Μαυροχορδάτοι, 177. ᾿Αλέξανδρος, 15, 80, 31, 38, 390, 48, 58, 

61, 68, 160, 160, 16, 383, 344, 384, 461, 483, 499, 598. 
Ε΄λένη, νγ. ᾿Ιωάννης, λβ, λε, ξὸ, 88, 98, 113, 115, 120, 160. 170, 

598. 
198, 
100, 

Κάρολος, 497. Κωνσταντῖνος, κθ, λα, 87, 88, 98, 108, 122, 

164, 16, 5604, 529. Λαυρέντιος, ὅ82. Νιχόλαος, 16, 6], 68, 

129. 162, 166, 4096, ὅ29, 538, ὕ82. Παντολέων, ὅ82. Πουλ- 

χερία, ὅ29. Ῥωξάνδρα, 31, 50, 61, 529. Σχαρλάτος, 48. Σουλτάνα, 17. 

Μαυρομμάτης (Νεόφυτος Ναυπάχτου). Φραντζεσχάχης, λγ. 

Μαυρουδῆὴς Μιχαήλ, 60. 

πὸ διωκιδι κα. “- 

οὔ δὰ, «τ. 
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Μέγα Δένδρον Αἰτωλίας, 425, 479. 

Μεθόδιος Γοτθίας, 599. Ἡραχλείας, 232, 389, 591, 597. Κων- 

σταντινουπόλεως, 11, 12, 597. Μετρῶν, 232. Σχύρου, 600. 

Μεθύμνη, 549, δὅσ. 

Μεθώνη, 82. 

Μελενίχκον, 597. 
Μελέτιος ᾿Αθηνῶν, κα, ἕξ ς΄, 100, 489, ὅ99. Αἰγίνης, 585. Αἴνου, 

550. ᾿Αλεξανδρείας, ς, χζ, 500. ᾿Αμασείας, 568, 565, 570. ἀρχιμαν- 

δρίτης, 570. ἀρχιμανδρίτης ᾿Αλεξανδρείας, 145. ᾿Αχριδῶν, 602. Βάρνης, 

554, ὕ710, 512, 615, 583. Βατοπεδινός, 219. Δρύστρας, ὅ64, ὅθ. 

Εὐχαίΐτων, 5669. ᾿Εφέσου, 574, ὅ716. ἱερομόναχος, 112, 286. “ἹΙεροσολύ- 

μων, 98. Καισαρείας Καππαδοχίας, 568. Καισαρείχς Παλαιστίνης, 98. 

Κασανδρείας, 604. Καφᾶὰ, 591. Κωνσταντινουπόλεως, χγ, 89, Ζ262, 

973. Λαρίσσης, 228, 259, 260, 262, 271, 273, 580. Μελενίχου, 529. 

Μήλου, 5663, 569, 5170. Μυριοφύτου, 389. Ναυπάχτου χαὶ Αρτης, 100. 

Νεαπόλεως, 571. Νικομηδείας, 110, 382, 384, 595, 3917, 342, 570, 

876, 644. Παροναξίας, 699. Προϊλάδου, 591. Προύσης, 110, 296, 291, 

803, 5094. Ῥόδου, 5172, 581, ὅ82, 588. Σηλυόρείας, 579. Σοφίας, 566: 

568, 584, 602. Συνάδων, ὅ712. Φιλαδελφείας, 518. Φιλιππουπόλεως, 

ὅθ5, 566. 

Μελιγὸς χ. Ναυπλίου, 509, 

Μελίκης Ῥαοὺλ Γεώργιος, 551. 

Μελχισεδὲχ ᾿Αρδαμερίου, 604. Κασανδρείας, 604. 

Μερισάνος Στόϊχος, 22. 

Μεσολόγχιον, 123, 424, 44, 450, 468. 

Μεσοπόταμον, 597. 

Μεσσίας ψευδής, 1]. 

Μεταξᾶς Νιχόδημος, 485. Παΐσιος, 431. 
Μετόχιον ἅγ. ᾿Αποστόλων, 551. ἅγ. Γεωργίου ἐν Χαλεντρίτζῃ, 

5171. ᾿Ιωάννου ἐν Πάρῳ 566. Σωτῆρος ἐν Χίῳ, 517. Ταξιάρχου ἐν 

Αἴνῳ, 566, 600. Χαριτωμένης ἐν Αἴνῳ, 556. 

Μετζομόρτος, 53. 
Μεχμὲτ Δερόίς, 591. ᾿Ιγριμῆς, ὃς. ἹΚιουπρουλῆς, 3, 9. Παμπου - 

ρούν, 24, 156. 

Μηδεία, 563, 565. 

Μηλιαὶ Θεσσαλίας, 125. 
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Μηνιάτης ἪἬλίας, 100. 492, 529. Φραγχίσχος, 519. ὅ29. 
Μητροφάνης ᾿Αγχιάλου, 466. ᾿Αλεξανδρείας, 442. Βάρνης, 562, 

600. Γαρδικίου, 564. Γρηγορᾶς, 116, 128, 164. 181], ὅ80, ραχλείας, 

1. Θηδῶν, 664. Καφᾶ, ὅ60. Κυζίκου, 116. Κωνσταντινουπόλεως, 547, 

548, ὅσῳ. Μηδείας, 572. δῦ. Μονεμύασίας, τη, 569, 570. Νεοχαι- 

σαρείας, ὅδ, 562. Οὐγγρούλαχίας, 530. Σωζουπόλεως, ὅ82., ὅ89. Τα- 

λαντίου, Ὅ89. 60]. 

Μισαὴλ ἱεροδιάχονος, ὅ02. 

Μισιρλόγλους, ὅ3, ὅ4, 57. 

Μιτυλήνη, 123. 126. 191]. ὅθ5. 

Μιχαὴλ πρωτοχανονάρχος, 50, 

Μιχαῆλος, 538. 

Μιχὰλ βόδας, 19. 

Μιχάλης σπαθάρης, 83. 

Μίχνα βόδας, ὅ, 7. 

Μογίλας Μύρων, 566. Πέτρος, 83. 

Μοναχῶν χατάλογος, 191]. 

Μονεμόασία, 569, 70, 581, 5871. 

Μοναὶ ἴΑθωνος, ο, ἰ; ς. ᾿Αθανασίου ἐν ἴλθωνι, 5617. ᾿Αποστόλων ἐν 

Βουχουρεστίῳ, 603. ᾿Αναργύρων ἐν ᾿Αθήναις, 602. ἐν Μήλῳ, ὅ6θ. ᾽Α- 

ναστασίας Φαρμαχευτρίας ἐν ᾿Αρδαμερίοις, 568. ᾿Αναστασίου ἐν ἴΑθωνι, 

603. ᾿Ανδρέου ἀντικρὺ Μηχανιῶνος, 5606. Βαχαρέστη ἐν Βουχουρεστίῳ, 

162. Βουλχάνου ἐν ᾿Ανδρούσῃ, 08. Βλοχοῦ, 425, 426. Γεωργίου, ἐν 

Βουχουρεστίῳ, 146, 159. ἐν Γάνῳ, 581], 592. Γεωργίου ᾿Αγριδιανοῦ, 

562. Σκαλωτοῦ, 14]. Γηροχομείου ἐν Πάτραις, 597. Γχιόλα, 61, 81]. 

Γούδας, 4565. Γρηγορίου ἐν ἤΑθωνι, 171. Διονυσίου ἐν ἔλθωνι, 602. 

Δοντοῦ ἐν Ταλαντίῳ, δῦ6. Δουσίκου, 57]. ᾿Ελεούσης ἐν Ναυπλίῳ, 559. 

Εἰ λευθερίου ἐν ᾿Ανδρούσῃ, 659. “Ἑρμολάου ἐν Προικονήσῳ, θ04. ᾿Εσταυ- 

ρωμένου ἐν Κρήτῃ, 601. ᾿Εσφιγμένου, 189. Εὐαγγελιστρίας ἐν Σχοπέλῳ, 

126, 149. Εὐφημίας, 80. Ζωοδόχου ἐν ᾿Ανδρῳ, ὅ00, 570. λιοῦ ἐν 

Αἰνδρούσῃ, 558. Θεοδώρων ἐν Σερδίοις, 602. Θεολόγου ἐν Πάτμῳ, 509. 

ἐν Τριγλίᾳ, 594. Θεοτόκου, ὅ56. ἐν Μαυρομήλῳ, 599. Σοσίνου, 568. 

Χρυσοποδαριωτίσσης ἐν Πάτραις, 571. ᾿Ιδήρων, 60]. ἹἹεραρχῶν ἐν Ια- 

σίῳ, 81. ἐν ᾿Ιωαννίνοις, ἢ ζ, πη. Καισαριανῆς ἐν ᾿Αθήναις, 608. Κα- 

σίνου ἐν Μολδαύίᾳ, 602. ἹΚοιμήσεως ἐν Αἰγίνη, 560. εἰς Κὶάμινα, 575. 

Κόλτζα, 161. ἱΚοτροτζανίου, 1517. Κρήτης, 690. Κουμχαριανῶν, ἐν Θεσ- 
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σαλίᾳ, 608. Κουτλουμουσίου, 87, 1465: ἐν Ἴμόρῳ, 604. Κύχου, 84, 

85, 87, 599. Κωνσταντίνου ἐν Πάτραις, 581]. Λαύρας, 568, 588, ὅ94. 

Λοχοῦ ἐν Ναυπλίῳ, ὕδθ, δῦθ. Λουχὰ Στηρίτου, 506. Ματθαίου ἐν 

Κρήτῃ, 698. Μαρτζινάλη ἐν Βλαχίχ, 609. Μεταμορφώσεως ἐν Θεσσα- 

λονίκη, Ὁ714: ἐν ΚΚαταφυγῇ, 567: ἐν Σχοπέλῳ, 126. Μηδιχίου ἐν Τριγλίᾳ, 

601. Μηνὰ ἐν Χίῳ, 603. Μπατζχόθου, 66. ἐν Νάξῳ, δῦ. Νέα ἐν 

Χίῳ, 561, 601. Νικολάου ἐν Δρυνουπόλει, 561. Λιγίδη ἐν Ῥέοντι, 569. 

ἐν Κοντολινᾷ, 661. Φιλανθρωπινοῦ ἐν ᾿Ιωαννίνοις ᾿ ζ. Νιχολέζη ἐν Μήλῳ, 

600. Ξενοφῶντος, 127. Παγωνίου ἐν ᾿Ιασίῳ, 82. Βρύ-σεως, 551: ἐν 
Γλαρέντσᾳ, 608: ἐν Μονεμόασίᾳ, 519. ᾿Ομπλοῦ ἐν Πάτραις, 81]. ἐν 

Χάλχῃ, 166, 569. Παλαιοπόλεως, ξθ. Παμμαχαρίστου, 547. Παντα- 

νάσσης ἐν ᾿Αθήναις, 608. Παντελεήμονος ἐν “Ἑρμουλιανοῖς, 560. ἐν 

Τζίᾳ, δ0Ό. Παντουργέτιδος, 518. Παρασχευῆς ἐν ᾿Αγράφοις (Γοὐδας), 

460: ἐν ᾿Ιασίῳ͵, 88: ἐν Πάρῳ, δ66- ἐν Φιλιππουπόλει, 602. Πεντέλης, 

604. Πιπερίου, λ ς΄. Προδρόμου, 660. Νέας Σιὼν ἐν Μεθύμνη, 04. 

Σχαλωτὴ ἐν Αἴνῳ, 06. Σπηλαιωτίσσης ἐν Δρυνουπόλει, ὅ80. Σπυρί- 

δωνος ἐν Βουχουρεστίῳ, 164. Συνάδων Μιχαὴλ ἐν Σχοπέλῳ, 5607. Τα- 

ξιάρχου ἐν Μεθύμνη, δθῦ. Τετάρνης ἐν Λευχοποτάμῳ (Αχελῴῳ), 427, 

452. 464, 468. 60]. Τζετατζούγιας, 18, 149. Τριάδος ἐν Ναυπλίῳ͵ 

δῦ9- ἐν Χάλχη, δῦ. Φωτεινοῦ ἐν ἅγ. Εὐστρατίῳ, ὅ97, Φωτοδότου ἐν 

Παροναξίᾳ, ὅδ. Χιλιανταρίου, 382. Χλωροποτάμου (Ξηροποτάμου ), 

υδ. 144. 

Μονομάχος ἵζωνσταντῖνος, 126. 

Μοσχόπολις, 491, 500. 

Μοτζενίγος. 4. 

Μουλαΐμης Σταῦρος, ὅ90. 

Μουμιτζίδων (χηροποιῶν) εὐεργεσία, 602. 

Μουνετζίμπασης, Ὅ90. 

Μουράτης σουλτάνος, 4. 

Μούρεσης Γεώργιος, 567. 

Μούρμουρας ᾿Ιωάννης, 56. 

Μουρούζης ᾿Αλέξανδρος, ξθ, 9578, 544. Κωνσταντῖνος, 278. 

Μουσταφὰς ἐφενδης, 42. μπέης, 604. πασᾶς, 40. σουλτάνος, ΟἿ, 

226, 239. 

Μουσελίμης Γεώργιος, 34. Λασχαράχης, ὅ90. Μανολάχης, 81. 

Μουχαμὲτ Χουσεῖν, 144. 
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Μπαγδάτι, 4. 

Μπαλάνος, πγ΄, 280. Κοσμᾶς, 270. Ρίζος, 128. 

Μπαλιάνος Γιούάσχος, 22. 23. 

Μπάρχοσης Νιχόλαος, 478. 

Μπασαράμπας (Βραγχούάνος) Κωνσταντῖνος, ὅ, 19, 22, 41], 45, 

40, 48, δ2, 85, ὅ80. Ἤλινκα, 48. Στάνχα, 48. Στέφανος, 16]. 

ἡ 

Χ ΟΣ 

Μπενιζέλος ΓΑγγελος, 460. (Φιλοθέη): 

Μπεράτι, 124. 

Μπιλάλαγας χαζνεδάρης, 4. 

Μπογδανία, ὅ. 

Μπόγδανος, 24. 

Μπογδοριανὴ ἐν Βελλᾷ, 563, 500. 

Μποχοῦδίτζα ᾿Αγράφων, 108. 

Μπόρτζα Γιάνους, ὅ. 

Μπουγιουχδερὲς ἹΚωνσταντινουπόλεως. 9]. 

Μπουγιουχλὴς Μουσταφᾶς, ὅ8. 

Μπράϊας Φάλχος, 667. 

Μπρασοδὸς Τρανσυλύανίας, 519. 

Μύχονος, 5179. 

Μύρα, 577, ὅ80. 

Μωρέας, ὅ1. (Πελοπόν.) 

Μωῦσῆς ᾿Αράπης, 42. 

Ναθαναὴλ ᾿Αθηνῶν, 551. Βονδίτσης, 560. διδάσχαλος ἐν Ῥόδῳ, 

Νικαίας, 594. 

Νάξος, 497. 
Ναύπαχτος, 60, 424, 468. 

Ναύπλιον, ὅδ0, 519. 

Νεῖλος Κωνσταντινουπόλεως '" γ΄. Τζίας, 80, 584, ὅ8ὅ. 

Νεχτάριος ἁγίας Μαύρας, θ04. Δρυνουπόλεως, ὅσ. “Ἱεροσολύμων. 

11. 90, 149, 446, 461, 4385, 515, 519, 595, 96, 598. Προῖ- 

λάδου, 6004. Πωγωνιανῆς, 598. Τζίας, 668. Χαλκηδόνος, 568, 12. 

Νεοχαισάρεια, 604. 

Νεόφυτος ᾿Αδριανουπόλεως, 41, 81, 456, 515, 516. -δ19. νδϑ0: 

571, 584, ὅ88, 599. ᾿Αθηνῶν, ὅ650. Αἰγίνης, 666. ᾿Αντιοχείας, 599. 

Αἴρτης χβ, χη, 111, 112, 136, ὅ25, ὅ80, 588. Βελλᾶς, 565. Βονδί- 

τσης, 660. Δράμας, 561. Δρυνουπόλεως, 551], δῦ, 506. Ζιχνῶν, 600. 
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Ηραχλείας, 5], δ2. ᾿Ιωαννίνων, ὅ60. Καυσοχαλυδίτης, 138. Κρήτης, 

90. Κωνσταντινουπόλεως, 41, 42, 81], 82. 218, 387, 388. 391, 398, 

00, Ὁῦν». Μονεμθασίας. τη, Ὅ70, ὅ711]Ι, 575, 585. Μυρέων, 103. Μυ- 

ριοφύτου, 600. Νιχομηδείας, 661]. Οὐγγρούλαχίας, 103. Παροναξίας, ξθ. 

Πατρῶν Ν. Ὁθῦ, ὅ1τ3. Πελοποννήσιος, 936. Σάμου, δ05, 597. Σμύρ-- 

νῆς, 103. Σοφίας, 501]. Σχύρου, 559. Φιλιππουπόλεως, 408, 600. Χίου, 

θῶ, 93, 60] 

Νεοχωρῖται, 538. 

Νευροχόπον, 59]. 

Νήφων Αἰγίνης, ὅ50. Κωνσταντινουπόλεως, χζ. 

Νιγδελὴς Σάδόας. 608. 

Νικήτας Νισύριος, 608. 

Νικηφόρος Αἴνου, ὅ86, 590. ᾿Αλεξανδρείας, 5717, 78. ἀπὸ Γενι- 

χοῦ, ὅθ2. διδάσχαλος ἐχ Δρυνουπόλεως, 586. Κύπρου, 599. Λαοδιχείας, 

08. Μηδείας, 592 Παροναξίας, 

Νικόδημος ἐξ ᾿Αλμπασαγίου, 184, 608. Βάρνης, 594. Δέρχων, 5]. 

μόρου. 586. ἐχ Μετεώρων, 605. Μιτυλήνης, 591. Παροναξίας, 89, 

5938. Χαλχηδόνος 59]. 

Νικόλαος ἐξ Αρτης, ὅ38. ἄρχων, ριβ. ἰατρός, 453, 45, 456. 

ἱερεύς, 638. Καραμάνος, 607. Καρπενησιώτης, 6017. Κεφαλληνίας, 566. 

ἐκ Μετζόθου, 229, 237, 606. μέγας πρωτοπαπᾶς, 09. σπαθάριος, 

90,.99: 95}. 499:-590. 

Νιχομηδεία, 208. 

Νιχούσιος Παναγιώτης. ὃ. 10, 19, 16, 165. 1606, 438, 442, 464. 

4817. δ98. 

Νίχων Ῥωσσίας. 472. 

Νίος (Ἴος), 579. 

Νοταρᾶς Δημήτριος, 199, ὅ00, 91. Νεόφυτος, 498, 818, 591]. 

Νταμουλὴ ᾿Ιωάννης χαὶ Γεώργιος, 01. 

Ντερμόνας ᾿Αλέξιος, 548. 

Ξηπόλυτος Κωνσταντῖνος, λα, 191. 

Ξινάχης ᾿Αγγελῆς, 57. 

Οἰνούπολις, 557. 

᾿θχνάρης Ράδουλος, 99. 

Ὁμαλὰχ Κεφαλληνίας, 562. 

“Ομολογία ἀνατολιχῇς ἐχχλησίας, 98. 

ΜῈΣ. ΒΙΒΛΑΙΟΘ. Γ΄". 43 
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Οὐρτζιτζάνος Πετράσχος, 99. 

᾿Ορλόφιος ᾿Αλέξιος, 284. 

Παγχράτιος Μαρωνείας, 580. 

Παΐσιος, 518. ᾿Αλεξανδρείας, ", γ, 596, 5917. Βερροίας, δῦ8. Γάνου, 

6714. Ἐφέσου, 576, 518. “Ἱεροσολύμων. 199, 581, 596. Καυσοχαλυθίτης, 
196. Κυζίκου πρόεδρος, 591]. Κωνσοταντινουπόλεως, ἃς, 207, 510, 

318, 531, 578, 584. ὅ86, 587, 589. 91]. Λαρίσσης, 578, 586. Μι- 

τυλήνης, 551, ὅδ2. Νιχομηδείας, 218, 5391]. Πατρῶν Π. 531]. Πισει 

δίας, 600. Ῥόδου, 551], 574. 

Παλαιοκάτουνον Δωρίδος, 108. 

Παλαιολόγος Κωνσταντῖνος. 547. 

Παλαμᾶς Παναγιώτης, 542, 544. 

Παλάσης., 488. 

Παναγιώτης, 54]. ἄρχων, ὅ38, γραμματικός, 53]. Δημήτριος, 

ξθ. ἱερεύς, 57]. χαρτοφύλαξ Αρτης, 583. 

Πανάρετος Πάφου, 18. 

Παντελεήμων, Ὁ42. 

Παντευγένης Μανουήλ, 56], ὅ69. 

Παντογάλος ᾿Εφέσου, 568. 

Παπαδόπουλος Νιχόλαος, 499, 53]. 

Παρθένιος ᾿Αγχύρας, 551], 68. ᾿Αγχιάλου 563, 602. ᾿Αδριανου- 

πόλεως, 5608, 517, 979. Αἴνου, 549, 86. ᾿Αλεξανδρείας, 40, 168. 

ἀρχιδιάκονος, 8. 80. Βάρνης, 571], 575. Βιζύης, 380. Γαγγρῶν, Θ02. 

Εὐχαΐτων, 600. ἡγούμενος, 588. Ζιχνῶν, 572. Θηδῶν, 570, 5179. ἴε-- 

ρομόναχος, 38. “Ἱεροσολύμων, λς΄, 98, 214, 294, 239, 3953, 9858. 

᾿᾿χονίου, 579, 570. ᾿Ιωαννίνων, 569, 579. Καισαρείας Παλ. 98, 99. 

Καφᾶ, δὅ0δ8. ἹΚερνίκης, 5718. Κυζίχου͵ 5170, ἹΚωνσταντινουπόλεως, 6, 

11, 444, 574, Ὁ71, 718, 5790. 580, 581, 582, 584. 592, 593, 595, 

96, 597, ὅ98, 600, 604, 607. Λαχεδαιμονίας, 576. Λαρίσσης, 591]. 

Λήμνου, ὅ90. Μιτυλήνης, 567, ὅ80. Ναυπλίου, 549. ὅδ0, 552. δ55Ό. 

Νεοχαισαρείας, 567. Νιχομηδείας, 408, 581. Πατρῶν Ν. 50], 502. 

Πατρῶν Π. 109, 578, 600. Πελοποννήσιος, 122, 385, 433. Πλάτσας. 

561]. Προύσης, ὅ90, ὅ98. Πωγωνιανᾶς, 576, ὅ84. Σάμου, 5177, 81. 

Σαντορίνης, 89. Σμύρνης, 531]. Φιλιππουπόλεως, 347. Χαλκηδόνος, 

339, 3547, 864, 369, 3174. Χίου, 92. 

Πάρος, 124. 1290, 187. 

- ῳΨ Ὁ ΨυΝΝΝνσνν 
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Παρρήσιος ἱερεύς, 599. 

Πασοῦ Μαργαρίτα. ὅ6]. 

Πασπάτης Κηρύχος, ὅ59. 

Πάτμος, 87, 123, 198, 493, 559, 500. 

Πατούσας Γεώργιος, 50]. ᾿Ιωάννης, 492. 

Πατπουροὺν Μεχμέτ, 38. 

Πάτραι Νέχι, 513. Παλαιαί, 351, 998. 

Πατριαρχεῖον ᾿Αλεξανδρείας, ὅ80, 581]. Κωνσταντινουπόλεως, ζ, 

ιθ. 402, 418, 516, ὅ96. ἀρχεῖα, ἡ, τα. ἔγγραφα, ὑ ας ἰς ὃ, 845. ἐπι- 

θάται, 99. ζητεία, 558, 619. ὅ80, ὅ83, 584, 589, 590, 597. χασία, 

590. χρέη, 511, ὅδ, 557. 

Παυλάχης χυρίτσης, ὕ89. 

Παῦλος Ρῶσσος. ΘΟ. 

Παχώμιος Ζιχνῶν, χζ. ἱερομόναχος, 539. πρωτοσύγγελος, 72. 

Ρόδου, 512. Ῥῶσσος, 134, 608. Χαλχηδόνος, 72, Ὁ170. 

Πέχιον, 6. 

Πελοπόννησος, 289 (Μωρέας Ἰ. 

Πεντατείχιον Χαλχηδόνος. 104. 

Περούλης δόχτωρ, ὥ98. 

Πέστη, 28. 

Πέτα χ. ἴλρτης, 46. 

Πετράχης Καραμανλῆς, 188, 948. 

Πετρίλλον χ. ᾿Αγράφων, ὅ57, 567. 

Πετρίτσης ᾿Αντόχας, 07. 

Πέτρος Μολδαόίας, ἰ;ε, Ὁ48. Ῥωσσίας, 71, 19, 186, 148. 

Πηγὰς Μελέτιος (᾿Αλεξανδρείας), 480. 

Πιπεέρι, 124. 

Πισειδία, 109. δ52, 509, ὅδῦ, 59]. 

Πλάτινας, 492. 

Πλάτσα, 581. 587. 

Πολίτης Κωνσταντῖνος. 551. Στάθης, 57. 

Πολιτσοιανή. 56]. 

Πόλος Γεώργιος, ΟΎ- 

Πολύευχτος Κωνσταντινουπόλεως, 564. 

Πολύχανδρος (Φολέγανδρος), 5179. 

Πολυφθέγγους καὶ Δχμαλῶν ἐπισχοπαί, δ56. 
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Πολύχαρπος Βηθλεέμ, πβ. Ἱεροσολύμων, οὙ, ρζ. Πατρῶν Ν. 543. 

Πορταριὰ Θεσσαλίας, 124. 

Πορφύριος Βουθρωντοῦ, 578. Νιχαίας, 5715. 578, 581. 588. 

Πορφυρίτης ᾿Ιωάννης, 490. 

Πούρθολος. 19. 

Πραστεῖον, ὅ62. 

Πρέδεζα, 60. 

Πρεσλάθδα, 517], 596. 

Προιχόνησος, 549. 

Προχόπιος Γάνου, 362. “Ἱεροσολυμίτης, να. ἹἹεροσολύμων, 99, 8358, 

808, 359. Καισαρείας Παλ. 99. Καισ. Φιλίππου, 803. Κωνσταντι- 

νουπόλεως, π, 840, 361]. 863, 361, 857], 5438. Ῥωσσίας πρεσδευτὴς, 

“Ἴ. Σμύρνης, 332, 840, 542. 

Προχοπίου Δημήτριος, ", 480. 

Προσχυνήματα ἐν “Ἱεροσολύμοις, 299. 

Προῦσα, 4, 99. 190. 581. 

Πρωτεχδίχου ὀφφίχιον, 582. 

Πυλαρινὸς ᾿Ιάχωύος, 53]. 4 

Πυργιὸν Χίου, 562. 

Πωγωνιανή. 576. 80. 

Πὼπ ᾿Αναστάσιος, 531]. 

Ραγῆπος μέγας βιζίρης, 226, 239, 412. 

Ράδουλ Λέων βόδας. 10, 12. 

Ραχοδίτσας Μιχαήλ, λ, 67, 247, 532. Ραδουχάνος, νς. Στεφα- 

νος, 4]2. 

Ῥαχότζχης. ὅ. 

Ῥάλλης, 548, ὅ70. Δημήτριος, 543. Κωνσταντῖνος, ριγ. Χρυσό-- 

σχουλος, οι. 

Ραμαδάνης Γεώργιος, ὅ38. Δημήτριος, 599. 

Ραμῆς Μεχμέτ, 6]. 63, 67. 

Ραφαὴλ Καυσοχαλυύδίτης. 195, ἹΚωνσταντινουπόλεως, 551]. Με- 

τρῶν χαὶ ᾿Απύρων, 60]. 

Ραψάνη Θεσσαλίας, 133. 

Ρεθύμνη, 548. 

Ρεΐζης Βασιλάχης, 602. 

Ρέοντος ἐπαρχία, 567. 
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Ρίζος ᾿Ιαχωδάχης, 177. 

Ῥόδος, 190, ὅ606., δδ2. 

Ῥουμπῆς ᾿Δαρών, 02. 

Ῥοῦσος Δῆμος, 8. ; 

Ρωμανὸς βασιλεύς, ξ0, ὅ02. ἹΚαρπενησιώτης, 194, θ08. ἐκ Λα- 

χεδαιμονίας, 608. 

Ρωσέτος ᾿Αντώνιος. 17, 18, 190. ᾿Ιωάννης, 539. Λάσχαρις, 17. ὦ. 

Νιχόλαος, 590. 

Ῥώσης Κανάχης. 44. 

Ῥωσσία, ἔς. βασιλεῖς, 136. πατριαρχεῖον. 170. 

Ῥῶσσοι ἐν Αἰγαίῳ, 267, 994. ἐν Πελοποννήσῳ, 292. 

Σάδδας ᾿Αγραφιώτης, 460. 

Σαχαρεσιάνοι, 448. 

ἘΠλοὐν: 514. 
Σαμάτιον ὄρος, 00. 

Σαμοθράχη, 80. 

Σάμος, ξε, 49. 583. 

Σαμουὴλ ᾿Αθηνῶν, ὅ50, 50]. ᾿Αλεξανδρείας, 817. 404, 9. Δέρ- 

χων, 294, 244. ᾿Εφέσου, 392, 846. ἡ ὠνσταντινουπόλεως, 340. 3260, 

281, 295. Νεοχαισαρείας, 578, 592. 

Σαντορίνη, ὅδ. 

Σαράη ἐπίσχοπος, “ β. 

Σαραχίνιστα Δρυνουπόλεως, ὅ80. 

Σαρσοχορώνη, 62. 

Σεδαστὸς Τραπεζούντιος ([Κυμινήτης), λ, 16. 167, 191]. 192, 984, 

461, 4588, 103. 

Σεραφείμ, 9:2. ᾿Αγχύρας, 109, 190. Δρύστρας, 498. Κῶ, 572. 

Καωνσταντινουπόλεως, 224, 293. 240, Ὁ48, 257, 289, 950, 412. Πα- 

τρῶν Ν. ὅδ. Σεδαστείας, 00. Φαναρίου, 5560, 606. Φιλιππουπό- 

λεως, 224. 

Σέριφος, ὅσ, 5709. 

Σέρραι, 980. 

Σὴθ Συμεών, ξη. 

Σιαοὺς πασᾶς, 34. 

Σίδη, 585. 

Σίλθέστρος ᾿Αντιοχείας, 809, 150. [6Ό, 204, 214. 2117, 250, 22. 
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Ἐφέσου, Ὁ66, ζ68. ἱερομόναχος, 518. Κιοδίας, 6838. Κύπρου, 532. 

Μελενίχου, 595. Μιρλαδίας, ὅ83. Ξάνθης, 582. Πισειδίχς, 583. 59]. 

Σινὰ ἀρχιεπίσχοπος, ὅ92. 

Σιναΐται, 650, 503. 578, ὅ80, 581], 582, δῦ, 598. 

Σισίνιος ἰατροφιλόσοφος, 87, 88. 

Σίφνος, 579. 

Σχαναδῆς Δημήτριος, 188, 85θ. 

Σχάντζουρα, 18]. 

Σχαραμαγχᾶς Λουχᾶς, 914. 

Σχαρλάτος ᾿Ιωάννης, 1938. ΡῬωξάνδρα, 166, 172. 

Σχεντέρμπεης, ξγ. 

Σχήτη ἁγίας ΓΑννης, 188. Καψοχαλυδίου, 126, 188. 

Σχόπελος, χη, λα, 89, 108, 111, 112, 125, 126, 149, 157, 542. 

Σχορδύλιος Νικόλαος, λε, 128. 

Σχούταρι, 4. 

Σχοῦφος Φραγχίσχος, 127. 

Σχροῦμος (Ἰωσὴφ ᾿Αρδανιτάχης). 

Σχυλίτσης Θεοδόσιος. 123. Στρατῆς, 123, 

Σχύρος, ὅ70, 600. 

Σμαράγδα δόμνα, 532. 

Σμύρνη, 40, 124, 195, 168, 482. 

Σούῤιέσχης, 15, 28. 29, 

Σουγδουρῆς Γεώργιος, 500. 

Σουλεΐμάνης σουλτάνος, 47. 

Σουλτάνα Μαυρουδέσα, ὅθ0. 

Σουμάχης ἼΑγγελος, ὅ32, 539. 

Σουρσὰτ φόρος. 6. 

Σοῦτσος ᾿Αλέξανδρος, 174, 176. Δράχος Κα. 176, ὅ32. Μιχαήλ, 

9894. Νικόλαος, 176, 259. 

Σοφάδες Θεσσαλίας, ἢ 

Σοφιανὸς πρωτέχδιχος, 582, 586. 

Σπαθῆς ᾿Αντώνιος, 5685. 

Σπανὸς Γεώργιος, ὅ48. ᾿Ιωάννης, 548. Νικόλαος, 5648. 

Σπαντωνῆς, 167. 190, 384. 461], 498, 532. 

Σπυρίδων πρωτοπαπᾶς ἹΚερχύρας, 592. 

Σταθάχης Ζαγοριανός, 181. 
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Σταμάτιος ἐκ Βώλου, 607. λογοθέτης Δημιτσάνης, 501. 

Σταυράχης ἰατρός, 177. 

Σταυράχογλους Γεώργιος, 177, 390. 

Σταυροπήγια ἐν Πελοποννήσῳ, 602. 

Σταυροφόροι τῆς ἐν ἹΚωνσταντινουπόλει Μ. ἐχχλησίας, 548. 

Στενίτσα Χριστιανουπόλεως, 55]. 

Στεφάχης ᾿Ιεζεχιήλ, 450, 488. 

Στεφανίτσας Ράδουλ βόδας, 7, 9, 24. 

Στέφανος Γεωργίου, ὅ. γραμματικός, 548. μέγας λογοθέτης, 8. 

Οὐγγρούδλαχίας, 82, ὅ88. Πετρετζέϊχο βόδας, 18, 14. Σερρῶν, ὅ82. 

589. Σίφνιος, 87, 88. Τισμάνας ἡγούμενος, ὥδ2. Ψευδο- Πέτρος, 89, 

263, 210. 
Στεριανὸς ᾿Αγραφιώτης, 01. 

Στησιάρης Πάριος, 07. 

Στίγνης διδάσχαλος ἐν ᾿Ιωαννίνοις, πΎ. 

Στουδίτης Δαμασχηνός, τα. 

Στρατηγὸς ᾿Αντώνιος, 50]. 

Σύχινος, 579. 

Συμεὼν ἸΚωνσταντινουπόλεως, χς. Λοφτσοῦ, ὅ14. Τραπεζούντιος, 

606. Φαναρίου, ὅ39. Χριστιανουπόλεως, 50]. 

Σύνοδος ἐν Ῥωσσίᾳ, '". β. 

Συρίγος Μελέτιος, 6, 1605, 384, 497, 484. 

Σχολέϊα, ξθ, ο, οα, οὗ, οε. ᾿Αγράφων, οἱ; ος; 479. ᾿Αδριανου-- 

πόλεως, 456. 541, 542, 44. ᾿Αθηνῶν, οα, 446. Γλθωνος, ὅ42 (Αθω- 

νιάς). ᾿Ανατωλιχοῦ, 462, 463, 479. "Ανδρου, οα. Αρτης, 462, 473, 

489. Βουχουρεστίου, 49]. Ζακύνθου, οα, 432. ᾿Ιασίου, οὗ, 488, 542, 

544. ᾿Ιωαννίνων, πγ. Ἰζουτουνίου, 50]. Ἱζωνσταντινουπόλεως, ρὃ, ρθ. 

123, 383, 485, 456, 461], 488, 491], 498, 499. Μοσχοπόλεως, 489. 

Νάξου, ὅ42. Πάτμου, 370, 400, Σάμου, ὅ42, 548. Σχοπέλου. χη. 

Τρίχκης, 430. Χίου, οα, οε. 

Σωζούπολις, 562. 

Σωτήρα Ζαγορᾶς, 181]. 

Σωτήρης Γρηγόριος, 498. 

Σωφρόνιος ᾿Αθηνῶν, 5669, 517], 573, 514, 570. ᾿Αχαρνάν, 402. 

Βιδύνης, 215, 296. Γαρδικίου, 589. ἐφημέριος Μ. ἐχχλησίας, 559. Θεσ- 

σαλονίχης, 09, 55. “Ἱεροσολύμων, 99, 287, 291, 300, 43. μόρου, 
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560, 571. Κωνσταντινουπόλεως, ἡ, χς; οε, οζ, ρα, 83, 800, 32]. 

Λαοδιχείας. 76. Μιτυλήνης. 553. Μονεμδασίας. .η. Νικαίας. 60]. 

Πτολεμαΐδος, 89, 180, 234, 280, 287. Σηλυόρείας, 573, 578. Φιλιπ- 

πουπόλεως. ὅϑ. Φιλίππων, ὅ88. Χαλεπίου 217. Χριστιανουπόλεως, 

559. 

Ταλάντιον, 5506, 59]. 

Ταλταμπὰν Μουσταφᾶς, 62. 

Ταρχανειώτης, ἢ" β. 

Ταχμασχοὺλ χάν. 147. 

Τένεδος. 4. 

Τζαλὶχ ᾿Αχμέτ, 69. 

Τζανῆς ᾿Ιωάννης. 19]. 

Ἰζαούση ὀσπίτιον. 548. 

Τζιγάλας Ἱλαρίων, 487. 

Τζιγαρᾶς ᾿Απόστολος, ις, 50, ρ. Ζῶτος, ἐς, ρε. Πάνος, πε: 

Τζινάρι Νικομηδείας, 549. 

Τζουῤανία, 04. 578. 

Τιμόθεος Βιδύνης, 60]. Κωνσταντινουπόλεως, 509. Λαρίσσης, ὅ56. 

Νιχομηδείας, 594. Σεορῶν, ὅ90. Σίμνου, 603. 

Τιργόόδιστον, ξα, 17]. 

Τομάροδον, ὅ96. 

Τορνάρας Δημήτριος, 606. 

Τούρναθδος. 455. 

Τραπεζοῦς, οα, 06, ὅ80, 590. 

Τρίόατον ᾿Αγράφων, 426. 

Τριγλία, 5618, 087. 

Τρίχχη, 460. 

Τρίφων διδάσχαλος ἐν ἸΙωαννίνοις, πΎ. 

Τύανα, Ὧ9]. 

Τυπάλδος Μελέτιος. 24]. 49]. 39. 

“ὙὙδροπολιτσὰ Πελοποννήσου, ὅ59. 

Ὑ ψηλάντης ᾿Αθανάσιος, ιδ, χγ, 412. ᾿Αλέξανδρος, 171, 86. Γιαν- 

γάχης, 171. Κωνσταντῖνος, 17], 544. 

“ὙὙΨωμαθία Κωνσταντινουπόλεως, 547. 

Φαναρίου ἀρχιεπισχοπή, 507. 

Φατζέας Γρηγόριος, 128, 242, 248, 249, 527. 
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Φιλαδελφείας ἀρχιεπισχοπή, 128. 54]. 327. ἐξαρχία, 590. 

Φιλάρετος Οὐγγρούλαχίας, μιὃ. Σάμου, 604. 

Φιλήμων ᾿Αντιοχείας, 89. Χαλεπίου, 89. 250. 

Φίλιππος Κύπριος, ιθ. Μεδιολανεύς. 96. 

Φιλίππων μητρόπολις, 50, 559. 

Φιλοθέη (Βενιζέλου), 606. 

Φιλόθεος ᾿Αγαθουπόλεως, 84, 5094. Καλλιουπόλεως, 602. Λήμνου, 

95. Παργινός, 508. Ῥόδου, ὅ52. Σαντοοίνης. 89. Τραπεζοῦντος, 594. 

Φλαγγινιανὸν φροντιστήριον, 493. 

Φουρνὰ ᾿Αγράφων, οα, 136. 

Φώχαις, 8, 54. 

Φώτιος, 544. διδάσχαλος ἐν Κωνσταντινουπόλει. οἡ, οὐ. ἐκ Κα- 

ραμανίας, 60. μοναχός, 134. 

Χαϊχος Γεώργιος, ὅ51. 

Χαλδία, 595. 

Χαλεπλὴς Χατζὴ Γρηγόρης, 42. 

Χάλχη, 59. 

Χαλχηδών, 190, 494. 

Χαλυδὼν (Χαλέπιον), 917. 

Χαμπεσία (᾿Αὐυσσινία), 87, 88. 

Χάμρι φόρος, 41. 

Χανὲς φόρος, 4]. 

Χαράτζι, 162. 

Χασὰν πασᾶς Ὑζεζαερλῆς, 4, 187. Φιραρῆς, 69. 

Χασάπης ᾿Αποστόλης, 567. 

Χασεχῆῇς ᾿Ισούφ, 593. 

Χατζὴ ᾿Αλῆς, 609. Δημητρίου Τριανταφυλλίνα, 547. Κι στα Ἰωαν- 

νῖται, πβ. Χρίστος ἄρχων, 539. 

Χάτι χουμαγιοὺν ὅπὲρ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχείου. 

415. 

Χιμάρα, 570. 597. 

Χίος, ξε, ὅ8, 54, δῦ, 89, 90. 103. 100. 110. 123, 125, 481], 
489, 404, 560. 562, 565. 57]. 592. 

Χίου πρωτέχδιχος. 559. 

Χιώτης Τριαντάφυλλος, 567. 

Χμίλης χάτμανος, 8. 
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Χοτζᾷ Βασίλης, 597. 

Χουρμούζιος, 384, 491]. 99. 

Χριστόδουλος ἱεροδιάχονος, 599. 

Χρίστος ᾿Αλδανός, 608. 

Χρίστου Δημήτριος, 33. 

Χριστοφόρος, ὅ42. ᾿Αγχιάλου, 566. Αἰτωλός, (᾿Αρτινὸς) 153, 22], 

211. Γάνου, 98. ἱερομόναχος, ὅ39. ἽἼμόρου, Ὁ66. Κῶ, 5660, 66]. Με- 

λενίχου, ὅ88. Μεσημόρίας, ὕθ4. Μηδείας, ὅ8δ, 592. Νεοχαισαρείας 

5177. 5718. Σάμου, 587, ὅ89. Φιλιππουπόλεως, ὅ66, 5172. 

Χρονογράφοι Τουρχοχρατίας, ε, ια-χζ. 

Χρύσανθος Αἰτωλός, οὗ, 2717. ᾿Ηπειρώτης, 489. ἀρχιδιάχονος, 

Καισαρείας, “Ἱεροσολύμων (Νοταρᾶς), ξθ, 95, 917, 112, 242, 496, 519. 

Πελοποννήσιος, 124. Προύσης, ὅΤ0. 

Χρυσοδελώνης ᾿Ιωάννης, ὅ56. 

Χρυσόγονος (Γεώργιος Τραπεζούντιος), ὥ9ῦ. 

Χρυσοσχουλαῖος ᾿Ιωαννάχης. 16. Σουλτάνα, 17, 167 (Χρυσόσχουλος!. 

Χρυσόσχουλος ᾿Ιωάννης, 533, Ράλλης, 240. 

᾿Ὡλένης ἀρχιεπισχοπή, 35]. 

Ὠρεοί, ὅ80. 
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