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ΔΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΑ

Στον κώδικα 622 τής συλλογής του Μετοχιού του Παναγίου Τάφου τής 
Κωνσταντινούπολης1, πού είναι γνωστός ώς «Επίσημος Κώδιξ τοΰ Πα
τριαρχείου Ιεροσολύμων», σώζονται δυο σχέδια πατριαρχικών γραμμά
των στά καραμανλίδικα2' τό κείμενό τους δηλαδή είναι τουρκικό καί ή 
γραφή έλληνική. 'Ο Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς στήν περιγραφή τού 
χειρογράφου τά επισημαίνει καί τά χαρακτηρίζει σωστά: φ. 24α «'Απαν- 
ταχοϋσα τουρκική δ,ιά γραμμάτων ελληνικών», καί φ. 31α «Άπανταχοϋσα 
τουρκική διά γραμμάτων έλληνικών προς τούς χριστιανούς Άγκύρας».

Νομίζω ότι άξίζει τον κόπο ν’ άσχοληθεΐ κανείς λίγο περισσότερο μέ 
αύτές τις δυό 'Απανταχοϋσες.

Άπό τότε πού ό Γεννάδιος Σχολάριος κατέγραψε μέ έλληνικούς χαρα
κτήρες τήν οθωμανική μετάφραση τών «Κεφαλαίων τής Χριστιανικής 
Πίστης», τήν όποια εκανε ό Άχμέτ, καδής τής Βέρροιας3, ό τρόπος αυτός 
τής απόδοσης τών τουρκικών κειμένων μέ τό έλληνικό άλφάβητο, εγινε 
«ό συνεκτικός δεσμός», όπως λέει ό Σ.Α. Χουδαβερδόγλου-Θεοδότου τών 
τουρκοφώνων έλλήνων τής Μικρός ’Ασίας μέ τήν Έλληνική γλώσσα καί

1. Περιγραφή του χειρογράφου στο Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολυμι- 
τική Βιβλιοθήκη, τ. V, Πετρούπολις 1915, σ. 150-182.

2. Συνηθίστηκε να όνομάζεται καραμανλίδικο κάθε κείμενο τουρκικό γραμμένο 
μέ έλληνικούς χαρακτήρες χωρίς αυτό νά είναι πάντοτε άκριβές. Πβ. παρακάτω 
τήν παράγραφο πού άναφέρεται στή γλώσσα.

3. Τό κείμενο αύτό δημοσιεύθηκε γιά πρώτη φορά στο Martin Crusius, Turco- 
graeciae Libri octo, Βασιλεία 1584, σ. 109-120. Τό ίδιο κείμενο έξέδωσε τό 1718 
ό Νεόφυτος Μαυρομάτης, μητροπολίτης ΝαυπάκτοΟ, μέ τίτλο 'Απάνθισμα τής 
Χριστιανικής Πίστεως, Κιουλζάρι Ίμάνι Μεσιχί. Πβ. Γ.Γ. Λαδά, «Ό μητροπολίτης 
Ναυπάκτου καί "Αρτης Νεόφυτος Μαυρομάτης καί ή συμβολή αύτού εις τήν διά- 
σωσιν τής θρησκείας καί τοΰ εθνισμού τών Έλλήνων τής Μικρός ’Ασίας», περ. 
Συλλέκτης, τ. I (1947), σ. 42-44.

103



ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΑΘΗ

τόν έλληνικό πολιτισμό4. Άπό τότε άρχισε καί σιγά-σιγά δημιουργήθηκε 
όλη αύτή ή τουρκόφωνη φιλολογία καί βιβλιογραφική παραγωγή πού 
κράτησε μέχρι πριν άπό λίγες δεκαετίες. Ή σημαντικότατη αυτή καρα- 
μανλίδικη έντυπη παράδοση, πού είναι μαζί τεράστια σέ όγκο καί ποικι
λότατη σέ περιεχόμενο, βιβλιογραφήθηκε άπ’ τούς Salaville - Daleggio σέ 
τρεις τόμους γιά τήν περίοδο 1584-19005. Σημαντικές προσθήκες στον 
τρίτομο αύτόν κατάλογο, καί γιά τήν ί'δια περίοδο τής καραμανλίδικης 
βιβλιογραφικής παραγωγής, οφείλονται στήν Ευαγγελία Μπαλτά6, ή 
όποια καί ετοιμάζει τόν τέταρτο τόμο, σέ συνέχιση τού καταλόγου τού 
Daleggio, άπό εκεί πού εκείνος σταμάτησε, δηλαδή τό 1900, καί δώθε.

Παράλληλα όμως με τήν παραγωγή έντύπων, πολλά είναι καί τά καρα- 
μανλίδικα χειρόγραφα καί έγγραφα, πού άποτελοΰν ιστορικές μαρτυρίες 
γιά τόν τουρκόφωνο ελληνισμό τής ’Ανατολής7. Τά περισσότερα άπ’ αύτά 
άναφέρονται στις σχέσεις ’Εκκλησίας καί ποιμνίου, μιας καί οι έκκλησι- 
αστικές άρχές είναι υποχρεωμένες νά έπικοινωνοΰν μέ τούς πιστούς στή 
γλώσσα πού τούς είναι κατανοητή8. Κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεϊ

4. Σ. Α. Χουδαβερδόγλου-Θεοδότου, «Ή τουρκόφωνος έλληνική φιλολογία 
1453-1924», Έπετηρίς τής 'Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, 7 (1930), σ. 493-495.

5. Sévérien Salaville - Eugène Dallegio, Karamanlidika, t. I 1584-1850, ’Αθήνα 
1958· t. II 1850-1866, ’Αθήνα 1966· t. III 1866-1900, ’Αθήνα 1974.

6. Evangelia Balta, «Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ouvrages en 
langue turque, imprimés en caractères grecs (1584-1900): Addition», Δελτίο ΚΜΣ, 
2 (1980), σ. 183-205. Ή Εύαγγελία Μπαλτά μου παρέσχε τήν πληροφορία ότι οί 
τελευταίες καραμανλίδικες εκδόσεις ανάγονται στό έτος 1929, καί τυπώθηκαν 
στή Θεσσαλονίκη. Τήν ευχαριστώ.

7. Υπήρχαν πάντοτε άντιρρήσεις καί διχογνωμίες σχετικά μέ τήν προέλευση 
καί τήν καταγωγή τών Καραμανλήδων. Άπό τή σχετική βιβλιογραφία σημαντικές 
είναι οί μελέτες τών Έμμ. Τσαλίκογλου, «Πότε καί πώς έτουρκοφώνησεν ή Καπ
παδοκία», Μικρασιατικά Χρονικά, 14 (1970), σ. 9-30· Farük Siimer, «Anadolu’ya 
yalniz gôçebe Türkler mi geldi?» (= Μοναχά νομάδες Τούρκοι ήρθαν στήν Άνα- 
τολία;), Beliefen, 24.96 (1960), σ. 577" Π. Μ. Κιτρομηλίδη, «Ό έξισλαμισμός τής 
Μικράς ’Ασίας καί οί ιστορικές καταβολές τών ελληνοτουρκικών σχέσεων», Μι
κρασιατικά Χρονικά, 16 (1975), σ. 318-337’ καί ή πολύ ένδιαφέρουσα μελέτη τού 
Talât Tekin «ÇeSitli Alfabelerle Türkçe yazilar: Grek alfabesiyle Türkçe» 
(= Τουρκικά κείμενα σέ διάφορα άλφάβητα: τουρκικά μέ έλληνικό άλφάβητο), 
Tarih ve Toplum, Μάρτης 1984, σ. 183.

8. Δείγμα μιας τέτοιας έπικοινωνίας είναι καί τό καραμανλίδικο σιγίλλιο του 
Γρηγορίου τού Ε' (πβ. Κ. Μανάφη, «’Ανέκδοτον καραμανλιστί σιγίλλιον τού Πα- 
τριάρχου Γρηγορίου τού Ε'», Μικρασιατικά Χρονικά, 14 [1970], σ. 226-256) καθώς 
καί τό καραμανλίδικο γράμμα γιά τή σχολή Ψωμαθειών (1763) στό ’Ιωακείμ Φο-
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διάφορα τέτοια καραμανλίδικα γραπτά μνημεία, κυρίως έπιτύμβιες9 πλά
κες, επιγραφές καί λαογραφικό υλικό10, πού άναφέρονται σέ διάφορους 
τομείς τής ζωής τών τουρκοφώνων Ελλήνων τής Μικρός ’Ασίας, τούς 
όποιους, τά πρώτα χρόνια τού 18ου αιώνα, χαρακτηρίζει μιά έντονη θρη
σκευτικότητα11.

Τά δυό έγγραφα πού παρουσιάζω παρακάτω έχουν ένα κοινό περιεχόμε
νο· άναφέρονται καί τά δυό στον Πανάγιο Τάφο καί στις οικονομικές 
δυσχέρειες τής 'Αγιοταφικής ’Αδελφότητας. ’Εντάσσονται μέσα στό γε
νικότερο θέμα «ζητεΐες»12, καί απευθύνονται στούς τουρκόφωνους "Ελλη
νες τής Μικράς ’Ασίας. Είναι, δηλαδή, έγκύκλια ποιμαντορικά γράμμα
τα13, πού τό περιεχόμενό τους καθορίζεται άπό τά έπιχώρια γενικά ή ει
δικά θέματα. Άλλ’ ας τά έξετάσουμε καλύτερα ενα-ενα.

Α. Ή πρώτη εγκύκλιος

Τό πρώτο έγγραφο, αυτό πού βρίσκεται στό φ. 24α τού χφ. ΜΠΤ 622,

ροπούλου, «Έγγραφα του Πατριαρχικού ’Αρχειοφυλακείου», ’Εκκλησιαστική 
’Αλήθεια, Κ' (1900), σ. 476-479.

9. R. Clogg, «A Karamanlidika inscription from Mount Athos (1818)», Byzan
tine and Modern Greek Studies, I, (1975), σ. 207-210· Semavi Eyice, «Anadoluda 
‘Karamanlidika’ Kitabeler, Grek harfleriyle Türkçe Kitabeier», Belleten, 34 
(1975), τχ. 153, σ. 25-48· A. Iordanoglou, «A karamanlidic.funerary inscription 
1841 in Nicaea (Iznik) Museum», Balkan Studies, 19.1 (1978), σ. 185· Εύγενία 
Χατζηδάκη, «Χριστιανικές επιγραφές Μ. ’Ασίας καί Πόντου στό Μουσείο Μπε- 
νάκη», Μικρασιατικά Χρονικά, 8 (1959), σ. 60-73· R. Clogg, «Some karamanlidika 
inscriptions from the monastery of the Zoodokhos Pigi, Balikli, Istanbul», Byzan
tine and modern Greek Studies, 4 (1978), σ. 55-67· A. Ίορδάνογλου, «Καραμαν- 
λήδικες έπιγραφές τής Τερδς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή Κωνσταντινου
πόλεως», Βαλκανικά Σύμμεικτα, I (1981), σ. 63-92.

10. Τέτοια είναι ή δυσεύρετη μελέτη τού R. Μ. Dawkins «Turco-Christian 
Songs from Asia Minor», Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire Orien
tale, 4 (1934) [Mélanges Bidez], σ. 185-206.

11. Είναι χαρακτηριστικό ότι άπό τά βιβλιογραφημένα καραμανλίδικα βιβλία τά 
πρώτα 33 κατά σειρά -τό τελευταίο άνήκει στό έτος 1804- είναι όλα θρησκευτι
κού περιεχομένου.

12. Βιβλιογραφία για τίς ζητεΐες στή μελέτη: Πηνελόπης Στάθη, «Τά κατάστιχα 
συλλογής έλεών τού Παναγίου Τάφου, ή μελέτη καί ή προβληματική τους», 
’Ακαδημία ’Αθηνών, Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού, ’Επιστημονικές ανα
κοινώσεις, ’Αθήνα 1982, σ. 125.

13. Οΐ έγκύκλιοι, ή τά έγκύκλια ποιμαντορικά γράμματα, είναι γράμματα έπι-
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είναι άντίγραφο πατριαρχικής έγκυκλίου προς τούς τουρκόφωνους χρι
στιανούς κάποιας άπ’ τις έπαρχίες τής Άγκύρας ή τής Καππαδοκίας ή 
άκόμη καί τής Κωνσταντινούπολης14. Δέν μπορούμε να ορίσουμε μέ βε
βαιότητα τούς άποδέκτες γιατί ό χώρος πού θ’ αναγραφόταν τό όνομα τού 
έξαπολύοντος τήν εγκύκλιο πατριάρχου καί ό όνοματισμός των πιστών, 
στούς όποιους Απευθυνόταν, είναι κενός.

Τό περιεχόμενό του είναι μια έκκληση στά φιλάνθρωπο αισθήματα τών 
πιστών γιά τή βοήθεια τού 'Αγίου Τάφου.

Τό έγγραφο είναι λυτό, διπλωμένο μέσα στον επίσημο κώδικα τού Πα
τριαρχείου 'Ιεροσολύμων κι εχει διαστάσεις 0,34 X 0,41 μ. Όταν αργό
τερα άριθμήθηκαν τά φύλλα τού χειρογράφου πήρε καί τό φύλλο αυτό 
τόν άριθμό 24α. Ή 'Απανταχοϋσα είναι ακέφαλη, όπως σημείωσα παρα
πάνω, καί κολοβή- τελειώνει, δηλαδή, κάπως άπότομα, χωρίς τίς συνηθι
σμένες ευλογίες καί ευχές.

Τό ότι ή εγκύκλιος είναι πατριαρχική σημειώνεται άπ’ τό ίδιο τό περι
εχόμενό της- ποιος, όμως, πατριάρχης τήν έξαπέλυσε, είναι, όπως είπα, 
άδηλο. 'Ωστόσο ισχυρές εσωτερικές μαρτυρίες μοϋ επιτρέπουν νά πώ μέ 
βεβαιότητα ότι πρόκειται γιά τόν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παΐ- 
σιο Β15 (1726-1733). Τά ίδια στοιχεία βοηθούν καί στό χρονικό προσδι-

σκόπων, μητροπολιτών ή πατριαρχών πρός τό ποίμνιό τους, γιά θέματα πίστης. 
Οί πατριάρχες επίσης έστελναν τέτοια γράμματα πρός τούς άπανταχού μητροπο
λίτες, άπό όπου καί ό όρος άπανταχοΰσες.

14. Είναι γνωστό καί άπό τούς περιηγητές, ότι στις συνοικίες Κοντοσκάλι 
(Kadirga liman) καί Ψωμαθειά (Samatya) τής Κωνσταντινούπολης είχαν έγκατα- 
σταθεΐ ήδη άπό τόν 15ο αιώνα τουρκόφωνοι χριστιανοί άπό τή Μικρά Άσία καί 
ό ένοριακός ναός Άγιος Κωνσταντίνος συνηθιζόταν νά λέγεται «τής Καραμανί- 
ας». Πβ. Μ. Γεδεών, «Τό κήρυγμα τού Θείου λόγου έν τή ’Εκκλησία τών κάτω 
χρόνων», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, 8 (1888), σ. 200, καί Halil Inalcik, «Fatih 
Sultan Mehmet, Istanbul Fethi ve Imparatorluk» (= Ό Μωάμεθ ό πορθητής, ή 
άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή αύτοκρατορία), Türk Kültürü, 2 (1964), σ. 
13.

15. Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παΐσιος Β' άναφέρεται νά έχει έκδώ- 
σει τέτοια έγκύκλια γράμματα, προτρεπτικά γιά ένίσχυση τού Αγίου Τάφου. 
Αναφέρω ενδεικτικά μερικές τέτοιες περιπτώσεις: τό 1726 ό πατριάρχης έγραψε 
στό μητροπολίτη Χίου Δανιήλ συστήνοντάς του νά γίνεται ή σχετική έλεημοσύνη 
στά κουτία τού 'Αγίου Τάφου (βλ. Κ. Δελικάνη, Τά εν τοΐς κώόιξι του πατριαρχικού 
αρχειοφυλακείου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα τά άφορώντα εις τάς σχέ
σεις τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου πρός τάς εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας, 
Ιεροσολύμων καί Κύπρου ( 1575-1863), Κωνσταντινούπολή 1904, σ. 489)· τό έτος

106



ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΑ

ορισμό τής εγκυκλίου- θά πρέπει να εξαπολύθηκε μεταξύ των έτών 1728- 
1730. Τό ίδιο το κείμενο προσφέρει τις έξης σαφείς άναφορές: «Ve lakin 
μακαριώτατος ve άγιώτατος Kûd§erif πατριάρχης’ i κύριος κύριος Χρύ
σανθος bunlari böyle gördükten, "Αγιος Τάφος’ un ziyanim irtikâp edin- 
mediginden kalkti da bu kadar vilâyet gezdi ve bu kadar yol zahmeti çekti 
ihtiyarligiyla âliliyiyle» (Άλλ’ όμως ό μακαριότατος καί αγιότατος πατρι
άρχης 'Ιεροσολύμων κύριος κύριος Χρύσανθος, έπειδή τά είδε αύτά έτσι 
καί επειδή δέν έκανε κακή χρήση τή ζημιά τοΰ 'Αγίου Τάφου, σηκώθηκε 
μέ τά γεράματά του καί μέ τήν άρρώστια του καί τράβηξε τόσες ταλαιπω
ρίες τού ταξιδιού). Πρέπει, δηλαδή, νά έκδόθηκε αύτή ή 'Απανταχοΰσα 
στά τελευταία χρόνια τής πατριαρχίας του 'Ιεροσολύμων Χρυσάνθου Νο- 
ταρά, περί τά έτη 1728-1730, γι’ αυτό άναφέρονται καί οί λέξεις «γεράμα
τα» καί «άρρώστια»16.

Γνωρίζουμε καλά ότι ήταν συνήθεια ή «ζητεία» ύπέρ τού 'Αγίου Τά
φου. Τώρα μαθαίνουμε πώς όταν ή ζητεία γινόταν σέ περιοχή μέ τουρκό
φωνους χριστιανούς, θεωρούνταν σκόπιμο ν’ άναγγέλλεται άπό τόν πα
τριάρχη μέ μια έγκύκλιο στή γλώσσα πού τούς ήταν κατανοητή, στά κα- 
ραμανλίδικα.

’Ετούτη ή 'Απανταχοΰσα φαίνεται ότι άπευθύνεται στις κυριότερες 
επαρχίες τοΰ Οικουμενικού Θρόνου στή Μ. ’Ασία, τής Άγκύρας, τής 
Καππαδοκίας, άκόμα καί τής ίδιας τής Κωνσταντινούπολης17: «Bunun

1727 έχουμε τρεις τέτοιες έπιστολές: ή πρώτη βρίσκεται στον επίσημο κώδικα τού 
πατρ. Ιεροσολύμων καί άπευθύνεται στους μητροπολίτες Θεσσαλονίκης, Άδρι- 
ανουπόλεως, Βερροίας, Ναούσης καί Λαρίσης καί άφορά τά έλέη καί τά άφιερώ- 
ματα τοΰ 'Αγίου Τάφου (Κ. Δελικάνη, ο.π., σ. 490)· ή δεύτερη βρίσκεται στον ίδιο 
κώδικα καί άποστέλλεται στούς μητροπολίτες Άδριανουπόλεως, Διδυμοτείχου, 
Αίνου, Βιζύης καί Μήδειας, Άγχιάλου, Μαρωνείας, Σωζοπόλεως, Ξάνθης καί 
Περιθωρίου, "Ιμβρου, στον άρχιεπίσκοπο Λιτίτζας καί στόν έπίσκοπο Άγαθοπό- 
λεως, γιά τά έλέη καί τά άφιερώματα τού 'Αγίου Τάφου (Κ. Δελικάνη, ο.π., σ. 
490)· ή τρίτη δημοσιεύεται στην έκδοση τοΰ έργου Έγχειρίδιον Χρυσάνθου Πατρι- 
άρχου Ιεροσολύμων περί τής κατ’ εξοχήν υπεροχής τής Άγιας Πόλεως 'Ιερουσαλήμ, 
Βουκουρέστι 1768, σ. πγ'- ^ β'. TÒ ένδιαφέρον μέ τήν παραπάνω εγκύκλιο είναι 
ότι μέσα στήν ίδια έκδοση τό κείμενο δημοσιεύεται καί στά καραμανλίδικα, «Τέ- 
βρη Μεκτουποΰν άγινή τζοΰμλε Μουουμήν Χριστιανλερέ, "Αγιος Τάφος Ιαρτιμή 
ίτζήν» (= Ίσον εγκυκλίου γράμματος είς άπαντας τούς ευσεβείς Χριστιανούς 
ύπέρ τής βοήθειας τοΰ Αγίου Τάφου).

16. Ό Χρύσανθος πεθαίνει τό Φεβρουάριο τοΰ 1731. Τά δυο τελευταία χρόνια 
τής ζωής του μαρτυρεϊται νά είναι συχνά άρρωστος άπό τήν ποδαλγία.

17. Πβ. σημ. 14.
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için πατριάρχη efendimiz, άγιος άρχιερέας’ lara da haber ediyor ki herke- 
sin επαρχία ’snida olan πνευματικός’ lara ve Stanbol gehrinde olan έκ- 
κλησία προεστός’ lanna» (γι’ αύτό ό κύριός μας πατριάρχης γνωστοποιεί 
καί στούς άγιους άρχιερεΐς, στούς πνευματικούς τούς ευρισκομένους στοΰ 
καθενός τήν επαρχία, καί στούς προεστούς των έκκλησιών τής Σταμ- 
πούλ).

Τό περίεργο μέ τήν έγκύκλιο αυτή είναι ότι οί έκκλήσεις καί οί νουθε
σίες δέν γίνονται στό πρώτο πρόσωπο, άλλά στό τρίτο, σάν νά πρόκειται 
γιά έπεξήγηση του ελληνικού κειμένου, ή σάν ή εγκύκλιος νά έξαπολύ- 
εται άπό κάποια άρχή (τή Σύνοδο;), ή όποια έρμηνεύει τήν πατριαρχική 
θέληση. Αύτό είναι πολύ δύσκολο νά τό προσδιορίσουμε, άφού, όπως εί
πα, είναι άγραφο τό τμήμα πού θά περιείχε τήν μονοκονδυλιά τού πατρι
άρχη, καθώς έπίσης λείπει παντελώς τό τέλος, όπου θα συνυπέγραφαν οί 
συνοδικοί μητροπολίτες. Τά συνοδικά γράμματα, βέβαια, είναι όλα γραμ
μένα στό πρώτο πρόσωπο' ωστόσο ή μετάφρασή τους στά τουρκικά μπο
ρεί νά δώσει τό άποτέλεσμα πού μάς παρουσιάζεται έδώ στό προκείμενο 
έγγραφο.

Β. Ή δεύτερη εγκύκλιος

Τό δεύτερο εγκύκλιο γράμμα, ή Άπαντ αχούσα, όπως χαρακτηρίζεται, 
βρίσκεται κι αύτό στον κώδικα ΜΠΤ 622, καί στά φύλλα 31α-31β18. Δέν 
είναι λυτό έγγραφο, όπως τό προηγούμενο, άλλά άντιγραμμένο μέσα στον 
κώδικα, γι’ αυτό κι οί διαστάσεις του είναι ίδιες μέ τίς διαστάσεις τού 
κώδικα, δηλαδή 0,204 X 0,311 μ.

Παρ’ όλο πού δέν ύπάρχει άναγραφή τού ονόματος τού πατριάρχη πού 
εξαπολύει τήν Άπανταχοΰσα, είναι φανερό ότι συντάκτης τής έγκυκλίου 
αύτής είναι ό 'Ιεροσολύμων Χρύσανθος Νοταράς- αποδέκτες, άπ’ τήν 
άλλη μεριά, είναι οί πιστοί χριστιανοί τής μητροπόλεως Άγκύρας19.

Ό Χρύσανθος Νοταράς απευθύνεται στούς πιστούς γιά νά ζητήσει έλε- 
ημοσύνη γιά τόν "Αγιο Τάφο: «Άγιος Τάφος’ un götörülmez borç sebe- 
binden ve yeni yapilarina secdeli ve aziz yerlerinde olan harçlar için» (εξ

18. Στον ίδιο κώδικα καί στά φφ. 22α-23β, πού προηγούνται τής Άπανταχούσας 
τήν όποια έξετάζουμε, ύπάρχουν παρόμοια σχέδια έγκυκλίων γραμμάτων στά βλα- 
χικά μέ κυριλλικούς χαρακτήρες.

19. Τούτο προσδιορίζεται άπό τήν εκφώνηση τού γράμματος «Άζίζ Άγκυρα 
μητρόπολισιντέ σακίν όλανλάρ» (= πού εφησυχάζετε στήν άγια μητρόπολη τής 
Άγκύρας).
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αιτίας τών αφόρητων χρεών του 'Αγίου Τάφου καί των έξόδων γιά τα νέα 
κτίρια στους προσκυνητούς καί άγιους τόπους). 'Ο χρόνος συγγραφής τής 
'Απανταχούσας δέν είναι σαφής· δέν άναγράφεται καμιά χρονολογία, καί 
δυστυχώς οί εσωτερικές μαρτυρίες είναι κι αυτές αρκετά συγκεχυμένες. 
Μιά κατ’ άρχήν πιθανή χρονολόγηση τής εγκυκλίου θά ήταν τά χρόνια 
1724-1725, τότε πού ό Χρύσανθος βρισκόταν σέ περιοδεία στή Μ. ’Ασία, 
γιά συλλογή έλεών20. Κι ενώ αυτός συλλέγει τά ελέη μιας περιοχής, απο
στέλλει άγιοταφίτες μοναχούς νά κάνουν τό ίδιο σέ άλλους τόπους, καί 
στήν περίπτωσή μας στή μητρόπολη Άγκύρας. Προηγουμένως όμως τούς 
εφοδιάζει μέ τή σχετική εγκύκλιο πού θά τούς διευκολύνει καί θά τούς 
εξασφαλίζει. "Ετσι στό κείμενο μέσα άναφέρει: «Ruhumuz muhabbetiylen 
gine size çok yakmim ve ricalar sürerim ki bize gelmenizde edeceginiz 
hürmetleri ve yardimleri, gimdi sizde olan kardaglanmiza, πατέρες, aziz 
'Αγιος Τάφος’ un hizmetkârlanna hürmetlice yardim eyleyesiniz» (Μέ τήν 
άγάπη τής ψυχής μας, πάλι είμαι πολύ κοντά σας καί σάς παρακαλώ τίς 
τιμές καί τίς βοήθειες πού θά πραγματοποιήσετε μέ τόν έρχομό σας σέ 
μάς νά τίς κάνετε στούς άδελφούς μας τούς πατέρες καί υπηρέτες τού 
Αγίου Τάφου πού βρίσκονται τώρα σέ σάς).

'Ως αίτια τής ζητείας, έκτος άπό τά γενικά «άφόρητα» έξοδα τού Αγίου 
Τάφου, άναφέρονται καί έξοδα γιά τά νέα κτίρια (yeni yapilanna) στούς 
προσκυνητούς τόπους. Γνωρίζουμε ότι ήδη τόν Σεπτέμβριο τού 1723 ό 
Νικόλαος Μαυροκορδάτος συγχαίρει τόν πατριάρχη «καί διά τά νέα κτί
ρια όπου ήγόρασεν ή μακαριότης της εν Γιάφφα»21, χωρίς βέβαια ν’ απο
κλείεται αυτά τά νέα κτίρια νά είναι οί έπισκευές πού έγιναν στούς ναούς 
τών 'Ιεροσολύμων καί μάλιστα στό ναό τής Άναστάσεως τό 1720. Ή 
δικαιολογία τών έξόδων γιά τά νέα κτίρια είναι πάντοτε έπίκαιρη, καί 
είναι ένας σημαντικός λόγος γιά έκκληση έκτάκτων εισφορών.

Τό σημείο πού θά μάς βοηθούσε σημαντικά στή χρονολόγηση αυτής

20. Πβ. τόν πίνακα μετακινήσεων τού Χρυσάνθου Νοταρά στό τέλος τής μελέ
της Π. Στάθη, «Τό ανέκδοτο όδοιπορικό του Χρυσάνθου Νοταρά», Μεσαιωνικά 
καί Νέα 'Ελληνικά, I (1984), σ. 274-275. Τήν ίδια πρακτική μέ τούς άγιοταφίτες 
μοναχούς εφάρμοζαν καί οί σιναΐτες όταν περιέρχονταν γιά ζητείες. Εφοδιάζον
ταν δηλαδή καί μέ σουλτανικά έγγραφα πού θά τούς εξασφάλιζαν άπό τίς φορο
λογίες καί τά δοσίματα υπέρ τών οθωμανικών άρχών. Βλ. Π. Χιδίρογλου, «Κατά
λογος επισήμων ’Οθωμανικών χειρογράφων τής Τ. Μονής τού όρους Σινά», Έπr.- 
τη ρίς Κέντρου ’Επιστημονικών ’Ερευνών, X (1979-1980), σ. 321-423.

21. Ε. Legrand, Epistolaire Grec, Bibliothèque Grecque Vulgaire, t. IV, Παρίσι 
1888, σ. 175.
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τής 'Απανταχούσας είναι ή φράση «Tanrmin nazari üzerinizde olmasiyla 
size bir aziz, ikramli, Allahtan korkar, Allah muhabbetlisi bir άρχιερέα 
vermi§tir ihsanina jükür etmelisiniz, kendim vukuf olali sevinçliyim» (Ό 
Θεός, πού εχει τό βλέμμα του έπάνω σας, σάς χάρισε εναν χαρισματικό, 
θεοφοβούμενο, φιλόθεο καί άγιο ’Αρχιερέα. Πρέπει νά είστε εύγνώμονες 
γιά τή δωρεά του. Έγώ άπό τότε πού τό έμαθα είμαι πολύ χαρούμενος, νά 
τό ξέρετε). Πρόκειται δηλαδή γιά τήν άνάρρηση στον έπισκοπικό θρόνο 
Άγκύρας κάποιου μητροπολίτη τόν όποιο ό Χρύσανθος εκτιμάει καί βρί
σκει έτσι τήν εύκαιρία νά συγχαρεί τούς χριστιανούς γι’ αύτή τήν άλλαγή 
καί νά τούς συστήσει νά τόν βοηθάνε καί νά τόν συνδράμουν υλικά καί 
ήθικά.

Μιά ερευνά στούς κατά καιρούς δημοσιευμένους έπισκοπικούς καταλό
γους τής μητροπόλεως Άγκύρας22 μάς δίνει. έπικρατέστερο όνομα γιά 
έκείνη τήν περίοδο τόν Νεόφυτο Άγκύρας23, ό όποιος κατέχει τό μητρο-

22. Στήν προσπάθεια μου νά διακριβώσω τό πρόσωπο πού κατείχε τό μητροπο- 
λιτικό θρόνο τά χρόνια εκείνα έξέτασα τούς δημοσιευμένους έπισκοπικούς κατα
λόγους Άγκύρας καί διαπίστωσα ότι σ’ αύτούς ύπάρχουν ελλείψεις, διχογνωμίες 
καί άνεπάρκεια στοιχείων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ένώ στοΰ Ά. 
Άλεξούδη, Μητροπολίτου Άμασείας, «Χρονολογικοί κατάλογοι τών άπό Χρι
στού άρχιερατευσάντων κατ’ έπαρχίας», Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως, ΚΕ' 
(1891), φ. 6561, σ. 3, μεταξύ τών ετών 1674-1740 δέν μαρτυρεϊται άλλαγή μητρο
πολίτου, στό άντίστοιχο λήμμα τής Θρησκευτικής καί 'Ηθικής ’Εγκυκλοπαίδειας, 
υπό T. Α. Γριτσοπούλου, στά ίδια χρόνια σημειώνονται 7 ονόματα μητροπολιτών. 
Πβ. επίσης Μωϋσέως Μωϋσίδου, «Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής άνθυπατικής 
Γαλατίας. Μονογραφία Περί Άγκύρας», Ξενοφάνης, Γ' (1905), σ. 246-25Γ Dicti
onnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, τ. II, Paris 1914, λήμμα An
cora·. Michael Le Quien, Oriens Christianus in quator Patriarchatus digestus, 
Parisiis MDCCXL, A', σ. 454-458.

23. Γιά τόν Νεόφυτο Άγκύρας οί πληροφορίες πού έχουμε είναι έλάχιστες καί 
δέν επαρκούν γιά νά δικαιολογήσουν τά κοσμητικά επίθετα πού τού άποδίδει ό 
Χρύσανθος, όπως χαρισματικός, φιλόθεος, θεοφοβούμενος, άγιος αρχιερέας. Οί μόνες 
μαρτυρίες γιά τή δράστηριότητά του είναι: α) τόν Φεβρουάριο τού 1720 συνυπο
γράφει πατριαρχικό σιγίλλιο τού πατρ. Κωνσταντινουπόλεως Τερεμίου Γ' γιά τή 
σταυροπηγιακή άξία τού μοναστηριού τών άγιων Αναργύρων στήν επαρχία Ναυ
πλίου καί Άργους (Fr. Miklosich-Müller, Acta et Diplomata, τ. 6, Βιέννη 1890, 
σ. 323-325)· β) τόν ’Ιούλιο τού 1721 υπογράφει σέ πατριαρχικό γράμμα τού Ίερε- 
μίου Γ', γιά τήν έλεημοσύνη τής μονής τού Ίωάννου τού Θεολόγου στήν Πάτμο. 
Άς σημειωθεί ότι αυτό τό γράμμα έγράφη «παρόντος γνώμη καί συναινέσει τού 
μακαριωτάτου καί άγιωτάτου πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Χρυσάνθου». Οί 
δυό αυτές μνείες δέν φωτίζουν τήν προσωπικότητα τού Νεοφύτου, άλλά τό ότι
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πολιτικό θρόνο άπό τό 1720 μέχρι το 1740, έτος πού τόν διαδέχεται ό 
Ίωαννίκιος24. Τό ότι δέν έχουμε άλλαγή στο μητροπολιτικό θρόνο τής 
Άγκύρας άπό τό 1720 μέχρι τό 1740 είναι στοιχείο πού μάς έπιτρέπει νά 
χρονολογήσουμε τήν 'Απανταχοΰσα μέ περισσότερη βεβαιότητα.

Έτσι, ή πρώτη υπόθεση ότι ή έγκύκλιος πρέπει νά έχει συνταχθεί 
μεταξύ τών έτών 1724-1725, μοιάζει νά παραμένει άμετακΐνητη, άφοϋ κα
νένα άλλο στοιχείο δέν μάς βοηθάει γιά κάποιαν άλλη πιό συγκεκριμένη 
χρονολόγηση.

Ή γλώσσα τών Εγκυκλίων

Οί δυό αύτές 'Απανταχοΰσες, πού τις χρονολογήσαμε μέσα στήν τρίτη 
δεκαετία τού 18ου αίώνα, είναι, όπως άναφέρθηκε καί στήν άρχή τού άρ
θρου αύτοΰ, γραμμένες στήν τουρκική γλώσσα μέ ελληνικούς χαρακτή
ρες.

Ή γλώσσα τών κειμένων δέν παρουσιάζει διαλεκτικές ιδιαιτερότητες, 
όπως θά παρατηρήσει κανείς στό σύντομο κριτικό υπόμνημα πού παραθέ
τω. Αύτό, βέβαια, είναι πολύ φυσικό, άφοϋ οί 'Απανταχοΰσες δέν προέρ
χονται άπό κάποια έπαρχία τής Μ. ’Ασίας άλλά άπό τά Πατριαρχεία25, 
όπως συνηθίζονταν νά λέγονται, άπό τήν Κωνσταντινούπολη. Έτσι, ή 
γλώσσα είναι πολύ κοντά στή λογοτεχνική τουρκική ανάμικτη μέ λαϊκά 
στοιχεία καί μέ κάποιες φωνητικές ιδιαιτερότητες26. Αύτήν τήν γλώσσα, 
πού έπικράτησε νά όνομάζεται ‘Ανατολική Θρησκευτική’, μελέτησε, στά 
βασικά της φαινόμενα, ό J. Eckmann άποδελτιώνοντας 21 τουρκόφωνα 
βιβλία, έκδεδομένα μεταξύ τών έτών 1756-181827.

βρίσκεται νά υπογράφει τό ίδιο έγγραφο μέ τον Χρύσανθο Νοταρά είναι μιά έν
δειξη ότι οί δυο άντρες γνωρίζονταν τουλάχιστον άπό τό 1722.

24. Ό Ίωαννίκιος τό 1745 μετατίθεται στό Μελένικον.
25. Επειδή στήν Κωνσταντινούπολη εκτός άπό τόν Οικουμενικό Πατριάρχη 

κατοικούσε καί ό Πατριάρχης τών Ιεροσολύμων συνηθίστηκε νά άναφέρονται 
«τά Πατριαρχεία», στον πληθυντικό.

26. Ό χαρακτηρισμός είναι άπό τόν Janos Eckmann σέ μιά προσπάθειά του νά 
κατατάξει σέ ενότητες, μέ βάση τούς διάφορους γλωσσικούς τύπους, τά καραμαν- 
λίδικα κείμενα· βλ. J. Eckmann, «Anadolu Karamanh agizlarma ait arajtirmalar» 
(= Έρευνες σχετικές μέ τίς καραμανλίδικες διαλέκτους τής Άνατολίας), Ankara 
Universitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi Dergisi, Vili, 1-2 (1950), σ. 167.

27. Τά ίδια αυτά κείμενα παρατηρεί ή Mefküre Mollova καί ταξινομεί τίς λέξεις 
σέ οκτώ όμάδες ώς προς τά άποτελέσματα τών μελετών καί τών ιστορικών καί τών 
διαλεκτολογικών πηγών τής τουρκικής γλώσσας· βλ. σχετικά στό Mefküre ΜοΙ-
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Μια σύγκριση των λέξεων καί των παραλλαγών τους, πού παραθέτει ό J. 
Eckmann, μέ αύτές πού έπισημαίνονται ώς άποκλίνουσες άπό τήν τουρ
κική ορθογραφία στα έγγραφα πού έκδίδονται παρακάτω, μάς πείθουν ότι 
ό χρόνος συγγραφής τους είναι οί πρώτες δεκαετίες τού 18ου αίώνα, όπου 
ή όρθογραφία δέν έχει ακόμη τυποποιηθεί28.

Τό έλληνικό άλφάβητο, παρ’ όλο πού είναι ευκολότερο σέ σχέση μέ τό 
άραβικό για τήν άναπαραγωγή τών ήχων τής τουρκικής γλώσσας, δέν 
παύει να παρουσιάζει δυσκολίες στήν καταγραφή τών ιδιαιτέρων αυτών 
γραμμάτων, όπως: b (μπ), c (τζ παχύ), ç (τσ παχύ), d (ντ), g (γκ), ö (e 
γαλλικό), ξ (σ παχύ), ü (u γαλλικό).

Γιά νά γίνουν εύληπτες κάποιες παρατηρήσεις μου σχετικά μέ τούς 
φθόγγους αυτούς, πρέπει νά προτάξω έδώ δυό τρία πληροφοριακά στοι
χεία. Κατά καιρούς έγιναν διάφορες άπόπειρες κωδικοποιήσεως αυτών 
τών φθόγγων, καί άντιστοιχίας τους σέ ορισμένα σημάδια. 'Η πρώτη σο
βαρή προσπάθεια έγινε τό 1826, μέ τήν έκδοση στήν Κωνσταντινούπολη 
τής Καινής Διαθήκης άπό τή Βιβλική Εταιρεία στό τυπογραφείο De Ka- 
stro. Στήν έκδοση αύτή υπάρχει ένας πίνακας έλληνικών γραμμάτων μέ 
διακριτικά σημεία, ώστε νά είναι δυνατή ή σωστή προφορά τών τουρκι
κών λέξεων.

'Ωστόσο, καί πριν άπ’ τό 1826 έχουμε κάποιες σποραδικές προσπάθειες, 
πού δέν ήταν όμως τόσο συστηματικές ώστε ν’ άντέξουν στό πέρασμα τού 
χρόνου. ’Έτσι, αν εξαιρέσουμε τό χειρόγραφο τού 1665 «Σύντομοι Κανό
νες τής τών Τούρκων διαλέκτου» καί τήν «Γραμματική Τουρκική»29, 
έχουμε σάν πρώτη σοβαρή άπόπειρα συστηματοποιήσεως τών καραμανλί- 
δικων σημαδιών τήν «Διδασκαλία» τού Διακόνου Μελετίου Φενερλή: 
«Μπάζι χαρφλεροΰν χοτζαλογύ» (Διδασκαλία μερικών γραμμάτων), πού 
περιέχεται στήν έκδοση τού Ψαλτηρίου τού Δαβίδ τού 176430.

’Αργότερα, τό 1812, τυπώνεται στή Βιέννη ή Γραμματική Γραικικο- 
Τουρκική, τού Δημ. Άλεξανδρίδη31, στήν όποια ορισμένα ελληνικά γράμ-

lova, «Sur le terme ‘Karaman et les recherches sur les karamans de J. Eck- 
mann», Güney Dogu Avrupa Ara§tirmalari Dergisi, 8-9 (1979-1980), σ. 201-257.

28. Δέν έχουν δηλαδή άποφασισθεϊ τα είδικά σύμβολα πού θά έκφράσουν τα 
Ιδιαίτερα φωνήματα τής τουρκικής γλώσσας.

29. Πβ. τή μελέτη τών W.Heffering, Die türkischen Transkriptionstexte des Bar- 
tholomaeus Georgievits aus den Jahren 1544-1548: Abhandlungen für die Kunde 
des Morgenlandes, Λιψία 1941, σ. 10.

30. S. Salaville - E. Dallegio, ö.n., τόμος I, σ. 41.
31. Για τον γιατρό Δ. Άλεξανδρίδη καί γτά τήν έκδοση τής Γραμματικής, βλ. 

Ρ. Άργυροπούλου - ’Ά. Ταμπάκη, 7α ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά, Εύρετή-
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ματα συνοδεύονται άπό τελείες καί άλλα διακριτικά σημεία, για τήν κα
λύτερη άπόδοση των τουρκικών ήχων.

Στα έγγραφα πού παρουσιάζω τώρα, δέν ύπάρχει καμιά τέτοια τάση 
όμοιογένειας. 'Ο συγγραφέας, κατά περίπτωση, έγραφε όπως μιλούσε κι 
όπως πρόφερε τις τουρκικές λέξεις. Οί σημειούμενες, παρακάτω, διαφορές 
στήν προφορά των ίδιων φθόγγων, άπ’ τον Παΐσιο (Α' Άπανταχοΰσα) καί 
τον Χρύσανθο (Β' Άπανταχοΰσα), είναι δηλωτικές καί τής διαφορετικής 
προελεύσεως του καθενός άπ’ αύτούς κι οπωσδήποτε χρήσιμο στοιχείο 
γιά το πώς προφερόταν ή τουρκική γλώσσα στήν ίδια τήν Κωνσταντινού
πολη καί περίπου τά ίδια χρόνια. Παρατηρούνται δηλαδή:

α) Συνεχής χρήση του τ άντί του ντ (d), τό όποιο χρησιμοποιείται ευ
καιριακά. Π.χ. νε κατάρ<ηβ kadar, öpaza<orada, άλλά ντογτοΰ< dogdu 
ετήνμετιγηντέν<εάϊηηιβάίίί;ΐηάεη.

β) Άντιθέτως, τό μπ (b) χρησιμοποιείται συνεχώς στό πρώτο έγγραφο: 
μoυμπapεκ<mubarek, μπουλαλήμ< bulalim κ.ά. άλλά μέ πολύ μικρή συ
χνότητα στό δεύτερο, όπου κυριαρχεί τό π γιά τό b: novyioÙK<büyük, 
nomoùv<bütün, KanoùX<kabul.

γ) Δέν γίνεται διάκριση μεταξύ τοϋ τσ (ç) καί τοΰ τζ (c) καί χρησιμο
ποιείται μόνον τό τζ: ήτζιντε<ιςΐηάβ, τζεκτή<ςβώϊ.

δ) Στό πρώτο έγγραφο τό γγ άποδίδει τό g καί σπανιότερα ό ίδιος φθόγ
γος άποδίδεται μέ κ: γγιοστερτή < gösterdi, γγερτζέκ< gerçek, άλλά καί κι- 
μπή<ρώί, κάργη<ραγή. Στό δεύτερο έγγραφο ό ίδιος φθόγγος (g) άποδί- 
δεται μέ γκ: γκιοτουρουλμεζ< götürülmez, yrdvr<gine, γκελμεμιζτε< gelme- 
mizde.

ε) Δέν διαφοροποιούνται τά i καί τά ι. Ή χρήση τοΰ ι καί τοΰ η είναι 
περιστασιακή καί χωρίς σύστημα: άζήζ κανινή< az.iz. kämm.

στ) Γίνεται κάποια προσπάθεια στό α' έγγραφο νά άποδοθοΰν οί φθόγ
γοι ο καί ö μέ τήν προσθήκη ένός ι πριν άπό τά φωνήεντα ο καί τό 
δίψηφο ον: γεργιονζονντεκή<yeryuziìndeki, μπιουτιούν< bütün, γγιορενλέρ 
< göre nier, γγιοζιουγιούγιορ < gözüküyor.

ζ) Τό παχύ σ (s) γενικά δέν διακρίνεται παρά μόνο σέ κάποιες περιπτώ
σεις· στό β' έγγραφο διαφοροποιείται μέ τήν προσθήκη ενός ι: σιαχατί- 
<§ahati, σιαυκλή<ξανΜι, νησιάνεσί<ni.^anesi.

ρια Τ', ’Αθήνα 1983, σ. ιθ'. Βλ. καί Anna Tambaki, Un aspect des Lumières 
néohelleniques, «L’approche scientifique de l’Orient, le cas de Dimitrios Alexan- 
dridis», 'Ελληνικά, 35 (1984), σ. 316-337.
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Έκτος άπό τις πολύ χαρακτηριστικές αύτές ιδιαιτερότητες, δηλαδή τα 
πάθη των φωνηέντων καί των συμφώνων στο ίδίωμα τών τουρκόφωνων 
Ελλήνων, μπορεί κανείς να κάνει καί τις παρακάτω πολύ γενικές παρα
τηρήσεις:

α) Δέν τηρείται ή αρμονία τών φωνηέντων στά έπιθέματα καί στις 
καταλήξεις, έτσι ώστε χοντρά φωνήεντα ν’ άκολουθοΰν ψιλά ή άντιθέτως, 
καί τούτο συμβαίνει πιο συχνά στίς λέξεις τις έλληνικές.

β) Οί καταλήξεις τών ρημάτων δέν είναι οί καθιερωμένες άλλά κάποια 
συγκοπτόμενη μορφή τους, ώστε νά καταντούν άγνώριστες.

γ) Γιά τή σύνταξη δέ θά κάνω καθόλου λόγο, άφοΰ δέν ύπάρχει κανένας 
σχεδόν κανόνας πού νά διέπει τό καραμανλίδικο κείμενο, άλλά οί συντά
κτες τών εγγράφων αύτών προσπαθούν νά μιμηθοΰν τήν κλασική τουρ
κική έκφραση, χωρίς πάντα νά τό πετυχαίνουν, καί έτσι συναντάει κανείς 
χαρακτηριστικά παραδείγματα έλληνοτουρκισμών.

Ή έκδοση τών κειμένων

Παρουσιάζοντας αύτές τις δύο 'Απανταχοΰσες, θεώρησα καλό, γιά νά 
μπορεί νά γίνει κάποια σύγκριση, νά παραθέσω: α) τό κείμενο όπως 
ύπάρχει στό χειρόγραφο· β) τή μεταγραφή του στή σύγχρονη τουρκική, 
κρατώντας όμως τις φωνητικές καί διαλεκτικές ιδιαιτερότητες, καί παρα
θέτοντας σέ κριτικό υπόμνημα τις σύγχρονες γραφές τών τουρκικών λέ
ξεων γ) τήν έλληνική μετάφραση τών κειμένων μέ κάποια ελαφρά έπέμ- 
βαση όταν τό κείμενο δέν δίνει καθαρό νόημα. Είναι φυσικό οί έννοιες νά 
μήν είναι άπόλυτα σύμφωνες μέ τήν έκκλησιαστική όρολογία, άλλά αύτό 
ίσως είναι καί τό στοιχείο πού έλκύει τό ένδιαφέρον μας καί μάς βοηθάει 
νά προσεγγίσουμε τή σκέψη αύτών τών μικρασιατών Ελλήνων.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΑΘΗ
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Το καραμανλίδικο κείμενο

κωδ. ΜΠΤ 622 
φ. 24

Μπεγιάν ήτέρκη, ελεημοσύνη νέκαταρ μακποΰλ βε άζήζτηρ ταγκρινήν γι- 
ανηντά. ζήρα προφήτησλερ μετ έττή, άπόστολαρ ήζετλετή, βε μποΰ ις χς έφέν- 
τημης, μουμπαρεκ άγζήγλαν μπουγιουρτοΰκη, μακάριοι οί έλεήμονες δτι αυτοί 
έλεηθήσονται.μπέλκ, μακπούλτουρ άζήζτηρ, χασεσί βάρ χερ νέρεγε όλοΰρσα 
ελεημοσύνη πεκ έγίτηρ, άμμα φάρκ ήτερ ζήρα άζήρ έκκλησίαλαρα, βε άζήζ 
μοναστηρλαρά όλντουκτά νταχά μακπούλτουρ, ζήρα ταγκρινήν εβή τηρ, βε θεία 
μυσταγωγία δ λ άζήζ λειτουργεΐα τεκμήλ όλουρ δλ άζήζ εκκλησίαλαρην ήτζιντέ, 
άμμα νταχά φαρκλήτηρ άγιος τάφοζουν ελεημοσύνηση, ζήρα δ άζήζ ίερουσα- 
λήμη βε άγια σιών άγιος ιω δαμασκηνός μπουγιουρτουγού κιμπη χαίρε σιών 
άγια μήτηρ των εκκλησιών, τζούμλε εκκλησίαλαρην βε μοναστηρλαρήν άνασή- 
τηρ, ζήρα δρατα εφέντημης ις χς, χεπ ίλλαχί μιουτζιουζατλαρή άζήζ μυστήρι- 
αλαρη βε συρλαρή μπεγιάν έττή, δρατα έφέντημηζ ντογτοϋ, άζήζ θεοτόκοσταν, 
δρατα μποΰκαταρ μιουτζιουζάτ γγιοστερτή, κή άζήζ κηταπλαρήν βε προφήτηζ- 
λερην νητά έττικλερινή δρατα ήτζρά έττή, δ λ άγια σιών κή γέργιουζιουν τε κη 
Ιερουσαλήμ άμμα γγιοκγιουζιουντεκη άνω Ίερουσαλήμε τεσπήχ. δρατα έφέντη- 
μηζήν τενή μποΰκαταρ έζηγέτ τζεκτή κεντή ρατετήγηλεν μπήζ χελάς μπουλα- 
λήμ χιαγήν σιγτανήν έληντεν τεγή, δρατα άζήζ κανινή ντιοκτιούκη, μπιουτιούν 
χριστγιανληγήν γγιουναχηνή γιαγηκαμακληγητζιν, δρατα άγιος τάφος, κή άζήζ 
ντινημηζήν μπήρ γγερτζέκ σιαχατί κή ό άγιος τάφοζουν ήτζιντεν δεσπότη χς ό 
νοητός ήλιος σιαυκλή γγιουνες γγημπί ντόσ γτου άγια άνάστασισιντέ, δρατα 
όλτοΰ άγια άνάληψι κή δρος τών έλαιώντά γγιορενλέρ μπηλήρ κη άζήζ άγι- 
ακλαρηνήν μπαστιγί γερλερ άγιάν γγιοζιουγιούγιορ. "Ελχασήλ δρατα ντιβάν 
όλοΰπτα κιουρσλέρ κουρουλσά γγερέκ. (επί οίκον δαβήδ φόβος μέγας εκεί γάρ 
θρόνων έκτεθέντων κριθήσονται άπασαι ai φυλαί τής γής καί γλώσαι) ιω δα
μασκηνός μπεγιάν ήτέρ, δρατακη μπιουτιούν ήνσάν καβουνου χάκ σεραχατηνά 
γγελήπτα χέρκες άμεληνέ γγιορε χάκ σεραχαττζινήν έρμήγλεν χέρκές χακήνή 
άλσά γγερίρ, έττηγινέ γγιορέ, δραταν άζήζ ευαγγέλιος μπασλαντή βε μπιουτιούν 
ντιουνιαγή σιαφκλαντηρτή δλ άγιο πνεΰμανήν κουβετηντέν κιαμήλ άλαν άπο- 
στολοζλάρλαν δτουρ μπιουτιούν χριστιανληγήν σετζτά ήτετζεγή γέρ, άμα κάρ- 
τασλαρ. μποΰ άζήζ γερέ μπήρ έβελντέν, χερ γερτεν ελεημοσύνη μουπάχ γγελή- 
ρητη ντά δλ άζήζ γέρτα ραχάτ μπουλούρουτου, ελεημοσύνη τα γγερηλήρη, άτάκ 
όλαν έσγιαλάρτα γγελήρητη, βάκηφλαρτα χριστγιανηκά όλούρουτου χέργερτεν. 
εγερ μπιογιούκ γερλερτεν εγερ χερ χρισγιανληκτάν, βέ γιολτζιουλάρτα κή ζιγι- 
αρέτ έτμεγε γγητενλερ χερ γήλ ήζτιγιατήγλαν γγητέριτη άμμα σύμτι τατζιούπ 
όλουνούγιορ μποΰ χριστγιανληγά ντιουσεν σογουκλουγού, κή κήμσε ήστέμεγί- 
γιορ νε κουτσσερηφε γγητμιγέ χατζή όλμαγά, νε έλεημοσύνη βερμεγέ. μποΰ σο-
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γουκλουγούν σονουνοΰ ταγκρή χαγήρ εγλεγέ, ζήρα κάργη μηλετλερήν μποΰ 
κατάρ μπακσισί γιόγουκεν γγενε χέρ γήλ σεγηρτηρλέρ γγητερλέρ, μπιζήμ ήσα 
μποΰ κατάρ άζήζ ζιγιαρετλέρ βέ έφέντημηζην μποΰ κατάρ μιουτζιουζάτ γγι- 
οστερτιγή σεμτλερ χέπ μπιζήμτηρ, βέ. χάρισήνατα ήχτικάτλαν γγητενλέρ ναήλ 
όλουρλάρ, όλ άζήζ μπακσισιάτ, γιά μπιογλέ άζήζ μπακσισιά νήτζιν ήχμάλ 
όλουνσούν. κή τζιουμλενιζέ τα μαλιουμτουρ, ο άζήζ μοναστηρίν νε κατάρ βερ- 
γγησή βαρ χαττέν ήζτιγιάτ. βελιάκην, μποΰ γιακηντά (χαγήρ ολά) μηλλετιμηζέ 
γγιουναχημηζτάν μπήρ σογουκλούκ ντιουστιοΰ, βέ μποΰ σογουκλουγούν σεπε- 
πήγλεν άγιος τάφος τα ελεημοσύνητεν μαχρήμ καλήγιορ, άντζακ μπήρταραφτάν 
ελεημοσύνη άζαλτήκτζα, òμπήρταραφτάν, βεργγηλέρ, βε χάρτζ άβαγήτ άρτμα- 
κτάτηρ, βεγηλτάν γηλά μπόρτζ άρτάγιορ, γιά νήτζιν όνούν ήτζίν κη εκκλησί
α μήζ μποΰ κατάρ ντασρά μηλλετλερήν ήτζιντέ καλμήστηρ, βε σενεβή βεργγήλέρ 
χερ γήλ βερήλμετήκτζε όλμάζ. βέ μπουντάν ματά, σιουκιουρλέρ όλσούν χακτά- 
λιαγια, Ίερουσαλημήν ήτζερισή βέ τασραλαρή ταμήρ όλουντοΰ (δόξα σοι ό 
Θεός) κή μπιογλε καλαγήτηλαρ ήκτηζά έτέρηκη δ έσκή μπιναλάρ χέπηση γη- 
κηλήρητη. τζουμλεμής σεβηνήρης μπουνλαρήν ταμήρ βέ μαμούρ όλτουγουνά, 
άμα φικηρλενελήμ νάσηλ βερκηλέρλεν, νάσηλ άγήρ χαρτζλάρλαν όλμούστουρ, 
γιά μπουνλάρ νέγλεν όλοΰρ; χέπ χριστγιανληγήν ο ούμουτοΰγλαν, χριστγιανλί- 
γην κουβετίγλαν. βελιακήν μακαριώτατος, βέ άγιώτατος κουτσερήφ πατριαρχη- 
σί, κύριος Χρίσανθος, μπουνλαρή μπιογλέ γγιορτιουκτέν, βέ άγιος τάφοζονν 
ζιγιανηνή ήρτικιάπ έτήνμετιγηντέν καλκτήντα μποΰ κατάρ βιλαγέτ γγεζτή βέ 
μποΰκαταρ γιόλζαχμετη τζεκτή ήχτιγιαρληγήγλαν, άληλληγήγλεν, ελεημοσύνη 
ντεφσηρμεγέ, βέ ταγκρή χριστγιανληγά ιομιουρ βερσίν ντευσηρτή, άμμα χαγγή 
μπηρισινέ γετηστηρσίν μποΰκαταρ άχτζενήν μαμελεσινή μη βερσίν, γιαχοτ, 
μποΰκαταρ μπορτζιοΰ μου βερσίν, γιόκσαμ κη, σενεβή όλάν βηλαγέτ βεργγηλε- 
ρινή μη βερσίν. μπουνλάρ μπιογλε όλτουκτά χριστγιανληγάιτα μποΰ σογουκλούκ 
ντιουστιοΰ τα κουτσεριφέ γγητμεγέ κουβετή όλανλάρ ήχμάλ έτήγιορλαρ, βέ 
μπουνλαρήν ήχμμαληντέν, άγιος τάφος ελεημοσύνητεν μαχρήμ καλήγιορ, μποΰ 
έχβάλ η βουκουφ όλτουκτά παναγιώτατος καί οικουμενικός πατριάρχι δεσπό
τη μηζ καργετί γγελτή, βέ μπαμπά νασαχατήγλαν τζιουμλεσινέ ευχή ευλογία έτέ- 
ρεκ γαγρετέ γγετηρήρ κη, χέρκεσίν κη κουβατή γετησήρ, βαρσήν άγιος τάφοζα 
βέ κουτρετινέ γγιορέ ελεημοσύνη βερσίν. ζήρα μποΰ άζήζ ζιγιαρετέ γγητενλέρ 
Ιούτζ μπιουγιούκ, έγιληγέ ναγήλ όλουρλάρ. ήπτητα σικη, χακτα άλιαγια βέ δ 
άζήζ γερλερί δεσπότη έφέντημηζ, άζηζλέρ άζηζή άζηζλεττη μπιουγιούκ ήκράμ 
βέ ήζέτ ήτέρ, ήκηντζί κη, ότζεκτιγή γιολούν ζαχμετή βέ άζήζ προσκυνήματαλα- 
ρην σετζτασή, μπήρ τιοπέ βέ μετάνοια νησιανεσί όλοΰρ δ χριστγιανά. ίουτζιου- 
τζιουσιουτά, γγητέν χριστγιανλάρ μπηριμπηρλερινέ καργέτ έτερλέρσα βέ ήκτάμ 
έτερλέρσα, μπήρ μπιογιούκ σεβαπά ναήλ όλουρλάρ ζήρα δεσπότη χς τέρκη 
μπήρ άτάμ μήρ γγιουναχλαρή μπήρ τζεβάπλαν κουρταρίρσα άγηζήμ γγιπήτηρ 
τέρ. βελιάκην χέργερτέ άζηζλέρ βάρητη, βέ άζίζ γερλέρ τα βάρ, άμμά μποΰ γερί
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άζηζλέρ άζηζί ίογιουτλετήτα δ γερέ κανηνή ντιοκτιού, βέ κανήγλαν μπογιατή, δ 
άζήζ γερλερί γιακημή ήτζίν μπήζ γγιουναχκιαρλάρ ητζιν. όνούν ήτζίν μπορ- 
τζλούγιουζ κιουτζιουγιουμούζ μπιογιουγουμούζ έρκεγιμήζ βέ τισιμήζ, βαραλήμ 
γιαρτίμ έτελήμ βέ χάρι άλαλη μ, ζήρα γγητμεγενλερ νεγέ ναήλ όλονρλάρ μπήρκη 
άγιος τάφοζουν ζιγιαρετηντέν μαχρήμ καληρλάρ, άγιος τάφος τα έλεημοσύνητεν 
μαχρήμ καλήρ, βέ όλαρτακή γιά χαστελικτέν γιά ήχτιγιαρληκτάν γγητέμεζλερ, 
όνλάρτα κουτρετινέ γγιορέ ελεημοσύνη βερσινλέρ, κημή σαρανταλείτουργο, 
κημή άδελφάτο, κημή παρησία. εγιρατέτλεν σεβιντζλή γιουρέκλεν. ούμουτλάν 
κη μποϋ φανή ντιουνιανήν ντιουκενήρ μαληνή βερτηκτέ, γγερτζέκ ντιουνιανήν 
ντιουκενμέζ έγιληκλερινέ, χέμ γγιοκγιουζιού πατησιαχληγηνά ναήλ όλουρλάρ. 
δεσπότη χς μουκούρ όλτουγουνά γγιορέ, μπουνούν ήτζίν πατριάρχη έφέντημης, 
άγιος άρχιερέας λαράτα χαμπέρ έτήγιορ κη χέρκεσιν έπαρχίασιντα όλάν πνευ- 
ματικοσλαρά, βέ σταμπόλ σεχριντέ όλάν έκλησία προεστοζλαρηνά, κή χριστγι- 
ανληγά ήκτάμ έτσηνλέρ κη μποϋ άζήζ γιολά γγητσινλέρ, βέ μπαζι γερτέτα βά
ρη μη ς κη κουτσεριφέ γγητετζέκ άταμτάν άχτζέ ήστερλέρημης, γγιογια σέν κου- 
τσεριφέ γγιτετζέκσιν μπανάτα βέρ, μπουνούν ητζιν έβέλ προεστοζλαρά βέ πνευ- 
ματικοζλαρά τεκμπήχ ολουνούρ κη σακήν όλσουνλάρ κήμσετεν μποΰ γιολού 
άκτζέ ήστέμεσινλέρ, βέ μπουντάν σόγρα χέρκημ ήσα δ χριστγιαν παπάζ μητηρ 
κεσίς μητηρ πνευματικός μουτούρ, μαναστήρ κεσίσί μητηρ, λαϊκός μουτούρ, 
μποϋ ήχτικατσιζλίγλαν, γιά ντεγελήμ κη ήμανσηζλήγλαν γιά ταμαχά ντιουσιούπ 
τα σεγτανά ούγιούπ τιουρλιου τιουρλιου χαλτιγετλεν σεπέπ όλούπ χαλκήν μπε- 
γνινί μπουλαντηρήπ δ άζήζ γιολά γγητετζέκ χριστγιανληγά ζηγιαρεττέν άλήκο- 
μαγά σεμπέπ όλανλάρ, βέ οντεγενλέρκη νέ άράρσαν κουτσερηφτέ κουτσερήφ 
μπουντάτηρ, βέ κουτσεριφέ βερετζεγινέ μπανά βέρ ντεγενλερέ κη μποϋ σιοζλέρ- 
λεν άγιος τάφοζα ζαράρ εττηρμεγέ σεπέπ όλουρλάρ. μπουνλάρ σύμτέν σόγρα 
μπού γιαραμαζληκλαρηνταν βαζγγετζμεζλερσε:
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’Αποκατάσταση τουρκικού κειμένου

Beyan ider ki, eleimosyni ne kadar makbul ve azizdir Tagrinm 
yaninda. Zira profitisler metetti, apostoloslar izzetledi, ve bu 
’Ιησούς Χριστός efendimiz, mubarek agziylan buyurdu ki, «Μακά
ριοι οί έλεήμονες ότι αύτοί έλεηθήσονται», pek makbuldur, azizdir, 

5 hasesi var, her nereye olursa eleimosyni pek eyidir, ama fark ider, 
zira aziz ekklisialara ve aziz monastirlara oldukta daha makbuldur. 
Zira Tagrinm evidir ve θεία μυσταγωγία ol aziz λειτουργία tekmil 
olur ol aziz ekklisialarm içinde, ama daha farklidir Άγιος Τάφος’ un 
eleimosynisi, zira ol aziz Ierusalimi ve Αγία Σιών, Άγιος ’Ιωάννης 

1Q Δαμασκηνός buyurdugu gibi, «Χαΐρε Σιών Αγία, μήτηρ των εκκλη
σιών». Cümle ekklisialarm ve monastirlarin anasidir, zira orada 
efendimiz ’Ιησούς Χριστός, hep illahi mucuzatlari, aziz μυστήρια 
lari ve sirlan beyan etti, orada efendimiz dogdu aziz Θεοτόκος’ tan, 
orada bu kadar mucuzat gósterdi ki aziz kitaplarm ve profitislerin 

15 nida ettiklerini orada icra etti, ol Αγία Σιών ki yeryüzündeki 
'Ιερουσαλήμ ama gökyüzündeki Άνω ’Ιερουσαλήμ’ e te§bih. Orada 
efendimizin teni bu kadar eziyet çekti kendi ratetiylen, biz helàl 
bulalim hayin sigtanm elinden deyi. Orada aziz kanini döktü ki, 
bütün hristyanligm giinahini yayikamakligi için. Orada ki aziz dini- 

20 mizin bir gerçek siahati ki ο Άγιος Τάφος’ un içinden Δεσπότη 
Χριστός ό νοητός ήλιος §avkli güne§ gibi dogdu άνάστασι’ sinde. 
Orada oldu Αγία Άνάληψι ki ’Όρος των Έλαιών’ da görenler bilir 
ki aziz ayaklannin bastigi yerler ayan gözüküyor. Elhasil orada di
van olup da kürsüler kurulsa gerek. (’Επί οίκον Δαβίδ φόβος μέγας 

25 εκεί γάρ θρόνων έκτεθέντων κριθήσονται άπασαι αΐ φυλαί τής γης 
καί γλώσσαι) ’Ιωάννης Δαμασκηνός beyan ider, oradaki bütün in
san kavunu hak rehatma gelip da herkes ameline göre hak serahat- 
çinin emriylen, herkes hakkini alsa gerir ettigine göre. Oradan aziz 
Ευαγγέλιο ba§ladi ve bütün dünyayi §avklandirdi ol Άγιο Πνεύμα’ 

30 nin kuvvetinden kämil olan apostoloslarlan. Odur bütün hristy- 
anligin secda itecegi yer. Ama kardaglar, bu aziz yere bir ev- 
velden, her yerden έλεημοσύνη mubah geliridi da, ol aziz yer da ra-

1. eder, Tanrinin 
9. O 14. o 
19. yikamakligi 
28. almasi gerekir, 
o, de

5. hissesi. Iyidir, eder 7. Tanrinin, o 8. o 
16. teçbih edilir, 17. iradesiyle 18. ,\ey tanin, diye 
20. $ahati 24. kurulmasi 26. eder, 27. kavmi 

29. o 31. secde edecegi, kardeçler 32. gelirdi de,
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hat bulurudu. Ελεημοσύνη da geriliri, atak olan e§yalar da geliridi, 
vakiflar da χριστιανικά olurudu her y erden. Eger böyük yerlerden, 

35 eger her hristyanhktan, ve yolcular da ki ziyaret etmege gidenler, 
her yil izdiyatiylan gideridi ama §imdi tacüp olunuyor bu hrist- 
yanliga dü§en goguklugu, ki kimse istemeyiyor ne Küdgerife gitmege, 
haci olmaga, ne έλεημοσύνη vermege. Bu soguklugun sonunu Tagn 
hayir eyleye, zira kargi milletlerin bu kadar bahsisi yokken gene her 

40 yil seyirdirler. Bizim Isa bu kadar aziz ziyaretler ve efendimizin bu 
kadar mucuzat gösterdigi semtler hep bizimdir, ve χάρΓ sinada 
ahtikatlan gidenler nail olurlar, ol aziz bah§i§at. Ya böyle aziz 
bak§i§a niçin ihmal olunsun ki cümlenize de malümdür, o aziz mo- 
nastinn ne kadar vergisi var hatten izdiyat. Ve lâkin bu yakinda 

45 (hayir ola) milletimize günahimizdan bir soguklugun sebebiylen 
"Αγιος Τάφος ta έλεημοσύνη’ den mahrum kaliyor. Ancak bir taraf- 
tan έλεημοσύνη azaldikça, öbür taraftan vergiler ve hare avait art- 
maktadir, ve yildan yila borç artayor, ya niçin? Onun için ki έκ- 
κλησία’ miz bu kadar ta§ra milletlerin içinde kalmiçtir, ve senevi 

50 vergiler her yil verilmedikçe olmaz. Ve bundan mada §ükürler olsun 
Haktaliaya, Ιερουσαλήμ’ in içerisi ve ta§ralan tamir olundu (Δόξα 
σοι ό Θεός) ki böyle kalsaydilar iktiza ederiki o eski binalar hapisi 
yikilirdi. Cümlemiz seviniriz bunlarin tamir ve maur olduguna, ama 
fikirlenelim nasil vergilerlen, nasil agir harclarlan olmu§tur, ya 

55 bunlar neylen olur? Hep hristyanhgin umuduylan, hristyanligin kuv- 
vetiylen. Ve lâkin Μακαριώτατος, ve 'Αγιώτατος Kud §erif πατρι
άρχης’ i, κύριος κύριος Χρύσανθος bunlan böyle gördükten, ve 
"Αγιος Τάφος’ un ziyanini irtikap edinmediginden kalkti da bu kadar 
vilâyet gezdi ve bu kadar yol zahmeti çekti, ihtiyarligiylan, äliliylen, 

60 έλεημοσύνη devjirmeye, ve Tagn hristyanliga ömür versin devjirdi, 
ama hangi birisine yetigtirsin? Bu kadar aheenin mamelesini mi ver
sin? Yahot bu kadar borcu mu versin? Yoksam ki senevi olan 
vilâyet vergilerini mi versin. Bunlar böyle oldukta hristyanliga da bu 
sogukluk dü§tü da Kudjerife gitmege kuvveti olanlar ihmal ediyor- 

65 lar, ve bunlarin ihmalinden Άγιος Τάφος έλεημοσύνη’ den mahrim 
kaliyor, bu ahval-i vukuf oldukta Παναγιώτατος καί Οικουμενικός 
Πατριάρχη δεσπότη’ miz karyeti geldi, ve baba nasihatiylan cümle- 
sine ευχή εύλογία ederek gayrete getirir ki, herkesin ki kuvveti

33. bulurdu, de gelirdi, gelirdi 34. büyük 36. giderdi, taacciip
37. istemiyor 38. Tanri 39. gay ri 41. χάρι’ sine
de 42. bah$i$atta 50. maada 52. ederdi ki, hepsi 53. mamur 
61. akçe 62. yahut, yoksa 65. mahrum 67. gayreti
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yetiçir, varsin "Αγιος Τάφος’ a ve kudretine göre έλεημοσύνη ver- 
70 sin. Zira bu aziz ziyarete gidenler üç büyük eyilige nail olurlar, ipti- 

dasi ki Haktaliaya ve o aziz yerleri δεσπότη Χριστός efendimiz, 
azizler azizi azizletti büyük ikram ve izet ider. Ikinci ki, o çektigi 
yolun zahmeti ve aziz προσκυνήματα’ lerin secdasi, bir tobe ve 
μετάνοια niçanesi olur o hristyana. Üçüncüsünde giden hristyanlar 

75 biribirlerine karyet ederlersa ve ikdam ederlersa, bir böyük sevapa 
nail olurlar, zira δεσπότη Χριστός der ki, bir adam mir günahlan bir 
cavapla kurtarirsa agizim gibidir der. Ve lâkin heryerde azizler 
varidi, ve aziz yerler da var. Ama bu yeri azizler azizi ögütledi de ο 
yere kämm döktü, ve kaniylan boyadi, o aziz yerleri ya kimin için? 

80 Biz günahkârlar için . Onun için borçluyuz küçügümüz ve 
büyügümüz, erkegimiz ve di^imiz, varalim yardim edelim ve χάρι 
alalim, zira gitmeyenler neye nail olurlar? Bir ki "Αγιος Τάφος’ un 
ziyaretinden mahrim kalirlar, Άγιος Τάφος’ da έλεημοσύνη’ den 
mahrim kalir, ve onlar da ki ya hastalikten ya ihtiyarliktan gidemez- 

85 1er, onlar da kudretine göre έλεημοσύνη versinler. Kimi σαραντα- 
λείτουργο, kimi άδελφάτο, kimi παρρησία eyi radetlen, sevinçli 
yüreklen, umutlan ki bu fäni dünyanm dükenir malini verdikte, 
gerçek dünyanm dükenmez eyiliklerine, hem gökyüzü padi§ahligina 
nail olurlar, δεσπότη Χριστός mukur olduguna göre. Bunun için πα- 

90 τριάρχη efendimiz, άγιος άρχιερέας’ lara da haber ediyor ki herke- 
sin έπαρχία’ smda olan πνευματικός’ lara, ve Stanbol §ehrinde olan 
έκκλησία προεστός’ larina ki ikdam etsinler ki bu aziz yola gitsin- 
ler. Ve bazi yerde da varmi§ ki Kud§erife gidecek adamdan akçe 
isterlermiç, güya sen Kud§erife gideceksin bana da ver. Bunun için 

95 evvel προεστός’ lara ve πνευματικός’ lara tembih olunur ki sakin 
olsunlar kimseden bu yolu akçe istemesinler ve bundan sogra her 
kim isa, o hristyan papaz midir, ke§is midir, πνευματικός’ mudur, 
manastir ke§i§i midir laikos mudur, bu ihtikatsizhgiylan ya deyelim 
ki imansizhgiylan ya tamaha dü§üp da §eytana uyup türlü türlü hal- 

100 tiyetlen sebep olup halkin beynini bulandirip o aziz yola gidecek 
hristyanhga ziyaretten alikomaga sebep olanlar ve ödeyenler ki, ne 
ararsan Kud§erifte, Kudÿerif bundadir, ve Kudçerife verecegine 
bana ver deyenlere ki bu sôzlerlen Άγιος Τάφος’ a zarar ettirmege 
sebep olurlar. Bunlar gimdiden sonra bu yaramazlikarindan vaz- 
geçmezlerse...

73. secdesi, tôvbe, 74. iiçüncüsü de 
büyük 77. sevapla 78. vardi, yerler 

83. mahrum 84. hastahktan 86. iyi 
89. mukir 91. Istanbul 95. yolda

70. iyilige 72. izzet eder 
75. gayret ederlerse, ederlerse 
de, yerlerin 82. mahrum 
iradeyle 87. tükenir, tükenmez
96. sonra, kim ise 101. deyenler ki, ararsin 102. burdadir.
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Κατά λέξη απόδοση τοΰ καραμανλίδικου κειμένου

Δηλοποιεΐ, πόσο ή ελεημοσύνη είναι εύπρόσδεκτη καί άγία πλησίον τού Θεού, 
διότι οί προφήτες τήν έμεγάλυναν, οί άπόστολοι τή δόξασαν καί αυτός ό Κύριος 
μας Ιησούς Χριστός μέ τό ιερό του στόμα όρισε «μακάριοι οί έλεήμονες ότι 
αυτοί έλεηθήσονται». Είναι πολύ έπιθυμητή καί άγία ή ελεημοσύνη, όπου καί αν 
γίνει· είναι καλή, άλλά διαφέρει, διότι γινόμενη στις ιερές έκκλησίες καί στα ιερά 
μοναστήρια είναι πιό εύπρόσδεκτη, διότι είναι ό οίκος τοΰ Θεού καί ή θεία μυ
σταγωγία καί ή θεία λειτουργία ολοκληρώνεται μέσα σ’ αυτές τις άγιες έκκλησί
ες. Πολύ διαφορετική όμως είναι ή ελεημοσύνη τοΰ 'Αγίου Τάφου, διότι έκείνη ή 
'Αγία 'Ιερουσαλήμ καί ή 'Αγία Σιών, όπως όρισε ό "Αγιος Ιωάννης ό Δαμασκη
νός «χαΐρε Σιών άγία μήτηρ [:μήτερ] τών έκκλησιών», είναι ή μητέρα όλων τών 
εκκλησιών καί τών μοναστηριών. Διότι έκεϊ ό Κύριός μας Ιησούς Χριστός φανέ
ρωσε όλα τά θεία θαύματα, τά άγια μυστήρια καί τά άδηλα. Εκεί ό Κύριός μας 
γεννήθηκε άπό τήν 'Αγία Θεοτόκο. Εκεί έδειξε τόσα θαύματα καί τέλεσε όλα 
όσα εξάγγειλαν τά ιερά βιβλία καί οί προφήτες. Έκείνη ή άγία Σιών ή όποια 
είναι ή επίγεια 'Ιερουσαλήμ άλλά παρομοιάζεται μέ τήν ουράνια 'Ιερουσαλήμ. 
Εκεί τό σώμα τοΰ Κυρίου μας ύπέστη τόσα έκούσια μαρτύρια γιά νά βρούμε 
σωτηρία άπό τά χέρια τοΰ προδότη Διαβόλου. ’Εκεί έχυσε τό άγιό Του αίμα γιά 
νά ξεπλύνει τό άμάρτημα ολόκληρης τής Χριστιανοσύνης. Έκεϊ ό άγιος Τάφος 
είναι μιά πραγματική μαρτυρία τής άγιας μας Πίστης. Μέσα άπό έκεΐνον τόν 
Άγιο Τάφο ό δεσπότης Χριστός, ό νοητός ήλιος, γεννήθηκε σάν φωτεινός ήλιος 
στήν άγία ’Ανάσταση· εκεί έγινε ή άγία ’Ανάληψη, τήν όποια όσοι είδαν στό 
όρος Έλαιών γνωρίζουν ότι διακρίνονται φανερά τά ίχνη τών Ποδιών Του. Μέ 
δυό λόγια πρέπει έκεϊ νά γίνει χώρος σεβασμού καί νά στηθούν θρόνοι, «επί οί
κον Δαβίδ φόβος μέγας, έκεϊ γάρ θρόνων έκθέντων κριθήσονται άπασαι αί φυλαί 
καί γλώσσαι» λέγει ό ’Ιωάννης Δαμασκηνός, όλες οί φυλές τών άνθρώπων πού 
βρίσκονται, έκεϊ πρέπει νά έρθουν στό κριτήριο καί όλοι μέ τή διαταγή τοΰ κριτή 
κατά τά έργα τους νά βροΰν τό δίκαιό τους. Άπό έκεϊ άρχισε τό άγιο Ευαγγέλιο 
καί φώτισε τόν κόσμο όλο μέ τή δύναμη έκείνου τοΰ Αγίου Πνεύματος πού δί
δαξε τούς αποστόλους. Εκείνος είναι ό τόπος πού θά προσκυνήσει ή χριστιανο
σύνη.

Άλλά, αδελφοί μου, σ’ αύτόν τόν άγιο τόπο άλλοτε άπό παντού έρχόταν ή δί
καιη έλεημοσύνη καί εκείνος ό τόπος έβρισκε ήσυχία, καί τά έσοδα τής έλεημο- 
σύνης καί τά ταμένα άντικείμενα συνέρρεαν, καί άπό παντού τά βακούφια γίνον
ταν χριστιανικά, είτε άπό μεγάλους τόπους, είτε άπό όλη τή χριστιανοσύνη, καί 
οί ταξιδιώτες πού πήγαιναν νά έπισκεφτοΰν αύξάνονταν κάθε χρόνο, άλλά τώρα 
θαυμάζει κανείς αυτή τήν ψυχρότητα πού έπεσε στή Χριστιανοσύνη. Κανείς δέν 
θέλει ούτε στήν 'Ιερουσαλήμ νά πάει, ούτε χατζής νά γίνει, ούτε έλεημοσύνη νά 
δώσει. Ό Θεός νά δώσει νά βγει σέ καλό αύτή ή ψυχρότητα, διότι τά αιρετικά 
έθνη, ένώ δέν έχουν τόση δωρεά, κάθε χρόνο επισκέπτονται [τόν άγιο τόπο]. Οί 
περιοχές, πού ό Κύριός μας ’Ιησούς έπισκέφτηκε καί φανέρωσε τόσα θαύματα, 
είναι δικές μας, καί όσοι πηγαίνουν στή χάρη του άξιώνονται τής άγιας δωρεάς.
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Γιατί λοιπόν να παραμεληθοϋν αύτές οί άγιες δωρεές; άφοΰ σέ όλους σας είναι 
γνωστό πόσους φόρους έχουν, συνεχώς αυξανόμενους, έκεΐνα τα ιερά μοναστήρια. 
’Αλλά όμως σ’ αύτό τό διάστημα (νά είναι για καλό) στό έθνος μας άπό τίς άμαρ- 
τίες μας προήλθε μιά ψυχρότητα, καί έξ αιτίας της ό Άγιος Τάφος στερείται τής 
ελεημοσύνης, μόνο πού όσο άπ’ τή μιά μεριά ή έλεημοσύνη λιγοστεύει τόσο άπ’ 
τήν άλλη οί φόροι καί τα δημόσια τέλη αυξάνουν καί άπό χρόνο σέ χρόνο τό 
χρέος μεγαλώνει. Γιατί λοιπόν;

Διότι ή εκκλησία μας έμεινε μέσα σέ τόσα ξένα έθνη· καί δέν είναι δυνατό νά 
μή δίνονται τά ετήσια χρέη. Εκτός άπό αυτό, δόξα τώ Θεφ, ευχαριστούμε τόν 
υψιστο Θεό, τό έσωτερικό τής 'Ιερουσαλήμ καί τά τριγύρω της έπισκευάστηκαν 
(Δόξα Σοι ό Θεός)· άν έμεναν έτσι εκείνα τά παλιά κτίρια ήταν άνάγκη νά γκρε
μιστούν. Όλοι μας χαιρόμαστε γιά τήν επισκευή καί τήν ευημερία τους. Αλλά, 
άς σκυφτούμε, πώς, μέ ποιά δοσίματα, μέ ποιούς βαρείς φόρους έγιναν, καί αυτά 
μέ τί γίνονται; Πάντα μέ τήν ελπίδα τών χριστιανών, μέ τή δύναμη τών χριστι
ανών. Καί παρ’ όλ’ αύτά, ό μακαριότατος καί άγιότατος πατριάρχης τών 'Ιεροσο
λύμων κύριος κύριος Χρύσανθος, επειδή τά είδε αύτά έτσι καί δέν έβλαψε μέ 
ζημία [= χρέος] τόν Άγιο Τάφο, σηκώθηκε καί περπάτησε τόσες επαρχίες καί 
τράβηξε τόσα βάσανα στό δρόμο, μέ τά γεράματά του, μέ τήν άσθένειά του, γιά νά 
συλλέξει έλεημοσύνη. Καί -ό Θεός νά δίνει ζωή στή χριστιανοσύνη- συνέλεξε. 
Αλλά σέ ποιόν νά προλάβει νά δώσει άναφορά γιά τόσα χρήματα; Ή νά δώσει 
τόσα χρέη; Ή νά δώσει τούς ετήσιους φόρους τής έπαρχίας; Όντας αύτά τά πρά
γματα έτσι, έπεσε στούς χριστιανούς αύτή ή ψυχρότητα καί οί έχοντες δυνατό
τητα νά πάνε στά 'Ιεροσόλυμα τό παραμελούν, καί άπό τήν άμέλειά τους αύτή ό 
Άγιος Τάφος στερείται τής έλεημοσύνης. Σέ μιά τέτοια κατάσταση έγινε ή προσ
πάθεια τού Παναγιότατου Οικουμενικού Πατριάρχου καί δεσπότη μας, ό όποιος 
μέ πατρική νουθεσία δίδει εύχή καί εύλογία σέ όλους καί προσφεύγει στή φιλοτι
μία σας. Όποιος έχει δυνατότητα άς πάει στον Άγιο Τάφο καί κατά τή δύναμή 
του άς δώσει έλεημοσύνη. Διότι όσοι κάνουν αύτή τήν ιερή επίσκεψη άξιώνονται 
τριών μεγάλων καλών. Τό πρώτο, ότι ό δεσπότης καί Κύριός μάς Χριστός εκεί
νους τούς άγιους τόπους τούς άγιασε ώς άγια τών άγίων καί προσφέρει στό Θεό 
τόν Ύψιστο μεγάλη προσφορά καί δόξα. Τό δεύτερο, ότι ή κόπωση τού ταξιδιού 
πού τράβηξε καί ή γονυκλισία στά ίερά προσκυνήματα γίνεται, γιά εκείνον τό 
χριστιανό, σημάδι μεταμέλειας καί μετάνοιας.

Καί τό τρίτο, οί χριστιανοί πού πήγαν άν προσπαθήσουν καί άν επιμένουν Αξι
ώνονται μιάς μεγάλης άγαθοεργίας. Διότι ό Δεσπότης Χριστός λέει «κάθε άνθρω
πος άν καλύψει τά πολλά του άμαρτήματα μέ μιάν άγαθοεργία, είναι σαν τό στόμα 
μου». Άλλ’ όμως σέ κάθε τόπο ύπάρχουν άγιοι καί υπάρχουν κι άγιοι τόποι, άλλά 
τόν τόπο αύτόν τόν συνέστησε ό Άγιος τών Άγίων, καί σ’ εκείνο τόν τόπο έχυσε 
τό αίμα του, καί τόν έβαψε μέ τό αίμα του, γιά μάς τούς άμαρτωλούς. Γι αύτό 
είμαστε ύποχρεωμένοι, μεγάλοι, μικροί, άνδρες καί γυναίκες, νά πάμε καί νά βο
ηθήσουμε καί νά πάρουμε χάρη, διότι αύτοί πού δέν πηγαίνουν στερούνται τής 
επίσκεψης τού Αγίου Τάφου καί ό Άγιος Τάφος στερείται τής έλεημοσύνης. Καί 
έκείνοι πού έξ αίτιας τής άρρώστιας καί τών γηρατιών δέν πηγαίνουν, άς δώσουν 
κατά τή δύναμή τους άλλος σαρανταλείτουργο, άλλος άδελφάτο καί άλλος παρ
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ρησία. Μέ καλή θέληση, μέ εϋθυμη καρδιά καί μέ τήν ελπίδα ότι δίνοντας τά 
φθαρτά πράγματα αύτοϋ τοϋ μάταιου κόσμου γίνονται άξιοι τών άφθαρτων ευερ
γεσιών τοΰ άληθινοΰ κόσμου καί τής ουράνιας βασιλείας. Άφοΰ ό δεσπότης Χρι
στός είναι πνευματικός, γι’ αύτό ό κύριός μας Πατριάρχης ειδοποιεί καί τούς 
άγιους άρχιερεΐς καί τούς πνευματικούς πού είναι στοΰ καθενός τήν επαρχία καί 
τούς έκκλησιαστικούς προεστούς τής Κωνσταντινουπόλεως, να προσπαθήσουν 
ώστε νά πάνε σ’ αύτό τό δρόμο. 'Υπάρχουν μερικοί σέ κάποιους τόπους πού ζη
τούν χρήματα άπό αυτούς πού θά πάνε στήν 'Ιερουσαλήμ, λέγοντας δήθεν, εσύ θά 
πας στά 'Ιεροσόλυμα δώσε καί σ’ εμένα. Γι’ αύτό παραγγέλλεται στούς προεστούς 
καί στούς πνευματικούς νά είναι ήρεμοι νά μή ζητούν γι’ αύτή τήν υπόθεση χρή
ματα άπό κανέναν καί στό εξής εκείνος ό χριστιανός όποιος καί άν είναι, είτε 
καλόγηρος, εϊτε παπάς, είτε πνευματικός, μ’ αύτή τήν απερισκεψία, ή άς πούμε μέ 
τήν απιστία έπεσε στή ματαιοδοξία, τά ταίριαξε μέ τό διάβολο καί έγινε αιτία σέ 
κάθε είδους άνοησίες καί άνακάτωσε τό μυαλό τοΰ λαού καί παρεμπόδισε τούς 
χριστιανούς νά πάνε σ’ εκείνο τό δρόμο καί νά έπισκεφθοΰν. Καί εκείνοι πού 
λέγουν «τί ζητάς στήν 'Ιερουσαλήμ, ή 'Ιερουσαλήμ είναι έδώ», καί αύτοί πού 
λέγουν «άντί νά τά δώσεις στόν "Αγιο Τάφο δώσ’ τα σέ μένα», γίνονται αίτια νά 
ζημιώσει ό "Αγιος Τάφος. Αύτοί άν άπό τώρα δέν μετανιώσουν γι’ αύτές τους τις 
άταξίες [...].
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Tò καραμανλίδικο κείμενο

κωδ. ΜΠΤ 622 
φ. 31α

Ίζετλή κληρικοσλάρ, ίκραμλή παπασλάρ, μουρβετλή βέ κακικετλή τοβλετλη- 
λέρ, μπαζιργιανλάρ, εχτιαρλάρ, βέ τζέμι ορθόδοξοι χριστιανλάρ, άζίζ άγκυρα 
μητροπολισιντέ σακίν όλανλάρ, έρκέκ βέ τισεχλιλέρ, κουτζούκ βέ πουγιούκ, 
άζίζ άλαχιμίσ ταραφιντάν μουχαπετλή έβλατλαρίμ, τζουμλενιζέ άλάχ ταραφιν- 
τάν πακσίς, εμινλίκ μερχαμέτ τιλέριμ, βέ χριστός έφέντιμιζίν γιαττιγί άζίζ βέ 
όμούρ βεριτζί μεζαριντάν σιζέ γιαρτίμ, κουβέτ, πακλίκ βέ ναζάρ όλα, μπιζίμ 
ταραφιμιζτάντε ευχή, ευλογία βέ συγχώρησις βεριλίρ τζουμλενιζέ. Πού καχατι- 
μιζί μουχαπετινιζέ γιολαμανίν σεπεπί Ιπτιτασί σίζε ευχή ευλογία βιρμέκτιρ 
όγλουλαρίμ, βέ πεγιάν έγλέρις κι άλάχ άζιμισανά σιζίν ίτζίν κατεμί τοβατζήγης, 
πουτούν ίπατετλεριμιζτέ τιλέριζ σιζί σάν εσάν όμοόρτοβλέτιλαν σακλαγιά, βέ 
πουτοΰν όμρουνουζτέ έμίν εγλεγέ. Ίκιντζί σεπεπί, πεγιάν εγλεμέκτιρκι άζίζ 
άγιος τάφοσουν γκιοτουρουλμέζ πόρτζ σεπεπιντέν βέ γενή γιαπιλαρινά σεζταλή 
βέ άζίζ γερλεριντέ όλάν χαρτζλάριτζιν, βέ γκιουντέ ίχτιζαλή χαρτζιλαρή χατι- 
ρεσιντέν, κατί τζόκ ίχτιζατά σικλετλερτέ μπουλουνούρους. δλ χουσουστέν κεν- 
τιμίστε μποΰ ίχτιζανίν σεπεπιντέν, νέ χασταλιγιμιζέ, νε ίχτιαρλιγιμιζέ μερχαμέτ 
ίτοΰπ, γιόλ ζαχμετλερινί καπούλ έγλετικ, βέ μποΰ ταραφλαρά γκελμίσιστιρ κι 
πίρ άζ γιαρτίμ βέ τεσαλάχ τιλλεμέγ ίτζίν όρτόδος χριστιάν έβλατλαριμιζτάν. 
Σιζλερίντε μουχαπετινέ τζοκτάν περί τζεκιλίριτιμ γιοΰζ γιουζέ γκελίπ ευχή ευ
λογία βερμέκιτζιν, λάκιν τετιγίμ σεπεπλερτέν, χασταλιγίν, ζαγιφλιγίν βέ έχτιαρ- 
λιγίν, άλικονουλτούκ, ρουχουμούζ μουχαπετίλεν γκίνε σιζέ τζόκ γιακίνιμ, βέ 
ριτζαλάρ σουρέριμ κι μπιζέ γκελμεμιζτέ ετετζεγινίς χουρμετλερί βέ γιαρτιμλαρί, 
σίμτι σιζτέ όλάν καρτασλαριμιζά πατέρες άζίζ άγιος ταφοσοΰν χισμετκαρλα- 
ρινά χουρμετλίτζε γιαρτίμ εγλεγέσις, βέ σεβιντηρέσις χέρ βέτζιλεν, βέ ποΰ γιαρ- 
τιμλαρινίς μουκαπελεσινέ, σιζέ άσιτάν καρτασλαρινιζίντε ίκραμί σιζέ βαρτικτάν 
σόγρα, χέμ δλ κουτσεριφίν, άγια 'Ιερουσαλήμ σεζζαλί γερλεριντέ άτινίζ κατεμί 
άνηλήρ όλοΰρ βέ σιζέ άλάχ ταραφιντάν σατακανίζ μουκαπελελερί χουρμετλί 
κάτ βέ κάτ όλούρ. πίρτε ποΰ ριτζαγί σουρέριζ μπενίμ όγλουλαρίμ, χερκιμίν 
άρανιζτάν άγιος ταφοσά, κοΰτσεριφέ άταμασί βάρισα, γιά έβελτέν όλα τε βερίλ- 
μετικ όλα πίρ σεπεπίλεν έσίρ χοκμουντέν, γιά σίμτι γιακιντά άτανμις όλα γιά 
σιντέν σόγρα άτανιλατζάκ όλάν σεγλεβί, μουχαπέτιλεν βέ έγλεντίρμετεν βερέ- 
σιζ, κι άταγάν άταμλαρινιζίν σατακαλαρί γερινί πουλά, βέ μνημοσινολαρί δλ 
άζίζ κουτσερίφ κλησελεριντέ όκουνά, βέ πιλέσισ κι πογλέ μουχαπέτιλεν βέ 
εγλεντιρμεσίσ βεριλτικτά, σεπέπ μουκαπελεσινέ ταγκρί βερενλερέτε βερίρ, βέ 
ευχή ευλογία ίκή ταραφάτε μουσταρέκ βεριλίρ, χέμ ναλετλίκ βέ άφορισμός 
όκουμάκ σεπεπλερί, άρατάν ρέφ όλουνούρ, εγλιγίλεν σαριλτικτά. πουναρτάν 
ματά/όγλουλαρίμ σιζέ πεμπίχ ετέριμ κι γιαρτιμί άγιος τάφοσουν γιαλινίζ άχτζα-
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νίζιχαν τεγίλ, τίλ γιαρτίμιλαν τεγίλ έμέν κουβετλερίγλεν κατεμτέν καλάν άτετι- 
μίς ούζρέ κί άζίζ κοΰτσεριφέ κεντιχαρί βαριρλάρ σεζταλί γερλερίν ζιγιαρετινέ, 
νέ άχτζεγέ, νέ ζαχμεδε πακμαγιάσις, βέ τενινίζλε βαρμανίζ, δλ αζίζ γερλερέ 
χριστός εφεντιμίζτέ όλάν ίχτικατινιζίν σαχατετλιγιτίρ κεντινίν τογτονγοΰ κεζ- 
τιγί όλούρ τιριλτιγί γερλέρτιρ, μπουναρά βαρμαμίζ πουναρά γιοϋζ σουρμεμίς, 
πιζίμ σιφαλιγιμίζ χατιρεσινά δλ γερλερτε ούλούπ τιριλίπ, βε γκελίπ δραλαρτά 
σδν άχίρ γκιουνλεριντέ σεραχατινί κουρατζάκ, εφεντιμιζέ τεμάμ ίμάν τεμάμ 
ΐχτικάτ βερτιγιμιζέ νισάντιρ. Που γερλερίν ζιγιαρετινέ βαρανλάρ χέμ σατακασι- 
νίν χέμ ζαχμετινίν μουκαπελεσινί πουντ&ιτε χουζούρι τιβανιντάτε χουρμετλί 
αλιρ. Ίμτι όγλουλαρίμ μαλιμιμίζ όλτοΰ βουκουφ δλμούσουστουρ, ίχτικατλί βέ 
ίνάμ ντοστλαριμιζτάν ταγκρινίν ναζαρί ούρενιζτέ όλμάγλαν σιζέ πίρ άζίζ 
ίκραμλη άλαχτάν κορκάρ, άλάχ μουχαπετλησί πίρ άρχιερέα βερμίστιρ, ίξανινά 
σουκουρ έτμελίσινιζ, κεντίμ βουκούφ δλαλί σεβιντζλίημ όγλέ μαλίμ δλουν δλ 
χουσουστέν σιζέ φάρζτιρ πορτζουλοΰσουνους κουτζουγουνούς βέ πουγουγουνούς 
άζίζ μητροπολουτινουζά άζίζ ρούχ ταραφιντάν παπανιζά, μουχαπάτ ευλάβειαν 
βέ μουτουλούλ κετηρμέκ χέρβέτζιλεν κεντινίν τεμπιχλερινέ, νασαχατλαρινά 
έταατ εγλεγέσις μουτού όλάσις. κεντινέ γιαρτίμ κεσενίζλεν σοζουνοΰζλαν χουζ- 
μετινίζλεν, ζαχμετινίζλεν βερέσις, όγουτλερινί χέρβέτζιλεν μακούλ γκιορέσις. 
ζήρα πεγουνοΰ παγοΰν άλλαχίν καρσισιντά τοβατζηνίζ τουρούγιορ άλλαχίν 
πακσισλαρινί σιζέ κουλαβισλαγίγιορ, άχρετινίζ βέ τουνιανίζ μαρμουρλουγουνου 
ρουζισέπ τιλεγίγιορ, ιπατετλεριντέ, σίζτε που έγλικλερίν μουκαπελεσινέ μουχα- 
πέτ μουτουλούλ βέριν. χέμ πιριπιρινιζίν άραναντά έμίν δλουν, μουχαπετέ που- 
λούνουν καρτασλάρ κιπί, άλάχ κορκουσοΰ ούζερινιζτέ όλσοΰν, ταγίμ έρκαννλί 
δλουν, εκκλησενιζέ ίχτικατλίτζε βέ σικίτζα βάριν, πίρ ίπατέτ βαχτινί κατζίρμαν 
εξομολόγισα άγιπσίς βάριν, βέ άζίζ άγιαμιστίριαγί χριστός έφεντιμιζίν τενινί βέ 
κανινί πακλιγίλε άλιν. δμουρουνοϋζ τεμάμ χριστιανλιγινιζά ίλαγίκ όλσοΰν, άζίζ 
όμούρ όλα, κι ταγκριτέ σιζίνιτζιν σάζ όλά, σιζί γιαρατάν άλάχ άρανιζτά 
ίκραμλη όλα, βέ δλ άζίζ άλλαχίν μερχαμετλιγί τζουμλενιζίν ούρενιζτέ όλα άμήν.
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’Αποκατάσταση του τουρκικού κειμένου

Izzetli klirikoslar, ikramli papazlar mürvetli ve kakiketli dovletli- 
ler, baziryanlar, ehtiyarlar ve cerni ortodoxa hristyanlar, aziz "Αγ
κυρα Mitropolisinde sakin olanlar, erkek ve digehliler, küçük ve 
büyük, aziz Allahimiz tarafindan muhabbetli evlâtlarim, ciimlenize 

5 Allah tarafindan bahgis eminlik, merhamet dilerim, ve Hristos efen- 
dimizin yattièi aziz ve ömür verici mezarindan size yardim, kuvvet, 
saglik ve nazar ola, bizim tarafimizdan da ευχή, ευλογία ve συγχώ- 
ρησις verilir cümlenize. kahatimizi muhabbetinize yollamanin se- 
beb— i iptidasi size ευλογία vermektir oglularim, ve beyan eyleriz 

10 ki Allah azîmisana sizin için kademi dovaciyiz, bütün ibadetleri- 
mizde dileriz sizi san esan ömür devletiylan saklayan, ve bütün öm- 
rünüzde emin eyleye. Ikinci sebebi beyan eylemektir ki aziz Άγιος 
Τάφος’ un götürülmez bore sebebinden ve yeni yapilanna, sectali ve 
aziz yerlerinde olan harclari için, ve günde ihtizali harcilan 

15 hatiresinden, kat i çok ihtizada sikletlerde bulunuruz. O husustan 
kendimiz de bu ihtizamn sebebinden ne hastahgimiza, ne ihti- 
yarligimiza merhamet idüp, yol zahmetlerini kabul eyledik, ve bu 
taraflara gelmigiztir ki bir az yardim ve tesalah dilemek için ortodox 
hristyan evlâtlanmizdan. Sizlerin de muhabbetine çoktan beri çeki- 

20 lirdim yüz yüze gelip ευχή εύλογία vermek için, lâkin dedigim se- 
beplerden, hastaligin, zayifligin ve ihtiyarligm alikonulduk. 
Ruhumuz muhabbetiylen gine size çok yakimm, ve ricalar sürerim 
ki bize gelmemizde edeeeginiz hürmetleri ve yardimlan, gimdi sizde 
olan kardaglarimiza πατέρες aziz Άγιος Τάφος’ un hizmetkârlanna 

25 hürmetlice yardim eyleyesiz ve sevindiresiz her vecilen ve bu 
yardimlanniz mukabelesine, size asitan kardaglannizin de ikrami 
size vardiktan sogra hem o Kudgerifm, Αγία 'Ιερουσαλήμ, sezzali 
yerlerinde bütün manastirlannda adimz kademi anilir olur ve size 
Allah tarafindan sadakamz mukabeleleri hürmetli kat ve kat olur. Bir

1. mürüvetli, devletliler 2. bazirganlar, ihtiyarlar 3. dialler
8. kagitimiz 9. ogullarim 10. azimisine, davaciyiz 11. $en, esen 
devletiyle, saklaya 13. secdeli 14. iktizali harclar 15. hatirasindan, 
iktizada 16. iktizanin 17. edip 18. gelmiçiz dir ki, teselli
23. gelmenizde 25. eyleyesiniz, sevindiresiniz, vesile ile 27. sonra, 
secdeli 28. kademli 29. hürmetli
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30 de bu ricayi süreriz benim oglularim, her kimin aranizdan "Αγιος 
Τάφος’ a Kudjerife atamasi varsa, ya evvelden ola de verilmedik 
ola bir sebep ilen esir hökmünden, ya gimdi yakinda atanrm§ ola, ya 
§imden sogra atanilacak olan geyleri, muhabbetiylen ve eglendirme- 
den veresiz ki atagan adamlarimzin sadakalanm yerini buia, ve 

35 μνημόσυνο’ lari ol aziz Kud§erif kiliselerinde okuna, ve bilesiz ki 
böyle muhabbetiylen ve eglendirmesiz verildikta, sebep mukabele- 
sine Tagri verenlere de verir ve ευχή εύλογία iki tarafa da miijterek 
verilir. Hem naletlik ve άφορισμός okumak sebepleri aradan ref 
olunur eyliyiylen sarildikta. Bunlardan mada oglulanm size tembih 

40 ederim ki yardimi Άγιος Τάφος’ un yaliniz ahcan— i cihan, degil 
dii yartimiylan, degil emen kuvvetleriylen, kademden kalan adetimiz 
iizre ki aziz Kud §erife kendihari verirlar secdali yerlerm ziyaretine, 
ne ahçeye ne zahmede bakmayasiz ve teninizle varmaniz o aziz yer- 
lere Χριστός efendimizde olan ihtikatmizin gahadetligidir kendinin 

45 dogdugu kezdiyi olur dirildigi yerlerdir. Bunlara varmamiz bunlara 
yüz sürmemiz, bizim §ifaligimiz hatirasina ol yerlerde olup dirilip ve 
gelip oral arda son âhir günlerinde serahatmi kuracak. Efendimize 
temam ihtikap, temam iman verdigimize nigandir bu yerlerin ziyare
tine varanlar hem satakasinin hem zahmetinin mukabelesini bunda 

50 da huzur- i divaninda hürmetli alir.
Imdi oglulanm malimiz oldu vukuf olmugusdur, ihtikatli ve inam 

dostlanmizdan Taghm nazan ürenizde olmaglan size bir aziz 
ikramli allahtan korkar, allah muhebbetlisi bir άρχιερέα vermi§tir. 
Iksanma §ükür etmelisiniz. Kendim vukuf olali sevinçliyim öyle 

55 malüm olun ol hususten size farzdir borçlusunuz küçügüniiz ve 
büyügünüz aziz mitropolitunuza aziz ruh tarafmdan babamza, mu- 
habat εύλάβειαν ve mutulul getirmek her vecilen kendinin tembihle- 
rine, nasahatlanna etaat eyleyesiz mutu olasiz. Rendine yardim ke- 
senizlen, sözünüzlan, hüzmetinizlen, zahmetinizlen ve resia ögütle- 

60 rini her vecilen mäkul göresiz. Zira be günü bagün Allahm

30. ogullarim 31. olan da 32. olan, ile, hükmünden, olan 33. ξίηι- 
diden, sonra 34. veresiniz, sadakalari, bulsun 35. okunsun, bilesiniz 
36. eglendirmeden, verildikte 37. Tann 39. iyiligiyle 41. yardimi ile 
42. kendi hali verirler, secdeli yerlerin 42. akçeye, bakmayasiniz
44. §ehadetligi 45. varmamiz 46. sürmemiz, o, ölüp 47. serhatim 
48. tamam, tamam 51. .\imdi ogullarim, olmu^tur iman
52. tanrinin, üzerinizde olmakla 54. ihsanina, o 55. husustan
56,57. mitropolitinize, muhabbet, vesile ile 57. mutluluk 58. eyley- 
esiniz, mutlu olasiniz 59. sözünüzle, hizmetinizle, veresiniz 60. vesile ile, 
göresiniz, bugüne bugün
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karçismda dovacimz duruyor, Allahin bak§i§lerini size
kullavislayiyor, âhretiniz ve dünyaniz mamurlugunu rusicep diliyi- 
yor ibadetlerinde. Siz de bu eyiliklerin mukabelesine muhabet 
mutulul verin. Hem birbirinizin arananda emin olun, muhabette 

65 bulunun kardaglar gibi, Allah korkusu iizerinizde olsun, tayin er- 
kanli olun. Ekklisenize ihtikatlice ve sikica vann, bir ibadet vahtini 
kacirman, έξομολόγισα ayipsiz vann, ve aziz aya mistiryayi 
efendimizin tenini ve kämm pakliyile ahn. Ömürünüz temam hristy- 
anh^iniza ilayik olsun, aziz ömür ola ki Tagri de sizin için saz ola, 

70 sizi yaratan Allah aranizda ikramli ola ve ol aziz Allahm merhame- 
tligi cümlenizin iirenizde ola amin.

61. davaciniz 62. kullandmyor,
64. mutluluk, arasinda 66. vaktini
69. layik, tanri da 70. o, iizerinizde

ruz—ii$ep 
67. kaçirmayin

62,63. diliyor 
68. paklikla
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Κατά λέξη άπόδοση του καραμανλίδικου κειμένου

Δοξασμένοι κληρικοί, βραβευμένοι παπάδες, φιλάνθρωποι κρατικοί λειτουργοί, 
ενάρετοι γέροντες καί τό πλήθος τών όρθοδοξων Χριστιανών πού ήσυχάζετε στήν 
άγια μητρόπολη Άγκύρας, άνδρες καί γυναίκες, μικροί καί μεγάλοι, προσφιλή 
τέκνα του 'Αγίου Θεού μας, σέ όλους σας εύχομαι έκ μέρους τού Θεού, δωρεά, 
ασφάλεια καί φιλανθρωπία. Καί είθε νά έρθει σ’ εσάς άπό τον Ζωοδόχο Τάφο τού 
Κυρίου μας τού Χριστού, δύναμη, ύγεία καί καθαρότητα, καί άπό μέρους μας δί
δεται σέ όλους σας εύχή, εύλογία καί συγχώρησις. Ή πρώτη αίτια γιά τήν όποια 
στέλνουμε αυτό τό χαρτί στήν άγάπη σας, είναι γιά νά σάς δώσουμε, τέκνα μου, 
εύχή καί εύλογία, καί νά σάς γνωστοποιήσουμε ότι θά είμαστε πάντα συνήγοροί 
σας στον Ύψιστο Θεό, καί σ’ όλες μας τίς προσευχές ευχόμαστε νά σάς φυλάει 
ύγιεϊς καί χαρούμενους καί εύτυχισμένους, καί νά σάς καθιστά άσφαλεΐς στή ζωή 
σας όλη. 'Η δεύτερη αίτια είναι νά σάς γνωστοποιήσω ότι έξ αίτιας τών δυσβα- 
στάκτων χρεών τού 'Αγίου Τάφου, καί τών έξόδων πού έγιναν γιά τα νέα κτίρια 
στούς προσκυνητούς καί άγιους Τόπους, καί έξ αίτιας τών καθημερινών άναγ- 
καίων έξόδων, βρισκόμαστε σέ ύπερβολικά μεγάλη άνάγκη καί βάσανα. Άπ’ αυτό 
τό ζήτημα, κι έμεΐς, έξ αιτίας αύτής τής άνάγκης, δέν σπαγχνιστήκαμε ούτε τήν 
άρρώστια μας ούτε τά γεράματά μας, καί ήρθαμε σ’ αύτούς τούς τόπους νά ζητή
σουμε λίγη βοήθεια καί παρηγοριά άπό τά τέκνα μας τούς ορθόδοξους Χριστι
ανούς. ’Εδώ καί πολύ καιρό άπέφευγα νά έρθω πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τήν 
άγάπη σας γιά νά σάς δώσω εύχή καί εύλογία, διότι έμποδίστηκα γιά τίς αίτιες 
πού σάς είπα, δηλ. άρρώστια, άδυναμία καί γεράματα. Μέ τήν άγάπη τής ψυχής 
μας πάλι είμαι πολύ κοντά σας καί σάς παρακαλώ τίς τιμές καί τίς βοήθειες πού 
θά πραγματοποιήσετε μέ τόν έρχομό σας σέ μάς νά τίς κάνετε στούς άδελφούς μας 
τούς πατέρες καί ύπηρέτες τού 'Αγίου Τάφου, πού βρίσκονται τώρα σέ σάς. Μέ 
κάθε εύκαιρία μέ σεβασμό βοηθήστε τους, καί χαροποιήστε τους. Καί σέ άνταπό- 
δοση αύτών σας τών βοηθειών [θά άξιωθεϊτε] τή βασιλεία [τών ούρανών]. Καί 
ύστερα άπό τή δωρεά τών άδελφών σας σέ σάς καί τό όνομά σας θά μνημονεύεται 
συνεχώς στήν 'Αγία 'Ιερουσαλήμ καί σ’ όλα τά μοναστήρια τών 'Αγίων Τόπων 
καί ό Θεός θά σάς άνταποδώσει στό πολλαπλάσιο τήν έλεημοσύνη καί τίς τιμές 
σας.

Καί σάς παρακαλώ, τέκνα μου, όποιος άπό σάς έχει τάμα στά 'Ιεροσόλυμα καί 
στον Άγιο Τάφο, είτε τό είχε άπό πριν καί δέν τό έδωσε γιά κάποια αίτια δουλει
άς, ή αν έχει τάμα τώρα κοντά, ή αν θά κάνει τάμα στό μέλλον, αύτά νά τά δώσετε 
χωρίς καθυστέρηση καί μέ άγάπη, ώστε νά βρει τή θέση της ή έλεημοσύνη σας 
γι’ αύτούς πού κάνατε τό τάμα, καί τό μνημόσυνό τους νά διαβάζεται στίς έκκλη- 
σίες τής Αγίας 'Ιερουσαλήμ, καί νά ξέρετε ότι, όταν δοθεί έτσι μέ άγάπη καί 
χωρίς καθυστέρηση, ό Θεός σάν άντίδωρο δίδει καί αύτός σ’ αύτούς πού δίνουν. 
Ή εύχή καί ή εύλογία δίδεται κοινή καί στά δυό μέρη, καί έτσι αίρονται οί αιτίες 
τού άφορισμοΰ καί τής κατάρας. ’Εκτός άπό αύτό, τέκνα μου, σάς ύπενθυμίζω ότι
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ή βοήθεια του 'Αγίου Τάφου δεν είναι ό περίλυπος κόσμος, δέν είναι μέ τή βο
ήθεια τών λόγων, άλλα κατά τή συνήθειά μας πού έμεινε άπό πολύ παλιά δίνουν 
έθελοντικά στον "Αγιο Τάφο γιά τήν επίσκεψη τών προσκυνητών τόπων. Είναι 
καί μαρτυρία τής ύπακοής σας στον Κύριό μας Χριστό, έκεΐ πού γεννήθηκε καί 
πέθανε καί άναστήθηκε. Πρέπει νά φθάσουμε σ’ αύτούς [τούς τόπους] νά τούς 
προσκυνήσουμε, όπου γιά χάρη μας πέθανε, άναστήθηκε καί θά ιδρύσει τή βασι
λεία του τις τελευταίες μέρες τού κόσμου. Καί είναι σημάδι ύπακοής καί πίστης 
στον Κύριό μας, καί αύτοί πού έρχονται νά έπισκεφτοϋν αύτούς τούς τόπους θά 
παίρνουν τό άντίδωρο καί τών κόπων τους καί τής ελεημοσύνης τους μπροστά 
στό βήμα τού Χριστού. "Ετσι, τέκνα μου, ξέρετε ότι έγινε ή περιουσία μας, άπό 
τούς προσεκτικούς καί φιλάνθρωπους φίλους μας. Ό Θεός, πού έχει τό βλέμμα 
του επάνω σας, σάς χάρισε έναν χαρισματικό, θεοφοβούμενο, φιλόθεο καί άγιο 
άρχιερέα. Πρέπει νά ευγνωμονείτε γιά τή δωρεά του. Έγώ άπό τότε πού τό έμαθα 
είμαι πολύ χαρούμενος, νά τό ξέρετε. Είναι Ιερό καθήκον γιά σάς, έχετε χρέος 
μεγάλοι καί μικροί στον άγιο μητροπολίτη σας καί στον κατά πνεύμα πατέρα σας, 
άγάπη, εύλάβεια καί ευτυχία σέ κάθε περίπτωση νά ύπακοΰτε στις παραγγελίες 
καί στις συμβουλές του καί νά είστε εύτυχεΐς. Νά τόν συνδράμετε μέ τό πουγγί 
σας, μέ τίς υπηρεσίες σας, μέ τούς κόπους σας. Καί τις συμβουλές του νά τις 
θεωρείτε σέ κάθε περίπτωση λογικές. Διότι σάς ύπερασπίζεται ένώπιον τού Θεού, 
χειρίζεται τις δωρεές τού Θεού, ζητάει στις προσευχές του νυχθημερόν τήν καθα
ρότητα τού κόσμου καί τής μέλλουσας ζωής, καί έσείς σάν άντίδωρο αύτών δώστε 
του άγάπη καί ευτυχία. ’Ακόμη νά είστε άσφαλείς μεταξύ σας, μέ άγάπη σάν 
άδέλφια. Ό φόβος τού Θεού νά είναι άπάνω σας, νά θεωρείστε πρώτοι σέ όλα. Νά 
πηγαίνετε στήν εκκλησία υπάκουα καί συχνά· μή χάνετε καμιά άκολουθία. Νά 
φτάνετε στήν έξομολόγηση χωρίς ντροπή, καί νά λαμβάνετε τά "Αγια μυστήρια 
τό Σώμα καί τό Αίμα τού Κυρίου μας μέ καθαρότητα. Ή ζωή σας όλη νά ταιρι
άζει μέ τό Χριστιανισμό σας, νά είναι άγια ζωή, ώστε καί ό Θεός νά είναι γιά σάς 
ίσχύς καί ό Δημιουργός σας δωρητής καί τό έλεος τού Θεού πάνω σέ όλους σας. 
’Αμήν.
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