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ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ 
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ

Θεολογική Σχολή Χάλκης 1853-1856

I

«Σεβασμού καί πολλής τιμής άξιος ήτο Φίλιππος ό ’Αριστόβουλος. 
Έκ τής έν Καππαδοκΐμ Νεαπόλεως ήλθεν είς τήν εν Χάλκη Σχο
λήν, καί τό πτυχίον λαβών τφ 1856, άριστεύων έν τοΐς μαθήμασιν, 
άφιέρωσεν έαυτόν είκοσιπεναέτης σχεδόν, είς τήν διδασκαλίαν των 
ομοθρήσκων έν Νεαπόλει = Νέβ-Σεχίρ. Έδίδασκεν ύπέρ τά τεσσα
ράκοντα ετη έκεΐ, άγαπώμενος υπό τών συμπολιτών. Έκήρυττε καί 
τόν Θειον λόγον τεσσαράκοντα ετη, τιμώμενος ύπό τών άκρατών. 
Ύπεστήριζεν είς τό μετζλήσι -τό διοικητικόν συμβούλιον- τής 
έπαρχίας, ύπερασπίζων, τά δίκαια καί συμφέροντα τών έλλήνων ορ
θοδόξων, παρατόλμως πολλάκις έξασκών τό καθήκον»...«Έδίδαξε 
καί έκήρυξε τεσσαράκοντα σχεδόν ετη, λαϊκός ών, άλλά φέρων τήν 
καλογηρικήν περιβολήν. Έξέδωκε καί μετάφρασιν του Γεροστάθη 
τοΰ Μελά (Λέοντος) είς τήν τουρκικήν γλώσσαν δι’ έλληνικών χα
ρακτήρων, Ήθικάς 'Ομιλίας είς τάς άποστολικάς περικοπάς τών 
Κυριακών, καί είς τήν Εκκλησιαστικήν ’Αλήθειαν (τ. Β' σ. 554 κ.έ.) 
τήν βιογραφίαν τοϋ Θεοκτΐστου μητροπολίτου Χαλεπίου όν εσχε 
προστάτην καθό θειον έκ πατρός, υπογραμμόν καί κηδεμόνα. Καί 
έγένετο διά βίου παντός ό Φίλιππος κήρυξ καί διδάσκαλος πίστεως 
έλπίδος καί άγάπης, άπεβίωσε δέ κατά Αύγουστον 1903»...

Τό κείμενο αυτό, τό πληρέστερο βιογραφικό σημείωμα πού έχει συντα
χθεί στήν έλληνική γλώσσα γιά τόν Φίλιππο ’Αριστόβουλο, ύπογράφεται 
άπό τόν Μανουήλ Γεδεών. Ίσως νά τόν γνώριζε καί προσωπικά’ τόν 
άναφέρει πάντως ώς «σχεδόν σύγχρονό»1 του. Μάλιστα μετά τό θάνατο 
τοΰ ’Αριστόβουλου, στά σαρανταήμερα πού οργάνωσαν στή Ζωοδόχο

1. Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα Χρονογράφου, ’Αθήνα 1932, σ. 103-105 καί 102 
άντίστοιχα.
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ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟ Y ΛΟΥ

Πηγή, στο Μπαλουκλί, οί παλιοί μαθητές του πού βρίσκονταν στήν 
Κωνσταντινούπολη, ό Γεδεών εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο2.

Μια δεκαετία αργότερα, σέ έντυπο τού 1912, ό Φ. ’Αριστόβουλος βι
ογραφείται άπό τόν Στ. I. Λεοντιάδη στά καραμανλίδικα3, τό άλλο γλωσ
σικό σκέλος τής παιδείας στήν όποια μετέχει. Οί βιογραφήσεις αύτές μάς 
βοηθούν να συλλάβουμε ποιά θέση κρατούσε ό ’Αριστόβουλος στή λογι
οσύνη τού καιρού του καί τής επαρχίας του: μπορούμε λοιπόν να άποδε- 
σμεύσουμε, πιό άποτελεσματικά, ιστορικές πληροφορίες άπό δύο αύτοβι- 
ογραφικές μαρτυρίες πού μάς άφησε ό ίδιος: τήν προσωπική του άνθολο- 
γία, «Συλλογή διαφόρων αξιοσημείωτων» τήν ονοματίζει, πού κατάρτισε 
ένόσο ήταν φοιτητής στή Θεολογική Σχολή τής Χάλκης (1853-1856), καί 
τό σώμα των επιστολών του (1852-1903).

Ό Φίλιππος ’Αριστόβουλος γεννήθηκε στά τέλη τού 1832 στό Νέβσε- 
χιρ, τή Νεάπολη τής Καππαδοκίας. Οί γονείς του ύπήρξαν φυσιογνωμίες 
διακεκριμένες γιά τήν κοινωνία τους· δέχεται, πολύ νέος, λόγιες έπιδρά- 
σεις άπό τό οικογενειακό του περιβάλλον ή μεριά τού πατέρα του συγγε
νεύει μέ κληρικούς καί δασκάλους. Συγκεκριμένα, θείος του είναι ό Συ
μεών ό «παιδονόμος», πού άφησε τή φήμη καινοτόμου δάσκαλου στούς 
μεταγενέστερους καί ίδρυσε μιά Ιδιωτική σχολή τό 1814, στό Νέβσεχιρ. 
Θείος του ήταν επίσης καί ό ίερομόναχος Θεόκτιστος, μετέπειτα μητρο
πολίτης Χαλεπίου, πού φέρεται ώς πρώτος δάσκαλος τής έλληνικής κοι
νοτικής σχολής τού Νέβσεχιρ γύρω στά 18054. ’Από τήν πλευρά τής μη
τέρας του είχε καταβολές έκκλησιαστικές· μάλιστα ό παππούς του, ό 
παπα-Γρηγόρης, ήταν εκείνος πού άνέλαβε καί τή διαπαιδαγώγησή του5. 
Γύρω στά 1839 διδάσκεται τά γράμματα κοντά στον δάσκαλο Ίωάσαφ, 
άπό τή Μουταλάσκη, κοντά στήν Καισάρεια. ’Αργότερα, ή χειραφέτηση 
άπό εναν όλόκληρο κόσμο πού άφήνει πίσω του, καί ή νέα πατρίδα, ή 
Κωνσταντινούπολη: ό Θεόκτιστος τόν καλεϊ κοντά του άπό τό 1842· ό

2. Βλ. ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, 23(1903), σ. 426. Ό λόγος δέν περιλαμβάνεται 
στό X. Γ. Πατρινέλης, Δημοσιεύματα Μανουήλ Γεδεών, ’Αθήνα 1974. Να έλπίσουμε 
ότι λανθάνει.

3. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον Άστήρ 1913, Κωνσταντινούπολη 1912, σ. 138. 
Πολλά άνάλογα κείμενα παραμένουν άθησαύριστα γιά τήν ερευνά λόγω τής κα- 
ραμανλίδικης γραφής τους. Χάρη στή βοήθεια τής συναδέλφου Ευαγγελίας 
Μπαλτά μπόρεσα νά χρησιμοποιήσω τίς πληροφορίες -άπό πρώτο χέρι- τού δη
μοσιεύματος, καί γι’ αύτό θερμά τήν εύχαριστώ.

4. Έκατονταετηρίς τής έν Κωνσταντινουπόλει ’Εφορείας των ’Ελληνικών Σχολών 
Νεαπόλεως Καππαδοκίας, 1820-1920, Κωνσταντινούπολη 1920, σ. 48.

5. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον Άστήρ 1913, ό.π., σ. 138.
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ίδιος βρίσκεται ώς άρχιερατικός προϊστάμενος στήν έκκλησία τής Πανα
γίας Έλπίδος τοΰ Κοντοσκαλίου. Εκεί, δεκάχρονος πιά ό ’Αριστόβου
λος, μαθητεύει πρώτα κοντά στο θείο του καί άργότερα φοιτά στήν ’Αλ
ληλοδιδακτική σχολή, στο Κοντοσκάλι. Μέ τό θάνατο του Θεόκτιστου, 
τό 1848, συνεχίζει γιά ένα χρόνο τις σπουδές του στή σχολή τοϋ συμπα
τριώτη του, Γεωργίου Ραφάνη, στό Φανάρι. Στά δεκαοκτώ του χρόνια, 
έχοντας ολοκληρώσει ένα πρώτο κύκλο σπουδών, κι έχοντας θητεύσει σέ 
κάποιες άπό τις σημαντικότερες μικρές έστίες παιδείας πού μπορούσε νά 
τοϋ παρέχει ή γεωγραφική μοίρα καί ή ιστορική στιγμή στήν όποια τοϋ 
δόθηκε ή ζωή, μέ τήν άρωγή τοΰ καινούριου μέντορα καί προστάτη, τοΰ 
Παΐσιου μητροπολίτη Καισαρείας, μπαίνει στή Θεολογική Σχολή τής 
Χάλκης. Άπό τό νησί, λοιπόν, άρχίζει νά επικοινωνεί μέ τούς συντοπίτες 
του, άλληλογραφώντας μαζί τους6. Μέ τόν ί'διο άλλωστε τρόπο ρυθμίζει 
δοσοληψίες του μέ Κωνσταντινουπολίτες γνωστούς του άφοϋ, άπό τή στιγ- 
γμή πού γίνεται τρόφιμος τής Θεολογικής Σχολής, αυτόματα οί δυνατό
τητες εξόδου μειώνονται στό ελάχιστο. Ό ’Αριστόβουλος φαίνεται νά 
έχει συνείδηση τοϋ λόγιου είδους πού καλλιεργεί: ή επιστολογραφία εί
ναι ένα μέσο νά γεφυρώνει τις άποστάσεις, άλλά δέν παύει νά έχει καί 
πολιτισμική αύταξία. Έτσι, κρατάει μέ όλους τούς τύπους τά αντίγραφα 
τών έπιστολών πού άρχίζει νά γράφει άπό τή Χάλκη, Μάρτιο τοϋ 1852, 
ώς τά βαθιά του γεράματα. Έδώ θά χρησιμοποιηθούν οί πληροφορίες πού 
περικλείονται στις έπιστολές, οί σχετικές μέ τή διαμονή του στή Χάλκη.

Τό θεσμικό πλαίσιο πού όρίζεται άπό τό πατριαρχείο γιά τούς μαθητές 
έτσι όπως διατυπώνεται στον αρχικό κανονισμό τής σχολής, τοϋ 1845, εϊ-

6. Οί επιστολές του σώζονται δεμένες σέ τέσσερις «Κώδηκες» (όρος πού χρη
σιμοποιείται άπό τόν ίδιο) καί άπόκεινται στό ΚΜΣ. Οί τρεϊς πρώτοι τόμοι εκτεί
νονταν σέ χρονικό διάνυσμα 40 περίπου χρόνων (1852-1890), δωρεά τοϋ έγγονοϋ 
του, πού ονομαζόταν καί εκείνος Φίλιππος ’Αριστόβουλος, καί άποτελοϋσαν τό 
παλαιότερο, χρονολογικά, χειρόγραφο τοϋ ΚΜΣ. Τό 1984 κατατέθηκε οριστικά 
καί ό τέταρτος τόμος τής άλληλογραφίας, πού όλοκληρώνει τή σειρά (1890-1903). 
Σημειώνω ένδεικτικά, γιά τήν περιπέτεια τών μικρασιατικών κειμηλίων, ότι ό τε
λευταίος αύτός τόμος τοϋ χειρογράφου τοϋ Νέβσεχιρ έπέστρεψε στήν ’Αθήνα, 
τήν ενδιάμεση καί τελική του κοιτίδα, προερχόμενος άπό τή Νέα Ύόρκη, όπου ή 
προσφυγική διασπορά τόν είχε άποθέσει σέ συγγενικά χέρια. Πρέπει νά μνημο
νεύσω έδώ τήν εύγενική αύτή χειρονομία τοϋ έγγονοϋ του νά μεσολαβήσει γιά 
τήν όριστική άπαρτίωση καί τόν έπαναπατρισμό τοΰ σώματος τών έπιστολών λί
γους μήνες πρίν τό θάνατό του.
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ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ναι ότι καθένας «οφείλει να έχει καί έγγυητήν άξιόχρεων τής Ιδίας αύτοΰ 
προθέσεως»7, ό όποιος καί υποχρεώνεται να άποζημιώσει τή σχολή σέ 
όποιαδήποτε περίπτωση οί σχέσεις διαταραχθοΰν. Παράλληλα, άνά έπτα- 
ετία, ό κάθε άρχιερέας έχει τή δυνατότητα νά στέλνει στή σχολή έναν ή 
δύο υποτρόφους ανάλογα μέ τόν πληθυσμό τής έπαρχίας του. Συνήθως, σέ 
κανονικές συνθήκες, οί δύο αυτές λειτουργίες συνενώνονται καί έκπο- 
νοΰνται άπό ένα, τό ίδιο, πρόσωπο8. Θά μπορούσε κανείς νά υποθέσει ότι 
στήν περίπτωση τού ’Αριστόβουλου γίνεται ό διαχωρισμός: τυπικά έγγυ- 
ητής άναλαμβάνει ό Παΐσιος Καισαρείας, αλλά ουσιαστικά ό ύπότροφος 
στηρίζεται στις εθελοντικές παροχές ορισμένων πλουσίων άποδήμων τής 
γενέτειράς του. Πάντως, σ’ όλόκληρη τή διάρκεια των σπουδών του βρί
σκεται άντιμέτωπος μέ τό πρόβλημα τής άνέχειας. Άπό μεταγενέστερη 
μαρτυρία του, του 1882, πού άναφέρεται στά χρόνια τής Χάλκης, συμπε
ραίνουμε ότι ό θάνατος τού Θεόκτιστου, τό 1848, τόν αφήνει πολλαπλά 
μετέωρο - καί οπωσδήποτε οξύνει τήν άνάγκη οικονομικής αυτοδυναμίας 
του. Δέν φαίνεται νά υπάρχει δυνατότητα στήριξης άπό τήν πλευρά των 
συγγενών του - δέν μνημονεύεται πατρική παρουσία, πρέπει νά όρφάνεψε 
άπό μικρός9.

7. Τό εσχάτως έκδοθέν Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν Σιγγιλιώδες γράμμα περί τής I. 
Θ. Σχολής, όμοϋ δέ καί εκθεσις τοΰ ’Οργανικού Κανονισμού τής αυτής σχολής, Κων
σταντινούπολη 1845, κεφ. Β', άρθρο 2, σ. 12.

8. Κανονισμός τής έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής (= Κανονισμός), 1853, κεφ. Στ', 
άρθρο 2, σ. 13. Βλ. σχετικά καί Χρ. ΆνδροΟτσος, «Πρόχειροι σημειώσεις περί 
τής έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής», ’Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα, Ήμερο- 
λόγιον τοΰ ’Έτους 1905, 1 (Κωνσταντινούπολη 1904), σ. 116, όπου σημειώνεται ή 
εξέλιξη του θεσμού. 'Υποχρεωτικά έπρεπε νά τηρήσει αύτό τό τυπικό ό κάθε μα
θητής, άκόμα κι όταν βρισκόταν ξαφνικά άπορφανισμένος, άπό τό θάνατο τού 
προστάτη του, καί τότε έπιβάλλονταν λύσεις άνάγκης: σχετικές πληροφορίες 
προέρχονται άπό τόν Γρηγόριο Γώγο, άπόφοιτο τού 1851' όταν πέθανε ό θείος καί 
προστάτης του Μελέτιος Ίκονίου, ό σχολάρχης, ό Κωνσταντίνος Τυπάλδος, «λα
βών με τής χειρός ώδήγησε καί άφιέρωσε τή πατρική προστασία Χρυσάνθου τού 
γεραρού μητροπολίτου Σμύρνης ... Ού μόνον δέ έμοί άλλά καί πολλοϊς άλλοις 
άπόροις συμμαθηταΐς εύρε κατά καιρούς, κηδεμόνας καί προστάτας ό φιλάγαθος 
διδάσκαλος» (Γρ. Γώγος, Ό αοίδιμος μητροπολίτης Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνος ό 
Τυπάλδος, ’Αθήνα 1868, σ. 13).

9. «'Η μεγάλη τού Χριστού Εκκλησία ... αϋτη κάμέ τόν έσχατον τών υιών 
αύτής πρό τριακονταετίας έν τή μεγάλη τοΰ Κωνσταντίνου πόλει άπορφανισθέντα 
φιλοστόργου θείου καί άπβστερημένου πάσης παρ’ άνθρώποις προστασίας φιλαν- 
θρώπως παρέλαβε, μητρικώς περιεπτύξατο καί έν τή κατά Χάλκην περιπύστω Θε-
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Τήν έπιβίωσή του λοιπόν έξαρτά, καθώς καί πολλοί σύγχρονοί του, 
άπό έξωοικογενειακές πηγές χρηματοδότησης, όπως τούς φιλόμουσους 
πατριώτες, τούς Νεαπολίτες, πού όντας ισχυροί καί έχοντας ιδρύσει σω
ματείο άπό τό 1820 στήν Πόλη, τόν συντρέχουν οικονομικά. Ή σχέση 
όμως φαίνεται νά έχει ένα χαρακτήρα μάλλον εθιμικό καί πάντως δέν 
είναι ικανή γιά νά τόν έξασφαλίσεί' βρίσκεται σέ μόνιμη στενή έπικοι- 
νωνία, άλληλογραφεϊ μέ δύο κυρίως πρόσωπα, κατοίκους τοϋ Νέβσεχιρ, 
τα όποια καί άποκαλεΐ «προστάτα», «εύεργέτα», «πάτερ», καί εκείνοι άν- 
ταποκρίνονται τακτικά, άλλά μέ φειδώ, στα οικονομικά του αιτήματα10.

Όπως τόν παρακολουθούμε άπό τις έπιστολές του, ζεϊ σ’ ένα καθεστώς 
συνεχών άλληλοσυσσωρευόμενων δανεισμών, πράγμα πού τού δημιουργεί 
μιάν άδιάκοπη άγωνία γιά τήν εξασφάλιση τών χρημάτων πού προορίζον
ται γιά άγορά βιβλίων: άκριβώς τότε, στή Χάλκη, παίρνει καί τήν άπό- 
φαση νά συγκροτήσει τήν προσωπική του βιβλιοθήκη. Ή άτομική αύτή 
πρωτοβουλία όχι μόνο δέν έρχεται σέ άντίθεση αλλά συνεπικουρείται άπό 
τήν άνακαινιστική προσπάθεια πού έπιχειρεΐται παράλληλα έκεΐνα τά 
χρόνια στή σχολή, τό 1852, μέ πρωτεργάτη τόν Κωνσταντίνο Τυπάλδο, 
γιά τήν έπέκταση του κτιριακού συγκροτήματος τής βιβλιοθήκης, καί τόν 
πλουτισμό της: ό άρχικός, μοναστηριακός, πυρήνας άπαρτιζόταν άπό πο
λύτιμα συγγράμματα, κυρίως χειρόγραφα. Ή άλλαγή προσανατολισμού, ή 
στροφή προς τό έντυπο θά συντελεστεϊ τά χρόνια αυτά11. Ό δεύτερος 
κανονισμός τής σχολής, δημοσιευμένος τήν έπόμενη χρονιά, όρίζει ότι

ολογική σχολή, έξεπαίδευσεν» (Φίλιππος Π. Γ. ’Αριστόβουλος, ’Ηθικοί όμιλίαι επί 
τών Κυριακών ’Αποστόλων, Κωνσταντινούπολη 1882, σ. [γ ]).

10. Άρ. χειρογράφου ΚΜΣ. Α/Α 391, Κώδηξ Επιστολών βλ. καί Ίω. Πετρο- 
πούλου, «Χειρόγραφα πριν τό 1922 στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών», Δελτίο 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, ’Αθήνα 1981, σ. 250-251, άρ. καταλόγου 1 [στό 
εξής θά παραπέμπω μόνο στον αριθμό καί ήμερομηνία τής επιστολής]· βλ. επι
στολή 15, 8 Νοεμβρίου 1852, καί επιστολή 52, 11 Μαΐου 1854.

11. Πβ. Γράμμα Σιγγιλιώδες του Γερμανού Δ' (1853): «Ή Θεολογική Σχολή ... 
αυξηθεϊσα τε καί πλουτισθεΐσα εναγχος τή άνεγέρσει λιθόκτιστου περικαλλούς 
Βιβλιοθήκης» (Κανονισμός, 1853, σ. 6). Πάντως άπό τό 1849 άναφέρεται ή ύπαρξη 
κοινής βιβλιοθήκης: «Τών συστατικών τών άναγκαιοτάτων έστίν ... ίδίμ δέ έν τή 
Θεολογική Σχολή ταύτη διά τό άπόκεντρον τής θέσεως καί ερημικόν, δυσχερές 
δν καί διδάσκουσι καί διδασκομένοις προχείρως πορίζεσθαι καί αυτά τά άναγκαϊα 
βιβλία ... ή συγκρότησις όπωσούν άξιολόγου βιβλιοθήκης καθίσταται έκ τών ών 
ούκ άνευ...»· βλ. «Κώδηξ τών είς τήν κατά Χάλκην Θεολογικήν Σχολήν ... άφι- 
ερωθέντων άναθημάτων, έν ετει αωμθ'» στό Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης, «Ή 
είς τήν διάθεσιν τής I. Θεολογικής Σχολής Βιβλιοθήκη», ’Ορθοδοξία, 19 (τχ. 1θΒ', 
’Οκτώβριος 1944, Έκτακτον τεύχος επί τή έκατονταετηρίδι), σ. 344.
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χρήστες τής κοινής βιβλιοθήκης μπορούν νά είναι μόνον οί μαθητές των 
τριών τελευταίων τάξεων, μέ άδεια του σχολάρχη δικαιούνται νά μελε
τούν επί τόπου, όχι όμως καί νά μεταφέρουν βιβλία στούς κοιτώνες τους12.

Ή σχέση μέ τήν παιδεία, σχέση μέ τό βιβλίο, τα πρότυπα, καταγράφον
ται στά χρόνια τών σπουδών του βέβαια, άλλά οί άπαρχές είναι πολύ 
προγενέστερες. Οί συνήθειες τής λογιοσύνης τών μέσων τού περασμένου 
αίώνα, οί ιδεολογικοί προσανατολισμοί τής έποχής, μεταγγίζονται στό 
νεαρό ’Αριστόβουλο μέσα άπό φορείς πού άνήκαν στό στενό του περίγυ
ρο, μέσα άπό τόν Θεόκτιστο ζώντα άλλά καί τόν Θεόκτιστο όπως τόν 
άναπλάθει ό ’Αριστόβουλος μέ τά υλικά τής μνήμης, καί σ’ όλόκληρη τή 
ζωή του άκολουθεΐ τά ίδια χνάρια: στάθηκε γι’ αυτόν «ό υπογραμμός» 
όπως χαίρεται νά υπενθυμίζει ό Γεδεών13. 'Ο Θεόκτιστος, μεταφραστής 
τού Κυριακοδρομίου τού Νικηφόρου Θεοτόκη στά καραμανλίδικα14, 
γλωσσομαθής κληρικός στρατευμένος στήν υπόθεση τής ορθοδοξίας, 
μαρτυρεΐται πώς ύπήρξε καί κάτοχος μιας βιβλιοθήκης 400 τόμων τήν 
όποια είχε δωρίσει άπό τό 1841 στήν κοινότητα Χαλεπίου15. Κοινοί τό
ποι, κοινές πρακτικές γιά τή λογιοσύνη τής έποχής: τό βιβλίο ώς άντι- 
κείμενο συλλογής, δωρεάς ή άνταλλαγής· τέλος, τό βιβλίο ώς φερέφωνο 
μιας οικουμενικής παιδείας, ώς μονάδα πού πολυφωνικά άναπαράγεται 
στά γλωσσικά ιδιώματα μιας ένιαίας ακόμα συνειδησιακά κοινότητας: 
τούς ορθόδοξους.

Τις τάσεις αυτές ύποτυπώνει άπό πολύ νωρίς ό ’Αριστόβουλος καί ορ
γανώνει τις δυνάμεις του προς τήν κατεύθυνση αυτή. Τό περιβάλλον τής 
Θεολογικής Σχολής θ’ άποτελέσει τό θερμοκήπιο γιά τήν ώρίμανση καί 
έκφραση τών ένδιαφερόντων του. Οί όροι διαβίωσης στή Χάλκη, ή αύτο- 
πειθαρχία, τό καθεστώς τού έγκλεισμοΰ, καί άργότερα, στήν Καππαδοκία,

12. Κανονισμός, 1853, κεφ. ΚΑ’, άρθρο 8, σ. 30.
13. Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα, σ. 104.
14. Έκδόθηκε τό 1817 στήν Κωνσταντινούπολη στό πατριαρχικό τυπογραφείο· 

πβ. Dalleggio - Salaville, Karamanlidika, άρ. 55· βλ. άκόμα Μ. Γεδεών, Πατριαρχι
κές ’Εφημερίδες, ’Αθήνα 1936, σ. 386· ’Αναστάσιος Λεβίδης, 'Ιστορικόν Δοκίμιον 
τής Καππαδοκίας, ’Αθήνα 1885, σ. 192.

15. «Έκατονταετηρίς», ο.π., 43. Στή βιβλιοθήκη τού μουσείου Μπενάκη (τμήμα 
Προσφυγικών Ταμείου ’Ανταλλαξίμων) σώζεται ιδιόχειρη άφιέρωσή του, σέ βι
βλίο του 1817: «δώρον» στό νεαρό συμπατριώτη του ’Ελευθέριο Ίακωβίδη Κον- 
τόπουλο. Είναι του ’Αθανασίου Σταγειρίτη, ή Ώγυγία ή Αρχαιολογία, τ. Γ', Βιέννη 
1817. Γιά τόν άποδέκτη βλ. εδώ, παρακάτω, κεφ. KB'. Ευχαριστώ τή βιβλιοθηκά
ριο του Μουσείου Μπενάκη Πίτσα Τσάκωνα γιά τή βοήθειά της στήν επισή
μανση τών άντιτύπων βιβλιοθήκης τού Νέβσεχιρ.
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ή φυσική απομόνωση, εγκαθιδρύοντας τήν απαγόρευση, βάζοντας δηλαδή 
κανόνες στήν «φυσική» πράξη τής άνταλλαγής μέ τόν εξω κόσμο, θά 
συντελέσουν στον πολλαπλασιασμό τής δυναμικής των διαύλων εκείνων 
πού ορίζονται ως επιτρεπτοί. Αύτή θά είναι γιά τόν ’Αριστόβουλο ή συν
θήκη μέσα στήν όποια άξιοποιεΐ τή σχέση του μέ τό βιβλίο, καί αύτή θά 
μπορούσε νά έρμηνεύσει, άπό μία πλευρά, τήν έξαιρετική πυκνότητα καί 
συχνότητα μέ τήν όποια τά βιβλιοφιλικά του ενδιαφέροντα έξακτινώνον- 
ται μέσα στό χρόνο.

Τό φάσμα των πνευματικών του άναζητήσεων, όπως προκύπτει άπό τίς 
παραγγελίες βιβλίων πού κάνει ώς τό 185616, είναι εύρύ: επικεντρώνεται 
σέ θέματα ιστορίας εκκλησιαστικής, δυτικής καί άνατολικής, άλλά καί 
τής «θύραθεν». Στά ένδιαφέροντά του συγκαταλέγονται συγγραφείς άρ- 
χαίας ιστορίας άλλά, Ιδιαίτερα, τής νεότερης. Άλλωστε τά σημεία τρο
πής τής έλληνικής ιστοριογραφίας έχουν άρχίσει κιόλας νά σημειώνον
ται καί ό ’Αριστόβουλος βρίσκει τόν τρόπο νά πληροφορείται καί νά 
άνταποκρίνεται σέ σύγχρονό του μηνύματα17 18 19. Στά εφτά χρόνια τής θη
τείας του στά θεολογικά, θά άποκτήσει μιά γερή κατάρτιση καί στούς 
κλασικούς, ή όποια τού δίνει τή δυνατότητα, τό 1855, νά διδάξει γιά ένα 
χρόνο μέσα στή σχολήί μέ τήν ίδιότητα τού υφηγητή, τά ελληνικά γράμ
ματα ι8. Άπό τίς έπιστολές του γνωρίζουμε μέ λεπτομέρεια τό σύνολο τών 
μαθημάτων πού παρακολουθεί τό 1852 καί 1853ι9. Τό 1852, τέταρτη χρο
νιά τών σπουδών του, διδάσκεται Θουκυδίδη, Ηρόδοτο, Όμηρο, καθώς 
καί Κικέρωνα, Σαλλούστιο, Τάκιτο, εκκλησιαστική καί γενική ιστορία, 
επιστολογραφία στά άρχαϊα ελληνικά, λόγους. Συνεχίζει τήν εκμάθηση

16. Άπό τίς 12 Μαρτίου 1852, επιστολή 1η, εως τό συμβατικό όριο τής επιστο
λής 115 τής 29 ’Απριλίου 1856, τής τελευταίας πού στάλθηκε άπό τή Χάλκη.

17. «Έξ όσων γάρ αιτείς μόνης τής του Παπαρρηγοπούλου Γενικής 'Ιστορίας 
τόν Αον τόμ. καί Βον είς εν δεμένους καί παρ’ έμοί ευρισκομένους σοι πέμπω... ό 
δέ Γ' τόμος, ή Νέα Ιστορία ούκ έξεδόθη μέχρι τοϋδε» (επιστολή 56, 12 Αύγούστου 
1854, προς τόν Ελευθέριο Ίακωβίδη). Νά θυμίσουμε έδώ ότι πρόκειται γιά τήν 
πρώτη μορφή τής Ιστορίας του 'Ελληνικού Έθνους τής όποιας ό πρώτος καί δεύτε
ρος τόμος κυκλοφόρησαν τό 1849 καί 1852 άντίστοιχα περιλαμβάνοντας άρχαι- 
ότητα καί μέσους χρόνους· τό τρίτο μέρος, τής νεότερης ιστορίας, δέν κυκλοφό
ρησε τελικά.

18. Γιά τή θέσπιση του θεσμού βλ. Β. Θ. Σταυρίδης, Ή Ιερά Θεολογική Σχολή 
Χάλκης, Α', ’Αθήνα 1970, σ. 142.

19. Σημειώνονται μόνο τά μαθήματα πού παρακολουθεί. Γιά τήν «διδακτέα ύλη» 
βλ. Κανονισμός, 1853, κεφ. Ζ', Περί Μαθημάτων, σ. 15-18.
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γαλλικής καί σλαβονικής γλώσσας20. Στο πρόγραμμα των ετήσιων εξετά
σεων 1853-1854 σημειώνει τα μαθήματα άγιογραφικής αρχαιολογίας, δογ
ματικής θεολογίας, ήθικής φιλοσοφίας, φυσικής θεολογίας, Αισχύλο, 
Βιργίλιο, καθώς καί σύνθεση λόγων καί έπιγραμμάτων στά σλαβονικά21.

Μιά κατηγορία βιβλίων πού άγοράζει είναι τα εγχειρίδια πού αντιστοι
χούν στά μαθήματα τής κάθε χρονιάς. Δέν είναι όμως μόνον ή άμεση 
χρησιμοθηρία πού πρυτανεύει στις επιλογές του· σημειώνει στις 19 
Μαΐου 1852: «Όταν ήμην εις Κωνσταντινούπολην σάς εϊχον άναφέρει διά 
τινα βιβλία άτινα εύρίσκοντο εις τινα διδάσκαλον άγνωστον καί είς εμέ' 
εκ τούτων λοιπόν τινα άγόρασα καί έγώ... τινά μέν ώς σπάνια, τινά δέ ώς 
άναγκαιούντα μοι διά τό έλευσόμενον έτος»22. Πάντως, άπό τόν ’Οκτώ
βριο τού 1854 γράφει στό Νέβσεχιρ γιά νά ζητήσει «τόν κατάλογο βι
βλίων τής έκεϊσε ελληνικής σχολής»23. Ίσως άντιμετωπίζοντας σαν όρι- 
στική τή σταδιοδρόμησή του καί εγκατάστασή του στήν καππαδοκική 
κοιτίδα, φροντίζει νά όργανώσει τό δίκτυο επικοινωνίας, άκόμα καί νά 
καθορίσει τό περιεχόμενο τών ζητουμένων· καταρτίζει ένα σχέδιο έμ- 
πλουτισμοΰ τής βιβλιοθήκης στό Νέβσεχιρ. Τό σύστημα παραγγελιών 
τών βιβλίων είναι, στά πρώτα χρόνια, άτυπο καί λειτουργεί ευκαιριακά: 
τό νησί τής Χάλκης δέν διαθέτει βιβλιαγορά. Ό ίδιος δέν μετακινείται 
προς τήν Κωνσταντινούπολη, βρίσκει τρόπους μέσα άπό τά κανάλια τής 
κοινότητας τών Νεαπολιτών νά φτάσει στήν πηγή τής τροφοδοσίας πού

20. Επιστολή 13, 4 ’Οκτωβρίου 1852 (προς τόν άλληλοδιδάκτη Κοσμά Ξενι- 
άδη, στό Νέβσεχιρ).

21. ’Επιστολή 56, 12 Αύγούστου 1854 (πρός τόν ’Ελευθέριο Ίακωβίδη [Κοντό- 
πουλο], στό Νέβσεχιρ).

22. ’Επιστολή 6, 19 Μαΐου 1852 (πρός τόν Κωνσταντίνο Φερτεκλί όγλοΰ, στήν 
Κωνσταντινούπολη ).

23. ’Επιστολή 70, 2 ’Οκτωβρίου 1854 (πρός τόν ’Ελευθέριο Ίακωβίδη [Κοντό- 
πουλο], στό Νέβσεχιρ). Για τή μετάβασή του άπό τή Χάλκη στήν Κωνσταντινού
πολη καί άπό εκεί στήν Καππαδοκία, οί συμπατριώτες του, μέ ζωντανή μνήμη, τό 
1920, σημειώνουν: «Τό Φθινόπωρον τού 1856 νεαρός τελειόφοιτος τής έν Χάλκη 
Θεολογικής Σχολής άρτι λαβών τό διδακτορικόν αύτού πτυχίον καί διαμείνας 
ήμέρας τινας φιλοξενούμενος έν τή Μάλτεπε οικία τού φιλομούσου συμπολίτου 
του Παπάζ ’Αβραάμ άπεχαιρέτα τή 19 Σεπτεμβρίου τούς συμπολίτας ί'να άναχω- 
ρήση διά τήν πατρίδα όπου θά άνελάμβανε τήν διεύθυνσιν τών εκπαιδευτηρίων 
συναποκομίζων καί τούς ύπό τού μνησθέντος Παπάζ ’Αβραάμ δωρηθέντας διά τήν 
κοινοτικήν βιβλιοθήκην 40 τόμους βιβλίων. Ήτο ό Φίλιππος ’Αριστόβουλος. Ή 
έφεξής Ιστορία τών έλληνικών εκπαιδευτηρίων Νέβσεχιρ είναι τούτ’ αύτό βι
ογραφία τού Φιλίππου ’Αριστοβούλου» ('Εκατονταετηρίς, ό.π., σ. 57-58).
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παραμένει άδηλη· αργότερα όμως, παρατηρούμε στις επιστολές του, τα 
συγκεκριμένα ονόματα άποδεκτών συνοδεύονται καί άπό τήν ιδιότητα του 
βιβλιοπώλη. Ή πρώτη έπίσημη παραγγελία χωρίς διαμεσολάβηση ση
μειώνεται τόν ’Απρίλιο του 1855. ’Απευθύνεται στον Συμεών Άνδρεάδη, 
γνωστό βιβλιοπώλη καί αργότερα έκδοτη τής Κωνσταντινούπολης, πού 
θά γίνει ό κύριος προμηθευτής τόσο τής ατομικής του συλλογής όσο καί 
εκείνης τής έλληνικής σχολής στην γενέτειρά του: στις μέρες του, καί 
χάρη σ’ αύτόν, ή βιβλιοθήκη πενταπλασίασε τό άρχικό της δυναμικό των 
διακοσίων πενήντα τόμων καί έγινε μιά άπό τίς πλουσιότερες τής άνατο- 
λής24. Παράλληλα, καταφεύγει στήν χειρόγραφη άντιγραφή κειμένων, 

είτε γιατί υπάρχει έλλειψη άντιτύπων είτε γιατί τό κόστος τού προσπορι- 
σμοϋ τους ύπερβαίνει τίς δυνατότητές του25. Ή έπαφή μέ τό έντυπο προ- 
καλεΐ τήν χειρόγραφη άναπαραγωγή του μέ μεταφραστικούς ή άλλους 
στόχους, ή όποια μέ τή σειρά της άνακυκλώνεται οδηγώντας στή ζήτηση 
καί χρήση άλλων έντυπων βοηθημάτων26. Τελευταία φροντίδα, τό δέσιμο 
τών βιβλίων, έντύπων ή χειρογράφων, όσων βρίσκονται στά χέρια του. 
Στις 14 ’Απριλίου τού 1853 σημειώνει: «δέδωκα Λαζάρφ τφ δέτη βίβλους 
τινάς όν τά δετικά έστι 177 γρόσια»27. Καί άργότερα, στίς 20 ’Ιανουάριου

24. Έκατονταετηρίς, ό.π., σ. 68.
25. Τό 1853 (επιστολή 40, 14 Σεπτεμβρίου, πρός τόν Κωνσταντίνο Φερτεκλί 

όγλοΰ, στήν Κωνσταντινούπολη) ζητάει επειγόντως να του στείλουν τή φιλοσο
φία τοϋ Κούμα «είτε άγοράζοντας είτε δανειζόμενοι» γιατί «δΓ ελλειψιν άντιτύ
πων άναγκαζόμεθα να άντιγράφωμεν». ’Αλλού ή Γραμματική του Κούμα καί ή 
’Εκκλησιαστική Ιστορία τού Κομμητδ «αύθημερόν πρέπει να πεμφθώσι διότι οί 
διδάσκαλοί μας σήμερον μάς παρέδωκαν τά μαθήματα ταΰτα καί τό Σάββατον 
απαιτούν άπάντησιν». Τό 1854, επιστολή 73, τόν ’Οκτώβριο, ζητάει νά τού στεί
λουν τήν Ερμηνεία τού Ζυγαβηνοϋ στον Ψαλτήρα: «εχω μεγίστην τούτου άνάγ- 
κην κατ’ αύτάς ήρχίσαμεν εις τήν σύνθεσιν τών έπ’ Εκκλησίας Λόγων». Αύτή ή 
έναρξη μπορεί νά συσχετιστεί μέ τήν πύκνωση πού παρουσιάζουν τά κείμενα πού 
αντιγράφει στό χειρόγραφο, τήν χρονιά αυτή. Τό 1853 άντιγράφει δύο, τό 1854 
εφτά, τό 1855 δύο καί τό 1856 δύο.

26. Τόν Μάιο τοϋ 1855 (έπιστολή 92) γράφει στον κωνσταντινουπολίτη Πέτρο 
Βασιλείου πού βρίσκεται στήν ’Αθήνα, ζητώντας του νά τόν πληροφορήσει γιά 
τίς τιμές ορισμένων βιβλίων θεολογίας πού θέλει ν’ αγοράσει: άπαντα τών τριών 
ίεραρχών σέ γαλλικές έκδόσεις καθώς καί τών γάλλων Ιεροκηρύκων Masillon, 
Bourdaloue καί Bossuet. ’Ακριβώς αύτή τήν έποχή, άντιγράφει στό χειρόγραφο 
τήν μετάφρασή του άπό τά γαλλικά «Περί τής ώφελείας ... τής Ά. Γραφής» (βλ. 
εδώ, κεφάλαιο KB').

27. ’Επιστολή 24, 4 ’Απριλίου 1853, πρός τόν Πρόδρομο Ίωαννίδη.
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1855, σε έπιστολή πού στέλνει στήν Κωνσταντινούπολη: «Καλλίτερον 
ήθελεν ήσθαι εάν ήρχοντο καί δεμένα τα βιβλία διότι εδώ εις τήν Κων- 
σταντινούπολιν έκτος τού ότι δεν εύρίσκονται βιβλιοδέται καλοί, άλλα 
καί πολύ άκριβώτερα, παρά εις τήν Γαλλίαν, δένουν»28.

Είναι ίσως ή έκλέπτυνση, ή καλαισθησία, άλλα καί κάτι περισσότερο- 
άρχίζει ή αίσθηση τής πάλης μέ τή φθορά - τά βιβλία, τά γράμματα, 
είναι άξιες πού μεταβιβάζονται. Μιά περίοδος τής ζωής του κλείνει, τής 
όποιας τήν έκβαση έχει ήδη σχεδιάσει μέ τό νού του. Προετοιμάζει τήν 
άπομάκρυνσή του άπό τή Χάλκη, άλλά καί άπό τήν Κωνσταντινούπολη. 
Γνωρίζει καλά ότι ή άποστολική ζέση μέ τήν όποια άποδέχεται τόν αύτο- 
περιορισμό δέν άρκεΐ γιά νά υπερκαλύψει όλες τίς πραγματικές καί δυνη
τικές παροχές τών μεγάλων κέντρων πού άφήνει πίσω του.

'Η άφοριστική γραμμή τής ζωής του θά μπορούσε συμβατικά νά χαρα
χτεί στήν καμπή αύτή- ό κόσμος πού τόν έξέθρεψε άνήκει σ’ ένα σχήμα 
πεπερασμένο- ό κόσμος προς τόν όποιο ξανοίγεται ορίζεται άπό τήν πα- 
γίωση τάσεων πού έχουν άπό καιρό άρχίσει νά διαμορφώνονται: στον 
οθωμανικό χώρο θεσμοποιεΐται ή ίσονομία άνάμεσα στό μουσουλμανικό 
καί τό ορθόδοξο στοιχείο- παράλληλα, στό έλλαδικό κράτος, ό νεοελλη
νικός ιστορισμός θά άποκαταστήσει τήν τρΐσημη, διαχρονική, ένότητα 
τού έλληνισμού.

Τεκμήριο μιας έποχής πού άκριβώς προηγήθηκε τού Ιστορικού αύτοΰ 
μεταιχμίου είναι, σε κάποιο βαθμό, καί τό άνθολόγιο.

28. Έπιστολή 84, 20 ’Ιανουάριου 1855, προς τόν Παπάζ ’Αβραάμ, στήν Κων
σταντινούπολη.
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II

χφ. 486 15X19,50 φ. [1]+134+[135-166] 30 Αύγ. 1853

ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΙΑΦΟΡΩΝ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΩΝ άντιγραφομένων εν 
τουτί τω βίβλφ άπό τοΰ 1853 έτους. Αύγουστου 30. ύπό Φιλίππου 
Π[απα\ Γρ[ηγορίου] ’Αριστοβούλου εκ Νεαπόλεως (Νέβσεχίρ) τής 
Καππαδοκίας.
« ΈκλέγειV δέ χρή καί εκ των γεγραμμένων λόγων. Τάς δε διαγραφάς 
ποιεΐσθαι περί εκάστου γένους παρασημήνασθαι καί τάς έκάστων δόξας».

Άριστοτέλ[ους]. Τοπικ[ά] Βιβλ[ίον] A Κ[εφάλαιον] ιδ’ 
«Τά λόγου άξια σημειούσθω-, Εύγένιος.

Όλα τα φύλλα άριθμημένα μέ το χέρι του ’Αριστόβουλου 1-135· λάθος 
στήν άρίθμηση: 82, 84. Μετά φ. 119, 2 φ. κομμένα (προφανώς άπό τόν 
ί'διο, γιατί ή άρίθμηση συνεχίζεται κανονικά). Τά φ. 1-120 μέ τό χέρι τοΰ 
Αριστόβουλου- 120-134 διαφορετικές γραφές. Στάχωση σύγχρονη τοΰ 

χφ.· ράχη δερμάτινη, όπου χρυσοτυπία: Συλλογή Διαφόρων. Επίσης, μι
κρή τετράγωνη έτικέτα όπου ό άρ. 35 (χέρι Άρ.). Ένα παράφυλλο άρχής, 
άγραφο. Στό τέλος κάθε κειμένου ή υπογραφή σχεδόν στερεότυπη (πλήν 
τής χρονολογίας)· π.χ. φ. 26: Άντέγραφον εν τή κατά την νήσον Χάλκην 
Θεολογική σχολή 1853φ Σεπτεμβρίου] Κ' Φ.Π.Γ. ’Αριστόβουλος. Τά φ. 
120-128 γραμμένα άπό άλλο χέρι πού συνεχίζει άδιάκοπα τό κείμενο στό 
τέλος: Άντέγραφον τή κ0' Απριλίου τοϋ,αωνστ' ‘Εν τή κατά Χάλκην Θεολο
γική Σχολή. Λεόντιος Μοναχός Άνδριος. (Για τόν Λεόντιο [Πετρίδη] βλ. 
Βασ. Θ. Σταυρίδης, Ή Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, Α' [=Ή Ιερά, 
1970], ’Αθήνα 1970, σ. 148.) Τά φ. 128-134 γραμμένα άπό τρίτο χέρι* στό 
φ. 134: Ό παρών λόγος άντεγράφη εκ τής Έφημερίδος «Καρτερία» των Αθη
νών, έτος A ’, άριθμ. 116, 1846 [διορθ. (άπό τόν ίδιο ;) σέ 1863] Αύγουστέ ου ) 
1. ύπό Χαραλάμπου Γεωργίου. Φερτεκίδου. Γιά τόν Χαρ. Γεωργίου βλ. 
παρακάτω κεφ. ΚΔ'. Στό φ. 134 ό τίτλος τοΰ επιγράμματος μέ τό χέρι τοΰ 
’Αριστόβουλου ενώ τό τετράστιχο μέ τό χέρι τοΰ γιοΰ του: Άντέγραφον 
Γρηγόριος Φ. Αριστόβουλος.

Δωρεά τής κυρίας Α. Θυφρωνίτη (1984). ΙΙροέρχεται άπό τά κατάλοιπα 
τοΰ ’Ιωάννη Γεωργίου29.

29. Ό I. Γεωργίου, λόγιος, Ιστοριοδίφης τής Καππαδοκίας, ανήκε στήν πρώτη 
γενιά τών προσφύγων καί καταγόταν ό ί’διος άπό τό Νέβσεχίρ. 'Υπήρξε συνεργά
της του πρώτου τόμου τών Μικρασιατικών Χρονικών πρέπει νά μνημονευτεί για 
τήν εμπεριστατωμένη μελέτη του «Ή έν Καππαδοκία Νέβσεχίρ», Μ. X., Α',
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’Αναλυτική Περιγραφή

Α'

φ. 1-26 Παραινετικός πρόλογος· τοϊς Όρθοδόξοις χριστιανοΐς χρήσιμος. (μετα- 
φρασθείς έκ τοϋ ρωσσικοΰ υπό τοΰ Ίωαννικίου μονάχου πρώην καθηγη- 
τοΰ τής Σλαβωνικής γλώσσης εν τή κατά την νήσον Χάλκην Θεολογική 
σχολή- το δε σύγγραμμα οδτινος πρόκειται ό πρόλογος ούτος καλείται: 
Πέτρα πίστεως- περί ού Ιδού τί λέγει ό Άλ. Στούρζας εις τό Αιπλοΰν 
αύτοΰ παράλληλον: ... «πολύτιμον σύγγραμμα Στεφάνου τοΰ Ίαβόρσκη: 
’Αρχιεπισκόπου Ρεζανίου, έπιγραφόμενον Πέτρα πίστεως, ευρύ επινόημα, 
περιλαμβάνον πάντα τά υπό τής κατά τόν /στ' αιώνα Μεταρρυθμίσεως 
διαφιλονικούμενα ζητήματα όπου καί τά ελάχιστα επιχειρήματα τά υπό 
τής μεταρρυθμίσεως άναφέρονται αυτολεξεί, καταπολεμούνται καί άνα- 
σκευάζονται εν προς εν». Έκ τής τοΰ Γαλλικού εις τόν ελληνα λόγον 
μεταφράσεως Κωνσταντίνου Τυπάλδου τοΰ Σταυρουπόλεως σ. 35.)
[στο τέλος] Άντέγραφον εν τή κατά τήν Νήσον Χάλκην Θεολογική 
σχολή 1853φ Σεπ. κ' Φ.Π.Γ. ’Αριστόβουλος.

’Ανέκδοτο.
Ίωαννίκιος μοναχός: τό κοσμικό του όνομα ήταν ’Ιωάννης Δημητρι- 

άδης· γραμματέας τής βουλγαρικής γλώσσας στό Πατριαρχείο, μετατάσ
σεται προσωρινά στή θεολογική σχολή30. Εκεί διδάσκει σλαβονικά μιά

’Αθήνα 1938, σ. 413-418. Βλ. άκόμα, «Ή φυλετική έξέλιξις έν Μικρά Άσίςι», 
Μ.Χ., Β', ’Αθήνα 1939, σ. 63-91. Νεκρολογία του, άνυπόγραφη, δημοσιεύτηκε καί 
πάλι στά Μικρασιατικά Χρονικά, Β', ό.π., σ. 450-451, εν α χρόνο μετά τό θάνατό 
του. Ή «Συλλογή Διαφόρων Άξιοσημειώτων» άποσπάσθηκε άπό ένα εύρύτερο 
σύνολο, άνήκε στό προσωπικό άρχείο του, πού πέρασε άτόφυο στό Κέντρο Μι
κρασιατικών Σπουδών. Για τήν παρουσίαση τοΰ χειρογράφου στηρίχτηκα στή 
βοήθεια τών συναδέλφων Ματούλας Κουρουποΰ καί Μαρίας Πολίτη- 
Σακελλαριάδη, τις όποιες θά ήθελα θερμά νά ευχαριστήσω καί άπό τή θέση αυ
τή.

30. Βλ. Άρχ. Γερμανός Γρηγοράς, Ή εν Χάλκη Θεολογική Σχολή ( 1844-1898), 
’Αλεξάνδρεια 1907, σ. 57-58. Γιά τήν βάσανο τών πληροφοριών πού κομίζει ό 
Γρηγοράς στό έργο αύτό βλ. Α.Χ.Γ., Ό Αρχιμανδρίτης Γ. Γρηγοράς καί τά ’Απο
μνημονεύματα αύτοΰ, ’Αθήνα, χ.χ [1907] (γιά τήν ταύτιση τοΰ προσώπου τοΰ συ- 
γραφέα βλ. Μ. Γεδεών, «’Εκκλησιαστική Γραμματολογία», Πανελλήνιον Λεύκωμα 
Εθνικής Εκατονταετηρίδας, τ. Γ', σ. 104).
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τριετία (1846-1848). ’Αργότερα, τό 1850, κυκλοφορεί, σέ έκδοση του πα
τριαρχικού τυπογραφείου καί μέ δαπάνη τού Κων. Τυπάλδου, ή Γραμμα
τική τής Σλαβωνικής γλώσσης, «έρανισθεΐσα υπό Ίω. Δημητριάδου ... είς 
χρήσιν τής έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής»31.

Στούρζα ’Αλεξάνδρου Διπλοΰν Παράλληλον: πρωτοεκδίδεται γαλλικά, 
στήν ’Αθήνα, τό 1849. Μεταφράζεται στά ελληνικά από τον Κων. Τυ- 
πάλδο καί έκδίδεται στήν Κωνσταντινούπολη, τό 185132.

Στέφανος Ίαβόρσκη: Ρώσος μητροπολίτης (1651-1721). Κινήθηκε στο 
στενό περιβάλλον τού Μ. Πέτρου προσπαθώντας νά μετατρέψει τούς αι
ρετικούς προς τήν ορθοδοξία33.

Τό ζήτημα τής εισαγωγής των ξένων γλωσσών στή θεολογική σχολή, 
καί ιδιαίτερα τής διδασκαλίας καί διάδοσης τής σλαβονικής, συνδέεται 
μέ τό πρόσωπο τού πρώτου σχολάρχη Κωνσταντίνου Τυπάλδου. «Έπιδι- 
ώκων τόν στενώτερον τών όμοδόξων έκκλησιών σύνδεσμον, είσήγαγεν έν 
τή σχολή καί τήν τής Σλαβονικής γλώσσης διδασκαλίαν»34 σημειώνει ό

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ

31. Πβ. άριθμός Γκίνη - Μέξα 5143. Βλ. καί Γερμανός Στρηνόπουλος, μητροπ. 
Θυατείρων, Ή Ί. Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, ίστορικαί συμβολαί, άνάτυπον έκ 
τοΰ περιοδικού Γρηγόριος ό Παλαμάς, Θεσσαλονίκη 1962, σ. 13.

32. Πβ. άριθμός Γκίνη - Μέξα 5393. Βλ. καί Κωνσταντίνος Μπόνης, ’Αρχείου 
Σύμμικτα τακτοποίησις καί μελέτη τών οίκων Τυπάλδων - Ίακωβάτων Έν Ληξουρίφ 
τής Νήσου Κεφαλληνίας, άνάτυπον έκ τοΰ Β' τ. τής Έπετηρίδος Επιστημονικών 
’Ερευνών, ’Αθήνα 1970, άρ. 50, σ. 584.

33. Άρθρο τοΰ ©[εοδώρου] Β[ελλιανίτη] στή Μ.Ε.Ε.Ε.
34. Ήλίας Δ. Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, Α', ’Αθήνα 1904, σ. 683. Χα

ρακτηριστικό είναι πώς ένα έργο τοΰ Τυπάλδου πού κυκλοφόρησε έλληνικά τό 
1849, ή άκολουθία γιά τόν πατριάρχη Φώτιο, κυκλοφορεί παράλληλα καί στά 
σλαβονικά σέ έκδοση τοΰ πατριαρχικού τυπογραφείου, τυπωμένο καί αυτό στήν 
Κωνσταντινούπολη τήν ίδια χρονιά’ τή σλαβονική έκδοση άναφέρει ό Louis Pe
tit, Bibliographie des Acolouthies Grecques, Βρυξέλλες 1926, σ. 244, δίχως νά 
παραθέτει τόν τίτλο. Ευχαριστώ τήν Ντόρη Παπαστράτου πού μοΰ παραχώρησε 
άντίτυπο τής βιβλιοθήκης της καθώς καί τόν Γιάννη Καρά πού είχε τή φροντίδα 
γιά τή μεταγραφή τοΰ σλαβονικοΰ φύλλου τίτλου. Γιά τήν ένταση τών πνευματι
κών άνταλλαγών καί τήν προώθηση τών βαλκανικών γλωσσών καί κυρίως τής 
σλαβονικής μέσα στο χώρο τής θεολογικής σχολής βλ.Γεώργιος Δ. Μεταλληνός- 
Βαρβάρα Γ. Μεταλληνοΰ, Άρχείον Θεολογικής Σχολής τής Μεγάλης τοΰ Χρίστου 
’Εκκλησίας - Ίερας Θεολογικής Σχολής Χάλκης, Σχολαρχία Κωνσταντίνου Τυπάλδου 
1844-1866, τ. Α', ’Αθήνα 1985. Παρόλο πού ή σημαντική αύτή έκδοση τοΰ άρ- 
χείου τής Χάλκης κυκλοφόρησε όταν τούτη έδώ ή έργασία είχε πιά περατωθεΐ, 
καί έτσι τό σύνολο τών στοιχείων καί τής μιας καί τής άλλης δέν μπόρεσαν ορ
γανικά νά συνυφανθοΰν, μπορώ μέ μιά πρώτη έκτίμηση νά βεβαιώσω πώς τά στοι-
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Ήλ. Τσιτσέλης. Στοιχείο χαρακτηριστικό μιας σύλληψης οικουμενικής 
είναι ότι στον πρώτο κανονισμό τής Χάλκης, τού 1845, πού συντάσσεται 
άπό τον Τυπάλδο καί τόν Ήλία Τανταλίδη, προγραμματίζεται νά προστε
θούν τά έβραϊκά, άρμενικά καί νεώτερες γλώσσες. Τό σχέδιο δέν θά τελε
σφορήσει στο σύνολό του- τά σλαβονικά όμως είσάγονται τό 1846. Στον 
δεύτερο κανονισμό, τού 1853, όρίζεται ή στοιχειώδης διδασκαλία τους 
άπό τό τρίτο έτος καί ολοκληρώνεται προοδευτικά στό έκτο έτος, περι
λαμβάνοντας μεταφράσεις τών θείων πατέρων, συντακτικό, πεζογράφους, 

ίστορία τής φιλολογίας, ποιητές καί άναλύσεις έκκλησιαστικών λόγων. 
Τό 1853, μέ τήν έναρξη τού κριμαϊκού πολέμου, καθώς οί σχέσεις με τή 
Ρωσία είναι τεταμένες, μιά άνεπίσημη επίσκεψη τού Κάνιγκ στή Χάλκη, 
τήν ώρα πού ψάλλονται στό ναό ύμνοι στά σλαβονικά, γίνεται άφορμή νά 
συνειδητοποιηθεί ό ενδεχόμενος κίνδυνος: ενεδρεύει ό φόβος μήπως καί 
άναμοχλευτοΰν παλαιότερες άνεπιβεβαίωτες διαδόσεις γιά οικονομική 
σύμπραξη τής Ρωσίας κατά τήν άνέγερση τής σχολής. Αυτό όδηγει τό 
πατριαρχείο στό νά διακόψει τά μαθήματα προσωρινά, καί νά επιτρέψει 
ξανά τή διδασκαλία τους ύστερα άπό τή λήξη τού πολέμου.

'Ο Τυπάλδος ένθαρρύνει μέ κάθε τρόπο τή διάδοση τής σλαβονικής: 
έκτος άπό τή γραμματική τού Δημητριάδη, τού 1850, όπου στον τίτλο 
εμφανίζεται τό όνομά του, δεύτερη ρητή μνεία του γίνεται τό 1852, όταν 
έκδίδεται στήν Κωνσταντινούπολη ή Χρηστομάθεια της Σλαβωνικής «Νε
οφύτου ίερομονάχου Ριλλιώτου, καθηγητού ... σπουδή καί δαπάνη τού ... 
Κωνσταντίνου Τυπάλδου». Ό ιερομόναχος Νεόφυτος διαδέχεται τό 1848 
τόν προκάτοχό του Δημητριάδη. Στήν εισαγωγή του ύπογραμμίζει τήν 
ώθηση πού έδωσε ό Τυπάλδος στις σλαβονικές σπουδές καί τή φροντίδα 
του νά τυπωθούν τά βασικά έγχειρίδια (γραμματική, κείμενα καί στοιχει
ώδες γλωσσάρι πού συμπεριέχεται στήν έκδοση τού 1852), είδικά γιά τούς 
μαθητές τής Χάλκης.

Βλέπουμε ότι καί στις δυό εκδόσεις ό Τυπάλδος διαδραματίζει έναν 
ρόλο πολύ εύρύτερο άπό εκείνον ένός απλού χρηματοδότη ή διεκπεραι- 
ωτή· είναι ό κινητήριος νοΰς. Θά μπορούσε κανείς νά θυμίσει σ’ αυτό τό 
σημείο μιά έκδοση τού 1828, τό Δοκίμιον περί της πλησιεστάτης συγγένειας 
τής σλαβονικής γλώσσης προς τήν ελληνικήν τού Κωνσταντίνου Οικονόμου, 
πού κυκλοφόρησε στήν Πετρούπολη, γιά νά έντάξει τά εγχειρήματα τού 
Τυπάλδου μέσα στήν χρονική συνέχεια, άλλά καί μέσα σέ μιάν άτμό- 
σφαιρα ίδεών, στήν όποια μετέχει- νά σημειωθεί άκόμα ότι τήν ίδια έπο-

χεΐα πού δημοσιεύονται έρχονται νά ύποβαστάξουν καί, πάντως, νά λειτουργή
σουν προσθετικά καί όχι άναιρετικά πάνω στό βασικό σκελετό τής δουλειάς μου.
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χή, μέσα στο άνάλογο κλίμα, πρέπει νά συντάχθηκε καί ή μελέτη του 
Οικονόμου γιά τον Στούρζα35 του οποίου ή γνώμη προτάσσεται εδώ.

Β'

φ. 27-37ν Λόγος άναγνωσθείς εις την εγκαθίδρυσιν τής εν τή κατά Χάλκην 
Ιερά Μονή τής Άγιας Τριάδος Θεολογικής Σχολής τής Μεγάλης του 
Χρίστου ’Εκκλησίας υπό Κωνσταντίνου Τυπάλδου Σταυρουπόλεως.
[στο τέλος] Έγραφον εν τή κατά Χάλκη ν 'Ιερά Μονή τής Αγίας Τρι
άδος. Την 7 Όκτωβρ(ίου) 1844 - άντέγραφον δε [στό τέλος] εποιήθη 
υπό του Καθηγητοΰ Τίλια Ταντα[λίδου] (άντέγραφον) εν τή κατά Χάλ- 
κην Θεολογική Σχολή ια Φευρ. ,αωνδ Φίλιππος Π. Γ. Αριστόβουλος.

Δημοσιευμένο: ’Απόστολος Μέξης, Ή εν Χάλκη 'Ιερά Θεολογική Σχολή, 
ιστορικά σημειώματα, ( 1844-1933), Κωνσταντινούπολη 1933, σ. 45-54. Τό 
δημοσιευμένο κείμενο άποκλίνει σέ έλάχιστα σημεία. ’Απόσπασμα μιας 
παραγράφου περιλαμβάνεται στήν ’Ορθοδοξία, 19, Κωνσταντινούπολη, 
’Οκτώβριος 1944, (έκτακτον τεύχος επί τή έκατονταετηρίδι), σ. 304. Βλ. 
καί Κ. Μπόνης, Αρχείου Σύμμικτα, ό.π., σ. 591 άρ. 67. Τό κείμενο ήταν 
γνωστό καί προτού έκδοθεί' μνεία του βλ. Γερμανός Σάρδεων, «Τδρυσις 
Θεολογικής Σχολής εν τή Χαλκίτιδι Ί. Μονή τής 'Αγίας Τριάδας», ’Ορ
θοδοξία., 6 (Κωνσταντινούπολη 1931), σ. 635, καί Η. Τσιτσέλης, ο.π., σ. 
689.

Ό λόγος αύτός τού Κωνσταντίνου Τυπάλδου καταχωρίζεται στό άνθο- 
λόγιο προφανώς γιά τό υποδειγματικό ρητορικό του ύφος καθώς καί γιά 
τό ότι καταγράφει συμβάντα πού προορίζονται νά γίνουν κτήμα τών μα
θητών άφού σχετίζονται άμεσα με τή σχολή. ’Επιπλέον όμως τό περιεχό
μενό του άποτελεΐ, γιά κάποιους ιστορικούς λόγους, μιά δημόσια δήλωση 
πίστης στήν ορθοδοξία. Ή στιγμή πού εκφωνείται είναι φορτισμένη ση- 
μασιολογικά, επίσημη: μέ τήν ίδρυση τής θεολογικής σχολής τό 1844 
άπό τόν πατριάρχη Γερμανό Δ', ή σχολαρχία άνατίθεται στον Κωνσταν
τίνο Τυπάλδο. Τήν ήμέρα αυτή, ό μετέπειτα Σταυρουπόλεως, κάνει τήν 
πρώτη δημόσια εμφάνισή του στό περιβάλλον τού Πατριαρχείου, εκφωνεί 
τόν πρώτο λόγο του. Φορέας μιας παιδείας πού διαμορφώθηκε σέ συνεχή

35. Κων. Οίκονόμου, ’Αλέξανδρος ό Στούρζας Βιογραφικόν Σχεδίασμα, ’Αθήνα 
1855, βλ. σ. 92-97 σχετικά μέ τό Διπλοΰν Παράλληλον.
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επικοινωνία μέ τά δυτικά κέντρα, αναλαμβάνει τή θέση αυτή στα σαραν- 
ταοκτώ του χρόνια, έχοντας κιόλας διανύσει μιά άνιοϋσα άλλά όχι καί 
αδιατάραχτη σταδιοδρομία.

Ή έξιστόρηση των γεγονότων καί των αίτιων πού στοιχειοθετούν τις 
κατηγορίες πού εξαπολύθηκαν έναντίον του πριν τήν μετάβασή του στήν 
Κωνσταντινούπολη τό 1843, δέν θά είχαν θέση έδώ. Αύτό πού χρειάζεται 
να συγκρατήσουμε όμως είναι ότι ό άπόηχος τών περασμένων τόν άκο- 
λουθεΐ καί στήν Χάλκη. ’Από τόν ’Οκτώβριο, μάλιστα, τού 1844, σημει
ώνονται ενέργειες πού άποσκοποΰν στήν παρεμπόδιση τής ίδρυσης τής 
σχολής, μέσα άπό τις όποιες βάλλεται καί ό ίδιος προσωπικά36. Παραμέ
νει σημείο άνεξιχνίαστο καί μαρτυροΰνται ελάχιστα γιά τό ποιές στάθη
καν οί σχέσεις τού Τυπάλδου μέ τό Πατριαρχείο πριν τό διορισμό του 
στή θέση αυτή. Γνωρίζουμε πάντως ότι υπάρχει προηγούμενη άλληλο- 
γραφία του μέ τόν Γρηγόριο ΣΤ' άπό τήν έποχή πού βρισκόταν στήν 
Κέρκυρα, στήν Ίόνιο ’Ακαδημία, μιά πενταετία πρίν, τό 183837.

’Ακόμη, τό ότι ή υπηκοότητά του ήταν άγγλική, ίσως καί ή παλαιά 
συνεργασία του μέ τή Βιβλική Εταιρεία38, έδωσαν λαβή σέ ποικίλα σχό
λια. Έτσι, όταν κλήθηκε νά άναλάβει τήν διεύθυνση τής σχολής, χρει
άστηκε νά περάσει άπό κρίση: «Παρουσιασθείς προ τής Τέρας Συνόδου 
έπέδειξε τά εν χειρογράφοις έργα αυτού Δογματικήν Θεολογίαν, Χριστι
ανικήν ’Ηθικήν, Τεράν Ερμηνευτικήν καί 'Ιστορίαν τής Θεολογίας, δια- 
βεβαιώσας τήν εκκλησίαν περί τών ορθοδόξων αύτοΰ φρονημάτων καί 
άνασκευάσας τάς κατ’ αυτού έκτοξευθείσας συκοφαντίας»39.

36. «Επιστολή Κ. Φλαμιάτου πρός τόν Γερμανό Δ' κατά τής άποφάσεως αύτοΰ 
περί ίδρύσεως τής I. Θ. Σχολής Χάλκης άποσταλέντος έκ Σύρου τήν 15 ’Οκτω
βρίου 1844» (Γ. Δ. Μεταλληνός, Δύο Κεφαλλήνες αγωνιστώ αντιμέτωποι Κ. Φλαμι- 
άτος καί Κ. Τυπάλδος, άνάτυπο, Λευκωσία 1980, σ. 22-27). Στήν έπιστολή ό Τυ- 
πάλδος κατηγορεϊται μεταξύ άλλων καί ώς όργανο τής άγγλικής προπαγάνδας.

37. Γιά τό θέμα βλ. Η. Τσιτσέλης, ο.π., σ. 672-9. Ωστόσο, τό πρόβλημα μένει 
ανοιχτό ώς τά σήμερα' βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Γύρω σέ μιά Κατήχηση, Κοραής καί 
Κωνσταντίνος Τυπάλδος», Κερκυραϊκά Χρονικά, XXVI, Κέρκυρα 1981, σ. 190.

38. Βλ. Γεώργιος Τυπάλδος-Ίακωβάτος, 'Ιστορία τής Ίόνιας ’Ακαδημίας, έκδοση 
Σπύρος I. Άσδραχάς, ’Αθήνα 1982, σ. 170' Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Τό Ζήτημα 
τής μεταψράσεως τής Άγιας Γραφής εις τήν Νεοελληνικήν κατά τον ΙΘ' ai., ’Αθήνα 
1977, 204 καί πολλ. Βλ. άκόμα γιά τις σχέσεις Τυπάλδου καί Γρηγορίου ΣΤ', Η. 
Τσιτσέλης, ο.π., σ. 686.

39. Άπ. Δ. Μέξης, ο.π., σ. 44. Ό Γερμανός Γρήγορός, ο.π., σ. 39-40, σημειώνει 
ότι ό Γερμανός Δ' σέ σύσκεψη τής ίερδς συνόδου ζήτησε τήν έγκριση τής κυβερ- 
νήσεως «όσον άφορδ στόν διορισμόν του Διδασκάλου Τυπάλδου ώς Διευθυντοΰ
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Παράλληλη έπισφράγιση άποτελεΐ καί το κείμενο πού άνθολογεΐται 
εδώ, άπευθύνεται όμως σέ κοινό ευρύτερο άπό έκεϊνο τής ίεράς συνόδου: 
μέ τόν λόγο αύτόν αίρονται οί λανθάνουσες ή καί ρητές υπόνοιες έναν- 
τίον του, παρ’ όλ’ αύτά ό τόνος δέν είναι άπολογητικός. Ό Κ. Τυπάλδος, 
πού για δεύτερη φορά ήγεΐται ενός πανεπιστημιακού οργανισμού, κάνει 
μιά προγραμματική διακήρυξη κι έρχεται μέ τρόπο ρωμαλέο νά έκφράσει 
τήν ιδεολογική του ταύτιση μέ τίς ακόμα κρατούσες οικουμενικές άντι- 
λήψεις, μέσα στις όποιες άλλωστε συλλαμβάνει καί τήν αποστολή τού 
θεολογικοΰ αύτοΰ φυτωρίου, όπως ό ίδιος τό άποκαλεΐ.

Γ

φ. 38-40 Προσφώνημα Δωροθέου (πριν δε Φωτίου) Ίεροδιακόνου προς τον 
Πανιερώτατον Μητροπολίτην Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνον τον σεβα
στόν μοι καθηγεμόνα καί διδάσκαλον οτε έχειροτονήθην ΰπ’ αύτοΰ Ίερο- 
διάκονος τη στ' Φεβρουάριου μωνδ' εν τη κατά Χάλκην Θεολογική Σχο
λή.

[στό τέλος]έποιήθη ύπό του Καθηγητοΰ Ήλία Ταντα[λίδου\ (άντέγρα- 
φον) έν τη κατά Χάλκην Θεολογικη Σχολή ια Φευρ. μωνδ' Φίλιππος Π. 
Γ. ■’Αριστόβουλος.

Χειρόγραφο κείμενο τού Δωροθέου, μέ ένδειξη «Χάλκη 1854», περι
λαμβάνεται στον κατάλογο Manjo Stoyanov, Codices Graeci Manuscripti 
Cyrilli et Methodi Bibliothecae Serdiciensis, Σόφια 1973, σ. 108· ή περι
γραφή πού παρέχεται δέν έπαρκεϊ γιά τήν ταύτιση.

Ό Δωρόθεος Στράτων, ίεροδιάκονος, μέ κοσμικό όνομα Φώτιος,

τής Σχολής, καθ’ δ ξένης ύπηκοότητος (Αγγλικής)»· καί άλλου: «Τό Οικουμενι
κόν Πατριαρχεϊον ... ήρεύνα καί έξηκρίβου τά περί του ήθους καί των θρησκευτι
κών φρονημάτων απάντων μέν έν γένει τών Διδασκάλων καί ιεροκηρύκων, Ιδι
αζόντως δ’ εκείνων οί'τινες έξεπαιδεύθησαν ή συνεπλήρωσαν τάς σπουδάς αυτών 
έν τή Δυτική Εύρώπη. Παρ’ ένίων δ’ έκ τούτων έλάμβανε καί γραπτήν ένυπόγρα- 
φον ομολογίαν» (Γ. Γρήγορός, ο.π., 19).
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ύπήρξε άνιψιός του Δωρόθεου 'Αγιοταφίτη40, καί μετά τό θάνατο του τε
λευταίου, τό 1851, προστατευόμενος του Η. Τανταλίδη41, ό όποιος είναι 
άπό τό 1848 δάσκαλος των ελληνικών γραμμάτων στή σχολή. Ό λόγος 
εκφωνείται στις 6 Φεβρουάριου (μνήμη του π. Φωτίου), μέρα πού εχει 
οριστεί άπό τόν κανονισμό αργία, ώς εορτή τής ίεράς μονής. ’Απευθύνε
ται στον Κ. Τυπάλδο καί είναι έργο τού Ήλία Τανταλίδη· όντας ρήτορας 
δεινός ό ίδιος, άλλά καί δάσκαλος τής ρητορικής στήν Χάλκη, «συνέταξε 
πολλούς λόγους έκφωνηθέντας ύπό των μαθητών αύτοΰ έν διαφόροις 
περιστάσεσι καί δημοσιευθέντας έπ’ όνόματι άλλων»42.

Α'

φ. 41-59 Μοναστήριον των ’Αρχαγγέλων έν Καππαδοκία. «Γραφήτω αϋτη εις 
γενεάν ετέραν, καί λαός ό κτιζόμενος αίνέσει τον Κύριον» Ψαλμ. ρα' 19. 
« Άγιος ό ναός σου (ό Θεός) θαυμαστός έν δικαιοσύνη» ξδ' στ. Έν 
Πετρουπόλει 1850.

[αφιέρωση (φ. 42) ] Τη [...] 'Ελένη Κωνσταντίνου Μουρούζη [...] άφι- 
εροΐ τό λιτόν αυτού πόνημα ό Κόμης A. Βήττ.

[στό τέλος] μετεφράσθη εκ τού ρωσσικοΰ υπό τού αύτοΰ Ίωαννικίου 
μοναχού ... άντέγραφον εν τη κατά την νήσον Χάλκη Θεολογική Σχολή 
τη ιγ' Μαρτ. τού 1854, Φίλιππος Π. Γρ. ’Αριστόβουλος.

Τό μοναστήρι τών Ταξιαρχών ή ’Αρχαγγέλων (τούρκικα: Γιανάρτας) 
βρίσκεται στό χωριό Ταρσιάχ (Ταξιάρχης, Β.Α. τής Καισαρείας)43.

40. Για τον Δωρόθεο 'Αγιοταφίτη βλ. εδώ, στό Ζ", έπιστολή Κ. Οικονόμου 
προς Δωρόθεο (1845). Στό Παλαιογραφικό ’Αρχείο τοΰ Μορφωτικού 'Ιδρύματος 
’Εθνικής Τραπέζης υπάρχει σέ μικροφίλμ τού ’Αρχείου Τυπάλδων-’Ιακωβάτων τό 
πιστοποιητικό γράμμα τής χειροτονίας του· φέρει τήν ύπογραφή τοΰ Κων. Τυπάλ- 
δου καί ήμερομηνία 10 Φεβρουάριου 1854 (χφ. 57, 9). Βλ. καί Γ. - Β. Μεταλλη- 
νοΰ, Άρχείον, ό.π., ’Αθήνα 1985, σ. 126.

41. Πληροφορίες πού πηγάζουν άπό τίς έπιστολές τοΰ ’Αριστόβουλου· βλ. ει
δικά έπιστολή 57, 30 Αύγούστου 1854.

42. Ματθαίος Παρανίκας, Βίος Ήλία Τανταλίδου, Ό εν Κωνσταντινουπόλει 
'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος,ΚΔ\ Κωνσταντινούπολη 1895, σ. 24.

43. Βλ. ύλικό προφορικής παράδοσης πού άπόκειται στό ΚΜΣ: χωριό Ταρσιάχ 
Καππαδοκίας (φάκελλοι 123-127), όπου καί πλούσια σχετική βιβλιογραφία, κα
θώς καί τά χειρόγραφα Α/Α 153, 346. Τό ΚΜΣ διαθέτει άκόμα καί σχετικό φωτο
γραφικό ύλικό.
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Το κείμενο πού άνθολογεΐται εδώ περιλαμβάνει βέβαια, σύμφωνα με τον 
τίτλο, το ιστορικό τού Μοναστηριού (φ. 43-47) άλλά τό μεγαλύτερο 
τμήμα του αφορά στήν «Λατρεία τών Γραικών» (φ. 47-59) όπου καί άνα- 
πτύσσονται διάφορα θεολογικά θέματα (τό σχίσμα, ό τρόπος τέλεσης τής 
λειτουργίας στήν ορθόδοξη ανατολική έκκλησία, τό σύμβολο τής πίστε- 
ως, ό τρόπος πού οί ορθόδοξοι ρώσοι καί οί γραικοί κάνουν τό σταυρό 
τους). Συνοδεύονται από παραπομπές στά λατινικά, γαλλικά καί ρώσικα. 
Τό ρωσικό κείμενο αταύτιστο’ Τωαννίκιος είναι πάλι ό Ιωάννης Δημη- 
τριάδης. Νά σημειωθεί εδώ ή ιδιαίτερα επιμελημένη όψη τού χειρόγρα
φου κειμένου πού μιμείται τήν τυπογραφική μορφή τού εντύπου. Συγγρα
φέας δέν θά πρέπει νά είναι άλλος άπό τόν Α. Βήττ, πού υπογράφει τήν 
αφιέρωση στήν Ελένη Μουρούζη· ώστόσο στάθηκε άδύνατο νά εντοπίσω 
άπό άλλοΰ τό πρόσωπο. Άπό έσωτερικά τεκμήρια τού κειμένου προκύ
πτει πώς ό συγγραφέας ήταν ορθόδοξος καί ρώσος υπήκοος- άρα δέν 
μπορεί νά ταυτιστεί μέ τόν γνωστό βέλγο άρχαιολόγο Jean-Joseph- 
Antoine-Marie Witte (1808-1889): άνάμεσα στήν πλούσια έργογραφία τού 
τελευταίου δέν μνημονεύεται παρόμοια συγγραφή - άκόμη, ούτε στή βι
βλιοθήκη του βρισκόταν κανένα τέτοιο έντυπο - αύτοτελές τουλάχιστον44. 
'Ο Κάλφογλου, στό καραμανλίδικο έργο του Μονή Φλαβιανών45, άνάμεσα 
στόν πακτωλό τών -άτεκμηρίωτων όμως- πληροφοριών, σημειώνει ότι ό 
Κόμης Α. Βήττε υπήρξε πρόξενος τής Ρωσίας στήν Καισάρεια, κι έγραψε 
γιά τό μοναστήρι αυτό μιά σύντομη ιστορία, τό 1850, στά ελληνικά. Τέ
τοιο έντυπο δέν έχει ώς σήμερα, άπ’ όσο γνωρίζω, βιβλιογραφηθει.

Τό έργο δέν άναφέρουν ούτε οί περιγραφές τών αρχαιολογικών μνη
μείων τής Καππαδοκίας τού Jerphanion, τών Thierry, ή τού Tchihatcheff, 
τού ρώσου περιηγητή πού, όπως άναφέρει καί τό χειρόγραφο, έπισκέ- 
φθηκε τό 1847 τό Μοναστήρι46. Τά στοιχεία αυτά οδηγούν στήν ύπόθεση

44. Διέτρεξα τούς τίτλους τών δύο καταλόγων χωρίς αποτέλεσμα: Catalogue des 
livres composant la bibliothèque d'histoire ancienne et d’ archéologie de feu M. 
le baron de Witte..., Παρίσι 1891, καί Supplément au Catalogue de la bibli
othèque d’ archéologie et d’ érudition classiques de feu M. le baron de Witte, 
Παρίσι 1892.

45. Ίω. H. Κάλφογλου, Μονή Φλαβιανών, Κωνσταντινούπολη 1898, Α', σ. 19 
(δακτυλογραφημένη έλληνική μετάφραση τών Χρ. Τουργούτη καί Γ. Μαυροχαλυ- 
βίδη, πού έγινε γιά λογαριασμό τού ΚΜΣ καί παραμένει άνέκδοτη).

46. Guillaume de Jerphanion, Les églises rupestres de Cappadoce, Παρίσι 1936· 
Nicole et Michel Thierry, Nouvelles Eglises Rupestres de Cappadoce, Παρίσι 
1963, καί P. de Tchihatcheff, Asie Mineure, I-VIII, Παρίσι 1866-1869.
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ότι το έργο μπορεί καί να μήν κυκλοφόρησε τυπωμένο - καί πάντως όχι 
αύτοτελώς. Πρός αυτήν τήν κατεύθυνση μάς φέρνει καί τό γεγονός ότι ό 
Αναστάσιος Λεβίδης, σέ χειρόγραφό του τής δεκαετίας τού 189047, άντι- 
γράφει αυτό άκριβώς τό κείμενο άπό τό άνθολόγιο τού ’Αριστόβουλου, 
παραπέμποντας ρητά στό χειρόγραφο καί τόν κτήτορά του. Εικάζω ότι, 
γιά νά καταφεύγει ό λόγιος Λεβίδης σέ ιδιωτικό χειρόγραφο σαράντα 
χρόνια μετά, σημαίνει ότι ούτε ό ίδιος τουλάχιστον είχε ύπόψη του άλλη 
έντυπη μαρτυρία ή μνεία του. Σημειώνω πάντως ότι ή βιβλιοθήκη τής 
Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, στά χρόνια πού μαθήτευε ό ’Αριστό
βουλος, συγκέντρωνε πολλά έντυπα ρωσικής προέλευσης. ’Ίσως τό κεί
μενο αυτό, άν εχει έκδοθεΐ, νά περιλαμβανόταν σέ κάποιο τόμο σύμμικτο, 
στά ρωσικά48.

47. Κατατεθειμένο στό ΚΜΣ. Βλ. Ίω. Πετροπούλου, ο.π., 253 άρ. καταλόγου 
6/474 άλλα καί αργότερα, ό Λεβίδης, σέ έντυπο δημοσίευμά του γιά τή Μονή 
Ταξιαρχών, επαναλαμβάνει τις πληροφορίες τοϋ χειρογράφου: Α. Λεβίδης, «Ai έν 
τώ Κλίματι του Οικουμενικού Πατριαρχικού Θρόνου ίεραί μητροπόλεις», Ήμερο- 
λόγιον τών 'Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, Κωνσταντινούπολη 1905, σ. 
126-155, καί ό ίδιος, Ai εν Μονολίθοις Μοναί, Κωνσταντινούπολη 1899, σ. 90.

48. Δειγματοληπτικά ξεφύλλισα τούς τόμους Mémoires de la Société Impériale 
d’Archéologie de St. Petersbourg, I-VI, Πετρούπολη 1847-1852, καί Mélanges 
gréco-romains tirés du Bulletin historico-philologique de Γ Academie Impériale 
des Sciences de Saint Petersbourg, Πετρούπολη 1850, χωρίς έπιτυχία. Πληροφο
ρίες γιά τά ρωσικά έντυπα τής βιβλιοθήκης τής Χάλκης παρέχει ό βιβλιοφύλακας 
τής σχολής, Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης, ο.π., 'Ορθοδοξία, ΙΘ', σ. 351. Θά 
’θελα έδώ νά εύχαριστήσω τόν Άνδρέα Σιδέρη τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης, πού 
μέ βοήθησε ν’ άκολουθήσω κάποιο μίτο, έστω καί διά τής είς άτοπον άπαγωγής, 
στήν άχανή ρωσική βιβλιογραφία. Πάντως, ή λύση τής πατρότητας τού έργου 
βρίσκεται μάλλον πρός αυτήν τήν κατεύθυνση καί όχι πρός τή μεριά τής εύρω- 
παϊκής άρχαιολογικής βιβλιογραφίας.
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Ε'

φ. 60-73ν Λόγος τή Γη Κυριακή των Νηστειών περί άνΟρωπαρεσκείας. (υπό 
Κ. Τυπ\άλδου\ Σταυρουπ\όλεο)ς\* ύφ’ οΰ καί έξεφωνήθη εν τω Πα
τριαρχικά) ναφ τοΰ Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τω 1854 Μαρτ. ιδ').

[στο τέλος] άντέγραφον εν τη κατά τήν νήσον Χάλκην Θεολογική 
Σχολή τή κατ' Μαρτ. 1854. Φίλιππος Π. Γρ. ’Αριστόβουλος.

* [’Από κάτω, διαγραμμένο: imo Ευθυμίου ίεροδιακόνου τοΰ Σαμίου49 1854.]

’Ανέκδοτο.
TÒ πρωτότυπο ανήκει στο ’Αρχείο Τυπάλδων-Ίακωβάτων πβ. Κων. 

Μπόνης, ο.π., χφ. 7450. Όπως σημειώνει ό ί'διος ό Τυπάλδος σέ δυο ση
μεία του χειρογράφου τής κεφαλληνιακής συλλογής, ό λόγος αύτός «έπε- 
δόθη τφ μαθητή Εύθυμίφ ίεροδιακόνφ Παπαδουλάκη Σαμίω. 1854 Φε
βρουάριου 24, έν τή κατά Χάλκην Θεολογική σχολή». Στήν έδώ προμε
τωπίδα σημειώνεται ότι ό λόγος έχει έκφωνηθεΐ στις 14 Μαρτίου, αυτο
προσώπως άπό τόν Τυπάλδο. Σέ επιστολή όμως τοΰ ’Αριστόβουλου, τής 
έπόμενης μέρας, 15 Μαρτίου 185451, ή έκφώνηση δέν μοιάζει νά είναι 
γεγονός άλλά προσδοκώμενο: «Γίγνωσκε τόν προσάγοντά σοι τό πτωχό 
μου τουτί γραμμάτιον ίερολογιώτατον Κύριον Ευθύμιον Σάμιον τήν πα
τρίδα όντα μαθητήν τών έπί διπλώματι έξετάσεων καί ένα έκ των έν τφ 
Πατριαρχικφ ναφ τοΰ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου κηρύξαι κληρωθέντων 
εστι δέ ή τοΰ κηρυχθησομένου λόγου ύπόθεσις “Περί άνθρωπαρεσκείας”. 
Ή σή τοίνυν τιμιότης εί βούλεται, άπελθέτω τήν προσεχή Κυριακήν εις 
τά Πατριαρχεία άκροασομένη τόν τοΰ Θεοΰ λόγον. Καί γάρ ό μέν Κύριος 
Εύθύμιος χαίρει έν τή Σχολή ημών τήν ύπόληψιν καλοΰ ΐεροκήρυκος ή 
δέ έκφωνηθησομένη όμιλία αύτοΰ άριστούργημα».

Τελικά, θά μπορούσαμε νά συμπεράνουμε ότι ό λόγος έκφωνεΐται άπό

49. Για τόν Ευθύμιο τόν Σάμιο βλ. Β. Σταυρίδης, ο.π., Λ', σ. 146. ’Αποφοίτησε 
τό 1854.

50. Στό Ιστορικό καί Παλαιογραφικό ’Αρχείο τοΰ Μορφωτικού 'Ιδρύματος τής 
Εθνικής Τραπέζης ύπάρχει μικροφίλμ. Βλ. καί Μικροφωτογραφήσεις Χειρογράφων 
καί ’Αρχείων, Γ’ (1981-1983), ’Αθήνα 1985, σ. 21. Πβ. Γ. - Β. Μεταλληνοΰ, Αρ- 
χειον τής Ίεράς θεολογικής Σχολής Χάλκης, Α', ’Αθήνα 1985, σ. 127.

51. ’Επιστολή 49, 15 Μαρτίου 1854, προς τόν Κωνσταντίνο Φερτεκλίογλου, 
ίχθυέμπορο, στήν Κωνσταντινούπολη.
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τον ίεροδιάκονο Εύθύμιο στον πατριαρχικό ναό, τήν Κυριακή πού μεσο
λαβεί άπό τήν αποστολή τού συστατικού γράμματος ώς τήν άντιγραφή 
τού λόγου άπό τόν ’Αριστόβουλο, στό ανθολόγιό του, δέκα μέρες μετά: 
μεταξύ 15 καί 26 Μαρτίου. Τεκμήρια εσωτερικά καί εξωτερικά συνηγο
ρούν στό ότι ό Τυπάλδος είναι πράγματι ό συγγραφέας τού μεγαλύτερου 
μέρους τού λόγου- στά πλαίσια τής ρητορικής έξάσκησης στήν όποια 
έθίζονται οί μαθητές σπουδαστές, τό παραχωρεί στό μαθητή του, γιά νά 
τό έπεξεργαστεΐ κι εκείνος, πλουτίζοντάς το μέ τή σειρά του. Μέ τήν 
παραβολή των δυό κειμένων, τού αύτογράφου καί τού άντιγράφου τής 
«Συλλογής», παρατηρούμε ότι τό δεύτερο κείμενο εχει μεγαλύτερη έκτα
ση, άποτελεΐ λοιπόν άνάπτυγμα τού αρχικού. Ή χειρονομία τής εκχώρη
σης ένός λόγου άπό τόν δάσκαλο στον μαθητή δέν μοιάζει ν’ αποτελεί 
περίπτωση μοναδική - τουλάχιστον γιά τά ήθη τού Τυπάλδου άλλά καί 
τού Τανταλίδη (βλ. εδώ τό Γ ). Οί έρμηνευτικές αυτές υποθέσεις επαλη
θεύονται καί άπό κοινόχρηστες πρακτικές52.

Στήν έκκλησιαστική χρήση της, ή σημασία τού όρου άνθρωπαρέσκεια 
είναι «ή επιθυμία καί ή προσπάθεια είς τό νά άρέσκει τις (είτε καλώς είτε 
κακώς) είς τούς άνθρώπους καί όχι είς τόν Θεόν»53. Κείμενο μαχητικό, ό 
λόγος τού Τυπάλδου θά περιληφθεϊ στήν πνευματική φαρέτρα τών ιερο
σπουδαστών τής Χάλκης. Στά είκοσι τέσσερα εδάφια τού κειμένου, όπως 
ό ίδιος δηλώνει, άρύεται τά παραδείγματά του άπό τό παρελθόν καί όχι 
άπό τό παρόν, άπό τις Γραφές καί όχι «τήν θύραθεν ιστορία», γιατί τό 
κρίνει περιττό. Στήν πραγματικότητα, άναφέρεται στό παρόν καί είναι ή 
ρητορική του δεινότητα πού τού έπιτρέπει, μέ τή μέθοδο τού έποστρακι- 
σμοΰ, νά οδηγήσει τόν ακροατή του όχι εκεί πού φαινομενικά δηλώνει 
αλλά εκεί πού θέλει- γιατί στό στόχαστρο δέν βρίσκονται οί άνθρωπάρε-

52. Στό ’Αρχείο Τυπάλδων-Ίακωβάτων υπάρχουν καί άλλοι λόγοι μέ άνάλογη 
ένδειξη: «1852 έδόθη τφ έκ Σερρών μαθητή Τιμοθέφ ίεροδιακόνω» 77/πε', καί 
αργότερα «τή Ε' Κυριακή ... περί αγάπης- επεδόθη τώ μαθητή ’Ιωακείμ ίεροδι- 
ακόνφ τφ Σκρνίω, 1858». "Αλλωστε, ό συγγραφέας, στις αρκτικές παραγράφους, 
προβάλλοντας τήν άπειρία του στήν ρητορική -πράγμα πού δέν άνταποκρίνεται 
οϋτε στήν άλήθεια άλλά ούτε στή φήμη του Τυπάλδου- ζητάει άπό τό άκροατήριό 
του νά δεχτεί ευνοϊκά τόν λόγο ένός πρωτόπειρου.

53. Βλ. Σκαρλάτος Βυζάντιος, Λεξικόν έπίτομον τής ελληνικής γλώσσης, ’Αθήνα 
1839, όπου ή έρμηνεία τού όρου βρίσκεται έννοιολογικά πλησιέστερα στό περιε
χόμενο πού τής δίνει καί ό Τυπάλδος. Ή άναζήτηση καταγωγής τού όρου δέν 
περιλαμβάνεται στά όρια τής εργασίας αυτής. ’Ενδεικτικά μόνο άς σημειωθεί ότι 
τήν ίδια λέξη βρίσκουμε στούς Ψαλμούς τού Σολομώντος, δ', καί τήν έννοια επε
ξεργάζεται ό Παύλος στήν Πρός Γαλάτας επιστολή του.
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σκοι άλλά οί έτερόδοξοι - όπως σέ ενα μοναδικό σημείο τούς άποκαλεΐ. 
Τό κλίμα τής έποχής τό συνθέτουν γεγονότα σχετικά πρόσφατα όπως ό 
θάνατος τού Καΐρη στή φυλακή ή ή καταδίκη τοΰ Κίνγκ· καί ό Τυπάλδος 
στρέφεται έναντίον των διαμαρτυρομένων δίχως να τό άναφέρει ρητά, 
άλλά άφήνοντας νά διαφανεί ό ιδεολογικός του προσανατολισμός: «τόσον 
... ή αισχρά αύτη δουλεία τής άνθρωπαρεσκείας κατέστη γενική σχεδόν 
εις τόν κόσμον, είς ήμάς αυτούς επηρεάζουσα τόν εθνικόν χαρακτήρα, καί 
αύτήν ετι τήν συνείδησιν πολλών έπτοημένων περί τά κοΰφα καί γελοία 
τοΰ συρμοϋ ώς λέγομεν καί τής άνοήτου πολυτελείας, ώστε καί αυτά των 
τά τέκνα παραδίδωσιν είς διδασκαλεία έτεροδοξίας, δι’ άνθρωπαρέσκειαν».

ΣΤ'- ΙΖ

φ. 73ν-74 ΣΤ / Επιστολή
INCIPIT Τω σοφώ Ν. Δούκα Κ. Οικονόμος χαίρειν! Εύθυβούλης ό 

κομιστής...
[στό τέλος] εξ ’Αθηνών μωμ Θαργηλιώνος [Μάϊος] μεσοΰντος δεύτερα 
είς Αίγιναν.

Δημοσιευμένο: Άρχ. Γερμανός Γρήγορός, Η εν Χάλκη, ό.π., 1907, σ. 
48.

φ. 74ν-76 Ζ' / ’Επιστολή Οικονόμου
INCIPIT Έλλογιμώτατε κύριε Δωρόθεε! Βραδέως απαντώ. 
[,στο τέλος] τή Ζ' Μαρτίου/ιωμε ' Ά θήνηθεν.

Δημοσιευμένο: Μ. I. Γεδεών, «Τό κήρυγμα τοΰ Θείου Λόγου έν τή εκ
κλησία των κάτω χρόνων», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, Η', 25, Κωνσταντι
νούπολη 1888, σ. 203-204. ’Απευθύνεται στον Δωρόθεο Άγιοταφίτη54.

54. Επιστολή τοϋ Κων. Οίκονόμου στό Δωρόθεο Άγιοταφίτη. Τό 1845 ό Δω
ρόθεος εκδίδει στή Σμύρνη εναν έπικήδειο λόγο γιά τόν ’Αθανάσιο 'Ιεροσολύμων. 
Ένα άντίτυπο του λόγου αύτοϋ στέλνει μέσω τοϋ Τανταλίδη στον Κ. Οίκονόμο 
ζητώντας τή γνώμη του. Ή επιστολή αύτή είναι άπάντηση στό αίτημα τοϋ Δωρό
θεου. Βλ. ’Αθανάσιος Χατζηδήμος, Βιβλία τής Σμύρνης, ’Αθήνα 1948, άρ. 176, κα
θώς καί Μ. Γεδεών, Μνεία των προ έμοΰ, ’Αθήνα 1934, σ. 140, 160, 397.
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φ. 76-77 Η' / ’Επιστολή συστατική του Στεφάνου Καραθεοδωρή προς Οίκονόμον 
Έκ Κωνσταντινουπόλεως] 13 Όκτωβ. 1840
INCIPIT Αιδεσιμώτατε Κύριε, όμολογών ότι διατκλώ χρεώστης....

φ. 77-78ν Θ' / *Επιστολή του Οικονόμου
INCIPIT Φίλτατε Τανταλίδη! δι’ άρματος...
[στό τέλος] τή ιζ' Μαρτίου ,αωμε εξ ’Αθηνών.

φ, 78ν-80 Γ / ’.Επιστολή του αύτοΰ τω Σ\τεφάνφ\ Καραθεοδωρή.
INCIPIT Έξοχώτατε Ιατρέ, καί φιλόσοφε καί φίλε! πολλά καί καλά... 
[στό τέλος] 1839 εξ ’Αθηνών [7 Αεκ.]

φ. 80-81 ΙΑ' / Του αύτοΰ τω αύτω
INCIPIT Φίλων άριστε καί σοφώτατε!
[στό τέλος] τή W Μαΐου4αωμδ' εξ ’Αθηνών.

φ. 81 -82ν ΙΒ' / Τού αύτοΰ τω αύτω
INCIPIT Έξοχώτατε ιατρέ καί φίλε! Περί τά τέλη...
[στό τέλος] τή 20 Νοεμβ. ,αωμδ' Έξ ’Αθηνών.

φ. 82ν ΓΓ' / ’Επίγραμμα Ά. Χαριλάου Λεσβίου55.
INCIPIT ’Επί τής μεγάλης Πύλης τοΰ ναοΰ τής εν Χάλκη Μονής τής 
Αγίας Τριάδος / ’Αθανάτου Τριάδος...

Δημοσιευμένο: Βασίλειος μητροπολίτης Σμύρνης, Διάφορα επιγράμματα, 
Σμύρνη 1906, σ. 33-34.

55. ’Αντώνιος Χαρίλαος Λέσβιος: «'Ο τών έλληνικών γραμμάτων καθηγητής» 
έγραψε τό 1867, στό θάνατο του Στ. Καραθεοδωρή, τρία «έπιτυμβίδια στιχουργή
ματα», βλ. Ήλίας Τανταλίδης, Βίος Στεφάνου Καραθεοδωρή, Κωνσταντινούπολη 
1868, σ. 84.
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φ. 84 ΙΑ ' / ’Επίγραμμα συντακτήριον.
INCIPIT "Ον τον νοΰν ύπηγόρευσεν αυτός Ευγένιος πνέων τά λοίσθια 
έστιχούργησε δέ Σέργιος ό Μυστάκης56 / Ευγένιος μέγας...

φ. 84 ΙΕ' / Κοινσταντ[αντίνου] Καραθεοδωρή ίατροΰ εις τον Κατελλάκον Κα
θηγητήν τής ανατομίας εν Πίσση.
INCIPIT Τίπτε Κατέλλακε...

Δημοσιευμένο: Σπυρίδων Μαυρογένης, Βίος Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, 
Παρίσι 21885, σ. 12.

φ. 84ν ΙΣΤ' / ’Επίγραμμα εις Βρύσιν ποιηθέν ύπό Κωνσταντίνου Οικονόμου 
τεσσαρεκαιδεκάτους δντος.

Δημοσιευμένο: Βασίλειος Σμύρνης, ο.π., σ. 14.

φ. 84ν-85 7Ζ' / Στίχοι ηρωικοί παρ’ έμοΰ πονηθέντες του άρχοντος χάριν.
[στο τέλος] «Τά επίγραμμα τοΰτο μετεγράψη εκ τίνος χειρογράφου τεύ
χους ρητορικών συνταγμάτων ύπό διαφόρων συντεθέντων.■ ’Ανήκε δε τό 
χειρόγραφον τοΰτο τφ έπιγραμματοποιφ Ευγενία) ώς έστιν είκάσαι εκ 
του έν αρχή τής βίβλου σεσημειωμένου» Καί τάδε συν τοΐς άλλοις Ευγε
νίου Ίερομον. τοδέξ Vi... [ίσως Άγραφων]. Άντέγραφον τή ΙΕ' Αύγου
στου ,αωνδ' εν τή κατά Χάλκην Θεολογική Σχολή. Φ.Π.Γ.Α.

Αταύτιστο.
Ό Ευγένιος ό έξ Ά[γράφων], ό Ευγένιος Γιαννούλης δηλαδή, ό Αίτω- 

λός, Ιερουργούσε στον ναό τού Κοντοσκαλίου οπού βρέθηκε μέ τον δά
σκαλό του, τόν Κορυδαλέα57.

56. Σέργιος Μυστάκης: άναφέρεται ώς δάσκαλος στή Μεγάλη τού Γένους Σχο
λή· πεθαίνει τό 1845. Βλ. Τρύφων Εύαγγελίδης, Ή Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Β', 
’Αθήνα 1936, σ. 365, 399. Ό Άνθιμος Μαζαράκης τον άναφέρει ώς Διευθυντή της 
τό 1817-1820. Βλ. Λ. Μαζαράκης, «Ή Πατριαρχική Μεγάλη τού Γένους Σχολή», 
Ημερολόγιο των ’Εθνικών καί Φιλανθρωπικών καταστημάτων του 1906, Β', Κων
σταντινούπολη 1905, σ. 118.

57. Βλ. Ματθαίος Παρανίκας, Ai Σχολαί των Άγράφων καί οί διδάσκαλοι αύτών, 
Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, ΚΣΤ', Κωνσταντι
νούπολη 1896.
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Τά περιεχόμενα ΣΤ'-ΙΖ' έχουν άντιγραφεΐ άπό χειρόγραφο πού κυκλο
φορούσε τήν ϊδια εποχή σέ στενό κύκλο προσώπων πού σχετίζονταν έμ
μεσα ή άμεσα μέ τή θεολογική σχολή (Κων. Οικονόμος, Ήλ. Τανταλί- 
δης, Κων. Τυπάλδος). Τό πρωτότυπο αύτό τετράδιο, ή μάνα, λανθάνει. 
Μάς είναι όμως γνωστά δύο άντίγραφα59· τό ενα άνήκει στό ’Αρχείο Οι
κονόμου πού άπόκειται στό Κέντρο Έρευνας Μεσαιωνικού καί Νεωτέρου 
Ελληνισμού60 καί τό άλλο στό ’Αρχείο Τυπάλδων-’Ιακωβάτων στό Αη- 
ξούρι61. Στό άντίγραφο τού ’Αρχείου Οίκονόμου γίνεται μία κατ’ επιλο
γήν άντιγραφή τού συνόλου τής ύλης πού περιείχε τό άρχικό χειρόγραφο 
ή μία άπογραφή τίτλων καί μόνο62.

Παρατηρούμε έδώ ότι πρόκειται γιά τύπους ίδιωτικών επιστολών πού 
δεν άποσκοποΰν στό νά γίνουν κατανοητές άπό ευρύ κοινό όπως οί έκφω- 
νούμενοι λόγοι· αυτό έξηγεϊ καί τήν παρουσία μιας γλώσσας πού άρχαΐ- 
ζει, είναι ή πεποιημένη γλώσσα τού Οικονόμου έκείνης τής εποχής: τό 
μοναδικό σημείο τού χειρογράφου όπου ή γλώσσα διαφέρει.

58. Θά ήθελα νά ευχαριστήσω τόν συνάδελφο Κώστα Λάππα πού χάρη στή 
δική του υπόδειξη καί βοήθεια μπόρεσα νά πραγματοποιήσω τήν ταύτιση των δύο 
αυτών άντιγράφων μέ τό χειρόγραφο του ’Αριστόβουλου.

59. Βρίσκεται έξω άπό τά όρια τής εργασίας ετούτης ή άναδίφηση τών πολλα
πλών σχέσεων πού συνενώνουν τά πρόσωπα πού άλληλογραφοΰν. Πάντως, πρέπει 
νά είπωθεΐ ότι συμπράττουν εναντίον τών μισιοναρίων, σέ κοινό Ιδεολογικό μέτω
πο, μέ φυλλάδια άπαντητικά: στά χρόνια άκριβώς πού άντιγράφονται τά κείμενα 
τών επιστολών, ολοκληρώνεται καί ή έκδοση τών Παπιστικών ’Ελέγχων, τρίτομου 
έργου πού έρχεται νά προστεθεί στήν παλαιότερη, πρός τήν ίδια κατεύθυνση, 
συνεργασία τού Τανταλίδη μέ τόν Καραθεοδωρή· ό τελευταίος στάθηκε στενός 
συνεργάτης τού Γρηγορίου ΣΤ', οί συγκαιρινοί του τόν άποκαλοϋσαν «τό στόμα 
τού γένους». Όσο γιά τού Οίκονόμου τή συμβολή, υπήρξε γιά άλλην μιά φορά 
κεφαλαιώδης, όπως βγαίνει έκτυπα μέσα άπό τις έπιστολές. ’Αλλά ό ρόλος του θά 
άναλυθεϊ παρακάτω.

60. ’Αρχείο Οικονόμου, φάκελλος XLV, άρ. 5. (Στό έξής θά άναφέρεται έδώ μέ 
τά άρχικά Α.Ο.)

61. Επιγράφεται «Συναγωγή περιέργων τινών άποσημειώσεων οίον έπιγραφών, 
επιστολών, επιγραμμάτων, καί άλλων τινών Ιστορικών καί φιλολογικών ή βι- 
ογραφικών υπομνημάτων ύπό Ήλία Τανταλίδου. Έν Κωνσταντινουπόλει 
ΑΩΜΕ». Πβ. καί Κ. Γ. Μπόνης, ’Αρχείου Σύμμικτα, ό.π., 1970, άρ. 64α καί 64β, σ. 
589. Θά μπορούσε νά θεωρηθεί ιδιόγραφο τού Ήλία Τανταλίδη: ή γραφή είναι 
εξαιρετικά έπιμελημένη καί αυτό είναι στοιχείο πού συνηγορεί στό ότι πρέπει νά 
έχει συνταχθει πριν τό τέλος τού 1845, γιατί γνωρίζουμε ότι άκριβώς στις 26 Νο
εμβρίου τής χρονιάς αυτής ό Τανταλίδης έχασε τό φώς του.

62. Οί έπιστολές Η', Γ άντιγράφονται αυτούσιες, ένώ οί ΣΤ', Ζ', Θ', ΙΑ', ΙΒ' 
άπλά καταγράφονται.
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Ταύτιση:
Οί επιστολές ΣΤ', Ζ', Η', Θ', Γ, ΙΑ ', ΙΒ', του χειρογράφου τοϋ ’Αρι

στόβουλου άντιστοιχοΰν μέ τις σελίδες 2, 4, 4, 4, 5, 8, 8 τοϋ χειρογράφου 
Α.Ο. καθώς καί μέ τά φύλλα 4-4ν,12-13, 11-1Γ, 13ν-15, 16-17ν, 21-22ν,τοϋ 
χειρογράφου Τανταλίδη 64α. Τά έπιγράμματα ΙΓ', ΙΑ', ΙΕ’, ΙΣΤ' άντιστοι- 
χοΰν μέ τις σελίδες 5, 11, 8, 21 τοϋ-χειρογράφου Α.Ο. καί μέ τά φύλλα 16, 
26ν-27, 24 τοϋ χειρογράφου Τανταλίδη 64α. Ή ΙΣΤ' αντιστοιχεί μέ τό φ. 
3 τοϋ χειρογράφου Τανταλίδη 64β.

IH’

φ. 85ν-90ν Έκ τοϋ εις τούς αειμνήστους Ζωσιμάδας επιταφίου λόγου του αίδεσι- 
μωτάτου πρεσβυτέρου καί Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων εκδοθέντος εν 
Άθήναις τφ,αωμβ. σελ. 51.

άντέγραφον έν τή κατά Χάλκην Θεολογική Σχολή τή ιγ' Νοεμβρίου 
τοΰ,αωνδ' Φ.Π.Γ.Α.

Ό λόγος τοΰ Οίκονόμου έκφωνεΐται στό ναό τής 'Αγίας Είρήνης στήν 
’Αθήνα, στις 5 ’Απριλίου 1842, τοΰ 'Αγίου Ζωσιμά- κυκλοφόρησε σέ φυλ
λάδιο, άπό τήν πώληση τοΰ όποιου θά συγκεντρωνόταν ποσό γιά τήν 
άνέγερση μνημείου τών Ζωσιμάδων63. Ό έπιτάφιος λόγος τοϋ Οίκονόμου 
περιλαμβάνεται στις σ. 29-58 τοΰ φυλλαδίου άλλά ό ’Αριστόβουλος άρχί- 
ζει νά αντιγράφει άπό τή σ. 51-58 (παράγραφοι ιγ'-ιε'). Ό ί'διος ό Οικο
νόμος, στά προκαταρκτικά του λόγια, καθορίζει: «Τοΰτο λοιπόν αδελφοί 
μου κείσθω τής όμιλίας ύπόθεσις... α) ποιαι τινές ήσαν αί τών Ζωσιμαδών 
εύεργεσΐαι καί β) έάν ήσαν τοιαϋται όποΐαι είσίν αί εύάρεστοι τώ Θεφ»64.

Ή έπιλογή τοΰ χειρογράφου παραμερίζει τό πρώτο μέρος, τά ιστορικά 
στοιχεία πού άφοροΰν στά βιογραφικά τών Ζωσιμάδων, άναδεικνύοντας 
μόνον όσα άναφέρονται στό θρησκευτικό περιεχόμενο τοΰ λόγου.

63. ”Εκθεσις τών κατά τό ιερόν μνημόσυνον τών Αειμνήστων Ζωσιμαδών συν ή καί ό 
’Επιτάφιος Λόγος ό παρά τοΰ αίδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου καί Οικονόμου Κωνσταντί
νου τοΰ εξ Οικονόμων εκφωνηθείς, ’Αθήνα 1842. Άς σημειωθεί ότι στήν επιτροπή 
τών λογίων πού οργανώνουν τό μνημόσυνο συμμετέχει καί ό Ήλίας Τανταλίδης.

64. Ο.π., σ. 32.
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ΙΘ'

90ν-95ν Ίννοκεντίου έκ τής σειράς τής έπιγραφομένης «Ή Μεγάλη Τεσσαρα
κοστή» Λόγος τή Δ' τής Β' έβδομάδος. (μετεφράσθη εκ του ρωσσικοΰ 
υπό Ίωαννικίου μονάχου πρώην καθηγητοΰ τής Σλαβωνικής γλώσσης εν 
τή κατά Χάλκη ν Θεολογική Σχολή).

[στο τέλος] άντέγραφον εν τή κατά Χάλκην Θεολογική Σχολή τή ΙΖ' 
Νοεμβρίου τοΰ,αωνδ' Φ.Π.Γ.Α.

Ίννοκέντιος: πρόκειται για τον αρχιεπίσκοπο Χαρκοβίας, Χερσώνος 
καί Ταυρίδος, σχολάρχη τής πνευματικής ακαδημίας του Κιέβου. Λόγοι 
του έχουν έκδοθεΐ πρώτα στα γαλλικά (1846) καί ένα χρόνο αργότερα στά 
έλληνικά σέ μετάφραση τοϋ ’Αλέξανδρου Στούρζα65· τό κείμενο .όμως πού 
σταχυολογεϊται έδώ, μετάφραση καί πάλι, τοϋ μοναχοϋ Ίωαννίκιου 
(’Ιωάννη Δημητριάδη) δέν περιέχεται στήν επιλογή τοϋ Στούρζα. Στήν 
έλληνική έκδοση, τοϋ 1847, ό Α. Κορομηλάς συστήνει τό έργο καί τόν 
μεταφραστή του με τά λόγια αύτά: «Μετεφράσθησαν δέ οί Λόγοι ούτοι ... 
ύπό τοϋ περικλεοΰς ’Αλεξάνδρου Στούρζα τοϋ όποιου όλος σχεδόν ό βίος 
καθιερώθη εις τήν δόξαν τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας καί άμα γνωσθέν- 
τες έπεισαν (διότι τί πειστικότερον τής αλήθειας) καί αύτόν τής ετεροδο- 
ξούσης Εύρώπης τόν κλήρον»66. Ό ίδιος ό Ίννοκέντιος είναι γνωστότε
ρος στούς κύκλους τοϋ πατριαρχείου γιά τήν συμμετοχή του στις συνομι
λίες τοϋ 1850 γιά τό αυτοκέφαλο, πού πραγματοποιήθηκαν άνάμεσα στήν 
’Εκκλησία τής Ρωσίας καί στήν ’Εκκλησία τής Ελλάδος - τήν τελευταία 
έκπροσωποΰσε ό Μισαήλ Άποστολίδης.

Γιά νά άποδοθεΐ, κατά κάποιον τρόπο, τό κείμενο αυτό στό ιδεολογικό 
κλίμα μέσα άπό τό όποιο άπορρέει, σημειώνω ότι τόν ίδιο περίπου καιρό, 
δυό μήνες μετά τήν άντιγραφή τοϋ κειμένου άπό τόν ’Αριστόβουλο, δη
λαδή τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1855, ό Ίννοκέντιος έκφωνεί λόγο στή μητρό-

65. Βλ. Première semaine de la Quadragèsime, Homélies prononcées à Kiev 
par le R. P. Recteur Innocent traduites du Russe par Alexandre de Stourza, 
Παρίσι-Γενέβη 1846, καί Πρώτη έβδομάς τής Άγιας Τεσσαρακοστής. Όμιλίαι έκ- 
φωνηθεΐσαι έν Κιοβία ύπό Ίννοκεντίου, μεταφρασθεϊσαι ύπό ’Αλεξάνδρου Σ. 
Στούρζα επιστασία Κωνσταντίνου Σούτσου, ’Αθήνα 1847.

66. Πρώτη έβδομάς, ό.π., «Ό Τυπογράφος πρός τούς άναγιγνώσκοντας», σ. γ'-δ'. 
’Αγγελίες γιά τήν κυκλοφορία τοϋ έργου δημοσιεύθηκαν στό γαλλικό τύπο· βλ. 
Revue critique des Livres nouveaux, rédigée par Joel Cherbuliez, Παρίσι 1846, 
καί Bulletin du Semeur, 22.7.1846, πού άναδημοσιεύονται στήν έλληνική έκδοση, 
ο.π., σ. 141-143.

214



ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ

πόλη τής Όδησσοΰ, υποστηρίζοντας τήν άνάγκη «να ένισχυθεϊ ό Ιερός 
δεσμός των δύο μεγάλων έθνων των Ρώσων καί Ελλήνων»67.

Κ'

φ. 95ν-99 Χρύσανθος ελέφ Θεοΰ Πατριάρχης τής 'Αγίας Πόλεως ’Ιερουσαλήμ 
καί πάσης Παλαιστίνης τοΐς λαμπροτάτοις, αίδεσιμωτάτης [sic] καί σο- 
φωτάτοις διδασκάλοις καί Θεολόγοις τής εν Όξω via ’Ακαδημίας σωτη
ρίαν άνωθεν μετά άποστολικής ευλογίας.
[στο τέλος] άντέγραφον εκ τίνος άντιγράφου παρά τω κυρίφ Βασ. Πυ- 
λάδη ευρισκομένου, εν τή κατά τήν νήσον Χάλκην Θεολ. τής Μ. του X. 
Έκκ. Σχολή τή ΚΖ' ΙΟβρίου/χωνδ' Φ.Π.Γ.Α.

Επιστολικό κείμενο του Χρύσανθου Νοταρά χρονολογημένο στα 1715. 
Δημοσιευμένο68: Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής 
Σταχυολογίας ή συλλογή άνεκδότων καί σπανίων ελληνικών συγγραφών, Δ', 
(Πετρούπολη) 1897, άναστατική έκδοση Βρυξέλλες 1963, σ. 72-76 άρ. 17 
πού τιτλοφορείται «Φροντίς περί τής έκδόσεως του περί τής τού 'Αγίου 
πνεύματος έκπορεύσεως βιβλίου τού εν Κιοβίμ μονάσαντος Άδάμ Ζοιρ- 
νικαβίου». Ό έκδοτης παραπέμπει σέ κώδικα τού Μετοχιού Κωνσταντι
νουπόλεως (άρ. 302), τον όποιο ό Χρύσανθος έστειλε στήν ’Οξφόρδη· μέ 
τήν έκθεση αύτή, τού 1715, ό Χρύσανθος επιχειρεί να πείσει τούς Όξ- 
φορδιανούς θεολόγους νά τυπώσουν τό σύγγραμμα του Ζοιρνικάβιου Περί 
τής έκπορεύσεως του Άγιου Πνεύματος έκ μόνου του Πατρός. Πραγματεΐαι 
Θεολογικαί. Τελικά, τό βιβλίο θά κυκλοφορήσει στήν Πετρούπολη τό 
1797: τό περιεχόμενό του σκοπεύει στήν έξουδετέρωση τής επιρροής των 
δογμάτων τής δυτικής έκκλησίας69.

67. Λόγος εκφωνηθείς υπό τοΰ Πανιερωτάτου Ίννοκεντίου άρχιεπισκόπου Χερσώνος 
καί Ταυρίδος εν τή εν Όδησσω Μητροπόλει τής Μεταμορφώσεως μετά τήν παράκλη- 
σιν προ τής εκπομπής τοΰ ελληνικού τάγματος των εθελοντών έξ ’Οδησσού εις Σεβα- 
στούπολιν τήν 11 Ιανουάριου 1855 (Γ. Μ., άρ. 6475). Κυκλοφόρησε σέ τετράφυλλο, 
τυπωμένο στήν Κεφαλλονιά, πράγμα πού μέ κάνει νά ύποθέσω ότι πίσω άπό τό 
λόγο αύτό, καθώς καί άπό τό έράνισμα τοΰ χειρογράφου, διαφαίνεται ή συμβολή 
τοΰ Κων. Τυπάλδου.

68. Ευχαριστώ τήν συνάδελφο τοΰ ΚΕΜΝΕ Πηνελόπη Στάθη πού μοΰ υπέδειξε 
τήν ταύτιση.

69. Βλ. Γ. Λαδά - Α. Χατζηδήμου, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1796-1799, ’Αθήνα
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Στήν παραβολή του κειμένου πού άνθολογεϊται μέ το έκδομένο, τό χει
ρόγραφο παρουσιάζει παραλλαγές προς μια δημοτικότερη γλωσσική μορ
φή, πού θά άπέδιδα μάλλον στό «πρωτότυπο», άπό τό όποιο αντιγράφει, 
παρά σε έπέμβαση τού ίδιου τού ’Αριστόβουλου. Ό κτήτορας, Β. Πυλά- 
δης, υπήρξε λόγιος τής Κωνσταντινούπολης καταγόμενος άπό τήν Και- 
σάρεια, καί διατηρούσε ζωντανές σχέσεις μέ τό περιβάλλον τής θεολογι- 
κής σχολής70. 'Ο Μ. Γεδεών τόν άναφέρει υπογραμμίζοντας τήν παιδεία 
του, τήν άναστροφή του μέ έντυπα καί χειρόγραφα έργα, χαρακτηρίζον- 
τάς τον «πολυΐδμονα»71.

Τό σύγγραμμα πού συστήνει ό Χρύσανθος άνήκει στή χορεία των μα
χητικών έργων πού κυοφορούνται μέσα στό κλίμα τής ρωσικής ορθοδοξί
ας: αύτός είναι ό λόγος πού τό κείμενο προς τούς θεολόγους τής ’Οξφόρ
δης ανθολογείται άπό εναν μαθητή τής Χάλκης72: άλλωστε καί τό δίτομο, 
σέ folio, βιβλίο τού Ζοιρνικάβιου, στή μετάφραση τού Ευγένιου Βούλγα
ρη, περιλαμβάνεται στούς τίτλους τής προσωπικής βιβλιοθήκης τού 
’Αριστόβουλου. ’Ίσως ή μνεία τού έργου τού Ζοιρνικάβιου μέσα στό μα
θητικό τετράδιο νά άποτέλεσε καί τό άρχικό γνωστικό έρέθισμα πού τόν 
οδήγησε άργότερα στήν άπόκτηση τού ίδιου τού σώματος τού βιβλίου: 
άπό τό χειρόγραφο προκλήθηκε ή στροφή προς τό έντυπο.

1973, άρ. 45. Θά ήθελα νά εύχαριστήσω τόν Κώστα Στάικο πού μου έπέτρεψε νά 
συμβουλευτώ τό άντίτυπο τής προσωπικής του βιβλιοθήκης (άς σημειωθεί έδώ 
παρεκβατικά ότι προηγούμενος κτήτορας, σύμφωνα μέ τό βιβλιόσημο-σφραγίδα, 
ήταν ό Μανουήλ Γεδεών).

70. «Ήν δέ Καισαρεύς τήν πατρίδα καί λόγιος σπουδάσας εν Άθήναις, εχων 
τόν τρόπον τού ζήν, συνεχώς έπεσκέπτετο τήν Θεολογικήν Σχολήν καί είχεν έξ- 
αιρέτως φιλίαν μετά τού καθηγητοϋ Τανταλίδου» (Βασίλειος Σμύρνης, ο.π., 1906, 
σ. 25-27).

71. ’Αναφέρει ότι έπηρέασε τόν Ματθαίο Παρανίκα στή συγγραφή τού Σχεδι
άσματος «ό πολυίδμων Βασίλειος Πυλάδης ύποδείξας τώ Παρανίκα πολλά έντυπα 
καί χειρόγραφα προς σπουδήν» (Μ. Γεδεών, Μνεία, ό.π., 1934, σ. 438). Τό όνομα 
τού Πυλάδη άπαριθμεΐται στόν κατάλογο συνδρομητών τού Ευγενίου ίερέως [= 
Μ. Γεδεών], Ή Ζωοόόχος Πηγή, ’Αθήνα 1886.

72. Βλ. καί Ήλ. Τανταλίδης, Βίος Καραθεοδωρή, ό.π., 1868, σ. 58, όπου άναφέ- 
ρεται ότι ό Στέφανος Καραθεοδωρής μετέφρασε τό «Θεοφάνους Προκοποβίκη 
’Επιτομή τής περί έκπορεύσεως τού 'Αγίου πνεύματος πραγματείας Άδάμ Ζερνι- 
καβίου μετάφρασις έκ τού λατινικού».
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ΚΑ'

φ. 99Μ07 Λόγος εις τον άοίδοιμον Ιεράρχην Κυνουρίας Διονύσιον, εκφωνηθείς 
τη 22 Ίαν. εν τφ ναφ τής 'Αγίας Ειρήνης ύπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Κυ
ρίου Μισαήλ Άποστολίδου.
[στο τέλος] άντέγραφον τή ΙΕ' Άπρ. αωνε' εν τή κατά την νήσον Χάλκην 
Θεολογική Σχολή. Φ.Π.Γ.Α.

Πρόκειται για λόγο επικήδειο, του 1852, πού εκφωνεί ό Μισαήλ Άπο- 
στολίδης, μητροπολίτης Πατρων καί Ηλείας τότε, μια μέρα μετά τό θά
νατο τοΰ Διονύσιου73. 'Ο Διονύσιος Παρδαλός, μητροπολίτης Κυνουρίας 
(Κωνσταντινούπολη 1787 - ’Αθήνα 1852), στά χρόνια τοΰ έθνικοΰ ξεση- 
κωμοΰ είχε υπογράψει τόν άφορισμό τοΰ πατριαρχείου κατά των έπανα- 
στών. ’Αργότερα, άνήκοντας στον κύκλο τοΰ Κωνσταντίνου Οικονόμου, 
τό 1839, είχε προεδρεύσει τής ίεράς συνόδου πού καταδίκασε τόν Θ. Καΐ- 
ρη74. Πλάι στόν Διονύσιο, στήν ιερά μονή τών Άσωμάτων, θά ταφεί δυό 
χρόνια αργότερα, σύμφωνα μέ τήν επιθυμία του, ό Κωνσταντίνος Οικονό
μος75.

'Ο λόγος έκφωνεϊται στήν 'Αγία Είρήνη· άς σημειωθεί έδώ ότι ό χώρος 
είχε φιλοξενήσει δυό χρόνια πριν τά ίδια πρόσωπα, πού παραβρέθηκαν 
έκεϊ μέ έπίσημη άποστολή: μετά τήν υπογραφή τοΰ συνοδικοΰ τόμου γιά 
τό αυτοκέφαλο, στή δοξολογία τής 20ής Αύγούστου 1850, ό Διονύσιος 
διάβασε τόν τόμο καί ό Μισαήλ Άποστολίδης, ώς γραμματέας τής ίεράς 
συνόδου, διάβασε τή συνοδική εγκύκλιο76.

73. Βλ. Πρόγραμμα περί τής εκφοράς τοΰ νεκροΰ τοΰ εν μακαριό, τή λήξει Κυνουρίας 
Διονυσίου, συμβούλω παρά τή ιερά συνοδοί τοΰ βασιλείου. Άναπαυθέντος έν Κυρίφ τή 
21 Ιανουάριου 1850, στό: Φ. Ήλιου, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, Προσ- 
Θήκες-Συμπληρώσεις, Τετράδια εργασίας ΚΝΕ άρ. 4, ’Αθήνα 1983, άρ. 970 (Λ 
3015).

74. Βλ. Κων. Οίκονόμου, 7α Σωζόμενα ’Εκκλησιαστικά συγγράμματα, Β', ’Αθήνα 
1864, σ. 589.

75. Κ. Σιβίνης, 'Υπόμνημα περί τοΰ αίδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου Κωνσταντίνου τοΰ 
εξ Οικονόμων, Τεργέστη 1857, σ. 42.

76. Α. Φυτράκης, Μισαήλ Άποστολίδης, άνάτυπο άπό τήν ’Επιστημονική ’Επετη
ρίδα τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ’Αθήνα 1964, σ. 32.
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KB'

φ. 107ν-119ν νε' Περί τής ώφελείας τής εκ τής σπουδής τής άγιας Γραφής (εκ του
Γαλλικού). Το βιβλίον εξ ου ή διατριβή αύτη μετεφράσθη ούτως επιγρά
φεται: Herméneutique sacrée, ou introduction à /’ écriture sainte en 
générale et en particulière à chacun des livres de l’ Ancien et du 
Nouveau testament, à Γ usage des séminaires, par J. Hermann 
Janssens, prêtre du Diocèse de Liège, et professeur de Théologie. 
Traduit du Latin par J. J. Pacaud. Nouvelle édition, revue, correg
ger et augmentée. Tome troisième. A Paris, chez J. J. Biaise, 
libraire-éditeur, rue Pérou Saint-Suplice No 24 - 1833).
[στο τέλος] Μετέφραζον εν τή κατά Χάλκη ν Θεο λογική Σχολή τή Ζ' 
Μαΐου τοΰ αωνε' Φίλιππος Π. Γρ. ’Αριστόβουλος.

[Μερικά λάθη πού παρατηρούνται στον τίτλο όφείλονται σέ αβλεψίες τού 
’Αριστόβουλου κατά τήν άντιγραφή.]

Δέν μπόρεσα να εντοπίσω πότε καί αν δημοσιεύτηκε τό λατινικό πρω
τότυπο. Ή έκδοση στήν όποια παραπέμπει ό ’Αριστόβουλος (1833) είναι 
τουλάχιστον ή δεύτερη· αντίτυπό της δέν μπόρεσα να βρω στις κεντρικές 
άθηναϊκές βιβλιοθήκες (οί παραβολές έγιναν μέ βάση τό αντίτυπο τού 
Institut de France του Παρισιού). Πάντως τό έργο αυτό τυπώνεται σέ 
πέμπτη γαλλική έκδοση τό 1855 -άγνοώ αν κυκλοφόρησαν μεταγενέστε
ρες- μέ μετάφραση «revue par Μ. L’ Abbé Glaire» καί «corrigée et au
gmentée par M. L’ Abbé A. Sionnet, Paris-Lyon 1855». Τού συγγραφέα 
Hermann Janssens δέν κατέχω τά βιογραφικά: ύποθέτω ότι θά κινήθηκε 
στά πλαίσια μιας ιστορίας τής Θεολογίας - καί πάντως περιθωριακά· ή 
ύστεροφημία του στάθηκε μάλλον άνύπαρκτη· ίσως αύτό εξηγεί τήν 
απουσία τού ονόματος του άπό τά σχετικά έγκυκλοπαιδικά εγχειρίδια, 
ακόμα καί ειδικότερα γαλλικά όπως τό Dictionnaire de Théologie Catho
lique ή ή Biographie Universelle τοΰ Michaud.

Οί δύο παράγραφοι πού μεταφράζονται εδώ, μέ αΰξοντα άριθμό 701 καί 
702 (άντιστοιχούν στις σ. 361-366 καί 366-379 τής έκδοσης τού 1833) επι
γράφονται: «L’ Utilité de Γ Étude de Γ Écriture Sainte» καί «Motifs qui 
doivent déterminer à Γ Étude des écritures»· στό χειρόγραφο: «Περί τής 
ώφελείας τής έκ τής Σπουδής τής άγίας Γραφής» καί «Λόγοι καταναγκά- 
ζοντες τήν σπουδήν τών Γραφών».

Ή μετάφραση αύτή, μέ τίς ύποσελίδιες σημειώσεις της, άποτελεϊ τή 
μόνη προσωπική συμβολή στή συναγωγή ύλης τού χειρογράφου. 'Ο 
’Αριστόβουλος πλησιάζει τά είκοσιτέσσερα, βρίσκεται στόν έκτο, προτε-
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λευταΐο, χρόνο τών σπουδών του, στή λήξη τής χρονιάς, καί δείχνει κά
ποια άστάθεια στή γνώση τής γαλλικής γλώσσας77 παραθέτοντας στή 
μετάφραση ορισμένων λέξεων καί τήν άντίστοιχη γαλλική ορολογία σέ 
παρένθεση. Παράλληλα, φροντίζει ώστε ή μορφή τοϋ χειρογράφου νά 
απεικονίζει πιστά τή σελιδοποίηση τοΰ έντυπου καί στήν περίπτωση 
αυτή δείχνει ιδιαίτερη φροντίδα γιά τήν παρουσίαση τοΰ κειμένου, έτσι 
ώστε τό χειρόγραφο νά κρατήσει οπτικά τή μορφή τοΰ εντύπου.

Στό τέλος τοΰ μεταφράσματος (φ. 118-119ν) επισυνάπτονται τρείς υπο
σημειώσεις συνταγμένες άπό τόν ϊδιο. Στίς δύο πρώτες αναλύει τή στάση 
τής ’Ορθόδοξης ’Ανατολικής ’Εκκλησίας στό ζήτημα τής άνάγνωσης τών 
Γραφών άπό ιερωμένους καί λαϊκούς, γιά νά τονίσει τήν ύπεροχή της 
άπέναντι στήν αντίληψη τών παπιστών καί λουθηρανών πού προορίζουν 
τις Γραφές γιά τόν κλήρο άποκλειστικά: παραπέμπει στον Ίω. Χρυσό
στομο (Ομιλίες). Στήν τρίτη υποσημείωση άναφέρεται στήν ίστορία τής 
παπικής εκκλησίας, παραπέμποντας σέ δύο σημεία στό έργο τοΰ Pierre- 
Claude-Francois Daunou, Essai sur la puissance temporelle des Papes. 
Στό τέλος προσθέτει: «Σημ[είωσις] τ[οΰ] Μεταφρ[αστοΰ] εκ τ[ών] τ[οΰ] 
Κορ[αή]». Πραγματικά, ή ύποσημείωση αυτή είναι δάνειο συμπίλημα δυό 
παραγράφων (άρ. 44, 40) τοΰ κοραϊκοΰ έργου Συμβουλή τριών επισκόπων, 
Λονδίνο (Παρίσι) 1820, σ. 33, 51, 53.

'Η παρουσία τοΰ ονόματος τοΰ Daunou γίνεται πιά σέ έποχή πού έχει 
άμβλυνθεΐ ή καί λησμονηθεί ό αίρετικός χαρακτήρας τοΰ έργου του. Ή 
ήγετική φυσιογνωμία του κινήματος τών «’Ιδεολόγων»78 χρησιμοποεΐται 
εδώ χάρη στό ακαδημαϊκό της κύρος καί μόνο. ’Άλλωστε, ό ’Αριστόβου
λος δέν φαίνεται νά έχει ευρύτερη έποπτεία τοΰ έργου του: κάνει μιά 
συρραφή τών χωρίων άκριβώς πού έπιλέγει καί ό Κοραής. Προσεκτικά 
περιορίζεται σέ όσα σχετίζονται μέ τήν ίστορία τής δυτικής έκκλησίας, 
τής παπικής έξουσίας, δίχως νά άγγίζει τήν όξύτατη κριτική πού άσκεΐται 
στήν Συμβουλή γιά τά «καθ’ ήμάς».

Ή έπαφή τοΰ ’Αριστόβουλου μέ τό κοραϊκό έργο, τά χρόνια πού θη
τεύει στή σχολή τής Χάλκης, μαρτυρεΐται καί άπό τις έπιστολές του. Στις 
αρχές τοΰ 1854, ζητάει ν’ αγοράσει τις σημειώσεις στον ’Ισοκράτη: «Έν

77. Σύμφωνα μέ τόν έσωτερικό κανονισμό τοΰ 1853, ή διδασκαλία τών γαλλικών 
όλοκληρώνεται στίς τρεις πρώτες τάξεις, καί περιλαμβάνει κλιμακωτά: στοιχει
ώδη μαθήματα, συντακτικό, καί τέλος μαθήματα γαλλικής φιλολογίας (ποιητές)· 
βλ. Κανονισμός, 1853, ό.π., σ. 16.

78. Βλ. Φίλιππος Ήλιου, «Στήν τροχιά τών Ιδεολόγων: Κ-οραής-Daunou- 
Φουρναράκης», Χιακά Χρονικά, τ. Γ, ’Αθήνα 1978, σ. 36-67 καί ιδίως σ. 38, 39, 49.
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τφ σταλέντι καταλόγφ των τοΰ Κυρίου Προδρόμου βιβλίων άνέγνων καί 
τάς είς Ίσοκράτην Σημειώσεις έάν τοίνυν αύται εισίν αί του Κοραή, άγό- 
ρασόν μοι ταύτας»79, καί, άργότερα, στόν ϊδιο άποδέκτη, όταν ή παραγ
γελία αργεί να έκτελεστεϊ: «Ή δέ σή ίερολογιότης παρακαλεΐται πέμψαι 
μοι τάς τοΰ Ίσοκρ[άτους] σημειώσεις»79 80 - τεκμήρια πού όδηγοΰν στή 
σκέψη ότι ή αυστηρότητα τών έλέγχων πού συνοδεύουν τήν όποιαδήποτε 
ένέργεια είσαγωγής ή εξαγωγής εντύπου άπό τή σχολή81 δέν άφοροΰσαν 
πάντως καί στά έργα του Κοραή. Βέβαια, τά βιβλία έγκρίνονται άπό τόν 
ϊδιο τό σχολάρχη, καί γνωρίζουμε ότι ό Κωνσταντίνος Τυπάλδος στά νε
ανικά του χρόνια τιμούσε τόν Κοραή82. Όσο γιά τή στάση τοΰ νεαροΰ 
μαθητή τής Χάλκης άπέναντι στόν ελληνα διαφωτιστή, όπως διαφαίνεται 
μέσα άπό τό χειρόγραφο, θά τή χαρακτηρίζαμε έπιφυλακτική. Τό όνομα 
τοΰ Κοραή σημειώνεται δίχως νά γίνεται μνεία τοΰ έργου Συμβουλή. 
’Ακόμα, στήν άντιγραφή τών χωρίων έπιχειροΰνται μικρές διορθωτικές 
έπεμβάσεις προς άρχαιοπρεπέστερους γλωσσικούς τύπους.

"Αν μέσα άπό τή συμπεριφορά τοΰ ’Αριστόβουλου γυρέψουμε νά εντο
πίσουμε σέ ποιό βαθμό καί μέ ποιόν τρόπο αύτή εκφράζει τάσεις τής 
έποχής, θά λέγαμε ότι καί έδώ ύπερίσχυσε ή συνήθεια τοΰ κερματισμοΰ: 
τό έργο περιχαρακώνεται στή φιλολογική του διάσταση, τονίζεται ή άρ-

79. ’Επιστολή 46, 12 ’Ιανουάριου 1854, πρός τόν ίεροδιάκονο Πανάρετο, στήν 
Κωνσταντινούπολη.

80. ’Επιστολή 48, 11 Φεβρουάριου 1854 (στον ϊδιο).
81. «Βιβλία ... έπιστολαί καί τά τοιαϋτα, οϋτε είσάγονται ούτε εξάγονται τής 

Σχολής είμή διά τοΰ έπϊ τούτφ διωρισμένου επιστάτου»· καί: «Οί μαθηταί έκτος 
τών διδακτικών βιβλίων δύνανται μέν εχειν καί ετερα πρός ιδιαιτέραν άνάγνωσιν 
μή άπάδοντα όμως τή εύσεβεία καί τή χρηστοήθεια, τών δέ τοιούτων ή χρήσις 
άπαγορεύεται. Έπϊ τούτω όφείλει έκαστος διδόναι τώ Σχολάρχη κατάλογον 
άκριβή τών βιβλίων αύτοΰ φέροντα καί ίδιαν υπογραφήν καί διατηρούμενον ύπό 
τοΰ Γραμματέως» (Κανονισμός, 1853, κεφ. ΙΗ', παραγρ. 5, σ. 27, καί Κεφ. ΙΕ', 
παράγρ. 2, σ. 25).

82. Τά δύο αυτά πρόσωπα διασταυρώθηκαν μέσα στό χρόνο άνταλλάσσοντας 
έπιστολές σχετικές μέ τήν κοραϊκή έκδοση τής Κατήχησης τοΰ Πλάτωνα μητρο
πολίτη Μόσχας (τήν άνατύπωση τοΰ 1827 πού θά γίνει μέ πρωτοβουλία τοΰ Τυ- 
πάλδου). Μάλιστα γιά τήν Συμβουλή τριών έπισκόπων έχει γραπτά διατυπώσει τήν 
έπιδοκιμασία του (Κατήχησις, Κέρκυρα 1827, σ. [δ']): «σημειώνει τήν παρουσία 
της στήν έλληνική βιβλιογραφία, γνωρίζει ποιος είναι ό μεταφραστής καί τόν 
τιμά δηλώνοντας έτσι ότι δέν βλέπει έναντίον τίνος στρέφεται ή αίχμή τοΰ έργου 
στήν έλληνική του παραλλαγή» (Κ. Θ. Δημαράς, Γύρω σέ μιά Κατήχηση, ό.π., 
1981, σ. 189).
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χαιογνωσία του προσώπου καί άπαλείφεται ό,τιδήποτε άναφέρεται στίς ρι- 
ζοτόμες άπόψεις του, έστω καί στο γλωσσικό πεδίο83.

Το έπόμενο γράμμα, σταλμένο τό Δεκέμβριο τής ϊδιας χρονιάς (1854) 
στον Ελευθέριο Ίακωβίδη Κοντόπουλο, στο Νέβσεχιρ, ύποστηρικτή τής 
γλωσσικής θεωρίας τοϋ Κοραή, είναι ενδεικτικό μιας άμήχανα άπορρι- 
πτικής στάσης πού υιοθετείται έδώ καί τής προσπάθειας νά καλυφθεί μέ 
παροιμιακοΰ τύπου έκφράσεις ή ταυτολογίες84: «Περί δέ τής Κοραϊστικής 
σου γλώσσης, ής καί σύ ή (λόγφ μόνον, ώς δήλον έκ τής σής έπιστολής) 
οπαδός, τή αυτή προς σέ φλεγομένη άδελφική άγάπη θαρρών, καί μηδε- 
μίαν ύποπτευόμενος παρεννόησιν των γραφομένων μοι, λέγω σοι ελευθέ
ριος ότι “γενεά πορεύεται καί γενεά έρχεται” καί “άλλα παρ’ άλλοις 
καλά”, τό δέ όντως καλόν έστί τό ορθόν ποιον δέ τό ορθόν έδειξα άν σοι, 
τό γε επ’ έμοί είμή έκώλυόν με άσχολίαι έτεραι καί σπουδαιότεροι...»

ΚΓ'

Φ· 120-128 Λόγος επιτάφιος εκφωνηθείς παρά του ταπεινού Ά ναστασιουπόλεως 
Κύρ Χρυσάνθου επί τη κηδεία τοϋ αειμνήστου πατρός πρώην Χαλεπίου 
Κυρίου Θεοκτίστου, εν τή κατά τό Κοντοσκάλιον Εκκλησία τής Ύπερ- 
αγίας Θεοτόκου, Έλπίδος επονομαζόμενης, παρόντων τοϋ τε Σεβασμι- 
ωτάτου Γέροντος άγιου Καισαρείας Κύρ Παίσίου, καί τοϋ Θεοφιλεστάτου 
'Αγίου Μελιτουπόλεως Κυρ Ευγενίου, ιερέων τε καί Κληρικών ούκ ευ
αρίθμων καί τοϋ πανδήμου λαού. Εν έτει ,αωμη ' 7ανουαρίου κγ' ήμερα 
Παρασκευή.
[στο τέλος] Άντέγραφον τή ΚΘ' ’Απριλίου τοϋ,αωνστ' εν τή κατά Χάλ- 
κην Θεολογική Σχολή. Αεόντιος Μοναχός Άνδριος.

Γιά τήν κηδεία, τήν ταφή τού Θεόκτιστου Χαλεπίου καθώς καί γιά τόν 
λόγο πού εκφωνεί ό Χρύσανθος Άναστασιουπόλεως μνεία γίνεται άπό 
τόν ίδιο τόν Φίλιππο Αριστόβουλο, στήν Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, σέ 
δημοσίευμα πολύ μεταγενέστερο τής χρονολογίας πού άντιγράφτηκε ό 
επικήδειος. Ή περιγραφή άναφέρεται ακριβώς στήν ήμέρα τής έκφοράς,

83. Γιά τίς επιμεριστικές ή καί προκρούστειες αυτές μεθοδεύσεις στή διαχρο
νική τους πορεία βλ. Φίλιππος Ήλιου, «Ιδεολογικές χρήσεις τοϋ Κοραϊσμοϋ 
στον εικοστό αιώνα», Αιήμερο Κοραή, ΚΝΕ/ΕΙΕ, ’Αθήνα 1984, σ. 143-207.

84. ’Επιστολή 80, 10 Δεκεμβρίου 1854.
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τήν Παρασκευή 23 ’Ιανουάριου 1848: «το δέ σώμα αύτοΰ “ώς ώριμος σί
τος, ώς άλωνος θημονία” συνεκομίσθη καί ένεταφιάσθη έν τή δυτική 
πλευρςί τής αυλής τής ίεράς μονής τής Ζωοδόχου τής έπιλεγομένης τοΟ 
Βαλουκλίου. Έν τή κηδεία αύτοΰ πλήν του άπείρου πλήθους καί τών 
ίερέων τών συνοικιών Έλπίδος, 'Αγίας Κυριακής, καί τών 'Αγίων Θε
οδώρων τής Βλάγκας, παρίστατο καί ό τότε έν Κωνσταντινουπόλει παρε- 
πιδημών σεβασμιότατος άοίδιμος Καισαρείας Κύριος Παΐσιος καί ό τότε 
μέν τής 'Αγίας Κυριακής νϋν δέ τών 'Αγίων Θεοδώρων τής Βλάγκας άρ- 
χιερατικός προϊστάμενος θεοφιλέστατος "Αγιος Μελιτουπόλεως κ. Ευγέ
νιος ό έκ Πόρου τής έπαρχίας Ίκονίου, καί ό αγαπητός καί άχώριστος 
φίλος του Θεοκτίστου άοίδιμος Άναστασιουπόλεως Χρύσανθος, άρχιερα- 
τικός τότε προϊστάμενος τής ένορίας τής Βλάγκας, καί έξ Άρχάλων 
(Έρκιλετίου) τής Έπαρχίας Καισαρείας όρμώμενος καί μαθητής τής 
σχολής τής ίεράς παρά τήν Καισάρειαν μονής τού Τιμίου Προδρόμου, ος 
ού μόνον καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής άσθενείας παρεφύλαττε τήν κλίνην 
τοΰ άσθενοϋς παρηγορών καί βοηθών, άλλά καί μετά τήν θανήν έξεφώ- 
νησε τόν έπικήδειον αύτοΰ λόγον πλειστάκις διακοπτόμενος ύπό λυγμών 
καί δακρύων»85.

Τά πρόσωπα πού παρευρίσκονται στήν τελετή, όπως έπώνυμα άναφέ- 
ρονται στό ϊδιο τό χειρόγραφο κείμενο τής «Συλλογής» άλλά καί στό 
δημοσίευμα τής ’Εκκλησιαστικής ’Αλήθειας, τά ένώνει κοινή καταγωγή: 
προέρχονται άπό τά μέρη τής ’Ανατολής· άλλά καί κοινή πορεία, πέρα
σαν ενα ικανό κομμάτι τής ζωής τους στήν Κωνσταντινούπολη, στό περι
βάλλον του πατριαρχείου86.

85. «Βιογραφικόν σχεδιογράφημα του έν μακαρία τή λήξει πανιερωτάτου μη
τροπολίτου Χαλεπίου κυρίου Θεοκτίστου του έκ Νεαπόλεως Καππαδοκίας», ’Εκ
κλησιαστική ’Αλήθεια, Β', ΛΔ', Κωνσταντινούπολη 1882, σ. 636.

86. Τά περισσότερα βιογραφικά στοιχεία για τά πρόσωπα αυτά, τά άντλοΰμε 
άπό τά συγγράμματα τοΰ Γεδεών. Για τόν Χρύσανθο Άναστασιουπόλεως βλ. Μ. 
Γεδεών, 'Ιστορία τών τοΰ Χριστού Πενήτων, ’Αθήνα 1939, σ. 263. Ή σχέση του 
Χρύσανθου μέ τόν ’Αριστόβουλο διαγράφεται καί μέσα άπό τίς έπιστολές τοΰ 
δευτέρου, όπου, άπευθυνόμενος στον Άναστασιουπόλεως, γράφει: «τοΰ μακαρίτου 
Θεοκτίστου ... τοΰ ύπέρ πάντα ύπό σοΰ τιμωμένου. Ναί, πάτερ, σύ άντ’ έκείνου 
ήμίν πατήρ εί» (έπιστολή 67, 4 Σεπτεμβρίου 1854). Γιά τόν Εύγένιο Μελιτουπό- 
λεως ό Γεδεών σημειώνει ότι «άπεβίωσε κατ’ Απρίλιον τοΰ 1877 τριάκοντα καί 
δύο έτη κηρύξας τόν θειον λόγον, ώς έπί τό πλεΐστον τουρκιστί» (Μνεία, ό.π., 
1934, σ. 137 καί 382). Ό Κάλφογλου, στό έργο του γιά τήν μονή Φλαβιανών, 
τοποθετεί λανθασμένα τή χρονολογία τοΰ θανάτου του μιά εικοσαετία άργότερα 
(ό.π., σ._ 718-719). Βλ. καί γιά τήν έπαλήθευση Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα, ό.π.,
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'Ο Χρύσανθος Άναστασιουπόλεως εζησε στήν Κωνσταντινούπολη γιά 
κάποιο διάστημα κάτω άπό τήν προστασία τοϋ Θεοκτίστου, όπως καί ό 
’Αριστόβουλος. Μετά τό θάνατο του Θεοκτίστου, ύποκαθιστώντας τον, 
μεταβλήθηκε μέ τή σειρά του σε προστάτη του ’Αριστόβουλου. 'Ο Ευ
γένιος Μελιτουπόλεως στάθηκε πάνω άπό τριάντα χρόνια ένας άπό τούς 
διακεκριμένους ιεροκήρυκες στήν Κωνσταντινούπολη, κινήθηκε στούς 
κύκλους των τουρκόφωνων ορθοδόξων τής συνοικίας τής Βλάγκας καί 
του Κοντοσκαλίου όπου καί συναπαντήθηκε μέ τόν Θεόκτιστο. Ό Παΐ- 
σιος Καισαρείας, γεννημένος τό 1780 στά Φάρασα τής Καππαδοκίας, είχε 
βίο παράλληλο μέ τόν νεκρολογούμενο μητροπολίτη. Όχι μόνο άνήκε 
στήν ίδια γενιά, άλλά καί στράφηκε προς παρόμοιες ιδεολογικές κατευ
θύνσεις, άκόμα καί συμπράττοντας σε κοινούς σκοπούς: στήν προσπάθεια 
νά άποτρέψει τή διήθηση των θρηκευτικών αιρέσεων στούς τουρκόφω
νους χριστιανούς τής ’Ανατολής, μετέχει ό ίδιος ώς άρωγός ή μεταφρα
στής σέ εκδοτικές δραστηριότητες. ’Ενισχύει τόν Θεόκτιστο στήν τουρ
κόφωνη έκδοση τοϋ Κυριακοδρομίου τοϋ Νικηφόρου Θεοτόκη, άλλά καί 
μεταφράζει ό ίδιος στά καραμανλίδικα τήν Κατήχηση τοϋ Πλάτωνα, μη
τροπολίτη Μόσχας, πού τυπώθηκε τό 1839 στήν Κωνσταντινούπολη87. 
Είναι ένα άπό τά πρόσωπα πού διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στις προσπά
θειες τοϋ πατριαρχείου καί τής έκκλησίας νά άναχαιτίσει, μέ τήν ίδρυση 
θεολογικών σχολείων, τό ρεΰμα τοϋ καϊρισμοϋ. Συμμετέχει λοιπόν ό ίδιος

1932, σ. 282. Για τόν Παΐσιο, βιογραφικές πληροφορίες δίνονται στό Μ. Γεδεών, 
Μνεία, ό.π., σ. 309 καί Ιστορία, ό.π., σ. 263.

87. Σχετικά μέ τό Κυριακοδρόμιο βλ. Salaville - Dalleggio, Karamanlidika, I, 
55, σ. 180, καί Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί, ό.π., 1936, σ. 386. Ό Κάλφογλου αναφέ
ρει πώς ό Οεόκτιστος «έπήγεν είς τήν Πόλιν διά νά τό τυπώσει καί ό Κ. Παΐσιος 
αρκετά τόν έβοήθησεν μέ μισθόν τό έτος 500 γρόσια» (Κάλφογλου, ό.π., σ. 267- 
268). Γιά τήν έκδοση τής Κατήχησης του Πλάτωνα βλ. Μ. Γεδεών, Πατριαρχι
κοί, ό.π., σ. 409. Ενδιαφέρουσα μαρτυρία τοϋ τέλους τοϋ δέκατου ένατου αιώνα 
γιά τήν εκδοτική τύχη τών προσπαθειών τοϋ ©εόκτιστου καί τοϋ Παΐσιου άποδε- 
σμεύεται άπό τόν Κάλφογλου: «Ό Παΐσιος τόν όποιον άπασχολοΰσε πάρα πολύ ή 
εισχώρηση τών Προτεσταντών Ιεραποστόλων στήν επαρχία του μή άρκούμενος 
στίς διδαχές πού ... εκαμνε στούς λόγους του γιά νά τούς άντικρούσει ... μετά
φρασε τήν ίερά Κατήχηση ... τήν τύπωσε μέ δικά του έξοδα καί τήν έμοίρασε 
δωρεάν στον φτωχό κόσμο καί σ’ όλα τά χωριά. Τής Κατήχησης αυτής καί τών 
Κυριακοδρομίων πού μεταφράστηκαν άπό τόν Νεαπολίτη διδάσκαλο Θεόκτιστο 
υπάρχουν στήν βιβλιοθήκη τοϋ μοναστηριού πλεΐστα όσα άντίτυπα. Κατά τή 
γνώμη μας τά βιβλία αυτά, άντί παραμένοντα εκεί νά σαπίζουν, πρέπει νά βρεθεί 
τρόπος πνευματικής ώφέλειάς τους μέ τό νά μοιραστούν δωρεάν στούς κατοίκους 
τών χωριών» (Κάλφογλου, ό.π., σ. 381).
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στις κινήσεις τοϋ Γρηγορίου ΣΤ'88, πού, άνεξάρτητα άπό τό θνησιγενή 
τους χαρακτήρα, προμηνύουν τήν ανάγκη ένός σχηματισμού μεγαλύτερης 
εμβέλειας - όραμα πού οί κύκλοι τοϋ πατριαρχείου είδαν να ενσαρκώνε
ται στα κατοπινά χρόνια μέ τήν ίδρυση τής θεολογικής σχολής τής Χάλ
κης. ’Αλλά καί στήν έναρξη των μαθημάτων τής Χάλκης τό 1844, ό Παΐ- 
σιος παρίσταται στήν τελετή ως άντιπρόσωπος τοϋ πατριάρχη89.

Τό ζήτημα τής παρουσίας τοϋ ’Αριστόβουλου στήν εκφορά δέν διευ
κρινίζεται: είναι πιθανό ό νεαρός έφηβος νά ήταν αύτόπτης τής ταφής τοϋ 
«φιλόστοργου θείου» του, ό θάνατος τοϋ όποιου σήμαινε εναν δεύτερο, 
μέσα σέ λίγα χρόνια, άπορφανισμό του άπό πατρική σκέπη. Βέβαια, τό 
γεγονός ότι ό λόγος αυτός περιλαμβάνεται στό άνθολόγιο δηλώνει μιά 
προσωπική έπιλογή τοϋ ’Αριστόβουλου: τήν ίδια μέρα πού στέλνει καί 
τήν τελευταία του έπιστολή άπό τήν Χάλκη, στις 29 ’Απριλίου90, άντι- 
γράφει, βιαστικά, τόν έπικήδειο μέ τή βοήθεια ένός άλλου χεριοΰ, ση
μάδι πώς τό κείμενο δέν προλαβαίνει νά γίνει άντικείμενο μιας συλλογι
κής έπεξεργασίας άπό τούς συμμαθητές του.

Συνυφασμένος μέ τό ίστορικό βάρος καί τό συναισθηματικό στοιχείο 
πού κομίζει, προσλαμβάνει, τώρα, καί προορισμό χρηστικό: πέρα άπό τόν 
ύμνητικό του τόνο, ό έπικήδειος συγκεντρώνει τίς βασικές πληροφορίες 
γιά τά βιογραφικά τοϋ Θεοκτίστου· κείμενο, λοιπόν, ευεπίφορο ν’ άποτε- 
λέσει τήν πρώτη ϋλη, τόν άρχικό καμβά στόν όποιο ό ’Αριστόβουλος θά 
έναποθέσει τά στοιχεία πού άρχίζει άπό μαθητής τής Χάλκης νά συλλέγει 
μέ σκοπό τή βιογράφηση τοϋ Θεόκτιστου. Τό έγχείρημα θά φτάσει τό 
1882 στήν άρτια, δημοσιεύσιμη μορφή του, ή γενεσιουργός όμως σύλ
ληψη μπορεί νά χρονολογηθεί πρίν καί άπό τήν άντιγραφή τοϋ έπική- 
δειου λόγου στή χειρόγραφη Συλλογή.

Ή πρώτη κίνηση τοϋ ’Αριστόβουλου πού άποβλέπει στή διατήρηση 
τής μεταθανάτιας φήμης τοϋ θείου του έκχωρεΐται σέ κάποιον τρίτο, στόν 
Ήλία Τανταλίδη, τόν όποιον ό νεαρός άνιψιός προτρέπει, τό 1851, νά 
συνθέσει έπιτύμβιο έπίγραμμα γιά τόν Θεόκτιστο91. Δύο χρόνια άργότερα, 
σέ έπιστολή του πρός τόν Χρύσανθο Άναστασιουπόλεως 92, σημειώνει 
πώς ελαβε «τήν χειρόγραφον βίβλον τοϋ άοιδίμου θείου» του· «τήν πολυ-

88. Ό Παΐσιος χαρακτηρίστηκε ώς «συναθλητής» τοϋ Γρηγορίου ΣΤ' στίς 
προσπάθειες έξουδετέρωσης τών καϊριστών. Βλ. Άπ. Μέξης, ο.π., σ. 21-22.

89. Άπ. Μέξης, ο.π., σ. 45.
90. Έπιστολή 115, 29 ’Απριλίου 1856.
91. Φ. Π. ’Αριστόβουλος, Βιογραφικόν Σχεδιογράφημα, ό.π., σ. 636.
92. ’Επιστολή 44, II Δεκεμβρίου 1853.
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ποθητόν μοι έδεξάμην βίβλον». Αρχίζει να συγκεντρώνει τα κατάλοιπα 
τοϋ Θεόκτιστου· έχει άρχίσει να κυοφορείται ή ιδέα τής βιογράφησης: 
μετά τή συσσώρευση έρχεται σάν επιταγή ή δημιουργική μετάπλαση τοϋ 
ύλικοϋ. Τό 1855 πιά, διατυπώνει ρητά τήν πρόθεσή του: «διότι σκοπεύω 
νά γράψω τόν βίον αύτοϋ»93. Τότε, συστηματικά, άποδύεται στον άγώνα 
τής άντλησης πληροφοριών, ένεργώντας πρός δύο συγκεκριμένες κατευ
θύνσεις, πού θά τοϋ δώσουν, σύστοιχα, τό πρόσωπο στήν ίδιωτική άλλα 
καί στή δημόσιά του διάσταση: άπευθύνεται τόσο σέ άτομα τοϋ στενοΰ 
του οίκογενειακοΰ περίγυρου, όσο καί σέ πρόσωπα τοϋ έκκλησιαστικοϋ 
χώρου μέσα στόν όποιον κινήθηκε ό Θεόκτιστος. Θά άποταθεΐ γι’ αυτό 
καί στόν τότε μητροπολίτη Χαλεπίου Κύριλλο, άν καί προσωπικά δέν τόν 
γνωρίζει, εικάζει όμως ότι θά είναι γνώστης καλός τών βιογραφικών τοϋ 
προκατόχου του. Ή βιογράφηση τοϋ προσώπου αποτελεί γι’ αυτόν άπό- 
τιση μιας οφειλής: «ποιαν τινά ευγνωμοσύνην δυνηθείην άν δοϋναι άνδρί 
προ πολλών ήδη ετών είς τάς αιωνίους μονός μεταστάντι ή βιογραφών 
αυτόν;»94 95 Ένδιαφέρεται νά έκμαιεύσει πληροφορίες κυρίως γιά ό,τι σχε
τίζεται μέ τήν πνευματική ύπόσταση καί παραγωγή του. Θά σταθεί σέ δυό 
σημεία: στήν χειρόγραφη πραγματεία τοϋ Θεόκτιστου όπου άναπτύσσει 
τά περί έκπορεύσεως τοϋ αγίου πνεύματος, έργο μαχητικό, άπαντητικό 
στόν έπίσκοπο «Γρηγόριο τών Κατόλικων», καί στό τετράδιο, χειρό
γραφο κι αύτό, τών έπιστολών τοϋ Θεόκτιστου, τό όποιο έχει στά χέρια 
του ό ’Αριστόβουλος.

Τό περί έκπορεύσεως τοϋ άγιου πνεύματος είναι θέμα πού, όπως προκύ
πτει καί άπό τό συνολικό περιεχόμενο τοϋ ανθολογίου, παράλληλα απα
σχολούσε τόν ’Αριστόβουλο καί στή μαθητική του ζωή στή Χάλκη. Θά 
έπρεπε νά συσχετιστεί μέ τις προσλαμβάνουσες πού δέχεται άπό τήν 
περιρρέουσα άτμόσφαιρα, τό ενδιαφέρον γιά τό βιβλίο τοϋ Ζοιρνικάβιου, 
καί νά σημειωθεί ότι στή θεολογική σχολή κυκλοφορούν, άπό τό 1852, 
άντίγραφα πού αναπαράγουν σέ πολλά άντίτυπα έργα τοϋ Θεόκτιστου95-

93. Επιστολή 88, 19 ’Απριλίου 1855, προς τόν Κύριον Κωνσταντίνο στό Νέβ- 
σεχιρ. Τόν επιφορτίζει νά συλλέξει γιά λογαριασμό του πληροφορίες: «Ή δέ 
ερευνά σου νά άποβλέπη κυρίως πότε έγεννήθη, πώς καί πότε άπήλθεν είς τήν 
σχολήν τοϋ Προδρόμου, πόσον καιρόν έσπούδασεν μετά ταΰτα τί εγινεν, πώς ήλ- 
θεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν...».

94. ’Επιστολή 91, 1η Μαΐου 1855, πρός τόν Κύριλλο Χαλεπίου.
95. Στό ’Αρχείο Τυπάλδων-’Ιακωβάτων άπόκειται φάκελλος μέ άντιγραφές «έκ 

τών τοϋ Θεοκτίστου χειρογράφων» μέ ένδειξη «Έν Χάλκη Φεβρ. 24. 1852», καθώς 
καί έργα σχετικά μέ τόν Θεόκτιστο (πβ. Κ. Μπόνης, ο.π., 140α καί 140β). Δέν έχω 
άμεση έποπτεία γιά νά πιστοποιήσω άν τά δύο χειρόγραφα πού προαναφέρθηκαν
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άνάμεσα σ’ αυτά καί τή φιλονικία του μέ τον καθολικό έπίσκοπο. Όσο 
για τό τετράδιο των επιστολών, νομιμοποιούμαστε νά υποθέσουμε ότι ό 
έπίγονος δέν κληρονόμησε μόνον τά realia, τά χαρτιά, τά πράγματα, άλλά 
καί, μαζί μ’ αύτά, τόν τύπο, τήν συμπεριφορά, τό παράδειγμα.

’Αργότερα, τήν άνοιξη τού 1856, εχει πάρει πιά τήν απόφαση, έπιστρέ- 
φοντας στήν γενέτειρά του, νά έπεξεργαστεΐ τό υλικό: ή συναρμογή του 
καί ή τελείωσή του θά φέρουν στό φως τήν μόνη αυθεντικά προσωπική 
του συγγραφική έργασία. Παρόλο πού στή διάρκεια τής ζωής του κρά
τησε μιάν αδιάκοπη ένεργή σχέση μέ τά γράμματα, αύτοπεριορίστηκε 
στον διαμεσολαβητικό ρόλο του μεταφραστή: στηρίχτηκε πάντα σέ κεί
μενα άλλων μοναδική του παρέκκλιση στάθηκε τό «Βιογραφικόν Σχεδι
ογράφημα» γιά τόν Θεόκτιστο.

Οί τάσεις τής ιστορικής έποχής άλλά καί τό ιδιαίτερο κλίμα τής θε- 
ολογικής σχολής μέσα στό όποιο γαλουχήθηκε, του διαμόρφωσαν μιάν 
άντίληψη πού όδηγοϋσε στήν ύπηρέτηση ένός σκοπού, τής μεταλαμπά- 
δευσης ένός συνόλου Ιδεών στούς τουρκόφωνους, παραμερίζοντας ή, πιό 
καλά, άγνοώντας τήν άνάγκη τής άτομικής έκφρασης: σέ καμιά στιγμή 
τής ζωής του ή δημιουργία δέν άναγνωρίστηκε ώς αυτοσκοπός.

ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΔ'

φ. 128ν-134 ’Επικήδειος λόγος εκφωνηθείς ύπό του ’Αρχιμανδρίτου Κ. Μ. Άπο- 
στολίδου επί τοΰ νεκροΰ του Θ. Ράλλη.
[στό τέλος] ό παρών λόγος άντεγράφη εκ τής έφημερίδος «Καρτερία» των 
’Αθηνών, έτος Δ', αριθμ. 116 1846 Αύγούστ. 1. ύπό Χαραλάμπου Γεωρ
γίου Φερτεκίδου.

Τό πρόσωπο πού νεκρολογεΐται, ό Θεόδωρος Ράλλης, άνήκε στήν οι
κογένεια τών Ράλληδων τής Χίου, ήταν καί αυτός έμπορος, φίλος τού

άποτελοϋν άντίγραφα πού γίνονται μέ τό χέρι του ίδιου τού ’Αριστόβουλου ή 
άλλων μαθητών τής Χάλκης, άκόμα καί άν ή «Φιλονικία περί θρησκείας ... παρά 
Θεοκτίστου Χαλεπίου ... μέ τόν Γρηγόριον τών κατόλικων ... 1833-1835» (πβ. Κ. 
Μπόνης, ο.π., σ. 138) άποτελεΐ τό αύτόγραφο έργο- είναι άραγε έκεϊνο γιά τό 
όποιο ένδιαφέρεται ό ’Αριστόβουλος στήν επιστολή του πρός τόν Κύριλλο τό 
1855 ή ενα άντίγραφό του μεταγενέστερο; Εντάσσεται δηλαδή στά πλαίσια μιας 
άποκλειστικής, προσωπικής ζήτησης ή περνάει κάποια στιγμή καί αυτό σέ μιά 
διευρυμένη χρήση, πολλαπλασιάζεται γιά νά γίνει αντικείμενο μιας συλλογικής 
εργασίας τών υποψήφιων Ιερωμένων τής Χάλκης;
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Κοραή96. Πεθαίνει στις 24 Δεκεμβρίου 1845. 'Ο έπικήδειος του Μισαήλ 
Άποστολίδη, πού έκφωνήθηκε στο ναό τής 'Αγίας Ειρήνης, προαναγγέλ
λεται σέ άνυπόγραφη «Νεκρολογία» δημοσιευμένη στήν Καρτερία97 τρεις 
μέρες μετά τό θάνατο τού Ράλλη. Αργότερα, ή ίδια εφημερίδα θά δημο
σιεύσει αυτούσιο τον λόγο98 99. Χειρόγραφη άναπαραγωγή καί αύτού τού 
κειμένου βρίσκεται στή Σόφια, όπως συμπεραίνω άπό τόν κατάλογο τού 
Manjo Stoyanov".

Ή χρονολογία πού σημειώνεται εδώ, 1846, παραπέμπει μόνο στό έτος 
τής έντυπης δημοσίευσης τού κειμένου: ή ίδια ή άντιγραφή θά πρέπει νά 
θεωρήσουμε πώς έγινε τουλάχιστον μετά άπό τήν ήμερομηνία αντιγραφής 
τού αμέσως προηγούμενου κειμένου, τού ΚΓ', 29 ’Απριλίου 1856. 'Η ίδια 
αύτή ήμερομηνία συμπίπτει καί μέ τήν άποστολή τού τελευταίου γράμμα
τος πού ό ’Αριστόβουλος συντάσσει άπό τήν Χάλκη100. Μέ αύτόν τόν, 
κατά προσέγγιση, έντοπισμό τού χρόνου τής όριστικής άναχώρησής του 
άπό τή σχολή, έρμηνεύεται καί ή παρουσία των δυό διαφορετικών χε
ριών τών άντιγραφέων στό χειρόγραφο: πιθανότατα μέσα στή βιασύνη 
τής προετοιμασίας τού ταξιδιού ό ’Αριστόβουλος βάζει τόν μοναχό Λεόν- 
τιο καί τόν X. Γεωργίου Φερτεκίδη νά άντιγράψουν γιά χάρη του τά κεί
μενα ΚΓ', ΚΔ λ

Ή οικογένεια τού Χαραλάμπου Γεωργίου Φερτεκίδη ανήκει στον στενό 
κύκλο γνωρίμων τού ’Αριστόβουλου: διατηρούν οίκοδιδασκαλεΐο στό 
Νέβσεχιρ101. Ό ϊδιος εργάζεται στήν Κωνσταντινούπολη, στήν καραμαν- 
λίδικη έφημερίδα ’Ανατολή τού Εύαγγελινοΰ Μισαηλίδη, καί τά μεταγε
νέστερα χρόνια συγκαταλέγεται στούς άποδέκτες τών επιστολών τού 
’Αριστόβουλου.

96. Άδ. Κοραής, ’Αλληλογραφία, Δ', ΟΜΕΔ, ’Αθήνα 1982, άρ. 890, σ. 278-279 
καί 381.

97. Καρτερία, Δ', 106, Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 1845, σ. [2], Στό φύλλο αύτό γίνε
ται περιγραφή τής έκφοράς καί μνημονεύεται καί ό λόγος του Μισαήλ Άποστο- 
λίδη.

98. Καρτερία, Δ', 116, Σάββατο 2 Φεβρουάριου 1846, σ. [4],
99. Manjo Stoyanov, Codices, ό.π., σ. 109.
100. ’Επιστολή 115, 29 ’Απριλίου 1856, πρός τόν Κωνσταντίνο Φερτεκλί όγλοΰ.
101. Έκατονταετηρίς, ό.π., σ. 48.
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ΚΕ'

φ. 134 Προς τον άοίδιμον Πατριάρχην Γρηγόριον \Ε'\ τον μαρτυρικώς άπαγ- 
χονισθέντα.
INCIPIT Γρηγόριος Θεόφρων Πατριάρχης...
[στο τέλος] άνώνυμον άντέγραφον Γρηγόριος Φ. ’Αριστόβουλος.

Δεν είναι γνωστό αν δημοσιεύτηκε ποτέ τό τετράστιχο. Οί δυνατότητες 
ελέγχου είναι περιορισμένες καθώς είναι ανώνυμο καί αχρονολόγητο. 
Γρηγόριος είναι ό πρωτότοκος γιος του ’Αριστόβουλου, γεννημένος τό 
1858. Γνωρίζουμε ότι πεθαίνει τό 1875. Ή χρονιά αυτή μπορεί νά θεωρη
θεί ένα terminus ante. ’Ακόμα, ή άνθολόγηση του κειμένου είναι δυνατόν 
νά συσχετισθεΐ μέ τή χρονιά τής άνακομιδής των οστών τοΰ Γρηγορίου 
Ε', τό 1871, ή τήν έπόμενη, τών αποκαλυπτηρίων τοϋ άνδριάντα του στό 
κτίριο τοΰ Πανεπιστημίου. Παράλληλα, ξανατυπώνεται στήν ’Αθήνα καί 
ό έπιτάφιος λόγος πού έκφώνησε τό 1821, στήν ’Οδησσό, ό Κωνσταντί
νος Οικονόμος.
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III

Συνοψίζοντας, θά λέγαμε ότι, ειδολογικά, από τά εϊκοσι πέντε κείμενα 
πού σταχυολογοϋνται στήν συναγωγή, οκτώ είναι λόγοι ρητορικοί, δεκα
τρία έπιστολές καί επιγράμματα, ένώ τά ύπόλοιπα τρία είναι δοκίμια θε- 
ολογικοΰ περιεχομένου. Τό τελευταίο κείμενο, μεταγενέστερο, δεν συν
υπολογίστηκε· δέν απευθύνεται στον σπουδαστή τής Χάλκης τού 1853- 
1856, άλλά μεταγγίζει στήν έπόμενη γενιά, μέ απόλυτη συνέπεια, τά νά
ματα μιας παιδείας πού αποκτήθηκε στό περιβάλλον τής Χάλκης. Οί άνα- 
λογίες αύτές, ή ποσοτική υπεροχή των ρητορικών λόγων έρχεται σέ 
άντιστοιχία μέ τούς διδασκαλικούς προσανατολισμούς τής ίδιας τής σχο
λής: ή άποστήθιση, ή σύνθεση καί ή ανάλυση κειμένων στάθηκαν τά κύ
ρια γυμνάσματα στά όποια ύποβάλλονταν οί μαθητές102. Δέν ήταν μόνον 
ή γνώση πού έπρεπε νά ένσταλαχθεΐ στούς Ιεροσπουδαστές, άλλά καί νά 
διδαχτεί ό τρόπος πού ή γνώση αύτή θά διαδιδόταν στούς λαούς τής άνα- 
τολής καί τής βαλκανικής. Βασικός προσανατολισμός τής σχολής στά
θηκε ή αγωγή τού λόγου γιά τήν διάπλαση ικανών ιεροκηρύκων.

Προσδιορίζοντας τό περιεχόμενο τού χειρογράφου θά λέγαμε ότι, σ’ 
ενα πρώτο έπίπεδο, συλλέγει τά στερεότυπα πάνω στά όποια θά έφαρμο- 
στει ή ρητορική εξάσκηση. Κι αν θέλαμε νά δώσουμε έναν αποθετικό 
όρισμό του, θά διαπιστώναμε ότι χαρακτηριστικό τής συναγωγής είναι ή 
άπουσία τού προσωπικού τόνου- βρισκόμαστε στά μέσα τού ρομαντικού 
αιώνα, άλλά θά ήταν λάθος νά προσμένουμε τό άνάλογο κλίμα. Τά κεί
μενα πού συγκεντρώθηκαν εδώ, όχι μόνον δέν συνιστοΰν άτομικοΰ στο
χασμού άποκυήματα, άλλά ούτε καί ελεύθερης προαίρεσης επιλογές είναι.

Τό γεγονός ότι ορισμένα άπό τά κείμενα άναπαράγονται σέ πολλαπλά 
άντίτυπα χειρόγραφα πού κυκλοφορούν στήν σχολή, άνάμεσα στούς μα
θητές, αίρει τήν μοναδικότητα τού ίδιου τού τετραδίου άλλά καί τών κει
μένων, ένισχύοντας τήν άποψη ότι ή συναγωγή άποσκοποΰσε σέ κάποιου 
τύπου συλλογική έπεξεργασία -ένα έργαλεϊο προορισμένο καί γιά ομα
δική χρήση- σκέψη πού μπορεί νά επικυρωθεί άπό πρακτικές πού ϊσχυαν 
στό εσωτερικό τής σχολής: «'Υπήρχεν έν τή σχολή είδος τι συλλόγου 
φιλολογικού, σκοποΰντος τήν διά κοινής συμπράξεως καί άμίλλης έξ- 
άσκησιν τών μαθητών περί τε τό γράφειν καί τό λέγειν έπί υποθέσεων 
θεολογικών καί φιλολογικών. 'Ο σύλλογος συνεκροτεΐτο έκ τών τεσσά
ρων άνωτέρων τάξεων ώνομάσθη δέ Φωτιάς χορεία εις ένδειξιν τής προς 
τό θειον Φώτιον ίδίως έποφειλομένης εύλαβείας ... άλλά καί ώς πρώτι-

102. Βλ. σχετικά Κανονισμός, ό.π., 1853, Ζ', σ. 17-18 καί I', σ. 19.
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στον κτήτορα τής κατά τήν Χάλκην ίεράς ταύτης μονής τής άγίας Τρι- 
άδος έξ επισήμου παραδόσεως μαρτυρούμενον»103 104.

Οί τάσεις ανασύνταξης πού διαγράφονται στά μετεπαναστατικά χρόνια, 
τάσεις επαναπροσδιορισμού τού αύτόχθονου καί άλύτρωτου ελληνισμού, 
καθώς καί τά νέα δεδομένα πού προέκυψαν άπό τον άγώνα καί τά άποτε- 
λέσματά του, θά κινητοποιήσουν το συλλογικό σώμα πού προβάλλει νέα 
αιτήματα καί συνθήματα, άνάμεσα στά όποια θά είναι καί εκείνο τής σύ
στασης εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ή επίλυση τών ζητημάτων σέ πολιτικό 
επίπεδο θά περάσει μέσα άπό παράλληλες προσπάθειες διατύπωσης, ορ
γάνωσης καί διάδοσης τής ιδεολογίας του- συνειδητοποιείται, λοιπόν, ή 
άνάγκη σύστασης πανεπιστημιακών σχολών όλων τών βαθμιδών καί Αξι
ολογείται ό ρόλος τους. Είναι ή έποχή πού, στό πέρασμα άπό τό σχημα
τισμό τού γένους σέ έκεΐνον τού έθνους, τό νεοϊδρυμένο κράτος θά θέσει 
καί τά θεμελιώδη έρωτήματα γιά τήν ταυτότητά του καί τήν έπιβίωσή 
του.

Τό ζήτημα τής έξάπλωσης στήν ’Ανατολή -ό προορισμός τού ελληνι
σμού νά φωτίσει καί διά τού φωτισμού νά κυριαρχήσει- είναι τό κλίμα 
μέσα στό όποιο θά κυοφορηθεί καί ή Ιδέα γιά τήν άνάγκη ίδρυσης θεολο- 
γικής σχολής στήν ΚωνσταντινούποληΙ04. Βέβαια, ή χρονική σύμπτωση 
τής έπίσημης διατύπωσης τής μεγάλης Ιδέας άπό τον Κωλέττη στήν ελ
ληνική βουλή τήν ίδια χρονιά, τό 1844, δέν άποκαλύπτει καμιά σχέση

103. Α. Μέξης, ο.π., σ. 77. Άπ’ ό,τι άναφέρει ό Μέξης, ο.π., σ. 78, δέν έχουν 
έντοπισθεί κώδικες πρακτικόν ή διατριβών τής Φωτιάδος χορείας, επομένως δέν 
άποδεικνύεται ότι τό χειρόγραφο λειτούργησε μέσα στήν ομάδα αύτήν. Πάντως 
στά χρόνια 1853-1856 πού άντιγράφονται τά κείμενα άντιστοιχοϋν καί οί τρεις 
τελευταίες χρονιές σπουδών τού ’Αριστόβουλου - πράγμα τό όποϊο δέν επιβεβαι
ώνει άλλά νομιμοποιεί τήν διατύπωση μιας άνάλογης σκέψης.

104. Τό κλίμα αυτό έκφράζει μέ ένάργεια, άπό τό 1835 κιόλας, ό Μισαήλ Άπο- 
στολίδης, παρομοιάζοντας τό έργο τού Όθωνα μέ εκείνο τού ’Αλέξανδρου Μακε- 
δόνα: «όταν όμως τόν βλέπομεν είς τήν Βακτριανήν είς τό κέντρον της συναθροί- 
ζοντα όγδοήκοντα χιλιάδας παίδων, καί χορηγούντα είς αύτούς τά μέσα διά νά 
διδάσκωνται τά έλληνικά γράμματα, τότε βλέπομεν είς αυτόν τόν μέγα βασιλέα 
καί μέγα άνθρωπον, διότι συνέλαβε τήν όντως μεγάλην καί ύψηλήν ιδέαν νά έξ- 
ελληνίσει τήν ’Ασίαν, ο έστί νά φωτίσει τήν άνθρωπότητα». Αύτά, στήν έπίσημη 
τελετή τής έγκαθίδρυσης θεολογικής σχολής στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. Βλ. 
Μισαήλ Άποστολίδης, Λογίδριον έκφωνηθέν είς τήν ημέραν τής έγκαθιδρύσεως τοΰ 
Πανεπιστημίου τοΰ Όθωνος, ’Αθήνα 1837, σ. 12.
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αΐτιακή μέ τήν ίδρυση τής Χάλκης ή τήν πρώτη -αδιέξοδη- άπόπειρα 
σύστασης σχολής στά 'Ιεροσόλυμα. ’Έχει προϋπάρξει ή συγκρότηση μιας 
άλυσίδας θεολογικών σχολείων αυτόνομων ή ενσωματωμένων σέ πανεπι
στημιακούς οργανισμούς· πρώιμα άκόμα, στά Επτάνησα, μέ τήν Ίόνιο 
’Ακαδημία, τό 1824, καί ύστερα, στον έλλαδικό χώρο, μέ τά έγκαίνια τού 
Πανεπιστημίου, τό 1837, άλλά καί τής Ριζαρείου, τό 1844· τήν ϊδια χρο
νιά δυό αύτοτελεΐς θεολογικοί οργανισμοί στις δυό, πιά, πρωτεύουσες.

Ή διαδοχική συμμετοχή στις κινήσεις αύτές φυσιογνωμιών όπως ό 
Κωνσταντίνος Τυπάλδος, ό Μισαήλ Άποστολίδης ή άκόμα κι αύτός ό 
ίδιος ό Οικονόμος, πού άργότερα θά βρεθούν έμπνευστές καί στυλοβάτες 
του έγχειρήματος τής Χάλκης, είναι χαρακτηριστική τής εμβέλειας τών 
προθέσεων. Μέσα στήν ιστορική αυτή χοάνη ό Τυπάλδος καίρια θά συλ- 
λάβει τή συνέχεια καί τό εύρος πού θά προσλάβει στά χρόνια του τό 
δίκτυο τών νεοπαγών ιδρυμάτων. Τό 1844, στον έναρκτήριο λόγο του στή 
Χάλκη, εκφράζει μιά συνείδηση πού βλέπει τή συνοχή τών γεωγραφικά 
εγκατεσπαρμένων έστιών, έντάσσοντας τό φαινόμενο στά πλαίσια μιας 
ένιαίας, πανορθόδοξης κοινότητας105.

Ή συγκρότηση ένός θεολογικοΰ οργανισμού όπως ή Χάλκη, στήν 
έποχή ενός άνερχόμενου κληρικαλισμού, διερμηνεύει άνάμεσα στ’ άλλα 
καί τήν άνάγκη τού πατριαρχείου καθώς καί τών έλλαδικών, νά εξαπολυ
θεί ένα άντίπαλο δέος στή δράση τών κάθε μορφής έτεροδόξων, κίνηση 
πού έρχεται νά συνδράμει τό κύριο εθνικό ζήτημα τής έπιβεβαίωσης μιας 
ορθόδοξης ταυτότητας τού ελληνισμού. Ή παρουσία τών προτεσταντών 
στά μέρη τής άνατολής καί ή διάδοση τών ίδεών τους μέ τήν δράση τών 
μισιοναρίων, παράλληλα μέ τήν εμφάνιση τού θεοσεβισμοΰ, θεωρήθηκαν 
λόγοι έπαρκεϊς106 γιά τήν σύμπηξη ενός πόλου συσπείρωσης τών όρθοδό-

105. Μέξης, ο.π., σ. 45 (αναδημοσιεύει τον λόγο του Τυπάλδου) καί πβ. στήν 
«Συλλογή», φ. 27-28.

106. «Τήν περί συστάσεως είδικής θεολογικής σχολής ιδέαν συνέλαβε πρώτος 
καί έφήρμοσεν έν μέρει ή Α.Θ.Π. ό κ. Γρηγόριος έπί τής πρώτης αύτοϋ ευκλεούς 
πατριαρχείας, ότε, καθ’ ημέραν έπιστρεφόντων τών έκ τής Καϊρείου άντιχρίστου 
Σχολής έν οίς καί τινες ιερωμένοι, έκρίθη έπάναγκες τό έξαγνίσαι αυτούς διά τών 
ναμάτων τής ύγιεστάτης όρθοδόξου διδασκαλίας έφ’ φ καί διωρίσθη έν ετει 1839 
ό "Ιμβριος Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός, ίνα διδάσκη έν τή καταντικρύ τών 
πατριαρχείων κειμένη οικία (ένθα νυν ή Μεγάλη Σχολή) τά θεολογικά μαθήματα 
τούς τε άπό Κάιρου διασωθέντας καί τούς τών ένδημούντων άγιων άρχιερέων 
ίεροδιακόνους» (άρθρο άνυπόγραφο, «Ή έν Κωνσταντινουπόλει Δημοσία Έκπαί- 
δευσις», Ήμερολόγιον Χρόνος, περίοδος Β-, έπετηρίς Χεολόγου τού έτους 1871, Λ’, 
Κωνσταντινούπολη 1870, σ. 38-39 ύποσ.)· «ή παρ’ ήμϊν παντελής ελλειψις ίερατι-
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ξων, πού στόχο του είχε νά προπαρασκευάσει «στρατιώτες»107, ιεροκήρυ
κες πού θά συντελούσαν στήν άνάσχεση των αιρετικών ρευμάτων. Οί κι
νήσεις αυτές υποθάλπονται άπό τό ίδιο τό πατριαρχείο: τής ίδρυσης τής 
Χάλκης προηγήθηκε ενα κενό, ή μάλλον μιά προσπάθεια πού δέν τελε
σφόρησε. Ή σχολή πού κλήθηκε νά διευθύνει στό Φανάρι κάτω άπό τήν 
άμεση έποπτεία τής έκκλησίας ό Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός108, μέ 
τήν ένιαύσια διάρκειά της ίσως νά δίνει τό μέτρο τών δυνατοτήτων πού 
παρείχε ή στιγμή καί ό χώρος, τόν χαμηλό βαθμό επάρκειας τών διαθέσι
μων δυνάμεων. Όμως, στίς ζυμώσεις πού θά προετοιμάσουν τήν σύσταση 
τής Χάλκης άλλά καί τήν μετέπειτα λειτουργία της θά πρυτανεύσει ενα

κών προκαταρκτικών Σχολείων, άλλά καί ή άπό τών άλλων Σχολείων ... άρσις 
παντός ιερού μαθήματος μετά τήν έποχήν τού ’21 προύκάλεσε τήν άνάγκην τής 
ίδρύσεως τής ίεράς ταύτης σχολής ... είναι ιστορική άλήθεια ότι αί κυκλοφορή- 
σασαι τότε επαναστατικοί ίδέαι σύν τοΐς άλλοις έκλόνησαν καί τάς θρησκευτικός 
πεποιθήσεις τών άνθρώπων» (Χρ. Γ. Καλωταΐος, Παρατηρήσεις Απαραίτητοι περί 
τής εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής, ’Αθήνα 1864, σ. 9).

107. «...τής έν Χάλκη δέ Θεολογικής Σχολής ίδρυθείσης τώ 1844, τό κήρυγμα 
τού θείου λόγου εύρε δοκίμους στρατιώτας έν γνώσει μέν τής ίεράς ταύτης άπο- 
στολής κηρύττοντας» (Μ. I. Γεδεών, «Τό κήρυγμα...», ό.π., ’Εκκλησιαστική ’Αλή
θεια, Η', 25, Κωνσταντινούπολη 1888, σ. 203). Τήν ίδιαν έκφραση χρησιμοποιεί 
καί άργότερα ό Α. Μέξης, ο.π., σ. 21. Στό κλίμα μιάς πολεμικής όρολογίας θά 
κινηθεί καί άργότερα τό περιοδικό ενός συλλόγου άθηναϊκού, έκκλησιαστικών 
κύκλων: «ήμεϊς καί πολλοί άλλοι εκ τής σχολής ταύτης προσδοκώμεν γενναίους 
τής έκκλησίας μας προμάχους» (Άνάπλασις, ΙΑ', άρ. 10, ’Αθήνα 1898, σ. 79). Τήν 
επόμενη χρονιά ένας ιεροκήρυκας άπό τήν Πάτρα θά διατυπώσει μέ διαύγεια τήν 
άποψη αυτή: «...Ή έν Χάλκη Θεολογική σχολή είναι όμολογουμένως τό σέμνωμα 
τής όρθοδόξου έκκλησίας. Είναι ό Δούρειος, ώς είπειν, έκεϊνος ίππος έξ ού κατ’ 
έτος εξέρχονται γενναίοι στρατιώται καί όπλιτοπάλαι τής τού Χριστού Μεγάλης 
’Εκκλησίας ήτις, εϊπερ ποτέ, πολεμεϊται δεινώς άπό όμοδόξων καί άλλοδόξων» 
(Πολύκαρπος I. Συνοδινός, «Ή έν Χάλκη Θεολογική Σχολή καί νέος Διευθυντής 
τής αυτής», Άνάπλασις, ΙΒ', άρ. 93, ’Αθήνα 1899, σ. 325).

108. Μέ άπόφαση τού Γρηγορίου ΣΤ' άνατίθεται ή σχολαρχία στον Κουτλου- 
μουσιανό- βλ. σχετικά Γερμανός Γρήγορός, Ή εν Χάλκη, ό.π., 1907, σ. 22, καί 
Γερμανός Στρηνόπουλος, Ή Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, ίστορικαί συμβο- 
λαί, άνάτυπο έκ τού περιοδικού Γρηγόριος ό Παλαμάς, τ. 532-533, Θεσσαλονίκη 
1962, σ. 20, καί ίδίως, Σάρδεων Γερμανός, «Τδρυσις Θεολογικής Σχολής έν τή 
Χαλκίτιδι», ’Ορθοδοξία, ΣΤ', Κωνσταντινούπολη 1931, σ. 632-3, όπου άναφέρεται 
ότι οί ένέργειες γιά σύσταση σχολής έπισπεύδονται τόν Δεκέμβριο τού 1839, μέ 
έγγραφο τού Γρηγορίου ΣΤ', όταν οί μαθητές τού σχολείου τού Καΐρη άποφοι- 
τοΰν καί άρχίζουν νά ζητούν διδασκαλικές θέσεις.

232



ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ

πνεύμα διεύρυνσης των μελών πού θά έπωμιστοϋν τήν προσπάθεια. Ή 
στελέχωσή της οχι μόνον δεν θά στηριχτεί αποκλειστικά σέ Ιθαγενείς 
δυνάμεις άλλά, άντίστροφα, ή ιερά σύνοδος θά γυρέψει νά βρει τό έρει
σμα στήν βοήθεια των έλλαδικών109. Οί ένέργειες πού προωθούν τήν υπό
θεση έκπορεύονται άπό τήν νέα πρωτεύουσα πού άποτελεΐ τώρα τόν πόλο 
έλξης, πράγμα πού με τή συρροή ένός μεγάλου τμήματος έτεροχθόνων θά 
προκαλέσει τις έντονες άνησυχίες εκείνων πού μπροστά στις νέες πραγ
ματικότητες έβλεπαν τήν υποτίμηση τής βασιλεύουσας ως έκπτωση ενός 
ιδανικού110

109. Όταν τόν ’Ιούλιο τού 1840 ό Κωνσταντίνος Οικονόμος καλείται από τούς 
κωνσταντινουπολίτες νά υποδείξει καθηγητή για τήν ’Εμπορική Σχολή τής Χάλ
κης, δίνει απάντηση ενδεικτική τής μετατόπισης τού κέντρου άπό τή βασιλεύ
ουσα στή νέα πρωτεύουσα: «καλοί κάγαθοί οί έν τοΐς ένταϋθα σχολείοις καί τοίς 
γυμνασίοις Διδάσκαλοι, άλλ’ ούτοι πάντες προτιμώσι τήν έλευθέραν Ελλάδα» 
(επιστολή τού Μεγάλου Οικονόμου τού έξ Οίκονόμων προς τόν Ζ. Ζαχάρωφ, στό: 
Σεβαστοπούλειος ’Αγών Κωνσταντινουπόλεως, Έκθεσις τής Ά γωνοδίκοο ’Επιτρο
πείας οπό B. Α. Μυστακίδου, Κωνσταντινούπολη 1912, σ. 33, καί Δ. Σ. Μπαλάνος, 
’Ανέκδοτοι Έπιστολαί Κωνσταντίνου Οικονόμου του έξ Οικονόμων, Πραγματεϊαι 
’Ακαδημίας ’Αθηνών, Ε', άρ. 11, ’Αθήνα 1936, σ. 3-4). "Αλλωστε, καί ή ίδια ή 
ίδρυση τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, μετά μία τετραετία, άποτελεΐ έργο 
τού Κωνσταντίνου Οικονόμου. Τό 1858, σέ άνώνυμα παρουσιασμένη βιβλιοκρισία 
τής Πανδώρας γιά τό έργο τού Σιβίνη, ό Οίκονόμος άναφέρεται ρητά ώς θεμελι
ωτής ή ανακαινιστής «σχολής άποβλεπούσης τήν προς τήν πολιτείαν θέσιν τής 
εκκλησίας» (Πανδώρα, Θ’, τ. 201, σ. 222)· άλλά καί άργότερα, σέ κείμενο όπου, 
ενώ έξαίρεται ή προσωπικότητα τού Τυπάλδου, θεωρείται άδιαμφισβήτητο ότι 
συστάθηκε χάρη στήν πρωτοβουλία τού Οίκονόμου (Χρ. Γ. Καλωταΐος, ο.π., 
’Αθήνα 1865, σ. 9 ύποσ. β). Ή θεμελίωση τής Χάλκης άπό τόν Οίκονόμο έγγρά- 
φεται ακόμα καί συμβολικά στό χώρο, στό ίδιο τό οίκοδόμημα: έγχάρακτα σέ 
μάρμαρο, εντοιχισμένα στή Β. καί Ν. πλευρά, δυό δικά του έμμετρα επιγράμματα 
πάνω άπό τήν πόρτα τής μονής τής 'Αγίας Τριάδας (Μέξης, ο.π., σ. 38-39). Σ’ 
εκείνον πάλι θά έναποτεθεΐ κατά καιρούς καί ή έπάνδρωση τής θεολογικής σχο
λής μέ τό αρμόδιο διδασκαλικό προσωπικό. Τέλος, ό Οίκονόμος φροντίζει νά 
κληροδοτηθεί μετά τό θάνατό του ενα ποσό τής περιουσίας του στήν θεολογική 
σχολή (βλ. Κ. Σιβίνης, 'Υπόμνημα, ό.π., 1857, σ. 39).

110. Ξεδιαλέγω μιά άπό τις πάμπολλες μαρτυρίες πού εκφράζουν αύτή τή στά
ση· είναι σύγχρονη τού χειρογράφου καί προέρχεται άπό σμυρνιό λόγιο, μαθητή 
κι αύτόν τού Οίκονόμου, τόν Ίκέσιο Λάτρη, ό όποιος τό 1855 έμμένει: «σήμερον 
ή Ελλάς έλευθερωμένη άπασα καί εχουσα τήν φυσικήν αυτής καί άναγκαιοτάτην 
πρωτεύουσαν τό πολυπαθές Βυζάντιον» ... «τού λοιπού οί Έλληνες μοναρχούμε- 
νοι εχουσι μίαν κοινήν γλώσσαν, εν κοινόν πολίτευμα, μίαν κοινήν μεγάλην πα-
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Γι’ αυτούς τούς λόγους καί ή ίδρυση τής θεολογικής σχολής τής Χάλ
κης έναποτέθηκε στην πρωτοβουλία τού Κωνσταντίνου Οίκονόμου. Ταγός 
τής πλέον συντηρητικής μερίδας έκείνης τής εποχής, βρίσκεται έγκατε- 
στημένος άπό τό 1834 στην Ελλάδα καί άποτελεϊ τόν κεντρικό ιστό γύρω 
από τόν όποιο θά οργανωθούν οί ένέργειες πού άποσκοποΰν στήν προ
άσπιση τής ορθοδοξίας, άλλά καί τής οίκουμενικής ιδεολογίας παράλ
ληλα, άπό τίς όποιες έπιβουλές, άπό την όποια στάση μπορούσε νά θε
ωρηθεί ότι άπειλοΰσε τήν συνοχή τού ποιμνίου. Ή ίδρυση τής Χάλκης, 
γιά τούς πρωτεργάτες της, άλλά καί γιά τούς μεταγενέστερους ιστορικούς, 
εντάσσεται στά πλαίσια μιας άμυντικής έκδοχής τής στάσης αύτής· ή άλ
λη, επιθετικού χαρακτήρα, άποβλέπει στήν άμεση καταδίωξη καί κατα
δίκη τόσο των ίδιων των έτερόδοξων κινημάτων όσο καί των φυσικών 
φορέων τους. Ή ιδεολογική σκευή τών ιεροσπουδαστών τής Χάλκης άν- 
ταποκρίνεται σ’ αύτήν τή διάκριση, κυμαίνεται στό άνάλογο φάσμα· θά 
μπορούσε κανείς νά άναγνώσει τά κείμενα αύτής τής συναγωγής μέσα άπό 
ενα τέτοιο πρίσμα: τά άνθολογούμενα χωρία συνεισφέρουν στήν Ιδεολο
γική κατάρτιση τών σπουδαστών, άποτελοΰν τό δυνητικό τους όπλοστά- 
σιο· κείμενα θεωρητικά, οικοδομούν τήν πίστη τών «ίερωμένων τε καί 
ίερωθησομένων»111 τροφίμων τής Σχολής. Ό στόχος είναι νά άντιμετω- 
πιστοΰν μέ έπάρκεια τά δυτικά δόγματα: αύτό εξηγεί τήν υψηλή ποιότητα 
θεολογικής γνώσης πού άντανακλάται στό χειρόγραφο καθώς καί τούς 
όρισμένους κοινούς τόπους γύρω άπό τούς όποιους στρέφεται τό περιεχό
μενό του: τό ζήτημα τής έκπορεύσεως τού αγίου πνεύματος, τό σχίσμα, τό 
σύμβολο τής πίστεως.

Κοντά στον Οίκονόμο θά κινηθεί ένας όλόκληρος κόσμος· τά ονόματα 
πολλών άπό αύτούς μάς παραπέμπουν άμεσα όχι μόνο στό περιβάλλον 
τής σχολής άλλά καί στό ίδιο τό χειρόγραφο- πρόσωπα πού ζοΰν άκριβώς 
τά χρόνια πού συντάσσεται ή εισαγωγή καί μετέχουν σέ δραστηριότητες

τρίδα τήν έθνικήν, τηρούσαν έν μέσω αύτής τό Βυζάντιον, πρωτεύουσαν φυσικήν, 
όχυράν, σωτήριον, ώραίαν, ώφελιμοτάτην καί προς αύτούς καί τά λοιπά έθνη»· 
καί άκόμα: «ό Βόσπορος, συνέχων ... τήν Εύρωπαίαν καί τήν ’Ασιανήν 'Ελλάδα, 
γίνεται πρώτη καί κυρία λαβή τού όλου 'Ελληνικού. Ό κατέχων τό Βυζάντιον 
κατέχει τό 'Ελληνικόν» (Εύθύφρων [=Ίκέσιος Λάτρις], Πανελληνίς, 'Ερμούπολη 
1855, σ. ιγ', κη', λε'). Τήν διαχρονική περιπέτεια τών ιδεών αύτών παρουσιάζει 
συνοπτικά ό Π. Κιτρομηλίδης, Τό 'Ελληνικό κράτος ώς εθνικό κέντρο, άνάτυπο 
άπό τό βιβλίο Έλληνισμός-έλληνικότητα, Ιδεολογικοί καί βιωματικοί άξονες της νεο
ελληνικής κοινωνίας, ’Αθήνα 1983, σ. 143-164.

111. Σιγγιλιώδες γράμμα Γερμανού Δ', ’Ιούλιος αωμγ' (άναδημοσιεύει ό ’Από
στολος Μέξης, ό.π., σ. 27).
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πού έγγράφονται σέ όμοιότροπες προς του Οίκονόμου κατευθύνσεις. 
’Εκείνος, μαζί με τον Μισαήλ Άποστολίδη καί τον Κωνσταντίνο Τυ- 
πάλδο -ονόματα πού καί ποσοτικά υπερτερούν μέσα στό χειρόγραφο- θά 
αποτελόσουν, ώς σχήμα τριαδικό ή καί μεμονωμένοι, τούς συνειδητούς 
φορείς προσπαθειών όσων έκδηλώθηκαν στα πλαίσια τής εκκλησίας: είτε 
ώς κύριοι πρωταγωνιστές «στή λύση τού δράματος τής έλλαδικής αύτο- 
κεφαλίας»112, εϊτε ώς λόγιοι στρατευμένοι στήν ύπόθεση τής συγκρότη
σης θεολογικών σχολών στον έλλαδικό καί έξωελλαδικό χώρο, εϊτε ώς 
μαχητές πού άποδύθηκαν στον κατά τών έτεροδόξων αγώνα μέσα σ’ ένα 
διαρκώς σκληρυνόμενο συντηρητικό πνεύμα, Ιδιαίτερα οί δύο πρώτοι. Ή 
σχέση τών τριών μεταξύ τους μαρτυρεί στενή πνευματική συγγένεια όπως 
άλλωστε καί ό Γεδεών μάς παραδίδεν άναφερόμενος στόν πατριάρχη 
Κωνστάντιο Α', σημειώνει:

«Οί πρόκριτοι καί οί λογάδες τού Γένους κληρικοί καί λαϊκοί, κυ
ρίως δέ οί κατοικοΰντες εν Φαναρίω, καθ’ έβδομάδα, τουλάχιστον 
άπαξ, έπεσκέπτοντο αύτόν, μανθάνοντες καί πολλά περί τής άρχαίας 
ίστορίας καί τοπογραφίας τής Κωνσταντινουπόλεως, ένίοτε δέ αί 
παρά τώ Κωνσταντίνφ συναναστροφαί προσελάμβανον χαρακτήρα 
θεολογικοΰ ινστιτούτου ... προ ικανών ήδη έτών, ό μακαρίτης 
ιατρός ’Αθανάσιος Ήρώφιλος, άπελθών είς ’Αντιγόνου (νήσον) 
προς έπίσκεψιν τού άοιδίμου πατριάρχου έμακάρισεν έαυτόν, διότι 
εύρεν έν τή οικία τού Κωνσταντίου τετράδα θεηγόρων άνδρών, 
σύλλογον ιερόν έκ τών είς άκρον σοφίας έληλακότων, αύτόν δή τόν 
Κωνστάντιον, δύο όμωνύμως αύτφ τόν αοίδιμον Κωνσταντίνον μέ- 
γαν Οίκονόμον τόν εξ Οικονόμων, τόν είς τήν Θεολογικήν έν 
Χάλκη τού Γένους σχολήν πάνυ εύκλεώς έπί πολλά έτη διευθύναντα 
άρχιδιδάσκαλον σεβασμιώτατον Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνον Τυ- 
πάλδον, καί τόν τότε άρχιμανδρίτην, είτα μητροπολίτην ’Αθηνών 
Μισαήλ Άποστολίδην. Ή ιερά αΰτη τετράς, τά σεπτά ταΰτα τής τε 
θύραθεν καί τής έσω σοφίας δοχεία ήρξατο τότε θεηγορεϊν, είς τά 
βάθη τού άχανοΰς τής θεολογίας πελάγους είσδύοντες»113.

Πίσω άπό τά πρόσωπα αυτά διαπλέκονται πολλαπλές σχέσεις· ορισμέ
νες άπό αυτές έκτείνονται μέσα στό χρόνο διατηρώντας τό ιδιαίτερο βά

112. Για τή δράση τους, πολύ συνοπτικά, βλ. Γ. Μεταλληνός, Έλλαδικοΰ Αύτο- 
κεφάλου παραλειπόμενα, ’Αθήνα 1983, σ. 241 (Συμπεράσματα).

113. Μ. Γεδεών, Μνεία, ό.π., 1934, σ. 152, καί ό ϊδιος, Ιστορία, ό.π., 1939, σ. 
378-379.
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ρος τους - είναι οΐ σχέσεις δασκάλου προς μαθητή: ό Τανταλίδης υπήρξε 
μαθητής του Μισαήλ Άποστολίδη άλλα καί ό Άποστολίδης μαθητής 
τοϋ Οίκονόμου· ό Τανταλίδης, μέ τή σειρά του, οικοδιδάσκαλος στό γιο 
του Στέφανου Καραθεοδωρή άλλά καί μαθητής, ό ί'διος, τοϋ Καΐρη, συγ
χρόνως, όμως, «συνεργάτης άκάματος»114 τοϋ Οίκονόμου στον κατά των 
καϊριστών άγώνα. Οί περισσότερες είναι σχέσεις υπαλληλίας - όλων ώς 
προς τόν Οικονόμο- άλλά καί άλλες εμφανίζονται ώς Ισότιμες: ό Οίκονό
μος σέ ιδιόχειρη αφιέρωσή του προς τόν Τυπάλδο τόν άποκαλεϊ «πατέρα 
καί αδελφό ομόψυχο»115.

Στήν προσπάθειά μας νά ορίσουμε τό ιδεολογικό μήνυμα πού άποδε- 
σμεύει ή συναγωγή, θά βλέπαμε δυό άξονες άναγωγής τοϋ ύλικοϋ: ό ένας 
άναφέρεται στον άγώνα κατά τών ετεροδόξων - κείμενα πού ύπηρετοϋν 
τό σκοπό αύτό άμεσα, δηλαδή κείμενα μέ χροιά στηλιτευτική, ή, τά 
περισσότερα, παιδευτικής ύφής, πού άπό παράπλευρη κυκλοφορία θά 
φτάσουν στό στόχο.

Ό άλλος άξονας είναι εκείνος τοϋ «ρωσισμοϋ»116 - ό όρος επίκαιρα 
πλασμένος τό 1854: θά παρουσιαστεί σέ Κάποια χωρία πού ρητά δηλώ
νουν τήν προέλευσή τους, τήν ταυτότητά τους, μέσα στό άνθολόγιο, άλ
λά, πολύ περισσότερο, εντοπίζεται σέ ένα πνεΰμα πού διαπνέει ολόκληρο 
τό χειρόγραφο. Οί τίτλοι δεν καλύπτουν πάντα τό ακριβές περιεχόμενο’ 
τά κείμενα συλλέγονται ενόσω διαρκει ό κριμαϊκός πόλεμος καί ίσως 
αύτό υπαγορεύει τήν όλο καί άσφαλέστερη, γενικευτική παρουσίασή 
τους.

Ανάμεσα σέ όσους έβλεπαν τήν λύση τοϋ προβλήματος διαδοχής τοϋ 
όθωμανικοΰ κράτους στήν άνασύσταση μιας αυτοκρατορίας μέ ορθόδοξο 
ρώσο μονάρχη έπικεφαλής, άποψη πού κατεξοχήν εκπροσωπήθηκε άπό 
τόν Οικονόμο, θά μπορούσε νά ένταχθεΐ καί ό Τυπάλδος. Στή γραμμή

114. Ό Τανταλίδης στήν Ευαγγελική Σχολή ύπήρξε μαθητής τοϋ Καϊρη. Τό 
1840, άκολουθώντας τή γραμμή τοϋ Οικονόμου, στέλνει επιστολή στον παλαιό 
του δάσκαλο, καλώντας τον νά επιστρέφει στούς κόλπους τής όρθοδοξίας. Βλ. Μ. 
Παρανίκας, Βίος, ό.π., σ. 19, καί άναδημοσίευση τής επιστολής σ. 20-21.

115. Ό Οίκονόμος άφιερώνει στον Τυπάλδο τόν Α' τόμο τοϋ Περί τών θ' 'Ερ
μηνευτών έργου του τοϋ 1844: «Τφ Κωνσταντίνα) Τυπάλδψ ... πατρί καί άδελφφ 
όμοψύχω». Τήν πληροφορία δίνει ό Γ. Μεταλληνός, ο.π., ’Αθήνα 1983, σ. 196.

116. Γιά τή χρονολόγηση τοϋ όρου βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Ή ιδεολογική ύπο- 
δομή», 'Ελληνικός Ρωμαντισμός, ’Αθήνα 1983, σ. 403.
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αυτή κινήθηκε καί τήν έποχή πού ήγήθηκε του θεολογικοΰ φυτωρίου τής 
Χάλκης: όραματιστής μιας Ιδεολογίας τού γένους τήν έποχή πού εκείνη 
άρχίζει νά βρίσκεται σέ υποχώρηση, δηλαδή τή στιγμή πού οί νέες ιστο
ρικές συζεύξεις πού πραγματοποιούνται στον έλληνικό χώρο μέ τό πάν
τρεμα τών άρχαίων μέ τό χριστιανισμό άποκαθιστοΰν τήν ενότητα τού 
πολιτικά κατακερματισμένου έλληνισμοΰ, ό Τυπάλδος βρίσκεται προοδε
μένος σέ ένα σχήμα παλαιό, πράγμα πού διαφαίνεται καί μέσα στή συλ
λογή. ’Από τήν άλλη όμως πλευρά, φωτισμένος ύπέρμαχος τού θεσμού 
τών πανεπιστημίων117, έχοντας συλλάβει άπό πολύ νωρίς τόν οργανικό 
ρόλο πού είχε νά διαδραματίσει ό λόγιος μέσα στό κοινωνικό σύνολο118, 
μετέφερε στούς μαθητές του ενα πνεύμα άκμαΐο, πού άντιστρατευόταν τήν 
αντίληψη τής αύτάρκειας τού άνατολικού κόσμου· ή άναστροφή του μέ 
τήν εύρωπαϊκή πνευματική κληρονομιά, ή γλωσσομάθειά του, ϊσως-ϊσως 
καί τό κοραϊκό του παρελθόν, τόν διαφοροποιούσαν, τοποθετώντας τον 
στούς άντίποδες μιας Ιδεολογίας συντήρησης πού βρισκόταν έκεΐνα τά 
χρόνια σέ έξαρση στούς έκκλησιαστικούς κύκλους, καί πού δήλωνε γενι
κότερες τροπές.

Αυτός περίπου είναι ό κόσμος πού άντανακλάται μέσα στό έγκόλπιο 
τού Φίλιππου Αριστόβουλου. Συντίθεται άπό στοιχεία άρχαϊκά, όπως 
άποτυπώνονται στό χειρόγραφο, άλλά, παράλληλα, ευαισθητοποιεί τόν 
φορέα του σέ ποιότητες, παρέχοντας έτσι τό ένδόσιμο γιά τήν υπέρβασή 
του: ό ’Αριστόβουλος, έγκρατής μιας υψηλού έπιπέδου θεολογικής παι
δείας, πού δέν άπέκλειε τήν θύραθεν γνώση -δείκτης αύτής τής συνύπαρ
ξης είναι τό άνθολόγιο- βιώνει τίς ιστορικές διχοτομίες τείνοντας νά 
ισορροπήσει τήν άντινομία τους. Δέν άνήκε στή χορεία έκείνων πού 
καλλιέργησαν συνολικές άντιπαραθέσεις μέ τήν κοινωνία τους· έκεΐ όπου 
ή έποχή του καινοτομοΰσε, προτείνοντας συγκερασμούς, έκεινος τούς 
αποδέχτηκε - στάση πού εύγλωττα εικονογραφείται μέ τήν πράξη όνομα- 
τοδοσίας. Βαφτίζει τά παιδιά του έπιλέγοντας ονόματα χριστιανικά, τής 
ορθόδοξης παράδοσης, γιά τά αγόρια καί ονόματα παγανιστικά, παρμένα

117. «Τά νέα πανεπιστήμια, πού δέν έγνώριζαν οί πρόγονοί μας, εδωκαν καί 
δίδουν τών έλευθέρων βασιλείων όλα τά μέσα, μέ τά όποια στερεώνεται ή άληθινή 
δύναμη ενός έθνους, προχωρούν οί τέχνες κι άποκτιέτ’ ό εθνικός πλούτος· καί 
κάθε φρόνιμος παρατηρητής δέν ήθελ’ άρνηθεΐ ποτέ πώς αύτά κρατούνε τέτοια 
θέση στήν Ιστορία τού κόσμου, πού θέλει θεωρείται πάντα ή ύπαρξή τους σημάδι 
ευτυχίας ενός λαού, καθώς έξ έναντίας ή άνυπαρξία τους σημάδι δυστυχίας» 
(Ιστορία τής Ίόνιας ’Ακαδημίας, ό.π., σ. 116).

118. Βλ. τήν είσαγωγή τού Σπ. Άσδραχά στήν 'Ιστορία, ό.π., σ. λε' άλλά καί 
κστ'.

237



ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟ Y ΛΟΥ

άπό τήν έλληνική μυθολογία, γιά τα κορίτσια: ίδεώδης άπάντηση στην 
ίστορική διελκυστίνδα, διάθεση γιά ισοζύγια άλλά καί, όπως καί νά ’ναι, 
Ιδεολογικά το προβάδισμα γέρνει πρός τήν πλευρά τής άρρενογονίας, δη
λαδή τοΰ χριστιανισμού- κι άλλωστε, πάει καιρός πού τό ρεύμα τού δια
φωτισμού, πού έπανέφερε τά άρχαΐα ονόματα, εχει άρχίσει τήν άντί- 
στροφή του μέτρηση. Στά σημεία όμως πού ή άποκόλληση άπό κάποια 
παραδοσιακά σχήματα άφηνε πιά περιθώρια καί γιά άτομικές λύσεις καί 
έπιλογές όπως ήταν ή διαδικασία αύτονόμησης τοΰ διδασκαλικού επαγ
γέλματος άπό έκεΐνο τοΰ ιερωμένου, δέν δίστασε νά έπιχειρήσει τομές: 
«Πραγματικός δόκιμος»"9 ίεροκήρυκας όταν τό είδος σπάνιζε, όπως βε
βαιώνει ό Γεδεών, θά παραβεί τούς κανόνες πού διέπουν τή σχέση τών 
Ιεροσπουδαστών μέ τή θεολογική σχολή, άρνούμενος νά ακολουθήσει τό 
Ιερατικό στάδιο γιά τό όποίο προοριζόταν, υιοθετώντας όμως τήν Ιερα
τική περιβολή σαράντα χρόνια, διδάσκοντας «είς έν μέρος ετη πολλά»119 120. 
Φεύγοντας άπό τή Χάλκη, γράφει στήν τελευταία του επιστολή: «Επειδή 
τό πράγμα τούτο άποβλέπει μόνην τήν έμήν ευτυχίαν ή δυστυχίαν καί 
ταύτην καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής ζωής μου, εάν μοι χαρίσει ό Θεός 
ζωήν, ούδείς εχει τό δικαίωμα, ού μόνον φίλος άλλά, τολμώ είπεΐν ούδ’ 
αυτή ή προσφιλεστάτη μου μήτηρ έπιβαλεΐν μοι τό έαυτοΰ θέλημα. ’Άλ
λως καταστρέφεται τό τιμαλφέστερον τοΰ Παναγάθου Θεού δώρον, ή 
ελευθερία»121.

Οί βουλές του διαμορφώνονται τότε, στή Χάλκη, καί γιά τό υπόλοιπο 
τής ζωής του δέν θά άνατραποΰν. Τέσσερις, σχεδόν, δεκαετίες άργότερα, 
στήν διαθήκη του, κληροδοτώντας λιγοστά βιβλία άπό τή βιβλιοθήκη 
του στή σχολή τοΰ Νέβσεχιρ, άνάμεσα στούς τίτλους θά μνημονευτούν 
καί τά βοηθήματά του τής Συλλογής: ό Ζοιρνικάβιος, τά σλαβονικά τοΰ 
Τυπάλδου - ίσως έτσι νά συντελεΐται ή άποκατάσταση μιας συνέχειας122,

119. Μ. Γεδεών, Μνεία, δ.π., 141.
120. Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα, δ.π., 102.
121. Επιστολή 115, προς τόν Κωνσταντίνο Φερτεκλί όγλοϋ, στή Νεάπολη, 29 

’Απριλίου 1856.
122. Ή διαθήκη του, κατατεθειμένη καί αύτή στο Κέντρο Μικρασιατικών 

Σπουδών, φέρει τή χρονολογία Ιούνιος 1894 (Έγγραφα, Καππαδοκία, Περιφ. 
Νεάπολης, άρ. 121). Γιά τήν πολύχρονη παραμονή τών συγκεκριμένων έργων 
στήν άτομική του βιβλιοθήκη θά λέγαμε πώς υπολανθάνει μιά σημασιολογικά 
φορτισμένη σχέση του μέ αύτά, μέ τά έργα ή καί μέ τά πρόσωπα: σύμφωνα μέ τόν 
Κανονισμό τοΰ 1845, οί μαθητές πού διακρίνονται παίρνουν ώς βραβείο άπό τά 
χέρια του ίδιου τοΰ σχολάρχη -δηλαδή τοΰ Τυπάλδου- ένα βιβλίο. Ό συσχετι
σμός έδώ δέν θά ήταν, πιστεύω, άτοπος.
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ή ενοποίηση. Ή χειρονομία μπορεί νά έκληφθεΐ στή συναισθηματική της 
διάσταση -μπροστά στο φάσμα του θανάτου τό «rosebud», ή έπιστροφή 
σέ μιάν απόμακρη νεότητα, στά χρόνια πού άρτιώθηκε πνευματικά- αλλά 
παράλληλα μπορεί νά σημαίνει ότι οί ίδιες οί δομές τής κοινωνίας πού 
τόν έξέθρεψε έμειναν άνάλλαχτες ή, πιό σωστά, πώς οί άδράνειες του 
χώρου μέσα στον όποιο διέγραψε τήν καμπύλη τής ζωής του στάθηκαν 
ισχυρότερες άπό τίς όποιες μεταβολές: ό ’Αριστόβουλος όρισε γιά τόν 
έαυτό του τό ρόλο του δασκάλου, γιά νά συμπορευθεΐ στήν έκστρατεία 
φωτισμού τών χριστιανών τής ’Ανατολής· μέ αυτόν τόν τρόπο μεταβίβαζε 
τήν άρχική περιουσία του, άποτύπωνε στούς μαθητές του τά σημάδια 
έκεΐνα μέ τά όποια ό ίδιος είχε γιά πάντα σφραγιστεί στά χρόνια τής 
Χάλκης.

’Απρίλιος 1984 - ’Ιανουάριος 1986 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Συμβαίνει τούτο τό παράδοξο: στο ποσοστό πού ένστερνιζόμαστε καί άφομοι- 
ώνουμε κάποιες Ιδέες τών άλλων, όσο αποδεχόμαστε τίς ερμηνευτικές γραμμές 
πού έμπερικλείονται στά γραφτά τους, τόσο ή σήμανση, δήλωση τής οφειλής μας, 
τών δανείων, υπό τύπον παραπομπής, άποβαίνει άκατόρθωτη - πολλές φορές μά
λιστα, οί όροι παρουσιάζονται άντιστρόφως ανάλογοι. Κι αυτό γιατί ή άντληση 
δέν είναι μία, κατ’ άποκοπήν, καί ή εισροή τών ίδεών δέν είναι προσμετρήσιμη 
άφού κυλάει στά ρεύματα τής σκέψης μας καί στά διάκενα τών κειμένων μας.

Τό άρθρο αυτό στηρίχθηκε στις μελέτες τού Κ. Θ. Δημαρά πού έστιάζονται 
στόν δέκατο όγδοο καί δέκατο ένατο αιώνα· ή συναγωγή τών δημοσιευμάτων του 
γιά τόν Διαφωτισμό καί τόν Ρομαντισμό υπήρξαν γιά μένα τό μέγα αγκωνάρι. 
Όμως, τούτη ή δουλειά πολλά χρωστάει όχι μόνον στά έργα μά καί στήν προσω
πική παρουσία καί γενναιοδωρία τού ίδιου τού Κωνσταντίνου Δημαρά άλλά καί 
τού Φίλιππου Ήλιού - πού στάθηκαν κοντά μου. ’Ακόμα, όφείλει πολλά στήν 
ίστορική οξυδέρκεια καί συνολική εύαισθησία τού Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη 
πού διάβασε τό κείμενο στήν τελική του μορφή προτείνοντας βελτιώσεις. Τέλος, 
τό μεγάλο ευχαριστώ πού θά έλεγα στόν Άλέξη Πολίτη, άπό τή στιγμή πού δια
τυπώνεται, ηχεί συμβατικά: σίγουρα πάει μακριά καί πέρα άπό μιά συνήθεια άν- 
ταλλαγής ονομάτων καί πραγμάτων πού πάντως, άκόμα καί άπό μόνη της, στά
θηκε άπελευθερωτική.
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