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ΜΙΑ ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΗ ΕΝΤΥΠΗ ΠΗΓΗ (1715-1718) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ((ΑΡΧΟΝΤΑ» ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΠΑΝΔΟΥΝΗ 

Ι 

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΘΑΣ επισήμανε πρώτος, στα τέλη του 19ου αιώνα, 

πώς σε ενα έντυπο, πού είχε εκδοθεί στην Κολωνία και ήταν γραμμένο 

στα γαλλικά, αναφερόταν Ινας «άρχοντας» πού ονομαζόταν Διονύσιος Σπαν-

δούνης, πρόσωπο το όποιο φερόταν να έχει οργανική σχέση με κάποιο αθω

νικό μοναστήρι. Στό έντυπο δεν σημειωνόταν το έτος πού εκδόθηκε* άλλα ό 

Σάθας τό χρονολόγησε ((στα πρώτα χρόνια του 17ου αιώνα».1 

'Από τον Σάθα αντλώντας τή σχετική πληροφορία, ό Emile Légrand 
κατέγραψε τό έντυπο, από τό αντίτυπο μάλιστα πού είχε υποδείξει ό Σά

θας, στην ((Ελληνική Βιβλιογραφία» του με τα ακόλουθα: 

RELATION Ι VERITABLE Ι Des cruautés faites dans le I Monastère 
du Mont Saint I Athos du Reverendissi- I me Seigneur DENYS I 
SPANDON, Prince I Grec, par les Turcs, ces I cruels Ennemis du 
Chri- I stianisme. I ET UNE PETITE I DESCRIPTION I des Miracles 
qui y sont arrivez. I A COLOGNE, I Chez GUILLEAUME MET-
TERNICK I Avec Permission des Supérieurs. 

Παράλληλα σημείωσε πώς πρόκειται για έντυπο in-8o, πού περιέχει 15 σε

λίδες, και πώς ενα αντίτυπο του σώζεται στή Βενετία, στή Μαρκιανή Βι

βλιοθήκη με τόν ταξινομικό αριθμό Misceli. 2435. no 5.2 Τό έντυπο, όπως 

είπαμε, δεν έφερε χρονολογία και ό Légrand, ακολουθώντας και στό σημείο 

αυτό τόν Σάθα, δέχεται ότι ανήκει στον 17ο αιώνα. 

Για τό περιεχόμενο του βιβλίου γνωρίζαμε όσα ό Σάθας είχε γράψει τό 

1890 και όσα είχε προσθέσει ό Légrand τό 1895. Σύμφωνα με τόν Σάθα, «dans 

cet opuscule le prince Denis Spandounis raconte qu'étant supérieur du 

1. C. N. Sathas, Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen âge, 

τ. 9, Παρίσι 1890, σ. xxx. 

2. E. Légrand, Bibliographie hellénique, XVIIème 5., τ. 3, Παρίσι, 1895, άρ. 698, 

σ. 81-82 [= Θ. Παπαδόπουλος, Έλλψική βιβλιογραφία (1466 ci.-1800), τ. 1: 'Αλφαβη

τική και χρονολογική ανακατάταξη 'Αθήνα 1984, άρ. 5335, σ. 402]. 
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couvent de l'Assomption au Mont-Athos, il fut attaqué par les Turcs, sans en 
donner la raison, et que son couvent ayant été dévalisé, il prit le chemin de 
Vienne. Il y obtint une lettre circulaire de l'empereur qui permettait excepti
onnellement à ce mystérieux personnage d'ouvrir une quête parmi les chré
tiens dans le but de reconstituer son trésor enlevé par les Turcs». Σε αυτά ό 

Légrand προσέθεσε: «On lit, en tête de ce petit livre, une épitre dedicatoire 
du baron François-Antoine de Betti au baron de Karg Bebenbourg, premier 
ministre et grand chancelier de l'Electeur de Cologne. Cet opuscule semble 
avoir été rédigé par le susdit baron de Betti, sur des renseignements fournis 
soit par DENYS SPANDON lui-même, soit par quelque autre moine du mont 
Athos». 

Αύτη είναι, δσο γνωρίζω, ή βιβλιογραφία για το έντυπο και το περιε

χόμενο του. Μια νέα ωστόσο ανάγνωση του πού επιχείρησα μου δίνει τη δυ

νατότητα α) να προτείνω μια νέα χρονολόγηση της έκδοσης, στο διάστημα 

1715-1718, ενα δηλαδή αιώνα αργότερα άπό τη χρονολόγηση τών Σάθα και 

Légrand, και β) να εντοπίσω πώς ή αναφερόμενη αθωνική μονή είναι ή Ιβή

ρων. Με βάση τα νέα αυτά στοιχεία μπορούμε να ελέγξουμε τήν ακρίβεια 

τών πληροφοριών πού δίνει για γεγονότα πού επικαλείται και ισχυρίζεται 

δτι συνέβησαν. Στο πλαίσιο αυτής τής νέας χρονολόγησης τίθεται και το 

θέμα του «άρχοντα» Διονυσίου Σπανδούνη. 

II 

,ΧΑς αρχίσουμε τήν ερευνά μας με τα στοιχεία εκείνα πού μας ò^youv σε 

μια νέα χρονολόγηση του εντύπου. Ό παραλήπτης τής αναφοράς, ό βαρόνος 

Karg de Bebenbourg, ήταν πρωθυπουργός και άρχιγραμματέας του Εκλέ

κτορα τής Κολωνίας, άλλα ήταν και ηγούμενος τής μονής Mont Saint 

Michel, ενός κάστρου πάνω σ' έναν ομώνυμο βράχο στις νορμανδικές ακτές. 

Το πρόσωπο αυτό πέθανε το 1719.3 Αυτό είναι τό πρώτο στοιχείο πού μας 

απομακρύνει, κατά έναν αιώνα, από τή χρονολόγηση του εντύπου πού είναι 

αποδεκτή ως σήμερα. 

'Ένα δεύτερο στοιχείο είναι τό πρόσωπο πού συνέταξε τήν αναφορά ή, 

3. P. Larousse, Dictionnaire universel du XIXe siècle, Παρίσι χ.χ., τ. 9, σ. 1164. 
Βλ. και τα βιογραφικά στοιχεία πού παρατίθενται στην εισαγωγή τής έκδοσης τής αλλη
λογραφίας του με τον καρδινάλιο Paolucci: L. Jadin (εκδ.), L'Europe du début du 18ème 
siècle. Correspondance du Baron Karg de Bebenbourg avec le Cardinal Paolucci, τ. 1 
(1700-1711), τ. 2 (1712-1719), Ρώμη 1968. 
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κατά τον Légrand, εκείνος πού έδωσε τις σχετικές πληροφορίες στον συνά-

κτη. Πρόκειται για τον (('Έλληνα άρχοντα»,4 όπως αναφέρει το γαλλικό 

κείμενο, Διονύσιο Σπαντούνη. Μέσα στο κείμενο αναφέρεται δτι το πρόσω

πο αυτό άνηκε στη γνωστή μακεδόνικη αρχοντική οικογένεια τών Σπαν-

τούνηδων (il est de Naissance Prince de Macédoine de la Maison de 
SPANDOISÎ) και δτι ήταν αρχιμανδρίτης5 ενός αγιορείτικου μοναστηριού (ce 

seigneur Reverendissime est un Archi-Abbé de sept Monastères de l'Ordre 
de Saint Basile du Mont Saint Athos en Grece proche de Thessalie). Για 

τό συγκεκριμένο πρόσωπο, πού Οπως φαίνεται άπό τό κείμενο δεν θα πρέ

πει να ήταν τυχαίο, διαθέτουμε μόνο άλλη μία μνεία. Τό 1709 εκδίδεται στή 

Βενετία άπό τον ιερέα Ιωάννη Άβράμιο ενα φυλλάδιο με τόν τίτλο (('Απαν

θίσματα ποιητικά», τό οποίο αφιερώνεται στον ηγεμόνα της Βλαχίας Κων

σταντίνο Brancoveânu.6 Πρόκειται για μια συλλογή επιγραμμάτων στην 

ελληνική και τή λατινική γλώσσα με τήν ευκαιρία της αναγόρευσης τού 

γνωστού λογίου Γεώργιου Υπόμενα Τραπεζούντιου σε ιατροφιλόσοφο άπό 

τό πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Λίγα άπό αυτά τα επιγράμματα αναφέρον

ται στον Βλάχο ηγεμόνα και τα περισσότερα στον Γεώργιο Ύπομενά.7 Με 

τήν υπογραφή «Διονύσιος ιερομόναχος ό Σπαντωνής» σώζονται δύο επι

γράμματα προς τόν Ύπομενά στο παραπάνω τεύχος, ενα στην ελληνική και 

ενα στή λατινική γλώσσα.8 Άπό αυτή τήν πληροφορία, συνεπώς, μαθαίνου-

4. Τό γαλλικό κείμενο χρησιμοποιεί τή λέξη «prince». Προτιμήσαμε να τή μετα

φράσουμε ώς «άρχων», με τό σκεπτικό δτι, δεν υπήρχαν ((πρίγκιπες» στην υπό οθωμα

νική κυριαρχία Μακεδονία. 'Αντίθετα, οι κατέχοντες κάποια υψηλή κοινωνική θέση στον 

χριστιανικό πληθυσμό αναφέρονται στις ελληνικές πηγές της εποχής ώς ((άρχοντες». 

5. Προτιμήσαμε τή μετάφραση «αρχιμανδρίτης», αφενός διότι χρησιμοποιείται 

στή συνέχεια άλλη λέξη για τό «ηγούμενος» (Prieur) και αφετέρου διότι οι δροι είχαν 

διαφορετικό σημαινόμενο από τό σημερινό. 'Ένας ηγούμενος δεν ήταν κάτι τό εξαιρετικό 

ή σπάνιο στά αγιορείτικα μοναστήρια τής οθωμανικής περιόδου. 'Αντίθετα, ό ((αρχιμαν

δρίτης» διέθετε έναν τίτλο πού τόν ξεχώριζε άπό τή συνήθη ιεραρχία τής μονής και τόν 

τοποθετούσε σε μια προνομιακή θέση. 

6. Ε. Légrand, Bibliographie hellénique, XVIIIème 5., τ. 1, Παρίσι 1918, άρ. 

51,σ.67. 

7. Για τον Γεώργιο Ύπομενά Τραπεζούντιο βλ. Άθ. Καραθανάσης, Οι Έλληνες 

λόγιοι στη Βλαχία (1670-1714). Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής πνευματικής κίνη

σης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες κατά την προφαναριώτικη περίοδο, Θεσσαλονίκη 

1982, σ. 201-204. 

8. Τά περιεχόμενα του φυλλαδίου υπάρχουν στο άρθρο του Κ. Σάθα, «Νεοελλη

νικής φιλολογίας και ιστορίας ανάμικτα», Πανδώρα, τ. 19, τχ 449 (1.12.1868), 321-326. 

Τα δύο επιγράμματα του Διονυσίου εκδίδει και ό Ν. Κατραμής, Φιλολογικά ανάλεκτα 
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με οτι στις αρχές του 18ου αιώνα ό Διονύσιος Σπαντούνης ήταν σε ώριμη 

ηλικία (ιερομόναχος) και οτι επρόκειτο για λόγιο πρόσωπο, συνάδελφο ή 

έστω φίλο του Γεωργίου Υπόμενα. 'Έχουμε, συνεπώς, δύο χρονικά termi

na για να τοποθετήσουμε τήν έκδοση του κειμένου μας σαφώς στις αρχές 

του 18ου αιώνα. 

Το τρίτο δμως στοιχείο είναι εκείνο πού μας δίνει ενα πιο συγκεκριμέ

νο χρονικό στίγμα. Το κείμενο μας λέει δτι το μοναστήρι, στο όποιο προ'ί-

στατο ό Διονύσιος Σπαντούνης, περιέθαλψε χριστιανούς φυγάδες άπό τήν 

Πελοπόννησο. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν διαφύγει κυνηγημένοι για να μήν 

αιχμαλωτιστούν άπο τους Τούρκους κατά τον τελευταίο βενετοτουρκικό 

πόλεμο, ό οποΧος ακόμη —κατά τον συντάκτη του εντύπου— μαινόταν (la 

présente guerre survenue en Morée entre les Turcs &L· les Vénitiens, 
lesquels habitans Chrétiens dudit Pais de Morée ont étés par les Barbares 
parties taillés en pieces, Sc en grande quantité faits esclaves, Se parties se 
sont sauvés par la fuite, entr'autres il y en a eu deux cens &C vingt qui se 
sont venus refigier dans le Monastère du susdit Reverendissime Archi-
Abbé). Είναι σαφές και σε συνδυασμό μέ τα άλλα δύο χρονικά σημεία δτι 

πρόκειται για τόν τελευταίο βενετοτουρκικό πόλεμο του 1714-1718 πού 

είχε, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα τήν ανακατάληψη της Πελοποννήσου 

άπό τους 'Οθωμανούς. Μέ 8ε8ομενο δτι ή Πελοπόννησος άνακαταλήφθηκε 

το 1715 και δτι ό πόλεμος δεν είχε τελειώσει, υποθέτουμε δτι ή αναφορά 

συντάχθηκε μεταξύ 1715-1718, χρονική περίοδος πού συμφωνεί και μέ τά 

άλλα δύο χρονικά σημεία πού θέσαμε: ό Karg de Bebenbourg ήταν ακόμη 

ζωντανός και ό Διονύσιος Σπαντούνης δέν απείχε πολύ χρονικά άπό τήν 

εποχή πού είχε συντάξει τά επιγράμματα του για τόν Γ. Ύπομενά. 

*Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο ζητούμενο: για ποια αγιορείτικη μονή 

πρόκειται; 

Παρόλο πού στην αρχή τό κείμενο παρουσιάζει τόν Σπαντούνη να δια

μένει στό πρώτο —ιεραρχικά υποθέτουμε— μοναστήρι της χερσονήσου 

(demeure dans le premier Monastère dédié à l'Assomption de la tres-Sainte 
Vierge), μια πληροφορία πού συσκοτίζει τόν σημερινό αναγνώστη, ό οποίος 

γνωρίζει δτι ή μονή της Μεγίστης Λαύρας είναι και ήταν στό παρελθόν τό 

Ζακύνθου, Ζάκυνθος 1880, σ. 130-131. Ό Κατραμής συγχέει σαφώς τον Διονύσιο μέ τον 

'Αντώνιο Σπανδωνή. Δέν είμαστε σέ θέση να γνωρίζουμε αν αληθεύει ή πληροφορία του 

δτι δίδαξε στη σχολή της Ζακύνθου. 
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πρώτο ιεραρχικά μοναστήρι στον "Αθω* ωστόσο, το δτι στη μονή αυτή 

τιμάται ή Κοίμηση της Θεοτόκου, μας απομακρύνει άπό τήν περίπτωση να 

είναι ή Λαύρα το μνημονευόμενο μοναστήρι. Το ισχυρότερο, δμως, στοιχείο 

είναι ή αφήγηση για τήν ιστορία της μονής πού καταλαμβάνει το δεύτερο 

μέρος του κειμένου. Σ' αυτήν, πέρα άπό άλλα ιστορικά στοιχεία (Le Fon

dateur de ce Monastère a été Saint EPTIMION), γίνεται σαφής μνεία στή 

γνωστή διήγηση της θαυμαστής ευρέσεως της εικόνας της Παναγίας Πορ-

ταίτισσας, πού ανήκει στή μονή Ιβήρων (... ce Monastère ... contenant 
vingt-quatre Chapelles, entre lesquelles il y en a une hors la porte de 
1 Eglise dédiée à la Mere de Dieu qui éclate par des continuels Miracles 
que 1 on y voit. Cette Image si miraculeuse qui aujourd'hui repose sur 
Γ Autel de cette Chapelle en grande veneration, a été portée dans ce lieu de 
cette maniere)? Τό ίδιο μοναστήρι τιμάται στην Κοίμηση τής Θεοτόκου. 

'Ώστε δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τήν ταύτιση του λεγόμενου «πρώ

του μοναστηριού» με τή μονή Ιβήρων. 

Παραμένει ωστόσο ή απορία, γιατί ή μονή 'Ιβήρων θεωρείται ώς τό 

πρώτο μοναστήρι του "Αθω. Δεν άρκεΐ, ασφαλώς, ή ερμηνεία δτι ό συντά

κτης τής αναφοράς ήθελε να εντυπωσιάσει τον Γερμανό ιερωμένο, γράφον

τας δτι ό «ήρωας» του γεγονότος προερχόταν άπό τό πρώτο μοναστήρι 

τής αθωνικής χερσονήσου. Ή πιό πιθανή απάντηση, κατά τή γνώμη μας, 

ακολουθεί τόν έξης συλλογισμό: Μέσα στό κείμενο αναφέρεται δτι ή μονή 

πλήρωνε ετησίως στό οθωμανικό κράτος φόρο εξι χιλιάδες χρυσά δουκάτα 

(le Tribut dont ils sont obligez envers le Grand Turc, qui consiste tant en 

temps de paix, qu'en temps de guerre, annuellement en la somme de six-

mille ducats d or) ή περίπου δεκαοκτώ χιλιάδες γρόσια.10 Τό ποσό αυτό 

γνωρίζουμε άπό άλλες πηγές τής περιόδου δτι ήταν πράγματι ό ετήσιος φό

ρος, άλλα δλης τής αθωνικής χερσονήσου.11 Είναι, επίσης, γνωστό δτι κατά 

9. 'Από τήν πλούσια βιβλιογραφία για τή διήγηση τής εικόνας τής Πορταίτισσας 

βλ. τήν πρόσφατη εργασία του Κ. Chryssochoidis, «The Portaitissa Icon at Iveron 

Monastery and the Cult of the Virgin in Mount Athos», στο M. Vassilaki (έπιμ.), 

Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium, Aldershot 

2004 (υπό εκτύπωση), στην οποία υποστηρίζεται ή άποψη δτι ή ελληνική εκδοχή τής 

διήγησης για τήν εικόνα δημιουργήθηκε στο "Αγιο "Ορος και χρονολογείται στις αρχές 

του 16ου αιώνα. 

10. Ευτυχία Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Ή κυκλοφορία 

των νομισμάτων στον ελληνικό χώρο, 15ος-19ος αί.Ί 'Αθήνα 1996, σ. 241-242. 

H . A . Fotic, Sveta Gora i Hilandar u osmanskom carstvu XV-XVII vek, Βελιγρά-
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τα τέλη του 17ου αιώνα ή μονή Ιβήρων ήταν μία από τις πλουσιότερες της 

αθωνικής χερσονήσου και διάνυε περίοδο ακμής (οικονομικής και πνευμα

τικής).12 Υποθέτουμε, συνεπώς, δτι ή μονή Ιβήρων εκείνη τήν περίοδο είχε 

αναλάβει τήν πληρωμή του ετήσιου φόρου για δλη τήν αθωνική χερσόνησο, 

γι' αυτό και το κείμενο αναφέρει τον συνολικό φόρο ώς φόρο τής μονής. Ή 

πρακτική αυτή φαίνεται δτι δεν ήταν σπάνια κατά τήν οθωμανική περίοδο 

και εξυπηρετούσε, μεταξύ άλλων, τα αδύνατα οικονομικά μοναστήρια.13 

'νΑν τα παραπάνω στοιχεία πείθουν πώς το έντυπο πρέπει νά εκδόθηκε στή 

δεύτερη δεκαετία του 18ου αιώνα και πώς το αθωνικό μοναστήρι πού ανα

φέρεται είναι ή μονή 'Ιβήρων, υπάρχουν ακόμη αρκετά στοιχεία πού δεν 

μπόρεσαν νά διευκρινιστούν. Καταγράφω μερικά άπό αυτά. 

1. ινΑν πράγματι συνέβησαν τόσες καταστροφές στο μοναστήρι άπό τήν 

((επίσκεψη» τών 'Οθωμανών, δπως υποστηρίζει τό κείμενο μας (lequel [les 

Turcs] après avoir reçu cet argent ne laissa pas de faire ouvrir les portes avec 
impétuosité ÒC faire piller 1 Eglise, ses Chapelles, ÒC le Monastère, se saisis
sant de tous les Vases Sacrés aussi-bien que de tous les Ornemens, le tout 
consistant à plus d'un million, η ayant laissé que les quatre murailles), τότε 

γιατί απουσιάζει οποιαδήποτε μνεία του γεγονότος στις ίβηρίτικες πηγές;14 

2. Γιατί οι Πελοποννήσιοι βρήκαν καταφύγιο στον μακρινό "Αθω, τή 

στιγμή πού ξέρουμε —άλλα και αυτό είναι τό λογικό— δτι οι φυγάδες του 

βενετοτουρκικοϋ πολέμου κατέφυγαν κατά μαζικό τρόπο στα βενετικά 

Επτάνησα;15 

3. Γιατί ό αγιορείτης μοναχός άνέτρεξε σε μια τόσο μακρινή πόλη για 

νά ζητήσει χρήματα; 

Υπάρχουν ωστόσο κάποια στοιχεία πού, χωρίς νά δίνουν τελικές απαν

τήσεις, μπορούν νά βοηθήσουν στή επίλυση τών εύλογων αυτών αποριών. 

δι 2000, σ. 63-78* Φ. Κοτζαγεώργης, Ή αθωνική μονή 'Αγίου Παύλου κατά την οθωμα

νική περίοδο, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 43-47. 

12. Χ. Γάσπαρης, 'Αρχείο Πρωτάτου, 'Αθήνα 1991 ['Αθωνικά Σύμμεικτα 2], σ. 12 

(αρ. 22), σ. 18 (αρ. 37)* βλ. και Κρ. Χρυσοχοΐδης, Προσκυνητάριο της μονής Ιβήρων 

(υπό εκτύπωση). 

13. Βλ. για ανάλογα παραδείγματα: Φ. Κοτζαγεώργης, Ή αθωνική μονή Αγίου 

Παύλου, δ.π., σ. 48. 

14. ΙΥ αύτη τή σιωπή μέ ενημέρωσε προφορικά ό κ. Κρίτων Χρυσοχοίδης, ό όποιος 

μελετά το μεταβυζαντινό αρχείο τής 'Ιβήρων. Τον ευχαριστώ και από αυτή τή θέση. 

15. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 4, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 79. 
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Μια ανέκδοτη ίβηρίτικη άπανταχούσα σε καραμανλίδικη γραφή, χρο

νολογημένη το 1717,16 μπορεί να σχετίζεται με τα γεγονότα πού περιγρά

φονται στο έντυπο πού μας ενδιαφέρει και να προσφέρει την πολλαπλή τεκ

μηρίωση πού ζητούμε. Στο ερώτημα γιατί οι Πελοποννήσιοι βρήκαν κατα

φύγιο στον "Αθω, γνωρίζουμε άπό το κείμενο πώς τους μετέφεραν γαλλικά 

και μαλτέζικα πλοία, χώρες με τις όποιες οι 'Αγιορείτες είχαν αναπτύξει 

άπό παλιά εμπορικές σχέσεις. Απομένει ή πλήρης αιτιολόγηση τής πράξης. 

Τέλος για τήν αποδημία του 'Αγιορείτη σε μακρινή χώρα, μια ερμηνεία 

μπορεί να είναι ή στενή σχέση πού είχε αναπτύξει ή μονή Ιβήρων με τις 

γερμανικές χώρες κατά το πρώτο μισό του 18ου αιώνα.17 

'Όσον άφορα τό κεντρικό πρόσωπο του κειμένου, τον Διονύσιο Σπανδού-

νη, μια αγιορείτικη πηγή, πού πρόσφατα εκδόθηκε, μας βοηθά να αποκατα

στήσουμε έναν ακόμα κρίκο στην οικογενειακή του αλυσίδα. Ή βυζαντινή 

οικογένεια Σπανδούνη, πού ή παρουσία της στή Θεσσαλονίκη εντοπίζεται στό 

δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, διατηρεί στην ίδια πόλη εκπρόσωπο της στις 

αρχές του 17ου αιώνα, όπως καί έναν αιώνα αργότερα. Καί άπό τα τρία αύτα 

παραδείγματα αναδεικνύεται ό «αρχοντικός» χαρακτήρας τής οικογένειας.18 

Δεν πρέπει, τέλος, να λησμονούμε πώς τό κείμενο πού δημοσιεύτηκε 

γαλλικά στην Κολωνία μοιάζει με τό κείμενο μιας άπανταχούσας,19 ενός 

16. Κ. Διαμαντής, «Θρακικά έγγραφα καί χειρόγραφα υπάρχοντα εις τα Γενικά 

'Αρχεία του Κράτους», Αρχείο Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 33 

(1967), 97. 

17. Το πιο ενδιαφέρον παράδειγμα είναι ή περίπτωση του Θεόκλητου Πολυείδη" 

βλ. Εύλ. Κουρίλας, «Θεόκλητος ό Πολυείδης καί το λεύκωμα αύτοΰ εν Γερμανία (εξ 

ανεκδότου κωδικός). Ό φιλελληνισμός των Γερμανών», Θρακικά 3 (1932), 85-149* 4 

(1933), 129-199· 5 (1934), 68-162. 

18. Τό μόνο ως τώρα γνωστό καί επιφανές μέλος τής οικογένειας στή Θεσσαλονίκη 

ήταν ό Αουκάς Σπανδούνης, για τον οποίο, άλλα καί για άλλα μέλη τής οικογένειας στην 

Κωνσταντινούπολη καί τή Βενετία, βλ. τή μελέτη του Χ. Μπούρα, «Το επιτύμβιο του 

Λουκά Σπαντούνη στή Βασιλική του 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης», 'Επιστημονική 

'Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής 6/1 (1974), 1-63. Ή πρόσφατα εκδοθείσα πηγή 

βρίσκεται στο Ν. Παπαδημητρίου-Δούκας, «Νέες πηγές τής ιστορίας του 'Αγίου 

'Όρους. Μέρος Β' (17ος αι.). 'Από τό αρχείο τής Τ. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου», Γρη-

γόριος ό Παλαμάς 86, τχ 797 (Μάρτιος-'Απρίλιος 2003), 260-261. 

19. Για άπανταχουσες τών αθωνικών μονών βλ. Α. Fotic, «Najpoznatiji Hilan-

darski Ferman», Hikndarski Zbornik 10 (1998), 299-309* του ίδιου, «Athonite Travelling 

Monks and the Ottoman Authorities (16th-17th Centuries)», Studies in Ottoman Hi

story in Honour of Professor Halil Inalcik, Istanbul (υπό έκδοση) καί Φ. Κοτζαγεώρ

γης, Ή αθωνική μονή Άγιου Παύλου, δ.π., σ. 196-197. 
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εγγράφου το όποιο συνόδευε τους μοναχούς κατά τις εξόδους τους γ ώ ζη-

τεΐες. Πρόκειται, δηλαδή γ ώ κείμενο πού, άπο τη φύση του, μπορούσε να 

περιέχει και κάποια στοιχεία υπερβολής ή και να δραματοποιεί κάποια γε

γονότα. Στην ιστορική έρευνα απομένει το χρέος να αποκαλύψει τις πραγ

ματικές ειδήσεις πού περιέχει. 

III 

Αναδημοσιεύω εδώ το πλήρες κείμενο του φυλλαδίου, όπως εκδόθηκε στην 

Κολωνία, άπο το μόνο γνωστό αντίτυπο πού, δπως είπαμε, σώζεται στή Βε

νετία, στή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη με τον ταξινομικό αριθμό Misceli. 2435. 

no 5. Δίνω σε πανομοιότυπο τήν πρώτη του σελίδα και από τήν τρίτη —ή 

δεύτερη σελίδα είναι λευκή— τό κείμενο σε τυπογραφική μεταγραφή. 

RELATION 
VERITABLE 

Des cruautés faites dans le 
Monaftere du Mont Saine 
Athos du ReverendiiE-
rne Seigneur D E N Y S 
S P A N D O N , Prince 
Grec, par les Turcs, ces 
cruels Ennemis du Chd-
ftianifme. 

ET UNE PETITE 

DESCRIPTION 
1)es Miracles qui y [ont arrive^ 

mm (<• " ^ 
A C Ο L Ο G Ν Ε Λ ^ ^ ^ 

Chez GUÏLLEAUME METTERNICK,' 
Ava Pirmffon d<s Svgtritur/· 

[σελ. 3] A SON E. Mr LE BARON DE KARG BEBENBOURG, Abbé du Mont S. Michel, 

premier Ministre d'Etat, & grand Chancelier de S.A.S.E. de Cologne, &c. 

SON EXCELLENCE, 

Le glorieux avantage que j'ai eu de l'honneur de sa Protection, semble me mettre 

en droit de prendre la li- [σελ. 4] berte de me promettre quelque heureux succès dans 
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le dessein que j'ai de lui presenter un petit Detail du Mont Saint Athos, où il paroit 

que Dieu aye choisi cet Endroit expressément pour en faire un lieu de penitence ; mais 

Γ Oeuvre n'étant pas digne d' être present à une Personne de si grand mérite, je supplie 

tres-humblement de ne point me vouloir blâmer, mais d'agréer la grandeur de mon 

désir pour supplément a la petitesse de l'Oeuvre, étant fortement persuadé que la fin 

que j'ai eue dans ce petit Travail, est celle de tous mes empressemens a lui témoigner 

que personne ne sera jamais avec un plus profond respect que je suis DE SON 

EXCELLENCE, 

Le tres-humble, tres-obéissant & tres-obligé Serviteur 

François Antoine Baron de Betti. 

[σελ. 5] RELATION VERITABLE Des cruautez faites dans le Monastère du Mont 

Saint Athos du Reverendissime Seigneur DENYS SPANDON Prince Grec, par les 

Turcs, ces cruels Ennemis du Christianisme. 

Ce seigneur Reverendissime est un Archi-Abbé de sept Monastères de l'Ordre de 

Saint Basile du Mont Saint Athos en Grece proche de Thessalie, dans lesquels il y a 

plus de six mille Religieux, qui vivent fort austérement ; il est de Naissance Prince de 

Macédoine de la Maison de SPANDON, & demeure dans le premier Monastère dédié 

[σελ. 6] à Γ Assomption de la tres-Sainte Vierge, où il a deux cens soixante Religieux, 

lesquels vivent de leurs revenus, qui consistent la plupart en vin, huile, & autres fruits 

qu'ils débitent par le commerce des Vaissaux François, & Maltois, & autres Bâtimens 

qui viennent faire la caravanne au Levant, & qui souvent mouillent l'Ancre dans le 

susdit Port du Mont Saint Athos, & y chargent du vin & d'huile qu ils achètent à un 

prix fort avantageux : Ce qui soulage beaucoup ces Religieux pour payer le Tribut dont 

ils sont obligez envers le Grand Turc, qui consiste tant en temps de paix, qu'en temps 

de guerre, annuellement en la somme de six-mille ducats d'or, & par ce moyen ils leurs 

est permis de vivre tranquillement & faire leurs Sacrifices, & observer la Regle de S. 

Basile sans aucune molestation des Turcs, mais bien des Juifs, qui sont en grand nombre 

à leur voisinage dont ils souffrent beaucoup comme par la présente guerre survenue en 

Morée entre les Turcs & les Vénitiens, lesquels habitans Chrétiens dudit Pais de Morée 

ont étés par les Barbares parties taillés en pieces, & en grande quantité faits esclaves, & 

parties se sont sauvés par la fuite, entr'autres il y en a eu deux cens & vingt qui se sont 

venus refigier dans le Monastère du susdit Reverendissime Archi-Abbé, suppliant de les 

vouloir [σελ. 7] recevoir & guarantir de la tirannie de ces Infidèles, lesquels ont étés 

aussi-tôt reçus de tous les Peres de ce venerable Couvent avec un zèle incomparable de 

véritables Catholiques, & nourris pendant quinze jours le mieux qu'ils leurs étoit 

possible. Puis ils les ont fait embarquer partie dans des Vaissaux François & Maltois 

pour être conduits au dépend du Couvent en toute assurance en la Chrétienneté. Peu 

de temps après cet œuvre si miséricordieux fut découvert par les Juifs, qui le firent 

connoitre au Passa de la Forteresse de Salonik, qui est éloignée de vingt lieues dudit 

Monastère, lequel d'abord commanda quatre-cens Janissaires pour aller dépouiller tout 

ce Monastère : L'Archi-Abbé voyant que les Turcs venoient tous furieux & irritez vers 



58 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 24 (2003) 

leur Eglise sans cependant depuis plusieurs siècles en avoir souffert la moindre insulte ni 

incommodité, demanda le sujet de leur venue, & fit présent de mille écus au Colonel 

afin qu'il guarantiroit son Monastère de toutes insultes, lequel après avoir reçu cet 

argent ne laissa pas de faire ouvrir les portes avec impétuosité & faire piller l'Eglise, ses 

Chapelles, & le Monastère, se saisissant de tous les Vases Sacrés aussi-bien que de tous 

les Ornemens, le tout consistant à plus d'un million, n'ayant laissé que les quatre 

murailles. Ce que ces Peres voulant empêcher [σελ. 8] tant par prières que par 

resistance il y en eu tuez & plusieurs blessez dangereusement, entre lesquels il y en avoit 

quatre à qui le bras pendoit, à qui un quart de la tête, à qui les jambes étoient toutes 

coupées, & non contents de cette action si cruelle, il fallu que l'Archi-Abbé avec le 

Prieur & le Soup rieur les suivissent, attachez à la queue de leurs chevaux jusques à la 

susdite Forteresse de Salonik, où arrivant ils furent encore pire traitez par le susdit 

Bassa, les ayant fait enchaîner & renfermer dans une ancienne cisterne, les y laissant 

pendant dix-huit jours & ne leur faisant donner qu' un peu de pain & de l'eau trouble. 

Après ce temps-là voyant qu'il n'y avoit presque plus de vie en eux à espérer, ce Bassa 

les fit relâcher pour quelques heures ; entre temps ledit Bassa leur demanda si au-dessus 

des six-mille ducats qu'ils donnoient annuellemnt de Tribut ils en vouloient donner 

encore trois mille ou bien passer le reste de leur vie & crever misérablement dans 

l'endroit d'où ils venoient de sortir. 

L'Archi-Abbé voyant sa délivrance par une promesse d'argent convint avec ses 

deux Religieux de payer la somme de neuf-mille ducats par an au Grand Turc : ce 

qu'ayant signé de sa propre main & muni de son cachet, aussi-tôt il fut rélâché avec ses 

deux Religieux : [σελ. 9] quelque temps après n'étant point encore contents de cette 

promesse ils revinrent au Monastère & y prirent vingt-quatre Religieux en gage, qui 

furent conduits enchaînez à Constantinople pour y demeurer captives jusques à ce que 

la susdite somme de dix-huit mille écus soit entièrement payée. Mais comme il est 

impossible à ces pauvres Religieux de payer une somme d'argent si considerable, ne 

sçachant pour le présent comment pouvoir presque subsister, leur Reverendissime 

Archi-Abbé a été obligé de se venir jetter aux pieds de Sa Majesté Imperiale & autres 

Princes, exposant la grande misere en laquelle il se trouve réduit à cause du grand zèle 

& la grande charité, qu'il a exercée envers les pauvres esclaves Chrétiens, à qui il ne 

pouvoit moins faire suivant l'Esprit de l'Evangile que de leur donner secours afin de les 

délivrer d'entre les mains de ces cruels Barbares. 

Sur quoi Sa Majesté Imperiale, par sa grande clémence assez connue, a bien voulu 

s'incliner à contribuer à un œuvre si saint & si miséricordieux que celui-ci. Ordonnant 

par ses Imperiales Patentes dans tout le saint Empire & Pais héréditaires de laisser 

librement passer & repasser le Reverendissime Archi-Abbé pour quêter dans toutes les 

Villes sans lui faire aucun tort ni lui donner aucun empêche- [σελ. 10] ment, exhor

tant tous ses Sujets de le secourir & de lui donner assistance autant que l'inspiration 

divine le permettra. 

Le Fondateur de ce Monastère a été Saint EPTIMION, qui on reçut la Regle de 

Saint Basile même ; & dans tout le Pais de Grece il y a quantité de Monastères de cet 

Ordre : Ces Religieux ne mangent jamais de la viande, ils ont quatre Carêmes l'année ; 

le premeier Carême commence comme ici avant Pâques, pendant lequel ils ne mangent 
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ni viande ni poissons, mais seulement des legumes froides avec de l'huile ; le second 

Carême commence douze jours avant la Fête de Saint Pierre & Saint Paul, pendant 

lequel ils mangent du poisson ; le troisième est depuis le premier d'Août jusques à 

l'Assomption de Notre-Dame ; & le quatrième commence 40 jours avant la Naissance 

de notre Seigneur, pendant lequel temps ils mènent une vie fort austère ; ils ont un 

Chœur continuel jour & nuit ; le silence est fort frequent & principalement à table où 

ils ne parlent jamais pour queleque raison que ce fut, & ils célèbrent chaque jour 

cinquante Messes dans leur Monastère ; leurs chambres & leurs lits sont semblables à 

ceux des Capuccins, & non seulement dans leur Monastère mais aussi dans leur Isle 

aucune femme peut y entrer ; laquelle Isle est de vingt-quatre lieues [σελ. I l ] de 

France de longueur & de largeur. Car lors qu'une femme ou fille y entre, comme il est 

arrivé plusieurs fois par malice qu'il y en est venues avec plusieures sortes de nourritures 

pour vendre, elles tombent d'abord & restent mortes, comme aussi poules, brebis, & 

toutes autres bêtes femelles qui y entrent, crèvent tout à l'instant. 

Ce susdit Monastère a été rebâti de fons en comble beaucoup plus grand & plus 

large qu'il n'étoit auparavant par l'Imperatrice Theodore qui avoit été la Mere de 

l'Empereur Arcady, & l'a fait garnir de tres-jolies chambres, environné de fortes 

murailles, ayant à chaque coin une Tour couverte de plomb & garnie de cinq Canons 

de fer. Dans le milieu de ce Monastère il y a une très-belle & somptueuse Eglise dédiée 

à l'Assomption de la tres-Sainte Vierge, contenant vingt-quatre Chapelles, entre 

lesquelles il y en a une hors la porte de l'Eglise dédiée à la Mere de Dieu qui éclate par 

des continuels Miracles que l'on y voit. Cette Image si miraculeuse qui aujourd'hui 

repose sur l'Autel de cette Chapelle en grande veneration, a été portée dans ce lieu de 

cette maniere. 

Du temps de l'Empereur JULIEN PARAVATA, Ennemi des Images, & grand 

Persécuteur de l'Eglise Romaine, il arriva [σελ. 12] dans la Ville de Nicée proche de 

Constantinople, qu'une fort riche Veuve avec son fils gardoit la susdite Image avec 

grande veneration dans sa maison. Ce que le Commandant de la Ville ayant appris, fit 

surprendre la Veuve de nuit ; & comme les Sergeans entroient dans la maison avec 

ordre de la tiier, ils la trouvèrent à genoux devant cette sainte Statue : laquelle ne 

trouvant aucun moyen de se pouvoir sauver des mains de ces cruels Tirans, promit de 

donner une certaine somme d'argent ; ce qu'ayant accepté, elle leur dit de revenir le 

lendemain pour recevoir l'argent qu'elle leur auroit préparé sans faute. Entre-temps la 

Mere & son Fils s'étant recommandez à cette Sainte Vierge avec toute la devotion 

possible, ils la portèrent vers la Mer pour la jetter dedans afin de la conserver en disant 

avec beaucoup de soupirs : « Vous qui êtes la Mere de Dieu, ne pouvant pas vous 

sauver, sauvez-vous vous-même ; » & l'ayant jettée dans l'eau, cette bonne Veuve & son 

Fils ne furent pas éloigné dix pas de la Mer, qu'ils virent l'Image se tenir de bout de soi-

même sur l'eau : après quoi la Mere fit sauver son Fils avec une certaine somme 

d'argent, lequel demeura absent l'espace de douze ans. Le lendemain on revint pour 

avoir l'argent promis, mais la Veuve s'excusa en disant quel- [σελ. 13] le avoit jette 

l'Image, & qu'ainsi on ne pouvoit plus rien prétendre ; l'Image qui se tenoit toute 

droite au dessus de l'eau, se porta en grande clarté proche du Monastère du Saint Mont 

Athos, où elle demeura immobile. L'Abbé de ce temps avec plusieurs de ses Religieux 
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voyant une grande lumiere dans laquelle étoit cette sainte Image, commanda aussi-tôt 

d'aller avec des barques dans cet endroit, & de prendre cette Image : ce qui se fit 

incontinent ; mais ils ne furent pas si-tôt embarquez & éloignez du bord de la Mer, que 

croyant déjà être proches de cette Image, elle disparut incontinent & s'éloigna. 

Entre ces Peres il y avoit un Ermite nommé AGAPIUS Fils de la susdite Veuve, 

lequel aiant reconnu son Image, resolut d'aller non par bateau, mais à pieds secs, pour 

la prendre. Ce que faisant, la Sainte Image vint à sa rencontre, & ledit Ermite l'ayant 

prise avec grande devotion, l'apporta accompagnée de tout le Couvent en chantant les 

Litanies & autres Cantiques, sur le Maître-Autel de la grande Eglise, où elle ne demeura 

point mais disparut. La même nuit & le lendemain elle fut retrouvée hors de l'Eglise 

sur la porte du Monastère avec grande admiration, & l'ayant reprise & raportée de 

nouveau sur le Maître-Autel, espérant qu'elle y demeureroit le jour sui- [σελ. 14] vant, 

pareillement elle fut retrouvée dans le même endroit qu'on l'avoit prise auparavant : ce 

que voyant le susnommé ermite de l'Ordre de Saint Basile Fils de la susdite Veuve qui 

étoit un vrai bon homme, se mit à genoux priant avec une grande ferveur la Mere de 

Dieu de lui faire sçavoir pourquoi elle ne vouloit pas demeurer dans l'Eglise, mais bien 

prendre son repos sur la porte du Monastère. La Reine du Ciel lui donna cette 

réponse : Mon fils je ne suis pas venue ici afin que vous me sauviez & préserviez, mais 

bien pour vous sauver & vous préserver de tous les obstacles de ces Infidèles. Sur cela 

l'on fit bâtir à l'instant une petite Chapelle proche la porte du Monastère qui jusques 

aujourd'hui est en grand renom par des frequens miracles. Peu d'années après il arriva 

dans ce saint Lieu un Turc, qui après avoir tiré son couteau, en frapa le visage de la 

Sainte Vierge, duquel aussi-tôt le sang commença à couler en abondance ; ce que le 

Turc voyant tout étonné, il connut aussi-tôt que c'étoit la vraye Mere de Dieu, & se fit 

baptiser incontinent. 

Depuis ce temps-là on y voit venir toutes les semaines jusques au nombre de 200 

à 300 hommes en Procession de Pays étrangers, lesquels sont tous reçus dans ce 

Monastère, & [σελ. 15] traitez charitablement le mieux qu'il est possible à ces 

Religieux, & même il en vient en plus grande quantité en certaines Fêtes de Γ Année, 

comme en la troisième Fête de Pâque, à l'Assomption de la Sainte Vierge, & à 

l'Epiphanie du Seigneur. Et par cette raison & amour Chrétien la Mere de Dieu ne 

laisse jamais diminuer les revenus qu'ils ont, mais les augmente d'autant plus : ce qui 

fait que dans les plus chères Saisons ils font des grandes aumônes, qui continuent 

jusques aujourd'hui. 

Φ. Π. ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣ 
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