
  

  The Gleaner

   Vol 26 (2008)

  

 

  

  Άνθιμος Όλυμπιώτης. Ο συνομιλητής του
Σουλευμάν Πενάχ έφέντη (1778) 

  Μάχη Παΐζη–Aποστολοπούλου   

  doi: 10.12681/er.76 

 

  

  

   

To cite this article:
  
Παΐζη–Aποστολοπούλου Μ. (2008). Άνθιμος Όλυμπιώτης. Ο συνομιλητής του Σουλευμάν Πενάχ έφέντη (1778). The
Gleaner, 26, 281–286. https://doi.org/10.12681/er.76

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Publisher: EKT  |  Downloaded at: 22/05/2023 19:29:18



Παρασχολήματα 

ΑΝΘΙΜΟΣ ΟΛΤΜΠΙΩΤΗΣ 

Ο ΣΤΝΟΜΙΛΗΤΗΣ TOT ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΠΕΝΑΧ ΕΦΕΝΤΗ (1778) 

ΤΟ 1778 ΕΝΑΣ ΟΘΩΜΑΝΟΣ αξιωματούχος συναντά και συνομιλεί με έναν 
Ρωμιό κληρικό για τα προβλήματα πού αντιμετώπιζε τότε ή Αυτοκρα
τορία. Τη συνομιλία την κατέγραψε ό ίδιος ως «Προσθήκη» στα απομνη
μονεύματα πού έγραψε επτά χρόνια αργότερα, το 1785. Το όνομα του 
Όθωμανοϋ είναι γνωστό, το όνομα δμως του συνομιλητή του παραμένει 
άγνωστο. Δεν το σημείωσε στο κείμενο του και κανείς δεν ασχολήθηκε 
ως τώρα με τον εντοπισμό του* ή ταύτιση του προσώπου δεν απασχόλη
σε τον επιστημονικό κόσμο ούτε όταν το έργο του Σουλεϋμαν Πεναχ έφέ-
ντη, του Όθωμανού αξιωματούχου, εκδόθηκε από το αυτόγραφο χειρό
γραφο του συγγραφέα, ούτε απασχόλησε την ελληνική επιστημονική κοι
νότητα πιό πρόσφατα, δταν το όσμανικό κείμενο μεταφράστηκε στα ελ
ληνικά.1 Ή αποκάλυψη του συνομιλητή του Σουλεϋμαν Πεναχ έφέντη θα 
είναι ό στόχος αυτού του παρασχολήματος. 

Κατά τή συνομιλία ό 'Οθωμανός, υπάλληλος τής κρατικής γραφειο
κρατίας, εντυπωσιάζεται άπό τήν πληροφορία πού του δίνει ό «αίδεσιμό-
τατος κληρικός»,2 πώς τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες Ρωμιοί χρι
στιανοί έφυγαν άπό τή Ρούμελη κυνηγημένοι και κατέφυγαν στα μέρη 
τής Αυστρίας και τής Κεντρικής Ευρώπης στα χρόνια πού ό κληρικός 
βρισκόταν στην Αυστρία. Ό αποδέκτης τής πληροφορίας θλίβεται, διότι 
ή συνέπεια αυτής τής φυγής για τήν Αυτοκρατορία τήν όποια υπηρετεί 
είναι Οτι τα χωριά ερημώθηκαν και «έαν τύχει και ξεσπάσει πόλεμος δεν 
έχει απομείνει χάλι και δύναμη του ρεαγια για να υπηρετήσει το 'Υψηλό 
Κράτος».3 

Ή πληροφορία για έναν τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων δημιουργεί 
υποψίες για τήν αξιοπιστία τής πηγής* ωστόσο και ό 'Οθωμανός πού τήν 
αναμεταδίδει φαίνεται να είναι φερέγγυος άλλα και ό συνομιλητής του 

1. Νεοκλής Σαρρής, Π ροεπαναστατικη 'Ελλάδα και όσμανικό κράτος. Άπό το 

χειρόγραφο του Σουλεϋμαν Πενάχ εφέντη του Μοραΐτη (1785), 'Αθήνα 1993. Μετά τα 

εκτενή προλεγόμενα του μεταφραστή ακολουθεί ή μετάφραση του έργου (σ. 173-322). 

Ή ((Προσθήκη» δπου περιέχονται, οι πληροφορίες του Ρωμιού κληρικού, στις σ. 320-

321. Τα σχετικά με το χειρόγραφο πού σώζει το έργο βλ. σ. 12-13. 

2. Τα αποσπάσματα πού χρησιμοποιώ είναι άπό τήν ελληνική απόδοση του 

έργου. 

3. Στο LSLO, σ. 320. 
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πού μιλά για τον αριθμό αυτό διαθέτει στοιχεία αξιοπιστίας, μολονότι 

όπως ανέφερα δεν κατονομάζεται. Είναι κληρικός πού «περάτωσε τις 

επιστήμες των ελληνικών» και, με την καλή γνώση της λατινικής και τής 

ιταλικής πού είχε, «καταρτίστηκε επίσης στις θετικές επιστήμες στις 

όποιες είχε έφεση». 'Έζησε δεκαπέντε χρόνια στα μέρη τής Αυστρίας 

πριν επιστρέψει στα τουρκοκρατούμενα εδάφη, δπου συναντιέται το 1778 

και συνομιλεί με τον 'Οθωμανό αξιωματούχο* δσο για τους Ρωμιούς πρό

σφυγες, τους κατέγραψε ό ίδιος, δπως σημειώνεται, σε κατάστιχα πού 

συντάχθηκαν «υπό την προεδρία του» στα χρόνια πού βρισκόταν στα μέ

ρη τής Αυστρίας. 

Το έργο του Σουλεϋμάν Πεναχ έφέντη του Μοραΐτη «Συλλογή του 

Πεναχ έφέντη - 'Ιστορικό τής επανάστασης του Μοριά» καταγράφηκε, 

δπως είπαμε, το 1785, επτά δηλαδή χρόνια μετά τή συνομιλία, διάστημα 

πού επιτρέπει ή ανάμνηση της να είναι ακόμα νωπή. Χωρισμένο σε σύ

ντομες θεματικές ενότητες, κλείνει με έναν επίλογο' μετά τον επίλογο ο 

συγγραφέας του έργου πρόσθεσε μία ακόμα σύντομη ενότητα, μια «Προ

σθήκη με τήν είδησιν του κληρικού» δπως τήν έπέγραψε, στην όποια πε

ριγράφει τή συνομιλία του με τον ορθόδοξο κληρικό πού μας ενδιαφέρει. 

Είναι φανερό πώς ό συγγραφέας τή θεώρησε σημαντική και οπωσδήποτε 

άξια καταγραφής, αφού τήν προσέθεσε μετά τον επίλογο του έργου, μο

λονότι διαταρασσόταν ή ισορροπία του κειμένου. Ωστόσο τον συνομιλη

τή του προτίμησε να μήν τόν κατονομάσει. 
,νΑς διαβάσουμε πρώτα τό απόσπασμα πού αναφέρει τις πληροφορίες 

πού μας ενδιαφέρουν δπως δίνεται στην πρόσφατη ελληνική μετάφραση. 

«Ένας άπό τους ρωμηούς κληρικούς, στον όποιο έχω εμπιστοσύνη, αιδε-

σιμότατος κληρικός πού απορρίπτει τή μεγαλοσύνη του στην εύδαίμονα 

ελπιδοφόρα αγαθότητα του, (ό όποιος), αφού περάτωσε τις επιστήμες 

των ελληνικών και διαμέσου τών γλωσσών τής λατινικής και ιταλικής 

καταρτίστηκε επίσης στις θετικές επιστήμες στις όποιες είχε έφεση, 

έφτασε στις χώρες τής Αυστρίας δπου και κάθησε για ενα διάστημα μέ

χρι δεκαπέντε χρόνια και στή συνέχεια, στα χίλια εκατόν ενενήντα δύο, 

επέστρεψε (πίσω). Κατά τή συζήτηση μας γύρω άπό τή συμπεριφορά και 

τους τρόπους εκείνων τών περιοχών, (μου ανέφερε) δτι ό αριθμός τών ρε-

αγιάδων πού τό έσκασαν άπό τή Ρούμελη και έφτασαν και εγκαταστάθη

καν στην Αυστρία και σε διάφορες άλλες χώρες μέχρι τό έτος εκατόν ενε

νήντα δύο ξεπερνά τις πεντακόσιες χιλιάδες, δπως είναι καταγραμμένοι 

στα κατάστιχα (πού συντάχτηκαν) υπό τήν προεδρία του. Και ό εν λόγω 

κληρικός πού διέτρεξε κωμοπόλεις και χωριά και τσιφλίκια, δλους τους 

τόπους τών Βαλκανίων, επειδή είναι πιστός στο Υψηλό Κράτος και εργά

ζεται προς Οφελος του, γι αυτό έκλαιγε. 'Όταν ρωτήθηκε, άραγε δεν γί

νεται να επιστρέψουν πίσω, μου έδωσε απάντηση δτι δεν υπάρχει τέτοιο 

ενδεχόμενο, γιατί φυλάγονται. Κανένας δεν γνωρίζει τήν αιτία πού κατά 
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τους παρελθόντες χρόνους σηκώθηκαν από τα Βαλκάνια, προκειμένου να 

ζητήσουν έλεος ή τη φύλαξη τους άπό τη Φραγκιά επισκεπτόμενοι μέχρι 

και την Αυστρία [...]. Τα σπίτια των ρεαγιάδων της Ρούμελης τα έκαναν 

φωλιές τους οι κουκουβάγιες και τα κοράκια. Έάν τύχει και ξεσπάσει πό

λεμος, δεν έχει απομείνει χάλι και δύναμη του ρεαγιά για να υπηρετήσει 

το Υψηλό Κράτος.»4 

Θα ξεκινήσω άπό τα προφανή. Το έτος «χίλια εκατόν ενενήντα δύο» που 

αναφέρεται στο κείμενο είναι υπολογισμένο με τό μουσουλμανικό ημερο

λόγιο και αντιστοιχεί, όπως σημείωσα πιο πάνω, στό έτος 1778 άπό Χρί

στου γεννήσεως. Τότε λοιπόν επέστρεψε ό Ρωμιός κληρικός άπό «τις 

χώρες της Αυστρίας», όπου διέμεινε «για ενα διάστημα μέχρι δεκαπέντε 

χρόνια». Στό διάστημα αυτό εύλογο είναι π ώ ς σχημάτισε καλή εικόνα 

της καταστάσεως τών φυγάδων Ρωμιών, πολύ περισσότερο πού κατείχε, 

Οπως φαίνεται, κάποια θέση κρίσιμης σημασίας αφού «υπό την προεδρία 

του», όπως σημειώνει ό αφηγητής, καταγράφηκαν σε κατάστιχα οι Ρ ω 

μιοί πού βρίσκονταν στην Αυστρία. 

Αόγιο, λοιπόν, φαίνεται να είναι τό πρόσωπο πού αναζητούμε, με 

καλές σπουδές, με γνώση Οσων συνέβαιναν με τους ορθοδόξους πού 

ζούσαν στην Κεντρική Ευρώπη και με θέση τέτοια πού να του παρέχει τη 

δυνατότητα να προβαίνει σε καταγραφή τών χριστιανών. Εύλογο είναι να 

οδηγηθεί ή σκέψη σε κάποιο σημαίνον μέλος της αυστριακής ελληνικής 

κοινότητας. 
,νΑς ξεκινήσουμε λοιπόν άπό τή Βιέννη. Γνωρίζουμε π ώ ς τον 'Απρί

λιο του 1776 έληξε υπέρ τών Ελλήνων ή διαμάχη για τον ορθόδοξο ναό 

του 'Αγίου Γεωργίου* τόν διεκδικούσαν και οι Σέρβοι, με επικεφαλής τόν 

μητροπολίτη του Κάρλοβιτς, ό οποΧος θεωρούσε τό ναό δικό του. 5 Τε

λικά ό Αυστριακός αυτοκράτορας τόν παρεχώρησε ως ενοριακό τών 

«ενταύθα πραγματευομένων τουρκομεριτών, μή ηνωμένων Ρωμαίων τής 

Όρθοδόξου 'Ανατολικής Ε κ κ λ η σ ί α ς » . Οι επικεφαλής τής 'Αδελφότητας 

τών Ελλήνων αμέσως μετά τήν ευνοϊκή απόφαση έσπευσαν να εκλέξουν 

«ομοφώνως και όμοφρόνως» ως ιερέα του ναού τόν "Ανθιμο,6 εφημέριο 

ως τότε τής εκκλησίας τής Ρωσικής πρεσβείας στή Βιέννη. Τήν εκλογή 

4. Στο ÎSio, σ. 320-321. 

5. Για τό ναό του 'Αγίου Γεωργίου και τις διεκδικήσεις τών Σέρβων αρχιερέων 

του Κάρλοβιτς έπ' αυτού βλ. Σπυρίδων Δ. Λουκάτος, « Ό πολιτικός βίος τών Ε λ λ ή 

νων τής Βιέννης κατά τήν Τουρκοκρατίαν και τα αυτοκρατορικά προς αυτούς προνό

μια», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής 'Εταιρείας 15 (1961), 31-312. 

6. Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, ((Ό εν Βιέννη ναός του άγιου μεγαλομάρτυρος Γε

ωργίου)), 'Ελληνικός Φάρος 9 (1912), ιδίως 111-112. Σχετικά με τήν εγκατάσταση 

και τή δράση τών Ελλήνων στην Αυστροουγγαρία καθώς και τό ναό βλ. πρόχειρα 

Σπυρίδων Δ. Λουκάτος, ό . π , 301 έπ. και 311-316. 
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την γνωρίζουμε άπό επιστολή πού έστειλε ή 'Αδελφότητα προς τον μη
τροπολίτη του Κάρλοβιτς, με την οποία του ανακοίνωνε την ομόφωνη 
εκλογή του 'Ανθίμου τον 'Απρίλιο του 1776.7 

Ό νέος εφημέριος είναι ένας κληρικός με ευρύτατη παιδεία. Ιερομό
ναχος παλαιότερα της μονής Όλυμπιωτίσσης, έδειξε νωρίς τήν εφεσή 
του για τα γράμματα και στάλθηκε άπό τον ηγούμενο τής μονής Διονύ
σιο να σπουδάσει. Οι επιδόσεις του νεαρού μοναχού φαίνεται πώς γρήγο
ρα αναπτύχθηκαν και καρποφόρησαν. Πέρασε άπό τα σχολεία τής Κοζά
νης, τής Γράμμοστας, τής Σιάτιστας και του 'Αγίου 'Όρους, υπήρξε μα
θητής του Ευγένιου Βούλγαρη και του Νικηφόρου Θεοτόκη και κατέληξε 
στην Αυστροουγγαρία, δπου μαθήτευσε, δίδαξε σε ελληνικά σχολεία (του 
Kecskemet και του Miscolc) και έγινε, δπως ανέφερα, εφημέριος τής Ρω
σικής πρεσβείας στή Βιέννη πριν καταλήξει στον "Αγιο Γεώργιο των 
Γραικών.8 

Στή Βιέννη φαίνεται πώς έμεινε λιγότερο άπο Ινα χρόνο* σε επι
στολή πού συνέταξε και απέστειλε άπό τήν πόλη Miscolc προς τήν 'Αδελ
φότητα τον 'Οκτώβριο του 1776, εξι μήνες αφού είχε εκλεγεί εφημέριος 
στον "Αγιο Γεώργιο, ό "Ανθιμος ευχαριστεί τους "Ελληνες τής αυστρια
κής πρωτεύουσας για τή θέρμη και τήν αγάπη με τήν όποια τον περιέβα
λαν και αισθάνεται τήν ανάγκη να απολογηθεί πού, πριν ακόμα συμπλη
ρώσει έναν χρόνο ως εφημέριος τής Ελληνικής 'Αδελφότητας, αναγκάζε
ται να εγκαταλείψει τή θέση του. Δεν εξηγεί τους λόγους πού τον οδήγη
σαν στην απόφαση να φύγει άπό τή Βιέννη* ή επιστολή δμως αυτή απο
τελεί ενα καλό δείγμα του άριστου τρόπου με τον όποιο μπορούσε να χει
ρίζεται τήν ελληνική γλώσσα.9 Στα τέλη του 1777 επέστρεψε στή μονή 
τής Όλυμπιώτισσας, οπού λίγο αργότερα αναλαμβάνει ηγούμενος, μετά 
το θάνατο του προστάτη του Διονυσίου. 

Πλούσια δείγματα τής ευρύτητας των ενδιαφερόντων και των γνώ-

7. Τήν επιστολή τής 'Αδελφότητας, πού φέρει χρονολογία ((8 του 'Απριλίου 

1776, εν Βιέννη», δημοσίευσε ό Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, ο.π., 111-112, σημ. 1. 

8. Ε. Σκουβαράς, Όλυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής, κατάλογος 

χειρογράφων, χρονικά, σημειώματα, ακολουθία Παναγίας της Όλυμπιωτίσσης, έγ

γραφα εκ του αρχείου της μονής (1336-1900), 'Αθήνα, 'Ακαδημία 'Αθηνών, 1967, σ. 

113 έπ. 

9. Καί αύτη τήν επιστολή, πού φέρει χρονολογία «,αψος', 'Οκτωβρίου κβ', εν Μι-

σκόλζ», δημοσίευσε ό Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, ο.π-., 112-113, σημ. 1. Σε δλες τις 

σωζόμενες επιστολές του 'Ανθίμου είναι έκδηλη ή παιδεία του - ενα ακόμα καλό 

δείγμα είναι ή επιστολή πού στέλνει στον 'Ιωάννη Πέζαρο με τήν όποια τον πιέζει να 

αναλάβει ξανά το σχολείο τής ιδιαίτερης πατρίδας του, του Λιβαδίου* βλ. Μ. Λαφαζά-

νης, (('Έξι επιστολές προς τον Τυρναβίτη δάσκαλο 'Ιωάννη Πέζαρο, 1783-1786», 

Θεσσαλικό 'Ημερολόγιο 29 (1996), 22-23. 
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σεων πού απέκτησε βρίσκουμε καταγεγραμμένα άπό τον ίδιο στον κώδι
κα της μονής* για παράδειγμα, σε μια καταγραφή του με την οποία ήθε
λε να εξάρει τήν παιδεία του πνευματικού του πατέρα ηγουμένου Διονυ
σίου σημείωσε πώς συζητώντας μαζί του, συχνά «με έκαμνε να ιδρώσω 
εις τα νοήματα, με δλον όπου είχα σπουδάξει τότε ολην τήν σειράν των 
μαθημάτων, γραμματικά δηλαδή, λογικά, μεταφυσικά, φυσικά, γεωμε
τρικά, αριθμητικά, ρητορικά, αστρονομικά κατά τι και θεολογικά».10 Ή 
πλούσια άλλωστε προσωπική βιβλιοθήκη του, πού τήν πρόσφερε στή 
μονή δταν επέστρεψε πλέον εκεί άπο τήν Ευρώπη, αποτελεί έναν ακόμα 
καλό μάρτυρα της ευρείας παιδείας του.11 

Θεωρώ λοιπόν πώς ό "Ανθιμος Όλυμπιώτης είναι ενα πρόσωπο πού 
συγκεντρώνει τα στοιχεία πού απομνημόνευσε γι' αυτόν ό Σουλεϋμάν 
Πενάχ έφέντης, στοιχεία πού επιτρέπουν να τόν προτείνω ως τον «αίδε-
σιμότατο κληρικό» συνομιλητή του, ως τόν άνθρωπο πού έδωσε τις πλη
ροφορίες για τους 'Έλληνες πού κατέφυγαν στην Κεντρική Ευρώπη. Ή 
παιδεία και ή βιοτή του ταιριάζουν με όσα σημειώνει ό 'Οθωμανός αξιω
ματούχος: γνώσεις στα θεολογικά και φιλολογικά άλλα και έφεση στις 
θετικές επιστήμες, γνώση όσων συνέβαιναν στην Κεντρική Ευρώπη* διέ
τρεξε και αυτός «κωμοπόλεις και χωριά και τσιφλίκια, όλους τους τό
πους των Βαλκανίων» όπως σημειώνει εντυπωσιασμένος ό 'Οθωμανός. 
'Ακόμα, άπο τή θέση του εφημέριου της ελληνικής εκκλησίας της Βιέννης 
ήταν σε θέση να έχει πληροφορίες σχετικά με όσους κατέφευγαν στα μέ
ρη εκείνα και υπό τήν ιδιότητα αυτή είχε τήν αρμοδιότητα να καταγρά
ψει όχι μόνο τους ενορίτες του άλλα και όσους ήρθαν να βρουν καταφύγιο 
στην ευρύτερη περιοχή και πιθανώς είχαν προσφύγει στην πνευματική 
άλλα και στην υλική βοήθεια τής εκεί ορθόδοξης εκκλησίας για να τους 
ενισχύσει ψυχικά και υλικά, προκειμένου να ξαναρχίσουν τή ζωή τους 
στή νέα χώρα, κυνηγημένοι άπο τις ορδές των 'Αλβανών πού κατέκλυσαν 
τόν ελληνικό χώρο, διωγμένοι άπο τα σπίτια και τα μέρη τους. Τέλος, ό 
"Ανθιμος γνώριζε καλά τή Ρούμελη και τους χριστιανούς της, άφοϋ γεν
νήθηκε στό Αιβάδι του 'Ολύμπου και έμόνασε για μεγάλο διάστημα στην 
Όλυμπιώτισσα, ως απλός μοναχός πριν άπό τις σπουδές του και ως 
ηγούμενος μετά τήν επιστροφή του άπό τήν Αυστρία και ως τόν θάνατο 
του, πού επήλθε τόν Φεβρουάριο του 1794. 'Εξάλλου, ή επιστροφή του 
στή Θεσσαλία στα τέλη του 1777 μπορούμε να θεωρήσουμε πώς συμπί
πτει με το χρόνο πού ό 'Οθωμανός συναντά τόν συνομιλητή του, πού τόν 

10. Ε. Σκουβαράς, Στο ÏSio1 σ. 104, δπου και άφθονες πληροφορίες για τον μετέ
πειτα -ηγούμενο τής Όλυμπιώτισσας "Ανθιμο Όλυμπιώτη. 

11. Βλ. σχετικά το μελέτημα του 'Αλέξη Πολίτη, ((Τέσσερις ιδιωτικές βιβλιο
θήκες μέσου τύπου, 18ος αιώνας», Τετράδια 'Εργασίας 9, 'Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1987, σ. 
144-147. 
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υπολογίζει στο 1778* μόνο τον ακριβή τόπο της συνάντησης τους δεν 
γνωρίζουμε. 

'Όσο για τον αριθμό των 500.000 προσφύγων πού σημειώνει ό 'Οθω
μανός συγγραφέας ότι εγκατέλειψαν τη Ρούμελη για να εγκατασταθούν 
στην Κεντρική Ευρώπη, είναι ασφαλώς υπερβολικός, ίσως μάλιστα και 
πολλαπλάσιος άπό αυτόν πού δίνουν άλλες πηγές.1 2 Προφανώς με τήν 
υπερβολή ό συγγραφέας θέλησε να μεγιστοποιήσει τό πρόβλημα πού 
αντιμετώπιζε με τρόπο οξύ τό «Ύψηλόν Κράτος» στό οποίο υπηρετούσε 
και με τό έργο του ασκούσε κριτική για τους ακατάλληλους χειρισμούς 
του ώς προς τήν ερήμωση τών εκτάσεων Οπου κυριαρχούσε τό χριστια
νικό στοιχείο. 

Ή αρχή του χειρογράφου του Σουλεϋμαν Πεναχ έφέντη 

Θεωρώ πώς, τουλάχιστον ώς να βρεθούν νεότερα στοιχεία πού ενδε
χομένως υποδείξουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τον συνομιλητή τού Σουλε
ϋμαν Πεναχ έφέντη, ό εντοπισμός τού Άνθιμου Όλυμπιώτη καλύπτει τό 
ζητούμενο πού έθεσα. 

ΜΑΧΗ ΠΑΤΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ 

12. Ό μεταφραστής του έργου Νεοκλής Σαρρής σημειώνει στα Προλεγόμενα 

του πώς ό Σουλεϋμαν Πεναχ έφέντης παρουσιάζει,, γενικά, τους αριθμούς ((τουλάχι

στον δεκαπλάσιους άπ' δτι είναι στην πραγματικότητα» (6.π., σ. 138 σημ. 107). 

'Ενδεικτικά σημειώνω πώς ό 'Απόστολος Βακαλόπουλος, « Ό ελληνισμός της Δια

σποράς», 'Ιστορία του 'Ελληνικού "Εθνους, τ. 11, 'Αθήνα 1975, σ. 235, αναφέρει πώς 

στό διάστημα 1687-1848 ό κατάλογος τών πολιτών της Πέστης μνημονεύει 246 

'Έλληνες ενώ της Βούδας μόνον 27. 'Όσο λοιπόν και αν αυξηθούν οι αριθμοί από τους 

Ρωμιούς πού κατέφυγαν και σε άλλες εστίες ελληνικών κοινοτήτων, ό αριθμός τών 

500.000 φαίνεται εντελώς εξωπραγματικός. 
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