
  

  The Gleaner

   Vol 19 (1993)

   In Memoriam of C. Th. Dimaras

  

 

  

  Βιβλία Καθολικών και βιβλία Ορθοδόξων 

  Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος   

  doi: 10.12681/er.259 

 

  

  

   

To cite this article:
  
Παπαδόπουλος Θ. Ι. (1993). Βιβλία Καθολικών και βιβλία Ορθοδόξων. The Gleaner, 19, 36–65.
https://doi.org/10.12681/er.259

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Publisher: EKT  |  Downloaded at: 22/05/2023 19:33:27



ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 

Η ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΤΟ δογμάτων, ανατολικού καί 

δυτικού, εκφράστηκε, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, καί με 

την κυκλοφορία βιβλίων, με τα όποια ή κάθε πλευρά προσπαθούσε, άμεσα 

ή έμμεσα, οχι τόσο να επιβάλει τις δικές της δογματικές θέσεις δσο να 

διακηρύξει τίς, κατά την άποψη της, λανθασμένες αντιλήψεις της έτερό-

δοξης χριστιανικής εκκλησίας. ΟΊ δυτικοί τύπωναν βιβλία στην καθο

μιλουμένη ελληνική γλώσσα, τα κυκλοφορούσαν δια των μισσιοναρίων 

στις περιοχές δπου κατοικούσαν ελληνόφωνοι πληθυσμοί καί απέβλεπαν 

προπαντός, ακόμη καί μέ τα εκπαιδευτικά ή κατηχητικά, να αμβλύνουν 

τήν αντιπαλότητα, για να καταστεί, μέ τον καιρό, ευκολότερος ό προση

λυτισμός. 'Από τήν άλλη πλευρά, οι ανατολικοί, πού εξ ανάγκης τύπωναν 

τα αντιρρητικά καί πολεμικά τους βιβλία έκτος ελλαδικού χώρου, χρησι

μοποιούσαν σ' αυτά, αμυνόμενοι, οξύ ύφος, σχεδόν εχθρικό. 

Για πολλά τέτοια βιβλία σοόζεται αρχειακό υλικό αναφερόμενο στο 

θόρυβο καί στις αντιδράσεις πού προκάλεσαν τήν εποχή πού κυκλοφό

ρησαν. 'Αρκετό άπο το υλικό είχα συγκεντρώσει σέ παλαιότερες έρευνες 

μου στα άρχεϊα της καθολικής εκκλησίας. Νομίζω δτι ή δημοσίευση του 

θα συμβάλει στή γνωριμία τής ελληνικής κοινωνίας των χρόνων εκείνων. 

Στην παρούσα σύντομη μελέτη θα χρησιμοποιήσω εν πολλοίς άγνω

στο, ως νομίζω, αρχειακό υλικό για κάποια συγκεκριμένα βιβλία πού 

κυκλοφόρησαν ανατολικοί καί δυτικοί, σέ χρονική απόσταση οι μέν άπο 

τους δέ τριάντα περίπου ετών, πού όμως τα εξ αυτών γεγονότα υπήρξαν 

σχεδόν σύγχρονα. 

Τα βιβλία αυτά τών ανατολικών συνδέονται μέ τήν προσωπικότητα 

του πατριάρχη μέ τήν ταραχώδη ζωή καί δράση Κυρίλλου Λουκάρεως. 

Ό μεγάλος αυτός επαναστάτης έφθασε ως τα άκρα, προκειμένου να κα

ταστείλει τίς προσπάθειες τών δυτικών για δογματική διείσδυση στην 

'Ανατολή. Είναι ή προσωπικότητα για τήν οποία σώζεται το ογκωδέ

στερο υλικό στα αρχεία τής καθολικής εκκλησίας. Οί σ' αυτόν αναφορές 

είναι συχνές επί σειράν ετών ακόμη καί μετά τον τραγικό θάνατο του. 

Γι' αυτό πιστεύω πώς, οποιοδήποτε πλούσιο αρχειακό υλικό κι αν χρησι-
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μοποιηθεΐ άπο άλλες πηγές, δεν πρόκειται ή μεγάλη προσωπικότητα του 

και ή ταραχώδης εποχή του να διαλευκανθούν πλήρως, αν δεν εξαντληθεί 

ή γι' αυτά έρευνα στα αρχεία της καθολικής εκκλησίας.1 

Πρίν άπο τον Κύριλλο Λούκαρη μπορεί και άλλες προσωπικότητες να 

είχαν αντιληφθεί τήν τεράστια δύναμη πού τους παρείχε ή τυπογραφική 

τέχνη για τήν αντιμετώπιση της προφορικής και γραπτής προπαγάνδας 

πού ασκούσε ή δυτική εκκλησία σε χώρους τής ορθόδοξης 'Ανατολής. 

Βιβλία άντικαθολικά δημοσιεύθησαν και παλαιότερα. Τα εξ αυτών τυπω

μένα στην καθολική 'Ιταλία όφειλαν να έ'χουν ύφος κόσμιας πολεμικής, 

γιατί αλλιώς δεν ήταν δυνατόν να εξασφαλισθεί προκαταβολικά άδεια για 

τήν εκτύπωση τους. Ή δημοσίευση έξαλλου τέτοιων βιβλίων στις χώρες 

τής ομόδοξης Ρωσσίας υπήρξε σποραδική, λόγω αποστάσεως, άλλα και 

εκτεταμένης δραστηριότητος, και εκεί, τής λατινικής προπαγάνδας. Ό 

Λούκαρης πρώτος έτόλμησε να πιστεύσει πώς ήταν καιρός πού θα μπο

ρούσε να ευδοκιμήσει τυπογραφείο οργανωμένο στην Κωνσταντινούπολη, 

με ενέργειες τοΰ 'ίδιου τού πατριαρχείου. Μεταγενέστερη στάθμιση τών 

γεγονότοον εκείνων μπορεί να θεωρήσει τήν ενέργεια του αυτή και ως 

πράξη έπιπολαιότητος. Γιατί προηγουμένως δεν είχαν εξασφαλισθεί οι 

προϋποθέσεις. Ή καθολική εκκλησία ήταν βέβαιο ότι θα αντιδρούσε σε 

κάτι τέτοιο. Και διέθετε τους κατάλληλους μηχανισμούς για να επηρεάσει 

τους Τούρκους. Ό πρέσβης τού χριστιανικοτάτου βασιλέως τής Γαλλίας 

στην Κοονσταντινούπολη ήταν άνθρωπος δικός τους και παντοδύναμος 

στην αυλή τών σουλτάνων. Αύτο ήταν γνωστό σε όλους. Γι' αύτο, τις 

ήμερες τής λειτουργίας τού τυπογραφείου, ό φιλοκαθολικος επίσκοπος 

Παροναξίας 'Ιερεμίας Βαρβαρήγος2 έγραψε στην Propaganda και υπέ

δειξε να φροντίσουν να κλείσουν το τυπογραφείο τού Αούκαρη. Υποστή

ριζε πώς κάτι τέτοιο ήταν εύκολο. Άρκεΐ να διέθεταν λίγα χρήματα για 

δωροδοκία και να χρησιμοποιούσαν τήν επιρροή τού Γάλλου πρέσβη στην 

Κωνσταντινούπολη . 3 

1. Για τον Λούκαρη και τήν εποχή του άριστη ή εργασία, πού δημοσιεύθηκε 
πρόσφατα μεταφρασμένη και στα ελληνικά, τοϋ Gunnar Hering, Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και ευρωπαϊκή πολιτική, 1620-1638, 'Αθήνα 1992, Μορφωτικό "Ιδρυ
μα Εθνικής Τραπέζης. Έ χ ω πάντως τήν εντύπωση πώς θα ήταν αρτιότερη, αν ή 
έ'ρευνα στο αρχείο τής Propaganda Fide για τον Λούκαρη δέν ήταν σχετικά περιο
ρισμένη (βλ. στο ϊόιο, σ. 398). 

2. Σύντομα βιογραφικά γι ' αυτόν, πάλα ιόν απόφοιτο τοΰ Ελληνικού παπικού 
Κολλεγίου τής Ρώμης, βλ. Ζαχαρίας Ν. Τσιρπανλής, Το 'Ελληνικό Κολλέγω της 
Ρώμης και οι μαθητές του, 1576-1700, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 427-430. 

3. Ή επιστολή αυτή στάλθηκε άπο τή Χίο (27.10.1827), κατά τήν επιστροφή 
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Για την υλοποίηση των σχεδίων του ό Λούκαρης έστειλε στην 'Αγ

γλία τον Νικόδημο Μεταξά, για να σπουδάσει την τυπογραφική τέχνη. 

Ό νεαρός μοναχός συνεργάσθηκε εκεί καί με τον άλλο προστατευόμενο 

του Λούκαρη, τον Μητροφάνη Κριτόπουλο, και τύπωσαν κάποια βιβλία 

μέ εντολή του πατριάρχη. "Οταν στα μέσα του 1627 ό Μεταξάς επανήλθε 

στην Κωνσταντινούπολη,4 έφερε κάσες μέ τυπογραφικά στοιχεία, τυπω

μένα βιβλία κι δ,τι άλλο χρειαζόταν για το στήσιμο του τυπογραφείου. 

Οί κινήσεις δμως του Μεταξά στην 'Αγγλία ήταν ήδη γνο^στές στην 

καθολική εκκλησία. "Εχω υπόψη μου τήν ειδοποίηση του Ambrogio 

della Polla, ενα χρόνο προτού ό Μεταξάς επανέλθει στην Κωνσταντινού

πολη, οτι μέ εντολή του Λούκαρη ένας παπάς (ό Μητροφάνης Κριτόπου-

λος;) και έ'νας διάκος είχαν τυπώσει στην 'Αγγλία δύο βιβλία. Το ενα 

ήταν κατά τών 'Ιουδαίων.5 

Άλλα και κατά τήν επάνοδο του Μεταξά, προτού καλά καλά εκτελω

νισθούν οι αποσκευές του, οι ιησουίτες της Κωνσταντινουπόλεο^ς κατόρ

θωσαν να προμηθευθούν αντίτυπα τών τυπωμένων βιβλίων, τα όποια 

ασφαλώς θα έστειλαν στο κέντρο για εξονυχιστικό έλεγχο.6 

στην επισκοπή του άπα τήν Κωνσταντινούπολη, δπου ασφαλώς είχε άμεση αντίληψη 
ιγιά το τυπογραφείο πού ακριβώς τότε ήταν σε λειτουργία. "Εγραφε ό Βαρβαρήγος : 
«Mi dolsi grandemente, e presto sentirete altre cose, se non provederete di 
impedire la stampa venuta, cosa che è facile a farsi ordinando al Sig(no)r 
Imb(asciato)re di Francia con qualche spesa che in ciò metta diligenza di 
impedire». Στη σπουδαία αυτή, για τις πληροφορίες της, επιστολή (σώζεται στο 
αρχείο της Propaganda Fide μέ ταξινομικά στοιχεία SOCG 111 φ. 228-229) θα 
αναφερθούμε καί παρακάτω. 

4. "Αγνωστη ή ακριβής ημερομηνία άφιξης. 'Επικρατέστερη άποψη 'Ιούνιος 
1627 (Gunnar Hering, δ.π., σ. 196 σημ. 13). 

5. Ή επιστολή τοϋ della Polla (Venezia, 22.7.1626) στο άρχεϊο της Pro
paganda, μέ στοιχεία SOGG 112, φ. 59-60. Το κατά 'Ιουδαίων είναι το Σύντομος 
πραγματεία κατά 'Ιουδαίων τοϋ Λούκαρη, πού φέρει τόπο εκδόσεως τήν Κωνσταν
τινούπολη καί έτος 1627 (Emile Legrand, Bibliogr. Hellénique XVII siècle, τ. 
Ι, σ. 234-237), το όποιο ορθώς υποστηρίχθηκε άπα τήν Evro Layton «Nikodemos 
Metaxas, the First Greek Printer in the Eastern World», Harvard Library 
Bulletin XV, April 1967, σ. 159) οτι_εΐχε τυπωθεί στο Αονδίνο προτού έρθει στην 
Κωνσταντινούπολη ό Μεταξάς. Πβ. Γ. Δ. Μπώκος, Τά πρώτα ελληνικά τυπογρα
φεία στο χώρο της «καθ'ημάς Ανατολής» (1627-1827). Διδακτορική διατριβή, δα
κτυλογραφημένη, 'Αθήνα 1986, σ. 5. 

6. Ό Μεταξάς, προτού αρχίσει ή διανομή, έδωσε αντίτυπο άπο κάθε βιβλίο 
στον βάιλο (ό βάιλος στις 4.9.1627 τα έστειλε στή Βενετία) καί του κατήγγειλε δτι 
μερικά αντίτυπα είχαν κλαπεί μέ ενέργειες τών ίησουιτών, οι όποιοι δο^ροδόκησαν 
τον Τούρκο φρουρό τοϋ τελωνείου (Evro Layton, δ.π., σ. 148). 



Θ. Ι. Παπαδόπουλος, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 39 

Ό Λούκαρης, χωρίς χρονοτριβή, έθεσε σε λειτουργία το τυπογραφείο. 

Ή διάθεση των αντιτύπων καθυστέρησε 'ίσως λίγο, λόγω και διαδικα

σιών εκτελωνισμού.7 "Αγνωστον αριθμό αντιτύπων έστειλε, με πρώτη 

ευκαιρία, στην ιδιαιτέρα πατρίδα του Κρήτη.8 Τα σχέδια του ήσαν μεγα

λεπήβολα. Λέγεται οτι ήθελε να τυπώσει ή να ανατυπώσει ολα τα άντικα-

θολικά βιβλία τών παλαιοτέρων και τών συγχρόνων του ορθοδόξου θεο

λόγων. Για το σκοπό αυτό έγραψε σε μερικούς και τους κάλεσε να μετα

βούν στην Πόλη.9 Λέγεται μάλιστα οτι ό Μεταξάς διέδιδε πώς σκο-

7. Στις 4.9.1627, πού έγραψε ό βάιλος (βλ. παραπάνω), ή διανομή δεν είχε 

αρχίσει ακόμη (Evro Layton, ο.π.). 

8. Για τήν τύχη αυτών τών αντιτύπων θα γίνει λόγος παρακάτω. 

9. Ό Κανάκης Ρώσσης, παλαιός απόφοιτος τοϋ Ελληνικού παπικού Κολλεγίου 

της Ρώμης (Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής, Το ''Ελληνικό Κολλέγιο, ο.π., σ. 432 -434), άπα 

τους πρωταγωνιστές τών γεγονότων της Κωνσταντινουπόλεως, όταν τον Ιούλιο του 

1628 επέστρεψε στη Ρώμη, υπέβαλε έκθεση για τα διατρέξαντα. Το απόσπασμα 

της, πού έχω υπόψη (ελήφθη στην Propaganda στις 15.9.1628), και πού αναφέρεται 

στα πρόσωπα πού είχαν σχέση με τον Λούκαρη (ταξινομικά στοιχεία SOCG 288 

φ. 588-590), είναι γραμμένο, ως νομίζω, με το χέρι τοϋ Πανταλέοντος Λιγαρίδου, 

σπουδαστού ακόμη τότε στο Ελληνικό παπικό Κολλέγιο της Ρώμης (Ζαχ. Ν. Τσιρ-

πανλής, Το 'Ελληνικά Κολλέγιο, ο.π., σ. 472-478). Ό Ρώσσης υποστηρίζει οτι ό 

Λούκαρης και ό Μεταξάς προγραμμάτιζαν να τυπώσουν ολα τα άντικαθολικά έργα 

των ορθοδόξων κι ό πατριάρχης έγραψε και κάλεσε γι' αυτό επιφανείς θεολόγους 

συγγραφείς : Pretende ristampare tut t i i libri antichi scismatici, e però scris
sero per tu t to con Gyrillo che fussero portati in Constantinopoli. Για τέτοιες 

γραπτές προσκλήσεις κι ή παρακάτω μαρτυρία τοϋ 'Ιερεμία Βαρβαρήγου. 

Για άλλα βιβλία πού προορίζονταν να τυπωθούν στη Κωνσταντινούπολη έχω 

υπόψη κάποιες αρχειακές μαρτυρίες, πού τις παραθέτω : 

"Ενα, πού διαπραγματευόταν θέμα κατά 'Ιουδαίων, ήταν έργο τού Παρθενίου 

Δοξαρά, επισκόπου Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, προκατόχου στον επισκοπικό θρόνο 

τοϋ Νικόδημου Μεταξά. Ό Παρθένιος είχε αγαθές σχέσεις μέ την καθολική εκκλη

σία. 'Αλληλογραφούσε μέ τήν Propaganda Fide και είχε ζητήσει και βιβλίο για τη 

Σύνοδο της Φλωρεντίας, τυπωμένο στή Ρώμη. Σε μια τέτοια επιστολή του προς τήν 

Propaganda (Κεφαλονιά, 20.12.1627· βρίσκεται στο αρχείο της, στα ιταλικά, μέ 

στοιχεία SOCG 111 φ. 4631') μιλάει για το βιβλίο του πού επρόκειτο να τυπωθεί 

στην Κωνσταντινούπολη. Ό τότε καθολικός επίσκοπος τών νήσων αυτών Michele 

Verolio (Patritius Gauchat, Ilierarchia Catholica medü et recentioris aevi, 

vol. 4, Monasterii 1935, σ. 145) έγραφε συχνά επαινώντας τον ορθόδοξο ιεράρχη 

της περιοχής του, άπό τον όποιο είχε φιλοξενηθεί. "Ελεγε μάλιστα, έτσι τουλάχιστον 

γράφει ό Verolio, ότι πολύ θα το επιθυμούσε κι ό ί'διος ν' αλληλογραφεί μέ τήν κα

θολική εκκλησία, άλλ' ότι φοβόταν μήπως ή σχέση αυτή γίνει αντιληπτή. Ό καθο

λικός επίσκοπος γράφει επίσης για τό υπό εκτύπωση έργο τού Δοξαρά, ό όποιος 

δμως τοϋ εί/ε εκφράσει τις ανησυχίες του μήπως στην Κωνσταντινούπολη όπου θα 

τυπωνόταν τού αλλοίωναν τό περιεχόμενο. Τρεις σχετικές μ' αυτό τό θέμα επιστολές 
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πεύουν ν' αντιμετωπίσουν τή δυτί,κή εκκλησία με τα 'ίδια όπλα καϊ. πώς, 

τοϋ Michele Verolio προς τον προϊστάμενο της Propaganda καρδινάλιο Ludovico 

Ludovisi, δλες άπο τή Ζάκυνθο, εις SOCG 111, φ. 464r, 467^" (16.1.1628), φ. 

465-466 (18.3.1628), και φ. 470 (8.6.1628). 

Για άλλα έργα πού θα τύπωνε ό Λούκαρης αντλώ πληροφορίες άπο την προμνη-

μονευθείσα επιστολή πού έστειλε (27.10.1627) ό φιλοκαθολικος Παροναξίας 'Ιερε

μίας Βαρβαρήγος, κατά τήν ολιγοήμερη παραμονή του στή Χίο, καθώς άπο την 

Κωνσταντινούπολη επέστρεφε στή Νάξο. Εκε ί , στο σπίτι του Γεωργίου Κορεσσίου, 

είδε τήν επιστολή πού ό Λούκαρης εκείνη τήν εβδομάδα είχε απευθύνει προς τον 

Κορέσσιο και τον καλούσε στην Πόλη, για να τυπώσει τουλάχιστον δύο έργα του. 

("Αρα, τουλάχιστον το 1627, οι σχέσεις τών δύο ανδρών, τοϋ Αούκαρη καί τοϋ Κο

ρεσσίου, ήσαν καλές κι δχι εκείνες τοϋ 1635, περί τών οποίων βλ. Κωνστ. Ι. Ά -

μάντος, Τα γράμματα είς την Χίον κατά την Τονρκοκρατίαν, 1566-1822, Πειραιάς 

1946, σ. 84). 

Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα, άπ' αυτή τήν επιστολή τοϋ Βαρβαρήγου, 

αύτολεξεί, λόγω τών πολυτίμων πληροφοριών πού περιέχει για το θέμα : «Qui in 

Scio si troua uno haeretico peruerso e maligno scismatico nomato Georgio 

Coressi che già un tempo stette maestro della Schola pub[b]lica di Pisa in 
Toscana, il quale già quindeci anni sono che uenuto d'Italia in Scio (χρήσιμη 

κι αυτή ή πληροφορία για τον Κορέσσιο, για τον όποιο δέν εΐναι γνωστό το έτος 

επιστροφής στή γενέτειρα" βλ. Κωνστ. Ι. Άμαντος, ο.π., σ. 84) non fa altro eserci-

tio, né altro é il suo studio che apertamente scriuere et parlare, et insegnare 
scismi et haeresie contra la Chiesa Romana arabbiato cane di modo che insin 
hora ha composto doi libri, l'uno Theologico nomato, et altro contra Latinos 
delle differenze de' Greci con Latini, et hora t ra t ta di mandargli in C o s t a n 
tinopoli a stampare con la noua s tampa che hanno fatto portare d ' Inghi l terra 
il Patriarca Cyrillo con altri suoi adhaerenti, il quale come uiddi una lettera 
questa settimana, che mi mostrò il sud(et)to haeretico Giorgio Coressi, scriue 
il Patriarca ad esso, che quanto prima procuri di andare in Constantinopoli 
a mandare in s tampa le sue opere: anziché di più questo sud(et)to Coressi 
mi chiamò multandomi in casa sua Γ altro hieri e mostromi un nouo t ra t ta to 

speciale Apologetico che fa contra il Monsig(no)r d' Iconio.» 

Ό μνημονευόμενος στο τέλος τοϋ αποσπάσματος αρχιεπίσκοπος 'Ικονίου είναι 

ό φιλοκχθολικος 'Ιωάννης Ματθαίος Καρυόφυλλος, παλαιός απόφοιτος τοϋ Ελλη

νικού παπικοΰ Κολλεγίου της Ρώμης (Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής, Το 'Ελληνικό Κολ-

λέγιο, ο.π., σ. 289-292) και το βιβλίο του, εναντίον τοϋ οποίου είχε συνθέσει με

λέτη ό Γ. Κορέσσιος είναι το Άντίρρησις προς Νεΐλον τον Θεσσαλονίκης, δημο

σιευμένο το ίδιο εκείνο έτος στο Παρίσι (Em. Legrand, Bibl. Hell. XVII s. τ. 1, 

σ. 216-218). 

Ό Κορέσσιος, βέβαια, δέν μποροΰσε να φαντασθεί ότι ό «ορθόδοξος» ιεράρ

χης, στον όποιον εμπιστευόταν τα σχέδια του, θα έσπευδε, τήν επόμενη κιόλας ή

μερα, να τα ανακοινώσει λεπτομερώς στο κατ' εξοχήν αρμόδιο όργανο τοϋ αντι

πάλου στρατοπέδου. 

Για το έτοιμο έργο τοϋ Κορεσσίου Theologico, είναι προφανώς «Το Θεολο-
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εφόσον οι καθολικοί εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν βιβλία κ α τ ά τ η ς 

ορθοδοξίας, θα τ ύ π ω ν α ν κι αυτοί βιβλία κ α τ ά του κ α θ ο λ ι κ ι σ μ ο ύ . 1 0 

γικον περί έξοχης της ιεράς Θεολογίας» (Κωνστ. Ι. "Αμαντος, ο..τ., σ. 87-88), πού 

ό Κορέσσιος το 1631 το έστειλε στον Κύριλλο Β' τον εκ Βεροίας, και αργότερα στη 

Βενετία, για να τυπωθεί (Κωνστ. Ι. "Αμαντος, ο.π., σ. 90), το όποιον όμως, τελικά, 

παρέμεινε ανέκδοτο (Γεώργιος Γ. Ζολώτας, 'Ιστορία της Χίου..., τ. 3, μέρος πρώ

τον, 'Αθήνα 1926, σ. 415). 

Εντύπωση επίσης μου προκαλεί το γεγονός, και σπεύδω εδώ κιόλας να το 

επισημάνω, οτι ό Βαρβαρήγος δεν γράφει τίποτε για τήν τυπωμένη (;) στα «βιβλία 

του Λούκαρη» εργασία του Γεωργίου Κορεσσίου «Διάλεξις μετά τίνος τών Φράρων» 

[ = Διάλογος περί του 'Αγίου Πνεύματος], περί της οποίας βλ. Em. Legrand, 

Β ibi. Hell. XVII s., τ. 1, σ.241. Γιατί άπο τον'Ιούνιο,πού έφθασαν τα αντίτυπα στην 

Κωνσταντινούπολη, μέχρι το τέλος 'Οκτωβρίου, πού γράφει τήν επιστολή αύτη ό 

Βαρβαρήγος, ό επιφανής θεολόγος φυσικό είναι, ως συγγραφέας, να είχε λάβει άπο 

τους πρώτους αντίτυπο άπο Κωνσταντινούπολη στη Χίο, συχνά συνδεόμενες, τότε, 

με συγκοινωνία. Και το φυσικότερο θα ήταν στον καλεσμένο στο σπίτι του Βαρβα-

ρήγο ό Κορέσσιος να έδειχνε το φρεσκοτυπωμένο στο νέο τυπογραφείο έργο του. 

Να υποθέσει κανείς οτι το εννέα μόλις σελίδων δημοσίευμα αυτό τοΰ Κορεσσίου, 

το ενσωματωμένο στον τόμο με τα διάφορα αυτοτελή «άντικαθολικά» δημοσιεύματα, 

τυπώθηκε στο μετά ταύτα δίμηνο χρονικό διάστημα πού λειτούργησε το τυπογρα

φείο στην Κο^νσταντινούπολη και δέν ήρθε ήδη τυπωμένο άπο τήν 'Αγγλία; Ε π ι 

σημαίνω τον προβληματισμό, πού επιβεβαιώνει δσα στο Gunnar Hering, δ.τι., σ. 

198, σχολιάζονται, οτι δηλαδή, παρά τήν άριστη μελέτη της Evro Layton για το 

τυπογραφείο του Νικόδημου Μεταξά, ακόμη δέν έχει ξεκαθαριστεί με βεβαιότητα 

ποια άπο τα έντυπα αυτά ήρθαν έτοιμα άπο τήν 'Αγγλία και ποιών ή εκτύπωση 

πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά το εξάμηνο λειτουργίας αυτοί) τοϋ 

τυπογραφείου. "Ας σημειωθεί οτι στα «χαρτιά» μου εχω δυο-τρεΐς παραπομπές σε 

έγγραφα της εποχής τοΰ ίδιου αύτοϋ Βαρβαρήγου προς τήν Propaganda Fide, δπου 

δίδονται ακριβείς πληροφορίες για τα έργα πού ήρθαν τυπωμένα άπο τήν 'Αγγλία. 

Οι πληροφορίες του, και εκ τοΰ γεγονότος οτι οι επισκέψεις του κατά τις ήμερες 

εκείνες στα πατριαρχικά διαμερίσματα, για προβλήματα της επισκοπής του, ήσαν 

συχνές, ή δε κατασκοπευτική προσοχή του δεδομένη, θα μας ήσαν πολύτιμες. Δυ

στυχώς δέν διαθέτω τή στιγμή αυτή φωτογραφίες άπο τά σχετικά έγγραφα. "Οταν 

θα τις εχω, μπορεί στο μέλλον να αναφερθώ, με κάποιο σημείωμα, εφόσον άπο την 

άντιβολή προκύψει κάποια διαφορά άπο τά παραδεδεγμένα. 

10. Αυτά τά ανέφερε ό Κανάκης Ρώσσης στην εκθεσή του, για τήν οποία έγινε 

λόγος παραπάνω. Κάτι ανάλογο είχε φαίνεται ακούσει κι ό 'Ιερεμίας Βαρβαρήγος, 

ό όποιος, σε επιστολή πού απηύθυνε άπο Γαλατά (30.8.1627) προς τήν Propaganda 

(βρίσκεται στο SOCG 111 φ. 225-226), υπέδειξε να παρακινήσουν τους τότε ζώντες 

στή Ρώμη λογίους, παλαιούς αποφοίτους τοΰ Ελληνικού παπικού Κολλεγίου της 

Ρώμης, Ι. Μ. Καρυόφυλλο, Π. Άρκούδιο και Ν. Άλεμάνο να συνθέσουν έργα σε 

νέα ελληνική γλώσσα, να τά τυπώσει ή καθολική εκκλησία και να τά διαδώσουν στο 

λαό, ώστε κατ' αυτόν τον τρόπο respondano a' libri s tampati nouamente contra 

Latinos et Papolatras di Gregorio Palama Arciu(escou)o di Thessalonica, di 
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Τα μετά ταΰτα συμβάντα είναι λίγο πολύ γνωστά. 'Εμφανώς ή επί

σημη καθολική εκκλησία δεν έκαμε ενέργειες για να κλείσει το τυπογρα

φείο αυτό. Είναι παρ' δλα αυτά υπερβολή να υποστηρίζεται πώς άπο την 

εξέλιξη των γεγονότων ή καθολική εκκλησία ζημιώθηκε κιόλας, επειδή 

κάποιοι μισσιονάριοί της φυλακίσθηκαν μερικές ήμερες άπο τους Τούρκους, 

μέ ενέργειες τάχα του Λούκαρη.1 1 Το τυπογραφείο έκλεισε Οχι βέβαια άπο 

ενέργειες τών Τούρκων. 

Ξενίζει, παρ' δλα αυτά ή απόφαση του Λούκαρη να μή συνεχίσει τή 

λειτουργία του τυπογραφείου, μετά την επιστροφή τών κατασχεθέντων 

άπο τους Τούρκους. "Ηρκεσε, άραγε, ή συμβουλή του βαίλου δτι δεν συ-

νεφερε να ςαναϋεσουν σε λειτουργία το επιστραφεν τυπογραφείο, ώστε 

τόσα και τόσα σχέδια να ματαιοοθούν; "Ή μήπως ή νέα εξέλιξη θεωρή

θηκε προσφορότερη. Δηλαδή, να ικανοποιηθεί και ή φιλοδοξία του Με

ταξά να γίνει επίσκοπος, το δε τυπογραφείο νά ενεργοποιηθεί σε ασφα

λέστερο χώρο. Στην Κεφαλονια δμως δεν θα μπορούσε το πατριαρχείο 

να άσκεΐ άμεσον έλεγχο στή λειτουργία του. Ούτε ό νέος τόπος ήταν 

ελεύθερος για παρόμοιες δραστηριότητες. Οι καθολικοί Βενετοί κυρίαρχοι 

δεν ήταν δυνατόν να μείνουν ασυγκίνητοι στίς καταγγελίες για εκτύπωση 

βιβλίων άντικαθολικών. 

Μετά το κλείσιμο του τυπογραφείου, ή καθολική εκκλησία προσπά

θησε να εμποδίσει τή διάδοση τών βιβλίων του Λούκαρη, Τα αντίτυπα 

πού εστάλησαν στην Κρήτη κατέληξαν στην πυρά. 1 3 "Εγραψαν στον Luca 

Gennadio Scholario, Patriarca, di Meletio Patriarca Alessandrino, di Maximo 
Margunio Vescouo di Zirigo e di Gabrielle di Philadelfia che con ordine di 
questo bon huomo del nostro Patriarcha si stamparono in Inghilterra e si 
stamperanno ancor qui in Constantinopoli altri noui libri haeretici giachè fece 
portar la stampa che ini fu. Ά ς σημειωθεί δτι, ως είπαμε, όταν έγραψε αύτη την 
επιστολή ό Βαρβαρηγος, δεν είχε αρχίσει ούτε στην Κωνσταντινούπολη ή διανομή 
αντιτύπων. Αυτός δμως ήταν καλά πληροφορημένος για τους τυπωμένους συγγραφείς 
είτε άπο συζητήσεις στους χώρους του πατριαρχείου εΐτε άπο τα ίδια τα βιβλία πού 
άπο τους πρώτους προμηθεύθηκαν οί φίλοι του ιησουίτες. 

11. Βλ. Μάρκος Ν. Ροϋσσος-Μηλιδώνης, 'Ιησουίτες στον ελληνικό χώρο (1560-
1915), 'Αθήνα 1991, σ. 44" πβ. σ. 47-48. 

12. Gunnar Hering, ό'.π., σ. 210. 
13. Αέγεται δτι ό Αούκαρης συνεργάσθηκε μέ τον Άγγλο πρέσβη, για να στεί

λει βιβλία στην Κρήτη. Έτσι έγραψε (6.11.1628) ό Francesco Molino, διοικητής 
της νήσου, στον δόγη και στή γερουσία (R. J. Roberts, The Greek Press at Con
stantinople in 1627 and its antecedents, Αονδίνο, The Bibliographical Society, 
1967, σ. 38 —Gunnar Hering, ό'.π., σ. 211 σημ. 76). Τα βιβλία πάντως εστάλησαν 
στον φίλο του Αούκαρη "Ιερεμία Τζαγκαρόλο, ηγούμενο 'Αγίας Τριάδος των Μουρ-
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Cochig l ia , στή M e s s i n a , πού έλεγχε δσα καράβια έφθαναν εκεί ά π ο τήν 

'Ανατολή, και του έστειλαν κ α τ ά λ ο γ ο με τους τ ίτλους τ ω ν βιβλίων του 

Λούκαρη, γ ι α να εμποδίσει τήν είσοδο και διάδοση τους στους i t a l o g r e c i . 1 4 

τάρων (Ζαχαρίας Τσψπανλής, « Ό Κύριλλος Λούκαρις και ή καθολική προπαγάνδα 

της Ρώμης (1622-1638)», Κρητολογία, χχ. 4 (Ίαν.-Ίούν. 1977), σ. 52. Ή κατά

σχεση πρέπει να έγινε ελάχιστες ήμερες πριν άπο τις 26.10.1628 (πβ. SOGG 114 φ. 

359 r, 368 ν , όπου ό fra Ambrosio da Napoli έσπευσε, άπο Candia 26.10.1628, να 

πληροφορήσει τήν Propaganda Fide πώς αυτός ήταν ό κύριος συντελεστής της 

άνακαλύψεως της μυστικής διανομής έκεΐ των βιβλίων του Λούκαρη). Μετά διήμερο 

(Candia 28.10.1628· SOCG 114 φ. 35Ρ\ 364ν) 0 Livio Gigli, καθολικός επίσκοπος 

'Εδέσσης, βοηθός του λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης (Patr. Gauchat, Hierarchia 

Catholica, δ.π., σ. 180), ειδοποίησε δτι τα κατασχεθέντα βρίσκονταν στα χέρια τοΰ 

στρατηγού Molino. Τα αυτά περίπου κι ό αρχιεπίσκοπος Luca Stella (Patr. Gauchat, 

δ.π., σ. 168), άπο Candia στις 17.11.1628 (SOCG 114 φ. 289r-291i" στα φ. 293?-

3 0 l r αναλύεται το περιεχόμενο των βιβλίων). Ό μοναχός στον όποιο είχε αναθέσει 

ό ηγούμενος να τα διανείμει συνελήφθη (Gunnar Hering, δ.π., σ. 211). Ό Molino, 

άφοΰ, δπως είδαμε, ειδοποίησε τον δόγη και τή γερουσία, έγραψε στον βάιλο να 

σταματήσει τή διανομή στην πηγή της, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη (R. J . 

Roberts, ό'.π., σ. 38). Για το κάψιμο των αντιτύπων ή πληροφορία είναι μεταγε

νέστερη (16.7.1629) και προέρχεται άπο τον Luca Stella (SOCG 114 φ. 323, 328^'). 

14. Ό καθολικός ιερωμένος Luca Cochiglia υπηρετούσε άπο χρόνια στή Messi

na κι έργο του ήταν να εξετάζει στα καράβια πού έφθαναν έκεΐ άπο τήν 'Ανατολή, 

μήπως έφερναν βιβλία ή άλλα πού έθιγαν το δόγμα των καθολικών. Είχε μάλιστα 

για βοηθό του τον ελληνομαθή απόφοιτο του Ελληνικού παπικού Κολλεγίου της 

Ρώμης 'Ιωάννη Λεονάρδο Πατέ, χιακής καταγωγής, γεννημένον στή Messina (Ζαχ. 

Ν. Τσιρπανλής, Το 'Ελληνικό Κολλέγιο, δ.π., σ. 330-331). Ό Cochiglia έγραψε στην 

Propaganda (Messina, 30.4.1629- SOCG 1 φ. 363), προσφερόμενος να τους εξυ

πηρετήσει αν τον χρειασθούν. Ό γραμματέας της Propaganda, στο οπισθόφυλλο 

της επιστολής αυτής, σημείωσε περίληψη της απαντητικής επιστολής πού θα τοΰ 

απηύθυναν: Να τους πληροφορήσει αν στην περιοχή πού ήλεγχε είχαν σταλεί για 

να διαδοθούν στους italogreci βιβλία άπο τήν Κωνσταντινούπολη, κατάλογο τών 

οποίων θα σημείωναν σε εσώκλειστο χαρτί, ή δποια άλλα πού δεν περιλαμβάνονταν 

στο σημείωμα τους, για τους τίτλους τών οποίων οφείλε να τους πληροφορήσει. Ό 

Cochiglia (Messina, 6.7.1629" SOCG 1 φ. 365" ή επιστολή του συζητήθηκε στή 

συνεδρίαση τών καρδιναλίων στις 19.12.1629" βλ. φ. 366 ν ): Προ τετραμήνου κάποιοι 

'ιησουίτες, πού έφθασαν εκεί άπο τήν Κωνσταντινούπολη, τού είχαν μιλήσει για 

τέσσερα βιβλία πού είχαν τυπωθεί κατά της αρχής του πάπα. Λυτός αμέσως φρόντισε 

και προ τριμήνου παρέλαβε μέσω Νίου αντίτυπα τα όποια διαβίβασε στους Inquisitori 

τοΰ Palermo, για να ενεργήσουν δ,τι έπρεπε. Ενημέρωσε μάλιστα τους αυτούς 

Inquisitori τόσο για τα δσα είχε ακούσει άπο τους ιησουίτες για τα βιβλία αυτά 

δσο και γι' αυτά πού αντιλήφθηκε ό ελληνομαθής βοηθός του Λεονάρδος Πατές 

διαβάζοντας τα. Ό Cochiglia διαβεβαίωσε τους καρδιναλίους πώς άλλα αντίτυπα δεν 

εΐχαν έρθει έκεΐ ούτε άπο τα βιβλία τοΰ καταλόγου τους ούτε άπο το τυπωμένο το 

1622 στή Βυττεμβέργη, με ενέργειες τοΰ Λούκαρη, έργο τοΰ Ζαχαρία Γεργανοΰ, 
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Μετά τή διακοπή λειτουργίας του τυπογραφείου στην Κωνσταντι

νούπολη, δ Λούκαρης θέλησε να ανταμείψει τον Μεταξά για τις καλές 

υπηρεσίες του καί τον έ'καμε τιτουλάριο επίσκοπο Νεαπόλεως. Κατόπιν 

δμως πιέσεων του ιδίου του Μεταξά τον προόρισε για αρχιεπίσκοπο Κε

φαλληνίας, Ζακύνθου και 'Ιθάκης, οπού βέβαια θα εκλεγόταν τελικά από 

τον εκεί κλήρο καί θα εξασφάλιζε την έγκριση άπο την κοσμική εξουσία 

τής κυρίαρχης Βενετίας.1 5 

"Οταν μαθεύτηκε ή απόφαση αυτή του Λούκαρη. οι αντιδράσεις υ

πήρξαν έντονες ακόμη κι άπο μερίδα τών ντόπιων ορθοδόξων,16 πού δεν 

αποκλείεται να υποκινήθηκαν καί άπο τον Παρθένιο Δοξαρά, κάτοχο του 

επισκοπικού θρόνου, è όποιος βέβαια θα υποχρεωνόταν να παραιτηθεί.1 7 

Χριστιανική Κατήχιισις (Ém. Legrand, Β ibi. Hell. XVII s. τ. 1, σ. 159-160) για το 

όποιο επίσης ενδιαφερόταν ή Propaganda (πβ. με στοιχεία Lettere Volgari, v. 3, 

ετών 1623-1624, φ. 120 ν, περίληψη επιστολής τους προς τον νούτσιο της Napoli, 

πού τοΰ ζητούσαν να τους προμηθεύσει αντίτυπο άπο αυτήν την έκδοση). Ό Cochiglia 

τους υποσχέθηκε ότι θα ειδοποιούσε έγκαιρα άν αντιλαμβανόταν στο μέλλον κάποια 

αποστολή τών απαγορευμένων αυτών βιβλίων. 

15. Το πατριαρχικό σιγίλλιο με τό όποιο προτείνεται για Κεφαλληνίας-Ζα-

κύνθου φέρει χρονολογία 8.7.1628, ενώ πριν ενα μήνα είχε εκλεγεί τιτουλάριος 

Νεαπόλεως (Κωνσταντίνος Ν. Σάθας, Νεοε/.?.ηνική Φιλολογία, 'Αθήνα 1868, σ. 

280 —Cléobule Tsourkas, Les débuts de Venseignement philosophique et de la 

libre pensée dans les Balkans. Sa vie et l'oeuvre de Théophile Corydalée (1570-

1G46), Θεσσαλονίκη 1967, σ. 57). 

16. Ό φιλοκαθολικος ιερομόναχος Άνθιμος Σκούρτας έγραψε άπο τή Ζάκυνθο 

(15.4.1629) στην Propaganda καί ζητούσε να τον διώξουν γιατί παρανόμως θα 

άρπαζε τον άρχιεπισκοπικον θρόνο. Καί πρόσθετε γι' αυτόν : «Ούτος καί τήν τυπο-

γραφίαν άπο Άγγλοβρετανίας μετήνεγκεν ες βυζάντιον καί πλείστα τών βιβλίων κατά 

τής αγίας αποστολικής ρωμαϊκής εκκλησίας έτυπώσατο ο δυσσεβής» (SOCG 181 

φ. 224, 227 ν). 

17. Φαίνεται ότι ή εκλογή έγινε δύο φορές. Ή πρώτη το 1628, με ταυτόχρονη 

παραίτηση τοΰ Δοξαρά, ό όποιος αποσύρθηκε σε μοναστήρι. Τον Δεκέμβριο τοΰ 

ιδίου έτους ό Λούκαρης υποχρεώθηκε να τήν ακυρώσει, καί ακολούθησε εκλογή τοΰ 

Δοξαρά ως αρχιεπισκόπου, με υπ' αυτόν επίσκοπο τον Μεταξά. Τελικά ό Δοξαράς 

παραιτήθηκε στις 28.9/8.10.1629 καί ό κλήρος εξέλεξε τον Μεταξά (Gunnar Herring 

ό'..τ., σ. 211 σημ. 78). Στην πρώτη εκλογή βρισκόταν στην Κεφαλονιά καί ό Michele 

Verolio, ό όποιος πληροφόρησε γι' αυτήν τήν Propaganda με επιστολή του (Zante 

10.12.1628· SOCG 114 φ. 363-364). Γράφει δτι ή πλούσια οικογένεια τοΰ Μεταξά 

ξόδευσε πολλά χρήματα γι' αυτή τήν έκλογ/)" καί παραπονείται πού ό Βενετός 

προβλεπτής υποστήριζε τον Μεταξά. Εντύπωση πάντως προκαλεί ή πληροφορία 

ότι ό Μεταξάς άπό τότε εΐχε σκοπό νά μείνει 4-5 χρόνια Κεφαλληνίας-Ζακύνθου καί 

ύστερα θα πήγαινε στή Βενετία για νά εκλεγεί Φιλαδέλφειας. Tè σχετικό απόσπασμα 

τοΰ Verolio άπο το φ. 363Γ: «Mi ritrouai in Cef (aloni)a nella sua elettione, dopoi 
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Ό φίλος του Michele Verolio έσπευσε να καλέσει την P r o p a g a n d a Fide 

να φροντίσουν άπο τή Ρώμη να ματαιώσουν την εκλογή ή να μην επικυ

ρωθεί άπο τή Βενετία, γιατί αν τελικά πραγματοποιούνταν, ό καθολι

κισμός έμελλε νά υποστεί στα Επτάνησα μεγάλη ζημιά. Ό επίσκοπος, 

Βενετός κι δ ΐδιος στην καταγωγή, παρόμοιες προτροπές απηύθυνε και 

προς τήν κυβέρνηση της πατρίδος του. Παράβολε τή φράση της προανα

φερθείσης επιστολής του - «Io ho auuert i to chi doueuo che non si 

permett ino noui tà». 

Στίς πρώτες επικοινωνίες πού είχε ό Μεταξάς με τον καθολικό ομό

λογο του, όταν έφθασε στα Επτάνησα, προσπάθησε να δώσει κάποιες 

εξηγήσεις για τα βιβλία του Λούκαρη, για τα όποια κι ό 'ίδιος είχε παίξει 

πρωτεύοντα ρόλο. Του είπε πώς δεν τυπώθηκαν για να θίξουν τήν καθο

λική εκκλησία και τον αρχηγό της, άλλα για να δείξουν το μεγαλείο της 

ορθοδοξίας.18 Ή δικαιολογία βέβαια, πού ήταν οπωσδήποτε αφελής, δεν 

ήρκεσε για ν' αλλάξουν οί κύκλοι της Ρώμης γνώμη γι' αυτόν, τον όποιο 

είχαν κατατάξει στην ϊδια λίστα πού είχαν εγγράψει κι έναν άλλο σφοδρό 

πολέμιο της καθολικής εκκλησίας, τον Θεόφιλο Κορυδαλό.19 

hauer fatto far la rinontia al n(ost)ro Vescouo uecchio, che riprendendole io 
dopoi mi rispose che poteuo io fare con q(ues)ta mala spina? La rinontia e 
1' elettione fu in un' istesso tempo, non esser altri religiosi che prettendeuano, 
bisognò eh' ogn' un cedesse, fu solo balottato, e solo restò, furono laici da 
parenti che sono li primi tutti della città, ricchi, nelle mani de' quali sta il 
negotio dell' una pascerina. trionfi grandi, con concorso de' cittadini e popolo, 
hanno speso più di 600 reali grossi di Spagna che essendo portato in Sedia 
eminente, gettaua danari. L' Arcivescovato le coste più de 6000. e giouane 
di grande prettendenza uano al possibile, nella prima messa che cantò solenne, 
lesse molti ordini, a tutti li religiosi suoi diede da mangiare, e aloggiò doi e tre 
giorni a molti prima de l'elettione che passauano da 200 religiosi, scriuo questo 
per notificarle la spesa e grandezza di costui, mi fu detto che prettenda molto 
più, di uoler star qui 4 ο 5 anni, e procurar d'andarsene a Venetia a S. Giorgio 
de' Greci e farsi la Metropolita, io fugirò di ritrouarmi oue egli si ritroui, che 
son certo eh' egli prettenderà il luogo per il titolo e' ha di Arciuescouo, e lo 
prettenderà molto più, perché Γ Ill(ustrissi)mo S(igno)r Prou(edito)re gentilho-
mo che s'accommoda ai commodi, e benefitii, le diede il luogo sopra di sé. 
mentre egli non uenghi nelle nostre chiese con occasione dell' acclamationi, 
io non mi ritrouaro oue egli si possi ritrouare. io ho auuertito chi doueuo che 
non si permettino nouità. Il uecclio Vescouo s'è ritirato a seruire un Monastero 
di Caloiere. 

18. Le grandezze della Chiesa Greca. Ή πληροφορία στην προμνημονευθείσα, 
άπο 10.12.1628, επιστολή τοϋ Verolio. 

19. Στο οπισθόφυλλο της ΐδιας επιστολής τοΰ Verolio, πού τήν συζήτησαν οί 
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Στην Κεφαλονιά 6 Μεταξάς κουβάλησε και τα τυπογραφικά σύ

νεργα πού είχε φέρει, άπο την 'Αγγλία, όσα τουλάχιστον του επεστράφη

σαν άπο τους Τούρκους μετά την κατάσχεση τους. Λέγεται ότι προτού 

φύγει του ζητήθηκε να τα πουλήσει στην Κωνσταντινούπολη κι δτι αυτός 

αρνήθηκε.20 'Οπωσδήποτε ή μεταφορά τους στην πατρίδα του νέου επι

σκόπου δεν μπορεί να είχε άλλο σκοπό παρά μόνο σχέδιο επαναλειτουργίας 

του τυπογραφείου σε περιοχή πού δεν επηρεαζόταν άπο τους Τούρκους. 

Η πληροφορία μάλιστα, πού προέρχεται άπο σύγχρονη πηγή, πώς έκτος 

άπο τα σύνεργα δ Μεταξάς είχε φέρει μαζί του στην Κεφαλονιά και τον 

Γερμανό τυπογράφο, πού είχε δουλέψει στην Κωνσταντινούπολη,21 ενισχύει 

την άποψη για ύπαρξη τέτοιων σχεδίων. 

Το πρόβλημα ομ<.ος είναι κατά πόσο το τυπογραφείο αυτό, πού στή

θηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του Μεταξά, κατέστη δυνατόν να τεθεί ποτέ 

σε ουσιαστική λειτουργία. Υπάρχουν βέβαια διάφορες καταγγελίες της 

εποχής, ιδιαίτερα της πρώτης τριετίας παραμονής του Μεταξά στην 

Κεφαλονιά, πώς δηλαδή ό Μεταξάς συνέχιζε να τυπώνει και εκεί άντι-

καθολικά βιβλία. Προέρχονταν τόσο άπο τους ξεσηκωμένους ορθόδοξους 

εχθρούς του του άρχοντολογίου της Ζακύνθου22 δσο κι άπο τον δηκτικό 

έτερόδοξο επίσκοπο της περιοχής. Ό Verolio μάλιστα είχε γράψει στην 

καρδινάλιοι στην 108η συνεδρίαση τους στις 7.4.1629, σημείωσαν δτι. και οι δύο, 
Κορυδαλος και Μεταξάς, ήσαν φίλοι τοϋ Λούκαρη κι δτι μέσω αυτών ό Κύριλλος 
είχε τυπώσει στο Λονδίνο βιβλία για να τα διαδώσει στην Ελλάδα. Επισημαίνουν 
την άπο τότε φιλοδοξία τοϋ Μεταξά να γίνει αργότερα Φιλαδέλφειας. Τελική από
φαση ήταν να διαβιβάσουν στο γραφείο της 'Ιεράς Εξετάσεως σε αντίγραφο την 
επιστολή του καθολικού επισκόπου Ζακύνθου. 'Αντιγράφω άπο τα Acta τήν από
φαση αυτήν : Ref(eren)te Ill(ustrissimo D(omino) Gard(inali) S(ancti) Sixti 
l(ite)ras Ep(iscop)i Zacynthi de Theophilo Coridali et Nicodemo Metaxa 
Graecis solemni eiusdem Metaxa promotione ad Ep(iscop)atum Cephaloniae 
et Zacynthi illiusque intentione se post aliquot annos Venetias transferendi 
Sac(ra) Cong(regati)o intelligens hos duos Graecos esse praecipuos Cyrilli 
amicos eorundem opera eundem Cyrillum libros schismaticos Londini Angliae 
impressos per Graeciam disseminare copiam literarum praefati Ep(iscop)i 
Zacynthi iussit mitti ad S(anctum) Officium. (Acta, vol. 6, ann. 1628-1629, 
257v-258r). 

20. Ή πληροφορία άπο επιστολή τοϋ βα'ί'λου (19.8.1628). 'Ενδιαφερόταν να το 
αγοράσει ό Γερμανός πρέσβης (Evro Layton, ο.π., σ. 152). 

21. 'Από επιστολή τοϋ Verolio (22.1.1632), για τήν οποία βλέπε παρακάτω. 
Γερμανός ή 'Ολλανδός (=Dutsch), ό τυπογράφος δεν έφυγε πάντως άπο τήν Κων
σταντινούπολη για τήν πατρίδα του, δπως υποθέτει ό Roberts, ο.π., σ. 39. 

22. Για τους εχθρούς τοϋ άρχοντολογίου βλ. Κωνστ. Σάθας, ο.π., σ. 284. 
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Propaganda πώς δ Μεταξάς, για νά παραπλανήσει τΙς αρχές καί την 

καθολική εκκλησία, στα βιβλία πού τύπωνε στην Κεφαλονιά έβαζε ψευ-

δότοπο εκδόσεως την 'Αγγλία. 

'Από τις σχετικές μελέτες πού εγράφησαν μετά ταύτα γι' αύτο το 

θέμα, δεν λαμβάνονται υπόψη βέβαια δσες αστήρικτα βεβαιώνουν οτι το 

τυπογραφείο τοΰ Μεταξά τύπωνε στην Κεφαλονιά βιβλία μέχρι το θά

νατο του (1646).2 3 "Αποψη των περισσοτέρων είναι δτι κάποιες προσπά

θειες μπορεί και νά έγιναν,2 4 οπότε οι σύγχρονες καταγγελίες νά μην ήσαν 

εντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές. 'Εφόσον δμως μέχρι σήμερα δέν 

βρέθηκε κάποιο έντυπο, αναμφισβήτητα προερχόμενο άπο το τυπογρα

φείο αύτο της Κεφαλονιάς, δέν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για ουσι

αστική λειτουργία του καί παραγωγή βιβλίων. "Αλλωστε ήσαν τόσα τα 

άλλα προβλήματα πού ό Μεταξάς είχε ν' αντιμετωπίσει στην Κεφα

λονιά τήν πρώτη τριετία της εκεί παραμονής του, ώστε καί αν ακόμη 

μέσα στα σχέδια του ήταν ή λειτουργία ενός τέτοιου τυπογραφείου, είναι 

αμφίβολο αν είχε τις προϋποθέσεις νά το πράξει.2 5 

Πέρασαν 34 ολόκληρα χρόνια μετά τή βραχύχρονη λειτουργία στην 

Κωνσταντινούπολη τοΰ τυπογραφείου των Λούκαρη-Μεταξά. Οι δύο 

23. Πβ. Διονύσιος Π. Καλογερόπουλος, Ή τυπογραφία εν Επτάνησα), 'Αθήνα 

1946, σ. 2, δπου υποστηρίζεται πώς ή εκτύπωση συνεχιζόταν μέχρι τον θάνατο του 

Μεταξά, πού συνέβη το έτος 1664. 

24. "Οπως για την ολοκλήρωση της εκτυπώσεως της εργασίας πού τυπωνόταν 

τήν ημέρα της βίαιης άπο τους Τούρκους διακοπής της λειτουργίας του τυπογρα

φείου στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί, πράγματι, ό Antonio Pisani, στην έκθεση 

πού υπέβαλε τδ 1632 στη Βενετική γερουσία (γι' αυτή τήν έκθεση βλέπε παρακάτω) 

γράφει πώς βρήκε στο τυπογραφείο του Μεταξά, έκτος άπο βιβλία, καί κασόνια με 

τυπωμένα χαρτιά. 

25. Φαίνεται οτι τα περί λειτουργίας τοϋ τυπογραφείου αύτοϋ καί στην Κεφα

λονιά υποστηρίχθηκαν τελευταία καί στή διδακτορική διατριβή, δακτυλογραφημένη, 

τοϋ Demetrios Grammatikos, Leben und Werk von Nikodemos II Metaxas. 

Die erste griechische Druckerei in Konstantinopel und auf Kephalonia, Mainz 

1988. Δεν είχα τήν ευκαιρία να Ίδώ αυτή τή μελέτη, για τήν οποία συζήτησα με 

τον καθηγητή Gunnar Hering, ό όποιος παραπέμπει σ' αυτήν συχνά στην προμνη-

μονευθείσα μελέτη του για το Οικουμενικό Πατριαρχείο καί τήν ευρωπαϊκή πολιτική 

τήν εποχή τοϋ Αούκαρη. Καί αυτός, καί μετά τήν εργασία τοΰ D. Grammatikos, επι

μένει (G. Hering, δ.π., σ. 210 σημ. 74) δτι αν δέν βρεθεί τεκμήριο γι' αυτήν τήν τυ

πογραφία, δηλαδή κάποιο βιβλίο, δέν είναι δυνατόν νά υποστηρίζουμε δτι το τυπο

γραφείο αύτο τέθηκε σε ουσιαστική λειτουργία στην Κεφαλονιά. Παρόμοια θέση ανα

μονής καί σε παλαιότερα δημοσιεύματα. Βλ. R. J . Roberts, δ.π., σ. 39-40, Αικατερί

νη Κουμαριανοϋ, Λουκία Δρούλια, Evro-Layton, Tò ελληνικό βιβλίο (1476-1830). 

'Αθήνα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1986, σ. 291. 
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πρωταγωνιστές είχαν ήδη πεθάνει. 'Ακριβώς τότε διαβιβάσθηκε στην 

Propaganda μια επιστολή, στην οποία γράφεται δτι βρέθηκε μια αρκετά 

σημαντική ποσότητα αντιτύπων άπό τα άντικαθολικά βιβλία πού είχαν 

τυπωθεί στην Κωνσταντινούπολη (sic) τον καιρό του Λούκαρη.2 6 Ό έπι-

στέλλων, ό όποιος υποστήριζε πώς ήταν τέκνο πιστό της καθολικής εκ

κλησίας, αν καί, προφανώς, ορθόδοξος τό δόγμα, γράφει δτι ενδιαφέρθηκε 

για τα βιβλία αυτά, επειδή δεν ανεχόταν να κυκλοφορούν έντυπα πού 

ύβριζαν τήν καθολική εκκλησία καί τον πάπα καί ν' άναγινώσκονται άπο 

τους εχθρούς του καθολικισμού. Γι' αυτό έπεισε τους πωλητές, οι όποιοι 

είχαν βρει κιόλας πελάτη (μουστερή), να μήν τα διαθέσουν άλλου. Τους 

υποσχέθηκε πώς εντός τακτής προθεσμίας λίγων μηνών θα έβρισκε αυτός 

τό απαιτούμενο ποσό τών 600 ρεαλίων σε μετρητά, για να τα αγοράσει 

δλα. Σκοπό είχε τότε, γράφει στον αποδέκτη τής επιστολής του, να πάρει 

αυτά τα βιβλία να τα κάψει, «δηα να τα γαλομε άπο τη μεσι». 

Ό γραφέας τής επιστολής ήταν ιερομόναχος καί ονομαζόταν Γρηγό-

ριος Κιγάλας. Δέν κατάφερα να βρώ γι' αυτόν άλλες πληροφορίες άπό 

αρχειακή ή έντυπη πηγή. Ά π ό τήν επιστολή του φαίνεται πώς ήταν ολιγο

γράμματος καί ορθόδοξος φιλοκαθολικός. Προφανώς ήταν γόνος τής κυ

πριακής οικογενείας, τής οποίας μέλη τόν 'ίδιον αιώνα είχαν σημαντική 

εκκλησιαστική καί άλλη δραστηριότητα. 

Πρώτος παραλήπτης τής επιστολής ήταν ό Συμεών Λάσκαρης, ό 

φερόμενος ως ορθόδοξος αρχιεπίσκοπος Δυρραχίου, ό όποιος τόν καιρό 

εκείνο βρισκόταν στή Χιμάρα επικεφαλής ιεραποστολής, μέ άλλα τρία 

πρόσωπα, πού πρό εξαμήνου είχαν σταλεί εκεί άπό τήν καθολική εκκλησία, 

για να προσπαθήσουν να προσηλυτίσουν στον καθολικισμό τους ορθοδό

ξους κατοίκους τής περιοχής.2 7 

26. Διάχυτη καί τότε ή εντύπωση δτι τα βιβλία του Λούκαρη είχαν τυπωθεί στην 
Κωνσταντινούπολη. Βέβαια οι καλώς πληροφορημένοι καρδινάλιοι, όπως είπαμε προ
ηγουμένως, έγραψαν για τα βιβλία αυτά Londini Angliae impressos. 

27. Ό Συμεών Λάσκαρης, τυχοδιωκτική προσωπικότητα πού είχε καταφύγει 
μέ τήν οικογένεια του στή Δύση, ήταν κρητικής καταγωγής. Το πραγματικό οικο
γενειακό του όνομα ήταν Παπαδόπουλος καί το άλλαξε για λόγους εντυπωσιασμού". 
Λέγεται δτι είχε προσηλυτίσει στον καθολικισμό τον 'Αθανάσιο Β' Μουζάκη, αρχιε
πίσκοπο Άχρίδος, ό όποιος τον χειροτόνησε αρχιεπίσκοπο Δυρραχίου. Επέστρεψε 
στή Ρώμη ακολουθούμενος άπο κάποιους Χιμαριώτες, οι ό:"οϊοι έπεισαν τους επιτε
λείς τής Propaganda να επαναλάβουν τήν ιεραποστολή στην περιοχή τους, πού είχε 
διακοπεί άπο τον καιρό του Νεόφυτου Ρόδινου. Πράγματι ό Λάσκαρης ορίσθηκε επι
κεφαλής τής νέας αποστολής στην όποια συμμετείχαν οι απόφοιτοι του Ελληνικού 
παπικού Κολλεγίου της Ρώμης 'Ανδρέας Στανίλας, 'Ονούφριος Κωνσταντίνης καί 
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Κι, ενώ ή επιστολή φέρει, ακριβή χρονολογία, δεν αναφέρει τόπο 

αποστολής. Ή παράλειψη είναι σημαντική για τήν περίπτωση. 'Από τή 

φράση του Κιγάλα «εδού ί'νε κάποια βηβληα» θα γνωρίζαμε που ακριβώς 

βρίσκονταν τότε τα αντίτυπα του Λούκαρη. 

Τα συμφραζόμενα μόνο άλλα και κάποιες άλλες σκέψεις με κάνουν 

να πιστεύω ότι τα βιβλία αυτά βρίσκονταν στην Κέρκυρα, άπα δπου ό 

Κιγάλας απηύθυνε τήν επιστολή του. 'Από τήν Κέρκυρα ό Λάσκαρης είχε 

περάσει δύο τουλάχιστον φορές τα περασμένα χρόνια κι άλλη μία φορά 

προ ολίγων μηνών, κατευθυνόμενος μέ τους συντρόφους του προς τή Χι-

μάρα. Κατά τις διελεύσεις αυτές θα γνωρίστηκαν οί της αποστολής μέ 

τον Κιγάλα, εφόσον μάλιστα όλοι τους είχαν κοινό γνώρισμα τήν κάλπικη 

ορθόδοξη ιδιότητα και τήν αφοσίωση τους στην καθολική εκκλησία και 

τον πάπα. 

""Αν ό Κιγάλας βρισκόταν σ' άλλη απομακρυσμένη άπο τον παρα

λήπτη περιοχή, στην Κωνσταντινούπολη ας πούμε, νομίζω δτι θα διάλεγε 

άλλον παράγοντα της καθολικής εκκλησίας για ν' απευθυνθεί, παράγοντα 

εύρισκόμενον πλησιέστερα, επειδή ή προθεσμία πού εΐχε να παραδώσει 

τα χρήματα ήταν περιορισμένη. Ή άφιξη, τότε, τών επιστολών στον 

προορισμό τους έβράδυνε πολύ. Κάποιες φορές χρειάζονταν και μήνες. 

Πόσο μάλλον στην επαρχία Χιμάρας, τόπο απομονωμένο τήν εποχή ε

κείνη. Μόνο μέ τήν κοντινή Κέρκυρα υπήρχε μέ βάρκες συχνή επικοινωνία 

εκατέρωθεν. 

"Αλλη έ'νδειξη για τον τόπο αποστολής ή πληροφορία του Κιγάλα 

στην επιστολή οτι για τα βιβλία του Αούκαρη είχε μιλήσει και στον εκεί 

μονσινιόρ. Προφανώς πρόκειται για τον καθολικό επίσκοπο Κερκύρας, 

πού ήταν τότε ό Carlo Labia. 2 8 Παρακαλούσε μάλιστα τον Λάσκαρη να 

γράψει κι αυτός στον Labia, για να ενδιαφερθεί να βρεθούν τα χρήματα 

'Αθανάσιος Κωνστάντζος ή Καλημέρας, ώς βοηθός. "Εφθασαν στην περιοχή τον 'Ια
νουάριο του 1661, άφοΰ πρώτα στάθμευσαν μερικές ήμερες στην Κέρκυρα. Ή μετά 
ταϋτα ανάρμοστη συμπεριφορά του Λάσκαρη τον έφερε σε σύγκρουση μέ τα ϊδια τα 
μέλη της Ιεραποστολής. Τελικά ή καθολική εκκλησία εξετέθη άπο τις άπρέπειες του 
φιλόδοξου Λάσκαρη και ή Propaganda διέκοψε τις σχέσεις μαζί του. Για τον Λά
σκαρη καί τήν ιεραποστολή του στή Χιμάρα βλ. Nilo Borgia, / monaci Basiliani 
d'Italia in Albania. Appunti di Storia Missionaria - Secoli XVI-XVIII, Ρώμη 
1935, σ. 57-79, καί Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, «'Ιεραποστολή της Χιμάρας. Συμβολή 
στην 'ιστορία της Βορείου 'Ηπείρου (17ος-18ος αι.)», άνάτ. Βόρειος"Ηπειρος-"Αγιος 
Κοσμάς ο Αιτωλός. Πρακτικά Α' Πανελληνίου Συνεδρίου (Κόνιτσα 22-24 Αύγ. 
1987), 'Αθήνα 1988, σ. 452-457. 

28. Partitius Gauchat, Hierarchia Catholica, ό.π., σ. 164. 
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ν' αγορασθούν τα βιβλία. "Αν οι δύο περιοχές απείχαν πολύ. για τη διπλή 

αύτη αλληλογραφία θα χρειαζόταν χρόνος πολύς και δεν θα πρότεινε ό 

Κιγάλας κάτι τέτοιο, επειδή πιεζόταν άπο τήν προθεσμία. 

'Απορία επίσης προκαλεί ή εύρεση τόσίον πολλών αντιτύπων άπο τα 

βιβλία του Λούκαρη 34 ολόκληρα χρόνια μετά τήν πρώτη εκείνη διανομή 

τους στην Κωνσταντινούπολη. Είναι γνωστό πώς όταν στις αρχές 'Ιουλίου 

1627 εκτελωνίσθηκαν τα πράγματα πού ό Μεταξάς είχε φέρει άπο τήν 

'Αγγλία, ό Λούκαρης άρχισε μετά λίγο καιρό τή διάθεση τών τυπωμένων 

ήδη βιβλίων. Λέγεται οτι τις δέκα πρώτες ημέρες στην Κωνσταντινούπολη 

μόνο άπο το «Κατά Ιουδαίων» διετέθησαν περισσότερα άπο 3.000 αντί

τυπα. 2 9 'Αντίτυπα εστάλησαν και στην Κρήτη, για τήν κατάληξη τών ο

ποίων ήδη έγινε λόγος.3 0 άλλ' ασφαλώς και σέ άλλα μέρη, πού απευθείας 

επικοινωνούσαν με τήν πρωτεύουσα, όπως τή Χίο, τή Σμύρνη κτλ. Μετά 

το κλείσιμο τού τυπογραφείου, άναχοίρο^ντας για τήν Κεφαλονιά, ό 

Μεταξάς πρέπει να πήρε αρκετά αντίτυπα μαζί του. 3 1 Πιθανολογώ πώς 

θα ήταν αυτά πού θα βρίσκονταν στοιβαγμένα πλάι ή μέσα στο στημένο 

τυπογραφείο της Κεφαλονιάς, τα όποια ορθώς οι άνθρωποι του Μεταξά 

έ'λεγαν στους κατασκόπους πληροφοριοδότες του καθολικού επισκόπου 

πώς ήσαν τυπωμένα στην 'Αγγλία, κι αυτός, για να μεγεθύνει τον κίνδυνο 

πού διέτρεχε ό καθολικισμός άπο τον προστατευόμενο του Αούκαρη, δια

βίβαζε στή Ρώμη τήν πληροφορία αλλοιωμένη, δπως τον εξυπηρετούσε, 

πώς δηλαδή ό Μεταξάς, για να τους εξαπατά, στα βιβλία τα άντικαθολικά 

πού τύπωνε στην Κεφαλονιά έ'βαζε για τόπο εκτυπώσεως τήν 'Αγγλία. 

'Από τις καταγγελίες και το σάλο πού είχε προκληθεί εναντίον του 

Μεταξά δόθηκε εντολή στον Antonio Pisani να μεταβεί επιτόπου για να 

29. Georg Hofmann S. J., Griechische Patriarchen und Römische Päpste... 
II1 Patriarch Kyrillos Lukaris (Orientalia Christiana, τ. XV-1, Μάιος 1929), σ. 
67-68 —Πβ. Ζαχ. Τσφπανλής, Ό Κύριλλος Λούκαρις, δ.π., σ. 54. 

30. Έν τούτοις κάποια αντίτυπα είχαν ήδη διανεμηθεί, δταν έγινε ή κατάσχεση 
τών υπολοίπων. Ό διοικητής Χανίων ζήτησε άπο τον ηγούμενο Άγ. Τριάδος 'Ιερε
μία Τζαγκαρόλο να τοΰ αποκαλύψει τα πρόσωπα πού ήδη είχαν προμηθευθεί αντίτυπα 
(R. J. Roberts, ό'.π., σ. 39). 

31. 'Ακριβώς πόσα δεν γνωρίζουμε. 'Αόριστα μιλούν για αρκετά αντίτυπα και 
άλλοι μελετητές (Ζαχ. Τσιρπανλής, Ό Κύριλλος Λονκαρις, δ.π., σ. 53, Γ. Δ. Μπώ-
κος, ό'.π., σ. 10). Άν μάλιστα, ως είδαμε, ό άπο τήν Κρήτη διοικητής έγραψε στον 
βάιλο να εμποδίσει τή διάθεση αντιτύπων άπο τήν πηγή τους, δηλαδή τήν Κωνσταν
τινούπολη, ό αριθμός τών αντιτύπων πού πήρε ό Μεταξάς μπορεί και να περιελάμβανε, 
άν δχι δλα, τουλάχιστον τα περισσότερα αδιάθετα, για να τα μεταφέρει σέ περιοχή 
δπου ή διάθεση δέν ήταν απαγορευμένη. 
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εξακριβώσει τί τέλος πάντων συνέβαινε. *Αν κατανοώ καλά τα κάπως 

γριφώδη λόγια μιας επιστολής πού στις 22.1.1632 ό Verolio απηύθυνε 

προς την Propaganda (το σχετικό της απόσπασμα το υποσημειώνω), ό 

Ant. Pisani είχε ειδοποιήσει τον Μεταξά να μη φύγει άπο το νησί. Αυτός, 

μη λογαριάζοντας την ισχύ πού είχε ό Βενετός αξιωματούχος, έφυγε 

κρυφά για τη Βενετία, για να ξεκαθαρίσει οριστικά τη θέση του, αντικρού

οντας τίς έκτοξευθεϊσες καταγγελίες. Φυσικό ήταν φεύγοντας να είχε 

κρύψει και τα σύνεργα του τυπογραφείου καί τα αντίτυπα των βιβλίων, 

αφού αυτά ακριβώς ήταν και ή αιτία τών περισσοτέρων καταγγελιών. Ό 

καθολικός επίσκοπος σπεύδει, στην επιστολή του, να εκφράσει τη χαρά 

του, γιατί ήλπιζε δτι φθάνοντας στή Βενετία ό Μεταξάς επρόκειτο να 

φυλακισθεί κι ο καθολικισμός έτσι θ' απαλλασσόταν άπο τον τόσο επι

κίνδυνο πολέμιο α ου. "Οταν έ'φθασε στην Κεφαλονιά ό Pisani, γράφει ό 

\ rerolio πώς είχαν συμβεί, ευθύς μετά τήν αναχώρηση του Μεταξά, φο

βερά πράγματα. Και ήταν φυσικό κάτι τέτοιο. Οί συκοφαντίες τών φα

τριών θά πλήθυναν δταν έλειψε ή θρησκευτική κεφαλή. Κι δτι βρήκε ό 

Pisani, κατά τα γραφόμενα πάντα του Verolio, πολλούς κηφήνες (αν 

αποδίδω σωστά τήν φράση του Verolio: ha r i t rouato un'infinità di 

poltroneria), ανθρώπους προφανώς του Μεταξά, εναντίον τών οποίων 

θά εστράφη το μένος τών αντιπάλων.3 2 Έ κ ε ΐ ό Pisani βρήκε καί τα σύ-

32. Ή επιστολή του Michele Verolio εις SOCG 149 φ. 236r-237r. Το απόσπα
σμα, πού δημοσιεύουμε, στο φ. 236Γ: «Andaro credendo che la Chiesa di Dio 
Cath(olica) et Ap(osto)lica Romana perderà un capitaliss(im)o nemico almeno 
resterà così ben mortificato che le passeranno li pensieri di dar alla stampa 
errori, et haeresie, il Metaxa con le tante sue pretendenze c'haueua con questa 
corte, con le tante sue essecutioni che tacerà contro li Papi s'ha irritato così bene 
rill(ustrissi)mo Sig(no)r Ant(oni)o Pisani Gen(era)le di q(ues)te Isole che non 
potendo tollerare la superba natura e petulanza fu necessitato per le tante 
lamentationi fatte da diuersi mettergli la mano auanti. Ond'egli come che 
q(ues)to senatore non fosse di quella stima alla quale lo portano li suoi meriti 
nella sua Rep(ubblic)a, benché da Sua Ecc(ellen)za le fosse prohibito quasi 
fuggitiuo se n'è andò a Venetia, da che presa l'occasione molti de'suoi religiosi 
di rifarsi, le furono date molte querele che confertosi Sua Ecc(elen)za in Cef-
f(aloni)a processandolo ha ritrouato un infinità di poltroneria. Ha ritrouata la 
stampa, e che in casa sua si stampaua et haueua stampatore un tedesco. Sono 
stati ritrouati libri reconditi, come li caratteri, che andando a Venetia, bisogno 
nascondesse il tutto. Ha in proua sotto nome che li libri fosser stampati in 
Inghilterra. S'intendono cose grandi di q(ues)to Papassero et de' fr(at)elli. non 
credo prettendera la precedenza meco, si crede (et l'ho darò sicura parte) che 
sarà carcerato, ha molti che lo fauoriranno perche li moscatelli sono buoni: 
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νεργα του τυπογραφείου καΐ τα τυπωμένα βιβλία και τα τυπωμένα φύλλα 

και το σακί με τα χειρόγραφα. 'Από απόσπασμα της έκθεσης, την οποία 

ό Pisani μετά τον έλεγχο υπέβαλε στις αρχές της Βενετίας, πού είναι 

δημοσιευμένο, μαθαίνουμε πώς τα άνακαλυφθέντα και κατασχεθέντα βι

βλία ήσαν τοποθετημένα μέσα σε δύο μεγάλα κασόνια, πού ζύγιζαν 400 

λίμπρες το καθένα, και πώς ό Pisani, πού έκανε κατάσχεση δλων αυτών, 

τα μετέφερε άλλου.33 Παράβαλε τα δσα γράφει για το βάρος τών π ω 

λουμένων βιβλίων ό Κιγάλας: «κ(αί) ϊνε χηληα τόσα λήπρα». Το κατά 

προσέγγιση, προφανώς, ζύγισμα τών βιβλίων και στις δύο περιπτώσεις 

μπορεί να θεωρηθεί ότι αναφέρεται σε ποσότητες ισοβαρείς. Να ήταν λοι

πόν τα βιβλία πού ήθελε να αγοράσει ό Κιγάλας εκείνα πού προ τριακοντα

ετίας περίπου τα είχε κατασχέσει στην Κεφαλονιά ό Pisani και τα είχε 

μεταφέρει άλλου: Είναι πολύ πιθανόν. Γιατί κι αν ακόμα, δπως παραδί

δεται, τα βιβλία πού «τύπωνε» στην Κεφαλονιά ό Μεταξάς εστάλησαν 

σε ειδικούς σοφούς του πανεπιστημίου της Padova, για να μεταφρασθούν 

στα λατινικά και να ερευνηθεί μήπως τα κείμενα τους ήσαν ανατρεπτικά 

και κολάσιμα,34 πάλι ενα δυο αντίτυπα άπο το καθένα θα είχαν σταλεί, 

οχι δλα. Μετά τόσα χρόνια, οι αρμόδιοι για τή φύλαξη τους έκριναν δτι 

θα ήταν ωφελιμότερη ή εκποίηση τους παρά ή άνευ λόγου πλέον απο

θήκευση τους. 

"Οταν ό Λάσκαρης έλαβε την επιστολή, συνέπεσε να είναι μέρες πολύ 

δύσκολες για την Ιεραποστολή τους και τήν ϊδια τους τή ζωή. Γιατί, τέσ

σερις ημέρες αφότου έγράφη, συνέβη ισχυρός σεισμός στην περιοχή τους, 

πού προκάλεσε μεγάλες καταστροφές καί είχε θύματα δέκα Χιμαριώτες.3 5 

Δεν γνωρίζω αν, κατά τήν υπόδειξη, έγραψε σχετικά στον Labia. Ά μ φ ι -

n'ho uoluto dar conto all'Eminenza sua R(euerendissi)ma acciò q(ues)ta Santa 
Sede l'habbia per raccomandato.» 

33. 'Απόσπασμα άπο τήν έκθεση τοϋ «άβογαδόρου» Κονταρίνη: «Aver ritrovato 
nel vescovato le stampe in due cassette de Lr 400 di peso incirca l'una, una 
cassa et un casson di fogli stampati, et un sacco di scritture; le quali tutte 
furono allora riposte in un camerino et bollata la porta; et queste stampe far 
fossero dal medesimo illustrissimo Pisani fatte levar dal vescovato» (Κωνστ. 
Σάθας, ό'.π., σ. 284 σημ. 1).Τά έντυπα χαρτιά σε «una cassa et un casson» είπαμε 
δτι μάλλον ήσαν «τυπογραφικά» άπο το 2ργο πού τυπωνόταν τήν ήμερα της βίαιης 
παύσεως λειτουργίας τοϋ τυπογραφείου στην Κωνσταντινούπολη. Για δε τα χειρό
γραφα πού βρέθηκαν στο σάκο, μπορεί να άνηκαν στα ε"ργα πού είχαν ήδη εκτυπωθεί 
ή σε άλλα πού περίμεναν, τότε, σειρά για εκτύπωση. 

34. Gunnar Hering, ό'.π., σ. 210, σημ. 74. 

35. Nilo Borgia, ό'.π., σ. 70 καί 76, Θωμάς Παπαδόπουλος, «Ιεραποστολή της 

Χιμάρας», ό'.π., σ. 454. 
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βάλλω δμως, επειδή το απαιτούμενο ποσό τών 600 ρεαλίων ήταν αρκετά 

σημαντικό για τήν εποχή. Που να τα έβρισκε ό μισθοδοτούμενος καθολικός 

επίσκοπος, δταν άπο ο,τι γνωρίζω οί ετήσιες αποδοχές του ήσαν κάτι λι

γότερο άπα 200 ρεάλια;3 6 Άλλα ό Λάσκαρης, πού ήθελε άλλωστε να κάνει 

επίδειξη δραστήριου φιλοκαθολικοΰ στους εντολοδόχους του, διαβίβασε την 

επιστολή στην Propaganda, προφανώς εσώκλειστη σε κάποιο συνοδευτικό 

γράμμα δικό του, το όποιο δυστυχώς δέν είχα τήν τύχη να το βρώ στο ίδιο 

αρχείο. Πρώτη ενέργεια τών υπαλλήλων της Propaganda να δώσουν τήν 

ελληνική επιστολή να μεταφρασθεί στα ιταλικά. Τήν ανέθεσαν στον ελλη

νομαθή Δαλματο 'Ιωάννη Pastrizio, 3 7 βοηθό τότε του Λέοντος Άλλατίου, 

υπευθύνου για τις εκδόσεις του τυπογραφείου της Propaganda Fide, και 

οχι στον ίδιο τον Άλλάτιο, πού ήταν πια γέροντας και είχε, άλλωστε, πολ

λά και υψηλά καθήκοντα αναλάβει το ίδιο εκείνο έτος, πού τοποθετήθηκε 

πρώτος βιβλιοθηκάριος της Βατικανής Βιβλιοθήκης. Ή μετάφραση του 

Pastrizio περιέχει αρκετά λάθη, και ουσιώδη, άλλα περί αυτών στα σχό

λια της επιστολής. Ό γραμματέας της Propaganda σημείωσε στο οπι

σθόφυλλο περίληψη του περιεχομένου της επιστολής κι έτσι, ευτυχώς, μα

θαίνουμε, έμμεσα βέβαια, άλλα ασφαλώς, το όνομα του πρώτου παραλή

πτη της επιστολής του Κιγάλα. Γιατί αύτο του Κιγάλα, πού εσώκλειστο 

σ' επιστολή δική του διαβίβασε ό Λάσκαρης στή Ρώμη, δέν θα περιείχε 

βέβαια τον μέ το όνομα του παραλήπτου «φάκελο» του Κιγάλα, άλλ' απλώς 

το φύλλο μέ το κείμενο της επιστολής, ή οποία αρχίζει μέ μόνη τήν προ

σφώνηση του προς ανώνυμο παραλήπτη ό όποιος ήταν επίσκοπος. 

Δέν γνωρίζω ποια ήταν ή απόφαση τών καρδιναλίων πού συζήτησαν 

τα δσα γράφονταν σ' αυτή τήν επιστολή. "Εχοντας όμως υπόψη μου κάτι 

πού συχνά συνέβαινε, δτι δηλαδή για μερικά θέματα δέν ήταν δυνατόν να 

ληφθούν αποφάσεις, επειδή ή συζήτηση γι' αυτά τελικά γινόταν μετά τήν 

εκπνοή τών προθεσμιών, υποψιάζομαι πώς και εδώ κάτι ανάλογο συνέβη. 

Ή δαιδαλώδης πιθανή πορεία αυτής της επιστολής πρέπει να ήταν Κέρ-

κυρα-Χιμάρα-Κέρκυρα-Messina ή Palermo-Napol i-Roma. Άλλα καΐ 

36. 'Από έγγραφο τής 'ίδιας περίπου εποχής μαθαίνουμε πώς τα ποσά πού έστέλ-

λονταν τότε άπο τή Ρώμη στην 'Ανατολή έφθαναν στον παραλήπτη τουλάχιστον κατά 

10% μειούμενα, λόγω κατακρατήσεως προμηθείας τών χρηματιστών πού αναλάμβαναν 

τή διαβίβαση τους. Βλ. Θωμάς Παπαδόπουλος, ((Δομίνικου Μαυρικίου της Συντρο

φιάς του Ιησού Έκθεση περί των Ιησουϊτών της Χίου», περ. Σύγχρονα Βήματα, έτος 

KB' (1991), σ. 80. 

37. Αυτός είχε φοιτήσει καί στο Ελληνικό παπικό Κολλέγιο τής Ρώμης, για να 

μάθει ελληνικά. Βλ. Ζαχ. Τσιρπανλής, Το Ελληνικό Κολ?.ί'γιο, ο.π., σ. 589-591. 
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άπό τη στιγμή πού έφθασε στον τελικό τόπο προορισμού απαιτήθηκε 

άγνωστης διάρκειας χρόνος για μετάφραση και προτεραιότητα, άφοΰ 

χιλιάδες παρόμοια έγγραφα στέλλονταν προς συζήτηση στην Propagan

da άπό δλα τα μέρη του κόσμου. Το πιθανότερο φαίνεται δτι απλώς θα 

αρχειοθετήθηκε, άφοΰ οι προθεσμίες του Κιγάλα θα είχαν εκπνεύσει προ 

πολλού. Και φυσικά άγνωστη μετά ταύτα ή τύχη των πολλών αντιτύπων 

άπό τα βιβλία τοΰ Λούκαρη. 

Την 'ίδια περίπου εποχή, ή άλλη πλευρά, οι ορθόδοξοι, προέβαιναν σε ανά

λογες ενέργειες, δηλαδή αγόραζαν σέ ποσότητες αντίτυπα βιβλίων τών 

καθολικών καί τα έκαιγαν.3 8 Πρόκειται για βιβλία τα όποια, έστω και αν 

εμφανίζονταν με χαρακτήρα τάχα απολογητικό1™ η επιχειρούσαν να ερμη

νεύσουν τις δογματικές απόψεις της δυτικής εκκλησίας, καθώς ανέλυαν τις 

θεολογικές και λειτουργικές διαφορές τών δύο δογματικά αντιμαχομένων 

εκκλησιών,40 κυκλοφορούμενα σέ περιοχές όρθοδόξοον, συνταγμένα ή με

ταφρασμένα σέ δημώδη ελληνική γλώσσα, αναμφισβήτητα είχαν σκοπό να 

προσηλυτίσουν στον καθολικισμό τους ορθοδόξους. Οι συγγραφείς τους, 

βέβαια, στα προλογικά σημείωναν δτι τα προόριζαν για τους ομόδοξους 

τους της 'Ανατολής, άλλα δεν παρέλειπαν να υποστηρίζουν πώς θα ωφε

λούνταν ψυχικά καί οι ορθόδοξοι, αν τα μελετούσαν χωρίς πάθος. 4 1 *Av μά

λιστα ληφθεί υπόψη δτι τέτοια βιβλία διδάσκονταν και σέ μαθητές οί όποιοι 

φοιτούσαν στα νησιά τού Αιγαίου σέ σχολεία πού είχαν ιδρύσει καί διηύ-

θυναν μισσιονάριοι καθολικοί ή φιλοκαθολικοί καί κείμενα εντελώς ξένα 

προς τή δογματική παράδοση τών ορθοδόξων, για να μήν πει κανείς ευθέως 

38. Μαρτυρία, άσχετη με τα παρακάτω βιβλία «Τάργα της Πίστεως» καί «Συνή
γορος τοϋ Καθαρτηρίου», υπάρχει καί στα SOCG 279 φ. 209, 210 ν επιστολή (Κων
σταντινούπολη 22.2.1662) δτι ό ιερέας Συρίγος έκαψε εκεί βιβλία των ίησουιτών. 

39. Πβ. Μάρκος Ρούσσος - Μηλιδώνης, δ.π., σ. 138. Ό συγγραφέας της «Τάρ-
γας» στον πρόλογο του προς τον αναγνώστη: «θέλεις γνωρίσει φανερώτερα ταΐς συκο-
φαντίαις των αντιδίκων της Ρωμαϊκής πίστεως» (Γ. Γ. Άλισανδράτος, «Παναγής 
ιερεύς Φραγκάτος, βιβλιογράφος καί νοτάριος Κεφαλληνίας (18ος αι.). (Καί αναφορά 
στην "Τάργα της Πίστεως της Ρωμαϊκής Εκκλησίας")», Κεφαλληνιακά Χρονικά 5 
(1986), 61). 

40. Μάρκος Ροϋσσος-Μηλιδώνης, δ.π., σ. 138. 
41. Παράβαλε δσα στο ελληνικό προλογικό ((imprimatur» (μαρτυρία τών διδα

σκάλων) τοϋ «Συνηγόρου τών ψυχών» λέει (Παρίσι, 27.3.1657) ό πολύς 'Αθανάσιος 
ό Ρήτο^ρ, ό όποιος διαπιστώνει ότι άπό το βιβλίο θ' αποκόμιζαν ωφέλεια καί οί λατί-
νοι τής 'Ανατολής καί οί Ρωμαίοι ( = ορθόδοξοι), «εάν θελήσωσι να τό διαβάσουσι με 
προσοχήν καί άγάπην θεοϋ, χωρίς πάθος» (Ém. Legrand, Bibl. Hell. XVII s., τ. Π, 
σ. 97). 
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εχθρικά, χρησίμευαν γιά άναγνωσματάρια ή ήθικοδιδακτικά εγχειρίδια, 

γίνεται κατανοητή ή βίαιη αντίδραση της επίσημης ανατολικής έκκλη-

σιας. ù 

Λύο άπό τα βιβλία πού την εποχή της κυκλοφορίας τους προκάλεσαν 

σάλο, λόγω του έντονα προπαγανδιστικού περιεχομένου τους, τυπώθηκαν 

το 1657 και 1658 στο Παρίσι. Πολυσέλιδα, συνταγμένα σε νέα ελληνική 

γλώσσα, ήσαν έργα δύο Γάλλων ίησουιτών οι όποιοι είχαν προηγουμένως 

δράσει επί σειρά ετών στον αιγαιοπελαγίτικο χώρο. Πρόκειται για τήν 

«Τάργα της Πίστεω:» και τον ((Συνήγορο τών ψυχών εν τω Καθαρτη-

ρίω», πού τα έγραψαν οι πατέρες της Συντροφιάς François Richard και 

François Rossiers, όταν είχαν συνυπηρετήσει για χρόνια στή Σαντορίνη. 

Έ κ ε ΐ περί το 1650 είχαν κατά τρόπο παράτολμο αντιταχθεί κατά της 

ευαίσθητης για τους ορθοδόξους άντι>>ήψε<ος της άγιότητος του Γρηγο-

ρίου Παλαμά, τήν οποία είχαν αμφισβητήσει. ΟΊ διδασκαλίες τους αυτές 

ξεσήκωσαν τον κόσμο και ήθελαν να τους διώξουν, και μόνο ή άπό τήν Κων

σταντινούπολη επέμβαση του ομόδοξου ισχυρού Γάλλου πρέσβη τους έσω

σε.44 Κι όταν ό ένας άπό αυτούς, ό Fr. Rossiers άρχισε αργότερα να διδά

σκει τα 'ίδια στή Νάξο, λιθοβολήθηκε κι άναθεματίσθηκε άπό τους όρθο-

42. Ό 'ίδιος ό συγγραφέας τοϋ ενός βιβλίου, πού θα αναφερθούμε παρακάτω, ό 

ιησουίτης François Rossiers παρεπονείτο μ' επιστολή του προς το διευθυντή τοϋ 

Ελληνικού παπικού Κολλεγίου της Ρώμης, επειδή ό επίσκοπος Σαντορίνης Παρθένιος 

ήθελε να διώξει άπό το νησί τον απόφοιτο τοϋ Κολλεγίου Ρώμης φιλοκαθολικό Βίκτω-

ρα Κορυφαίο (Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής, Το 'Ελληνικό Κολλέγιο, δ.π., σ. 570-572), επειδή 

έδίδασκε στους μαθητές τοϋ σχολείου του τήν Τάργα. Ή επιστολή (Σαντορίνη, 25.2. 

1660) στα SOCG 276 φ. 80-81. "Οτι και σέ σχολεία διδάσκονταν τέτοια κείμενα, 

βλ. παρακάτω για τα διαδραματισθέντα το 1653 στή Νάξο. 

43. Στην Τάργα συγγραφέας αναφέρεται μόνον ό Fr. Richard, παρόλο πού άπό 

τον ΐδιο μαθαίνουμε ότι στή μετάφραση-σύνθεση τοϋ έργου βοηθήθηκε κι άπό τον 

Fr. Rossiers. Λεν θεωρώ απαραίτητη τήν επανάληψη της βιβλιογραφικής περιγραφής 

τών δύο εντύπων. Λεπτομερώς περιγράφονται άπό τον Em. Legrand, το μεν Συνή

γορος τών ψυχών έν τω Καθαρτηρίω (1657) στο Bibl. Hell. XVII s., τ. 2,σ. 96-98, ή 

δε Τάργα της Πίστεως (1658), στον ΐδιο τόμο, σ. 99-106. Βιβλιογραφικά για τον Fr. 

Richard βλ. Μάρκος Ροϋσσος-Μηλιδώνης, δ.π., σ. 197-199 (πέθανε στην Εύβοια 

31-12-1673· Μάρκος Ροϋσσος-Μηλιδώνης, δ.π., σ. 246) και για τον Fr. Rossiers 

στο ΐδιο, σ. 199-202 (πέθανε άπό πανώλη στον Εύριπο στις 17.6.1667" στο ϊόιο, σ. 

249). 

44. Ό ορθόδοξος Νικόλαος Λαγκαδάς υποκινούσε στή Σαντορίνη τους ορθοδό

ξους εναντίον τών Richard και Rossiers, οι όποιοι αμφισβητούσαν τήν αγιότητα τοϋ 

Γρηγορίου Παλαμά. Κι όταν τό 1654 ό Richard εκφώνησε λόγο κατά τοϋ Λαγκαδά, 

αυτός ξεσήκωσε τόν κόσμο γιά να διώξουν άπό τό νησί τον ιησουίτη. Τελικά η επέμ

βαση τοϋ 'Ιωάννου de la Haye, Γάλλου πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, προστά-
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δόξους. 4 5 'Ανυποχώρητοι, αυτοί τ α κείμενα τ ω ν διδασκαλιών τους αυτών 

τ α δημοσίευσαν κιόλας, με το π ρ ό σ χ η μ α τ η ς α π ο λ ο γ η τ ι κ ή ς υποστήριξης 

τ ώ ν αντιλήψεων τους και της α π α ν τ ή σ ε ω ς τ ά χ α σε άντικαθολικο βιβλίο πού 

ε ίχε τ υ π ω θ ε ί στη Μ ό σ χ α . 4 6 

Τ ο 'ίδιο έτος ή υπό τον Παρθένιο Δ ' ' Ιερά Σύνοδος του Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ 

τ η ς Κωνσταντινουπόλεως, παρισταμένου και του Παϊσίου 'Ιεροσολύμων, 

έξέδωκε απόφαση πού κατεδίκαζε τ α δύο αυτά βιβλία, απαγόρευε στους 

πιστούς να τ α άναγινώσκουν και τ ιμωρούσε με αφορισμό όσους δεν συμ-

μορφοοθοΰν ή δεν εμποδίσουν την κυκλοφορία τών βιβλίων α υ τ ώ ν . Τ έ τ ο ι α 

π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α εστάλησαν και έκτος Κωνσταντινουπόλεως. Σ τ ο 

αρχείο της P r o p a g a n d a F i d e σώζονται δύο αντ ίγραφα του προς τον μ η 

τροπολίτη Σμύρνης άποσταλέντος π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ . Δημοσιεύουμε παρακάτοο 

το κείμενο του ένας αντιγράφου. Μ ε τ ά τη Συνοδική απόφαση είναι γ ν ω 

στό ά π ο πολλές π η γ έ ς ότι και στην Κωνσταντινούπολη και στη Σ μ ύ ρ ν η 4 7 

τευσε τον Richard. Αυτός σέ ανταπόδοση αργότερα (Παρίσι 11.1.1658) τοϋ αφιέρω

σε το πρώτο μέρος της Τάργας. Ή περίεργη, δπως χαρακτηρίζεται, αύτη προλογική 

αφιέρωση, στα λατινικά, αναδημοσιεύεται άπο τον Em. Legrand, Β ibi. Hell., ο.π., 

τ. 2, σ. 100-105. 

45. Ή σύνθεση τών δύο έργων υπήρξε παλαιότερη τοϋ έτους της εκδόσεως τους. 

Κεφάλαια άπο το έργο του δίδασκε ό Rossiers, σέ παιδιά ορθοδόξων στη Νάξο, πού 

αντέγραφαν κι αποστήθιζαν κείμενα τέτοιας δογματικής όξύτητος. Κι άπο το σχολείο 

τα ϊδια κείμενα περνούσαν σέ απλοϊκούς λαϊκούς ορθοδόξους, οί όποιοι τα αντέγρα

φαν επίσης και αφελώς τα επιδείκνυαν σε άλλους. 'Από αυτά τα γεγονότα και τήν 

προκλητική διδασκαλία προκλήθηκε στις 19.2.1653 μεγάλη αναταραχή στο νησί 

εναντίον τών ίησουιτών, ή οποία κατέληξε στις 9.3.1653 στή φυγάδευση τοΰ Rossiers 

και στον άναθεματισμό του. Ή προκλητικότητα τών πατέρων της Συντροφιάς είχε 

εξοργίσει όχι μόνο τους Ναξίους ορθοδόξους άλλα καί τους εκεί καπουτσίνους μονα

χούς, άπο το ημερολόγιο τών οποίων προέρχονται οί πληροφορίες για τα θλιβερά αυτά 

συμβάντα. Βλ. Περικλής Γ. Ζερλέντης, Ιστορικά σημειώματα εκ τον βιβλίου τών εν 

Νάξ(ο καπονκίνων, 1649-1653, Ερμούπολη 1922, σ. 30' πρβ. σ. 6 —Μάρκος Ροΰσ-

σος-Μηλιδώνης, δ.π., σ. 201-202. 

46. Έ τ σ ι γράφεται στον πρόλογο της Τάργας. Το γεγονός όμως ότι το «βέβηλον 

βιβλίον» της Μόσχας δεν κατονομάζεται καί ή αδυναμία ακόμη σήμερα να εντοπισθεί 

(πβ. Γ. Γ. Άλισανδράτος, δ.π., σ. 61 καί σημ. 59), όδηγοΰν στην υπόνοια ότι πρό

κειται μάλλον περί προσχήματος τών δύο ίησουιτών, οί όποιοι ήθελαν προκαταβολικά 

νά αντιτάξουν μια κάποια δικαιολογία στο θόρυβο πού ήταν βέβαιοι ότι θά δημιουρ

γούσε ή δημοσίευση τών ανατρεπτικών τους κειμένων. 

47. Το 1658 οί 'ιησουίτες Σμύρνης, στους όποιους καί οί νεοαφιχθέντες τότε πα

τέρες Φρ. Albert καί 'Ιάκωβος George, αντιμετώπισαν μεγάλη εχθρότητα άπο μέ

ρους τών ορθοδόξων κατοίκων καί τοϋ κλήρου, ακριβώς λόγω της δημοσιεύσεως της 

Τάργας (Μάρκος Ροϋσσος-Μηλιδώνης, δ.π., σ. 137-138). 
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πολλά αντίτυπα των βιβλίων αυτών έρρίφθησαν στην πυρά. 4 8 Λέγεται μά

λιστα. 6χι σε απάντηση της Τάργας γράφτηκαν καί βιβλία ορθοδόξων, αλλά 

δεν βρέθηκε μέχρι σήμερα κάποιο τυπωμένο ή ανέκδοτο πού να το επιβε

βαιώνει.49 

48. Χαρακτηριστικό δείγμα τής κατακραυγής μέ την οποία αντιμετώπισαν τα 

προσηλυτιστικά αυτά κείμενα ο'ι πιστοί ορθόδοξοι της 'Ανατολής αποτελούν τα σχό

λια πού σημειώθηκαν σε αντίτυπο της Τάργας πού ανακάλυψε στην Κεφαλονιά 6 Γ. 

Άλισανδράτος, ό όποιος, πολύ εύστοχα, τα δημοσίευσε λεπτομερώς (Γ. Γ. Άλισαν-

δράτος, ό'.π., σ. 69-73). 

49. Στίς 14.8.1662 έγραψε προς την Προπαγάνδα άπό τη Σίφνο κάποιος Giorgio 

Peris ότι επρόκειτο να τυπωθεί στη Βενετία βιβλίο εναντίον της Τάργας, μέ τίτλο 

Σπαθί Δίστομο, στο όποιο θα συνεργάζονταν καί πρώην μαθητές του Ελληνικού πα

πικού Κολλεγίου της Ρώμης, πολλοί άπό τους οποίους κατά καιρούς είχαν κατηγορη

θεί πώς φεύγοντας άπό το παπικό εκπαιδευτήριο είχαν καταλήξει σφοδροί πολέμιοι 

της καθολικής εκκλησίας. Ή επιστολή τοΰ G. Peris στα SOCG 272, φ. 341, 340 ν . 

"Οπως δεν έχει βρεθεί επίσης έργο τοΰ Γεωργίου Κορεσσίου, τυπωμένο ή ανέκδοτο, 

κατά τής αυτής Τάργας, άπό αμφισβητούμενης αξιοπιστίας πηγή μαρτυρούμενο, τον 

ευφάνταστο, κατά Em. Legrand, Δημήτριο Ροδοκανάκη (Γ. Γ. Άλισανδράτος, ό'.π., 

σ. 67-68). 

ΕΓΓΡΑΦΑ 

Α) 'Επιστολή Γρηγ. Κιγάλα (21.7.1661) προςΣυμ. Λάσκαρη1 

f δέσποτα μον πανϊεροτατε όονληκος προσκϊνο \2 τη πανηερώτη 

σον. κ(αί) ασπαζομε την δεξηάν χηραν (ο) Ι3 μος θελο να τψε παρα

καλέσω πωλα κ(αί) να τψε πηραξο οσα | 4 ψήλος πηςος τησ χριςηανο-

σϊνης. εδώ ϊνε καπ^α βηβληα | δ όπου εςαπαριςησαν εϊσ τη πόλη. εισ τον 

κ(αι)ρο τον γερον κι | 6 ρΐλλοϋ. τον π(ατ)ρίαρχοϋ τορα 24 χρονη. κ(α\) 

ϊνε ενα Ι7 τηον εις την ρομαϊκϊ εκλησϊαν. κ fai) ϊνε τρηά. βηβληα το ε \8 να 

τον τεσαρο πατρηάρχον. κ(αί) το αλον τον αχρ γαπριηλη τον | 9 ψηλα-

1. 'Αρχείο Propaganda Fide SOCG 300 φ. 166 (στο φ. 169ν ή περίληψη, στα 

ιταλικά). Στο φ. 165Γ 'ιταλική μετάφραση άπό τό χέρι τοΰ ελληνομαθούς Δαλματοϋ 

'Ιωάννου Pastrizio (I\ran Pastric), ό όποιος γεννήθηκε στο Split (Ιδ.6.1636) καί 

φοίτησε (1654-1659) στο Ελληνικό παπικό Κολλέγιο τής Ρώμης. Πέθανε τό 1708 

στή Ρώμη (Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής, Το 'Ελληνικό Κολλέγιο, ό.π., σ. 589-591). Τό πρό

χειρο αυτής τής μεταφράσεως τού Pastrizio τό βρήκα στα «χαρτιά» του στον κώδι-

κα τής Βατικανής Βιβλιοθήκης Borg. Lat. 730 φ. 192 r. 
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* * * • 

Πανομοιότυπο τοϋ τέλους της επιστολής τοϋ Γρηγορίου Κιγάλα 

προς τον Συμεών Λάσκαρη 

('Αρχείο Propaganda Fide SOGG 300, φ. 166ν). 
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δελφηας κ(αί) το αλο τον κροδηάλον. κ(αί) ϊνε χηληα τόσα \10 ληπρα 

κ(αϊ) ϊβρανε μονςερΐ να τα πουλήσουνε. κ(αί) εγω δε | η ναφησα κ(αί) 

τονσ ήπα πος εχο τόπο να σας τα πουλήσω | 1 2 να σας δοσουνε τα ά

σπρα σπάςηκα κ(αϊ) ετζη τονσ ετρα J13 τενηρϊσα κ(αϊ) πολα οχη οληγα. 

εος να γραψο εδο να ελΒη | 1 4 αποκρισϊ εγο τουσ ϊπα για ( ;) να μας τα δο

σουνε να τα ςηλο άυ j 1 5 τον. κ(αί) απεκι να παροϋ τα άσπρα τουσ. κ(αί) με 

γηρεψα 600 ρε J16 άληα τορα να που σας γραφώ. κ(αί) κάμετε ότη θέλετε. 

δηα | 1 7 τη εγο βέλο να ϊμε πεδι τησ εκλησϊας .τατα οχη αντα να ] 1 8 ινε 

κάνης εδο να ϊνε πέδη μα αντα να ΐνε κ(αί) οξο άπεδο Βέλη | 1 9 τταντα ναμα-

τεν'ίραιτε δια επηςος φίλος κ(αϊ) ςερεος | 2 0 γηατη δεν πόρο να γλεπο πος να 

τα παροννε. να λένε | 2 1 εκατό βλαςημηεσ μέσα κ(αι) οξο διατη ρομαϊκΐ 

εκλησϊα κ(αΐ) δηα τον , 2 2 μακαριοτατατον [sic] rrarra μαληςα το ΐπα κ(αϊ) 

τονμονσηνηορ εδο \\ (φ. 1 6 6 ν ) : 2 3 κ ^ α ^ τον το ανάφερα. κ(αί) ϊπεναγραψη 

δηχώς αλον εξαπόφασεος | 2 4 τορα γράψετε εδό τον μονσϊνηορ εισε κανένα 

ελτζη δια να δοσοννε τα άσπρα j 2 5 να παροννε τα χαρτηα να τα κάψουνε. 

κ(αί) ασ έχομε αποκρισϊ | 2 6 ϊδεμη εγο) τα αφηνο κ(αί) τα περνούνε, δηατη 

εγο τον είπα εος τον μάρτη [διεγράφη] σετε | 2 7 βρϊ κα(αι) εος τη μεγάλη 

σαρακοςη. κ(αϊ) πασχησε δέσποτα μοϋ δηα να τα | 2 8 γαλομε άπο τη μεσΐ 

όχη άλο j 2 9 κ(αί) άν ησος κ(αί) ιξερ'ίσ που ϊνε ο σϊνηορ τζαπατηςας ο κα-

μαραδας μον ο λα 30 τηνος ςηλετον ετοντη την γραφή, ϊδε ςήλε τη εϊσ την 

άναπολη είσ | 3 1 τον καπητα τζονανε πονλεί,ηκϊ. | 3 2 

1661 Ιονληο 21 Ι33 ϊωτογριγορϊος ιερομόναχος | 3 4 κϊγαλάς. 

— Στο φ. 169 ν: Arciii(escov)o Greco di Diirazzo auuisa V(ostra) 

S(ignoria) j Ill(ustrissi)ma come iui si trova quantità no | labile eli 

libri poco tempo fa stampati \ in greco contro la chiesa Rom(an)a 

acciò non \ si uendano ha promesso il prezzo, eh'è \ di 600 reali da 

pagarsi per quaresima | grande, ò rendere li libri olii Padroni \ onde 

richiede il soccorso di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma. 

ΣΧΟΛΙΑ 

Στ. 6: Στο χειρόγραφο είναι ευκρινές το 2 τοΰ 24. Επομένως πρό

κειται για λάθος πού έκανε ό Κιγάλας, αφαιρώντας το 1627 τοΰ Λούκαρη 

άπο το τότε έτος 1661, άφοΰ έβγαλε υπόλοιπο 24 και οχι το σωστό 34. 

Σ τ . 8: τον τεσαρο πατρηάρχον: πρόκειται για το άπο τον Em. Le

grand, Bibl. Hell. XVII s., τ. 1, σ. 237-240, βιβλιογραφούμενο σύνθετο 

έντυπο, πού περιλαμβάνει: 1) Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 

Λόγοι αποδεικτικοί δύο ( = φ. [4] + σ. 112), 2) Γεωργίου Σχολαρίου 
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Tò Σύνταγμα ( = σ. 292) και 3) Μαξίμου Μαργουνίου Διάλογος ( = σ. 

75 + ψ- [4])· Στην αρχή υπάρχει αφιερωτικό σημείωμα (απόσπασμα 

αναδημοσιεύεται άπα το Legrand, δ.π., στις σ. 238-239) στους τότε 

τέσσερις πατριάρχες, δηλαδή στον Κύριλλο Κωνσταντινουπόλεως, στον 

Γεράσιμο 'Αλεξανδρείας, στον 'Αθανάσιο 'Αντιοχείας και στον Θεο

φάνη Ιεροσολύμων. Αυτός πού έγραψε τήν αφιέρωση υπογράφεται: 

Υμών τών τεσσάρων άγιωτάτων και μακαριωτάτων πατριαρχών και 

στήλων άρραγεστάτων της καθολικής εκκλησίας δούλος ελάχιστος άλ

λα πιστός καί ομόδοξος έγραψε (Ε. Legrand, δ.π., σ. 238). 'Εναντίον 

αύτοΰ του σύνθετου άντικαθολικοΰ βιβλίου ό φιλοκαθολικός 'Ιωάννης 

Ματθαίος Καρυόφιλος συνέθεσε επίγραμμα πού άπο έργο του Λέοντος 

Άλλατίου το αναδημοσίευσε ό E m . Legrand, δ.π.. σ. 239-240. 

Σ τ . 8-9: Το πιθανότερο φαίνεται ότι δεν πρόκειται μόνο για το συνο

λικά 56 σελίδων σύνθετο δημοσίευμα του Γαβριήλ ϋε^ρου, αρχιεπισκό

που Φιλαδέλφειας (βλ. Em. Legrand, δ.π., σ. 242), το όποιο μπορεί να 

κυκλοφόρησε καί ως ανεξάρτητο, άλλα για το επίσης σύνθετο, συνολικά 

191 σελίδων (G. Hering, δ.π., σ. 198-199) δημοσίευμα πού περιλαμβάνει 

τα έργα: 1) Μελετίου 'Αλεξανδρείας Περί της αρχής του πάπα ( = 4 επι

στολές) = σ. 34, 2) Γεωργίου Κορεσσίου Διάλεξις μετά τίνος τών φράρων 

( = σ. 9), 3) Νείλου Θεσσαλονίκης Βιβλία δύο (καί άλλα του αύτοΰ, καί 

Βαρλαάμ) = σ. 40, καί 4) Το προαναφερόμενο του Γαβριήλ Φιλαδέλφειας. 

Στ. 9: Στις εκδοτικές δραστηριότητες του Νικόδημου Μεταξά στο 

Λονδίνο οφείλεται ή έκει εκτύπωση το 1625 δύο έργων (μέρος πρώτο -

μέρος δεύτερο) του Θεοφίλου Κορυδαλοΰ, Περί επιστολικών τύπων καί 

"Εκθεσις περί 'Ρητορηκής ( = φ. [5] + σ. 189* το δεύτερο άπο σ. 127 κ.έ.), 

πού βιβλιογραφειται άπο τον Ém. Legrand, δ.π.. σ. 194-200 (πβ. Γ. 

Μπώκος, δ.π., σ. 3, καί Evro Layton, δ.π., σ. 154). Φυσικό λοιπόν ήταν 

οτι ό Νικόδημος Μεταξάς στις αποσκευές του, όταν έφυγε άπο τήν Ktov-

σταντινούπολη, να μετέφερε στην Κεφαλονιά καί αντίτυπα αύτοΰ τοΰ βι

βλίου, στο όποιο μάλιστα είχε προτάξει καί υπογραμμένη (Έν Λωνδώνη, 

21.3.1624) αφιέρωση στον 'Ιωάννη επίσκοπο Λιγκολνίας (αναδημοσι

εύεται άπο τον Ém. Legrand, δ.π., σ. 195-197). 

Σ τ . 9-10: το χίλια τόσα λίμπρα ό μεταφραστής 'Ιωάννης Pastrizio 

το αποδίδει με διαφορετικό τρόπο: Πρόκειται για πολύ μεγάλο αριθμό 

αντιτύπων (di questi uè n 'é una infinità - πβ. παρακάτω τα σημειούμενα 

στην περίληψη, για τους καρδιναλίους, στο οπισθόφυλλο τοΰ εγγράφου: 

quant i t à notabile di libri). 

Σ τ . 10: Τή διαλεκτική λέξη μουστερή προφανώς τήν άγνοοΰσε ό 
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Δαλματός μεταφραστής 'Ιωάννης Pastrizio, ό όποιος ένόμισε ότι επρό
κειτο για τήν ηχούσα περίπου έτσι ελληνική λέξη μοναστήρι. Γι' αυτό το 
νόημα του έγγραφου σ' αυτό σημείο αλλοιώθηκε ουσιαστικά στή μετά
φραση: Οι πωλητές ήρθαν στό μοναστήρι για να πουλήσουν τα βιβλία 
(sono venute al Monastero persone per venderli). 

Στ. 12: άαπρα σπάςηκα' προφανώς «τοις μετρητοίς» (πβ. τή με
τάφραση: danari contanti). 

Στ. 12-13: Νομίζω ότι τό νόημα της φράσεως ετοατενηρϊσα κ(αί) 

πολα όχή οληγα είναι: Κατάφερα και εξασφάλισα υπόσχεση Οτι για αρ
κετό χρόνο δεν θα τα διαθέσουν σέ άλλον πωλητή. Ή ιταλική μετάφραση: 
e sono andato trattenendoli assai e non poco. Τό ανώτατο όριο που 
ζητήθηκε (βλ. παρακάτω, στ. 27) ήταν μέχρι τις παραμονές τών Χριστου
γέννων. 

Στ. 14-15: αύτοΰ. Στή Χιμάρα όπου ό Συμεών Λάσκαρις; Να τα 
κάνει τί τόσα βιβλία; ,VH μήπως εννοεί να τα στείλει στους δυτικούς, στή 
Ρώμη δηλαδή, άπό όπου και θα ελάμβαναν «τα άσπρα τους»; 

Στ. 17-19: Ή αρκετά ακαταλαβίστικη αυτή φράση του Κιγάλα νο
μίζω ότι εμπεριέχει ειρωνεία για μερικούς πού όταν βρίσκονται σε χώρες 
δυτικές παριστάνουν τους πιστούς καθολικούς, αλλ' όταν απομακρύνονται 
συμπεριφέρονται διαφορετικά. Τό 'ίδιο ασαφής και ή μετάφραση του Pa
strizio : Perche io voglio essere figlio della Chiesa quanto qualsi
voglia altro qui, e fuori di qua. 

Στ. 24: ελτζής' αραβική λέξη: ό πρεβευτής (Άγαμένονος Τσελίκα, 
Καταγραφή του αρχείου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων •— Δελτίο του 
'Ιστορικού και Παλαιογραφικοΰ 'Αρχείου, Ε' — Μορφωτικό "Ιδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης — 'Αθήνα 1992, σ. 587). Ή λέξη δεν ερμηνεύτηκε 
άπό τον Pastrizio, ό όποιος απέδωσε τή φράση τελείως ασαφή: Γράψε
τε στον εδώ μονσινιόρ αν μπορούσε να έ'λθει κάποιος να πάρει τα εν λόγω 
χρήματα και να παραλάβει τα βιβλία να τα καύσει (Scriva Lei adesso a 
Mons. di costà che se venisse qualcheduno per ricever i detti denari 
che prendesse i libri e che poi gli abbrunggiasse). 

Στ. 29-30: Ό «καμαράδας» του Κιγάλα, ό καθολικός Giovanni 
Battista μου είναι άγνωστος. Προφανώς πρόκειται για κάποιον μισσιο-
νάριο άπό αυτούς πού υπηρετούσαν κάποια χρόνια στα Επτάνησα και 
ύστερα επέστρεφαν στην πατρίδα τους, ή οποία στην προκειμένη περί
πτωση ήταν ή Napoli (Άνάπολη). Γι' αυτό ζητεί παρακάτω (στ. 32), αν 
δεν ξέρει ό Συμ. Αάσκαρις τήν ακριβή διεύθυνση του Giov. Battista, να 
στείλει τήν επιστολή στον καπετάν Τζουάνε Πουλεζήκι (ό Pastrizio τό 
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μεταγράφει Giovanni Pulesichr κι αυτό άγνωστο σ' έμέ άπο άλλη 

πηγή πρόσωπο), προφανώς για να διαβιβασθεί δι' αύτοΰ στον καμαράδα 

του. 'Αξίζει να σημειοοθεΐ οτι όπως φαίνεται 6 αποστολέας Κιγάλας και 

ό παραλήπτης Συμ. Λάσκαρις είχαν και κοινούς φίλους. 

Σ τ . 33 : 'Απέδωσα το βαπτιστικό 6νομα του Κιγάλα ακριβώς όπως 

άπαντα στο χειρόγραφο, το όποιο στο σημείο αύτο είναι ευκρινέστατο και 

περίπτωση λανθασμένης άναγνο^σεοος αποκλείεται. Δεν μπορώ 6μως νά 

καταλάβω τί ακριβώς ήθελε να πει μ' αύτο το «προθεματικο» ϊωτο, το 

ένο^μενο με το γριγόριος. Ούτε μπορώ να υποθέσω οτι άρχισε να γράφει 

ιερομόναχος, διέκοψε, έγραψε το βαπτιστικό και ξανάγραψε μετά άπ' 

αύτο ολόκληρη τή λέξη 'ιερομόναχος. 

—'Από τήν τελευταία φράση της περιλήψεως πού σημειώθηκε άπο 

τον γραμματέα της Propaganda στο «οπισθόφυλλο» του έγγραφου, φαί

νεται πώς ό Συμ. Λάσκαρις στο διαβιβαστικό γράμμα του (πού δπως είπα 

δεν είχα τήν τύχη να το ανακαλύψω) ζητούσε άπο τον καρδινάλιο προϊστά

μενο της Propaganda να στείλουν αυτοί τα χρήματα για ν' αγορασθούν 

τα βιβλία. 

Β) Πιττάκ!.ο Οικουμενικού Πατριάρχη Παρθενίου Δ' προς τον 
μητροπολίτη Σμύρνης [1658;]1 

Παρθενιάς Ελέω θεον αρχιεπίσκοπος Κονςαντίνον | 2 πόλεος, νέας 

Ρώμις, και ίκονμενικος πατριάρχις | 3 

1. Δημοσιεύεται άπο το 'Αρχείο Propaganda Fide SOCG 277. Tò ελληνικό 
κείμενο, ή σεφά: φ. 174r, 173ν, 174ν, 173Γ (ή ιταλική μετάφραση στα φ. 175Γ, 172ν). 
Ή περίληψη στο φ. 175ν. Στο πρώτο φύλλο τοΰ ελληνικού κειμένου άλλο χέρι έγραψε: 
22 Aug(osto) 1661 (και βέβαια αύτη ή χρονολογία δεν αντιπροσωπεύει τή χρονολογία 
αποστολής τοΰ πατριαρχικού εγγράφου άλλα το χρόνο συζητήσεως περί τοΰ εγγράφου 
άπο τήν Prop. Fide). Στο τέλος τοΰ φ. 173Γ άλλο χέρι έγραψε: A Pastritio per la 
tradutt(io)ne. Μνεία για το αντίγραφο αύτο τοΰ πατριαρχικοΰ εγγράφου έγινε υπό 
τοΰ Ζαχ. Ν. Τσιρπανλή, «Οί ελληνικές εκδόσεις της "Sacra Gongregatio de Propa
ganda Fide" (17ος αι.) (Συμβολή στή μελέτη τοΰ θρησκευτικοΰ ουμανισμού)», Ό 
Παρνασσός 16 (1974), σ. 528-529, σημ. 6 της 528 (ή παραπομπή SOGG 277 φ. 
172ν-175ν) Στο ϊδιο 'Αρχείο της Propaganda Fide είδα και δεύτερο αντίγραφο 
αύτοΰ τοΰ προς τον μητροπολίτη Σμύρνης πατριαρχικού εγγράφου, με ταξινομικά 
στοιχεία SOCG 284 φ. 119^, 120Γ, 119Γ, 120^ (ή ιταλική μετάφραση στα φ. 121ν-
12ir). Tò δεύτερο αύτο αντίγραφο γνωρίζω πώς είναι γραμμένο μέ το χέρι τοΰ Χιώτη 
καθολικού Λέοντος Μακρυποδάρη (Leone Macripodari), πού ήταν τότε στή Σμύρνη 
vicario Apostolico. 
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Ιερότατε Μιτροπολίτα σμίρνις, καί ύπέρτιμε εν άγ'ιω πν εν ματ ι ,4 ά-

γαπιτε αδελφέ καί σννλιτονργέ, εντιμότατοι κλιρικί, ένλαβέςατοι J5 Ίε-

ροίς και χρισιμότατοι άρχοντες και προτομαςόροι τών άντόνσε Ρονφε-

τ'ιων | 6 και ν λιποι Ένλογιμένοι Χριςιανοί; χάρις οΐη ϊμίν και η ΐρίνι " πα-

ραθεον. ΈνχΙ ôè καί 'Ευλογία παρά της μετριότητος ! 8 

"Εργον είναι άνανγαϊον κάθε κνπονρον, καί επιςάτον κανενός j 9 χορα-

φίου να προσέχι με τα πάσης σπουδις και επιμε/.ί'ας εϊς | 1 0 το να φνλάγι 

το χοράφι τον καί τον καρπότον σώος και παςρικός j 1 1 εις το να ξεριζόνι 

τα τριβόλια καί τα άνκάθια, μίν πώς και | 1 2 διανθαρθί ο καρπός και 

άγριενθι ο κήπος καί το χοράφι απο Ρ την άμέλιαν τον επιςάτον; χοράφι 

και κύπος μιςικός τον | 1 4 Χρίςον, εϊναι το πίμνιον, τον εύσεβέον και ορθο-

δόξον | 1 5 Χοιςιανον το όπΐον ^αγοράζοντας με το νδιόν τονς αϊ'//α ο νμών | 1 6 

Ίησονς Χριςος δια να εχι τον καρπον τον εϊς καιρόν το j 1 7 επέδοσεν εϊς 

τάς χίρας καί εϊς την επιμέλιαν τον αρχιερέων, \\ (φ. 173 ν ) : 1 8 δια τοντο 

χρέος εϊναι κάβε 'Αρχιερέως, και μάλιοςα εδικόν μας, όπον | 1 9 τη χά-

ριτι τόν παναγίον πνεύματος κοινός πιμιν καί πατίρ | 2 0 τον Ενσεβον 

Χριςιανον και όρθοδοξον τνς θείας και Ίέρας | 2 1 'Ανατολικίς, της τον 

Χριςον Έκκλισΐας να γεοργονμεν πιςώς τε και Επιμελούς | 2 2 τοντον τον 

Άγρόν, να φνλάτο^μεν τον Καρπόν τον μετά πάσις σπονδις μίν πώς | 2 3 καί 

ο Εχτοος της άλιθίας διλονότι τα όργανα τον Διαβόλ.ον, οπον δεν j 2 4 

πίθοντε εϊς την τον θεον δικαϊαν Κρίσιν, άλλα μάλον νψονονντε εϊς | 2 5 τα 

νεοτερισματά τονς, σπήροσιν άνάμεσον εις τον καλόν καρπόν άνκάθια j 2 6 

και τριβόλ.ια, ϊγονν νέες σννίθιες καί τάξες ενάντιες τον πατροπαράδοτον | 2 7 

σινιθΐον, φαρμακαίενοντας τάς ψίχας τον όρθοδοξον. χριςιανόν, ώς τό | 2 8 

φαρμάκι της δχεντρας καί χιρότερον, διατί εκείνο φαρμακενι μόνο τό 

σόμα, | 2 9 άλλα τούτες φαρμακένονσιν ακομι τίν ψνχ'ιν; Και ώς καθώς 

πάντα δεν j 3 0 ελιψεν ό εχθρός της Άλιθίας να ενοχλΐ σινεχός δια μέσον τόν 

κακόν τον, ! 3 1 οργάνων τίν άγΐαν τον Χριςον Μεγάλιν και Ανατολικιν 

Εκκλΐσια, "Ετζι | 3 2 παρόμια και είς τονς καθιμάς κερονς κάποι απο τονς 

Δντικονς, φράνκο Ι33 διδασκάλονς εκατόρθοσαν ενάντιο της όρθοδοξον 

ύμυον Έκκλισΐας, έναν | 3 4 κάπιον βιβλΐον καλονμενον Τάργα της πΐςεος, 

καί έτερον άλλο επονομα | 3 5 ζόμενον Σννιγορας τον πονργατορίον πνρός 

καθός αυτοί μιθολογονσιν | 3 6 και έτερον Σννίγορος της όρθοδοξον πίςεως, 

όπον εδίδαξεν όρθος τε και | 3 7 ενσεβός ό εν μακαρΐα τίν μνίμιν γεγονός 

πατριάρχις της κοσαντίνον Πόλεος j 3 8 κνρ Αθανάσιος Πατελάρος, απο τα 

όποια πανβέβιλα βιβλία βλέποντας \\ (φ. 174 ν): 3 9 Καθεκάςιν να σνχί-

ζοντε μέρος απε τες ψνχες τον Χριςό πονΐμον πιμνίον |4ε και να φθίοοντε 

απε τα νεοτερισματά τον; ζίλον θϊόν παρακινιθέντες ος | 4 1 προιςαμενι τον 
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πατριαρχικού εσυνάξαμεν Σύνοδον τον Ίεροτάτον Μητροπολιτόν | 4 2 

'Αρχιερέων, κλιρικόν τε, και σοφοτάτοιν Διδάσκαλων, σινπαροντος ημίν, 

και του Ι43 μακαριότατου κ(αι) σοφότατου Πατριάρχου τον Ιεροσολίμον, 

κνρΐου Παϊσίου του \u εν αγίου πνεύματος αγαπιτού υμών αδελφού και 

σιλιτουργού, εις τίν όπΐαν | 4 5 αγϊαν και Ίεράν Σννοδον, εκάμαμεν να 

φέρουν αυτά τα βλιβία, τίν Τάργαν | 4 6 δνλονότι της πίςεως και το επονο-

μαζομένον Συνίγορον του πονργατορ'ιον πυρός, [47 της ορθοδόξου πίςεως, 

τα όποια με τα πάσις σπουδις ςοχάζοντες, και ξετάζοντες | 4 8 ενρομεν 

αυτά δλλο ψευδις και άπατϊς γεμόντα, δλλο φθοράς και σύχισις τις ψιχις | 4 9 

κάι οϋδε άλλο προξενονντα πάρα νεοτερίσματα τον φράνγκο Διδάσκαλο 

Εναντιον(ομε;) \5ε να παντελος τον Ανατολικον κάι Όρθοδόξον τάξεον, 

όπου μας επαράδοσαν οι θοΐη και | 5 1 "Ιεροί τε'ις Ανατολ,ικϊς Έκκλισΐας 

Πατέρες; Δίο γνόμι κινι τοϋ μακαριότατου \52 Πατριάρχου των γεροσο-

λίμων και τό)ν παρευρευθέτων [sic] Αρχιερέον των εν αγΐο πνεύματι Ι5 3 

αγαπιτον ϊμων άδελφό^ν και σιλιτονργό, και τον λιπόν εντιμοτάτον κλιρι

κόν, και \54 Σοφοτάτον Διδάσκαλο, τάυτα τα εκαταδικάσαμεν ως νενο-

θενμένα, πλάνα και | 5 5 πανβέβιλα, και τάς ψίχας των όρθοδόξον παντελος 

φθίροντας, "Οθεν και ταύτα | 5 6 άφιμον έξοςρακίσαμεν, και μέρος τοντο πα-

ρισία των θεόπιςων εις πυρ | 5 7 ' Εκατεβάλαμεν, οπός τους θεόπιςτονς άπο 

τι άυτις φθοράς και άπαθίς επα \58λαξομεν, Δυο γράφοντες Σινοδικός εν-

θελόμεν τα και ϊμιν, ϊτα τάυτα άπο τη \\ (φ. 173Γ) : 5 9 επαρχίας εξοςρακί-

σατε διλονοτι τιν μιριοβλαςιμον αυτϊν Ταργαν ] 6 0 τις πίςεος, και τίν Σινί-

γορον τον μεμιθολογιμένου πονργατορ'ιου πιρος | 6 1 και το έτερο της 

της ορθοδόξου πίςεος δς της δε φανι άπιθϊς εις τοϋτο, καί | 6 2 κρατ'ισι 

εις τον λόγον τον ή τά άγοράσι, η, τά πουλίσι, ή, και ιπ'ι, πώς είναι j 6 3 καλά 

και δεν τά κάψι, "Εχομεν αυτόν σινοδικος άφορισμένον, και κατάρα 

Ι64 μένον, καί άσιχόρετον, καί με τά θάνατον άλιτον αι Πέτρε δ σιδερός λι-

θι | 6 5 αυτός δε οί'δαμος, ςένον, και τρέμον ηι επί της γίς, ος ό Καιν, νά σκ'ι-

| 6 6 σθι Ι γι, και νά καταπή αυτόν ος τον Δαθάν καί Άβεράν, καί κλερονομίσι 

τιν j 6 7 λ.έπρα του Γιεζί, και την άνγονι τον Γιονδα, οι κόπι αντον μεθόν 

κο— | 6 8 ηισαν ίσόλεθρον, κάι προκοπί θεον ου μι ειδϊ επι της γίς Εος ου 

νπα... j 6 9 εί'ς τά προςαθέντα πάρα της "Ιεράς και αγία Σΐνοδον, άναγνοστι 

το παρόν | 7 3 παρισία, εις πίςοσι κάι ςερεόσι τον 'Ορθοδοξον, ει δε τον θε

ού χάρις \71 με τά πάντον νμών. Αμ'ιν. 

Στο φ. 175ν: Editto del Patriarca scismatico Partenio Arciu(escov)o di 
Constantinopoli nel quale si dichiarano per empii alcuni libri fatti stampare 
da' Latini intitolati Targa della Fede: Il difensore del Fuoco del Purgatorio e 
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della fede ortodossa quali publicamente ha fatti abrugiare e dichiara seommuni·-
cati quelli rhe ardiranno di tenerli. Die 22 Augusto 1661. 

ΣΧΟΛΙΑ 

Σ τ . 5: τιροτομαςόροι TCOV ... ρονψετίων στην ιταλική μετάφραση: 

capi degli officii. 

Σ τ . 34 : Τάργα της πίςεος' στο ιταλικό : Τάργα ο scudo. 

Σ τ . 36-38 : Σννίγορος... Πατελλάρος' στην ιταλική μετάφραση 

μεταγράφεται στα ελληνικά ορθογραφημένα ολόκληρη ή φράση καί υστέρα 

μεταφράζεται. Ό φιλοκαθολικος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεοος 'Αθα

νάσιος Πατελλάρος πέθανε σε μονή της Ουκρανίας τον 'Απρίλιο του 1654 

(Georg Hofmann S.S., Griechische Patriarchen und Romische Päp

ste... II2 Patr iarch Athanasios Patellaros — Orientalia Christi ana 

vol. XTX-2 Num 63 - Sept. 1930, σ. 220). 

ΘΩΜΑΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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