
  

  The Gleaner

   Vol 18 (1986)

  

 

  

  Ο «σοφώτατος Εσάτ Εφέντης» φίλος και
αλληλογράφος του Χρύσανθου Νοταρά 

  Πηνελόπη Στάθη   

  doi: 10.12681/er.286 

 

  

  

   

To cite this article:
  
Στάθη Π. (1986). Ο «σοφώτατος Εσάτ Εφέντης» φίλος και αλληλογράφος του Χρύσανθου Νοταρά. The Gleaner, 18,
57–84. https://doi.org/10.12681/er.286

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Publisher: EKT  |  Downloaded at: 22/05/2023 19:34:08



Ο «ΣΟΦΩΤΑΤΟΣ ΕΣΑΤ ΕΦΕΝΤΗΣ» 
ΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΝΟΤΑΡΑ 

Στη μέχρι σήμερα έκδεδομένη αλληλογραφία τού πατριάρχη 'Ιε
ροσολύμων Χρύσανθου Νοταρά υπάρχει και μια επιστολή, με χρονο
λογία 1717 Νοεμβρίου 23, κάποιου Έσατ ή Έσάντ Έφέντη1. Το 
όνομα αυτό είναι τουρκικό- το δηλώνει και ό Μ. Γεδεών στη σημείω
ση πού προτάσσει στην έκδοση του κειμένου: «'Επιστολή Έσατ έφέ
ντη, τουρκομεγιστάνου έγκωμιάζουσα και επαινούσα τάς άρετάς τού 
Νικολάη-Βόδα Μαυροκορδάτου»2. 

Το πρόσωπο αυτό έχει απασχολήσει κατά καιρούς τους μελετη
τές3, και έδωσε αφορμή σε αλληλοσυγκρουόμενες υποθέσεις, και τού
το επειδή τα στοιχεία πού συγκεντρώνονται είναι λιγοστά και ή δια
σταύρωση των πληροφοριών σχεδόν αδύνατη. "Ετσι, εκτός άπό τήν 
επιστολή πού αναφέραμε, το όνομα τού επιστολογράφου τό ξανασυ
ναντάμε καί σε μερικές άλλες περιπτώσεις. 
α') Σε γράμμα τού Δημητρίου 'Ιουλιανού της 17 Μαρτίου 1714: « Ό 
μουνετζήμπασης κατά πολλά ακριβώς, χαιρετά τήν ' Υμετέραν Μακα
ριότητα, καί πολλούς επαίνους λέγει καί ευχαριστίας δια τήν Μακα
ριότητα της, ομοίως καί ό Έσατ- Έφέντης ευχάριστα εις τους χαιρε
τισμούς καί άντιχαιρετά τήν 'Υμετέραν Μακαριότητα»4, 
β ') Σε γράμμα τού 'Ιωάννη Μαυροκορδάτου προς τον πατριάρχη Χρύ
σανθο, της 20 Μαίου τού 1714, διαβάζουμε: « Ό ενδοξότατος Έσατ 
έφέντης καί μονετζήμπασης, ακριβώς χαιρετά τήν Υμετέραν Μακα
ριότητα»5. 

γ ') Σε άλλο γράμμα τού 'Ιωάννη Μαυροκορδάτου προς τον Χρύσαν
θο, με χρονολογική ένδειξη 14 Μαρτίου 1716, ξαναβρίσκουμε τον 

1. Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, Documente grecesti, 
τ. XIV2, Βουκουρέστι 1917, σ. 824-825. 

2. Ό Μ. Γεδεών κάνει προφανώς λάθος- το 1717 ηγεμόνας στη Βλαχία ήταν ό 'Ιωάν
νης Μαυροκορδάτος καί ή επιστολή είναι συγχαρητήρια. 

3. Τους Fr. Babinger, Virgil Cândea καί τον Ion Matei. 
4. Hurmuzaki, ο.π., τ. XIVι, σ. 578. 

5. Ε. Legrand, Epistolare grec [Bibliothèque Grecque Vulgaire, τ. IV], Παρίσι 1888, 
σ. 117. Müneccim = τουρκ. αστρονόμος καί αστρολόγος· τό müneccimba§i, άρχιαστρο-
νόμος, είναι όφφίκιο διοικητικό. 
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Έσατ έφέντη: «Έσυμβουλεύθηκα και με τον Έσατ έφέντην, καί 
ηΰρομεν εΰλογον τώρα ν' αποδήμηση εις τα μέρη της Ρούμελης καί 
να διατρίψη εις τα έκεΐσε πεντέξι μήνες»6. 
δ') Ό Δράκος Σοϋτζος7 σε επιστολή του προς τον Χρύσανθο Νοταρά 
στις 18 Μαρτίου του 1728 διαβιβάζει τα χαιρετίσματα του Έσατ έφέ
ντη: « Ό ενδοξότατος Έσάδ έφέντη φιλικώς προσαγορεύειτήν Ύμε-
τέραν Μακαριότητα»8... 
ε') Για τελευταία φορά συναντάμε τό όνομα τοϋ Έσατ καί πάλι σε 
επιστολή τοϋ Δράκου Σούτζου προς τον πατριάρχη, 16 Νοεμβρίου 
1728, όπου ό επιστολογράφος σημειώνει ότι ανταπέδωσε τα χαιρε
τίσματα: «Έπρόσφερα τάς φιλικάς Αυτής προσαγορεύσεις καί εις 
τους δύο της φίλους, τον ένδοξότατον δηλαδή Έσατ έφέντην, καί 
δόκτωρ Φονσέκαν»9. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ωστόσο καί τήν αναφορά του Δ. Καντεμίρ 
στον Έσάτ, άπό τήν οποία καί ξεκινάει τό ενδιαφέρον τών ερευνη
τών για τον τελευταίο. Ή αναφορά αυτή βρίσκεται στό έργο Historia 
Incrementorum atque Decrementorum Aulae Othomanicae10. Μιλώντας 
εκεί για τους Τούρκους καί τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις ό Καν
τεμίρ διαστέλλει τον Έσάτ έφέντη ώς φωτεινό μυαλό: «Ita e contra 
aliquando, turca doctissimus Isaad Effendi cui quidquid habemus lite-
ratura Turcicae soli debemus». Αυτή τή μνεία παίρνει σαν αφορμή ό 
Ion Matei στό άρθρο του: «Le maître de la langue Turque de Dimitrie 
Cantemir: Es'ad Efendi»11, όπου καί παρουσιάζει όλη τήν προηγούμε
νη προβληματική σχετικά μέ τήν προσωπικότητα του Έσάτ έφέντη 
καί προσθέτει καί νέα στοιχεία, τα όποια κυρίως αντλεί άπό τή μελέτη 
του Fr. Babinger για τις πηγές του έργου του Δημήτρη Καντεμίρ12. Ό 
Fr. Babinger είναι ό πρώτος πού υποθέτει ότι ό Έσάτ έφέντη είναι 

6. É. Legrand, Epistolare, δ.π., σ. 151. 
7. Ό Κωνσταντίνος Δράκος Σοϋτζος διετέλεσε μέγας σπαθάριος καί καπουκεχα-

γιάς, καί άπό τις 22 Φεβρουαρίου 1728 ήταν μέγας Λογοθέτης. 

8. Hurmuzaki, δ.π., XIV2, σ. 966. 
9. Épistolaire, δ.π., σ. 237. Για τον Φονσέκα, εβραίο γιατρό καί λόγιο τοϋ 18ου αιώ

να, φίλο καί αλληλογράφο τοϋ Χρύσανθου Νοταρά, πβ. Α. Pipidi, «Mysticisme et ratio
nalisme au Phanar; le cas de Daniel de Fonseca». 'Αθήνα 1977 [ανάτυπο άπό το π. Ό 
'Ερανιστής, τ. ΙΑ' 1974], σ. 175-196. 

10. Το λατινικό χειρόγραφο, ανέκδοτο, βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 
'Ακαδημίας: Ms. latin 75, f. 14. 

11. Revue des Études Sud Est-Européenes, τ. X, 1972, σ. 281-288. 
12. Fr. Babinger, «Die Türkischen Quellen Dimitrie Kantemirs», Aufsätze und Abhan

dlungen zur Geschichte Südosteuropas und der Levante», τ. II, Μόναχο 1966, σ. 142-150. 
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άλλο πρόσωπο από τον Sa'di Efendi της Λάρισας13, συγγραφέα του 
ιστορικού έργου «Synopsis Historiarum», με τον όποιο τον ταύτιζαν 
μέχρι τώρα οί μελετητές του έργου του Δ. Καντεμίρ. Ό Ion Matei 
συγκεντρώνει τα στοιχεία πού αναφέραμε στην αρχή της μελέτης αυ
τής, από τήν αλληλογραφία του Χρύσανθου Νοταρά και σκιαγραφεί 
τήν προσωπικότητα τοΰ Έσατ έφέντη. 

"Ετσι μας παρουσιάζεται ένας τούρκος λόγιος, αστρονόμος, μαθη
ματικός, και φιλόσοφος, γνώστης της κλασσικής φιλοσοφίας, πού 
εΐχε σχέσεις και φιλίες με τους Φαναριώτες και υπήρξε δάσκαλος τής 
αραβικής και περσικής τού 'Ιωάννου Μαυροκορδάτου και τοΰ πα
τριάρχη 'Ιεροσολύμων Χρύσανθου Νοταρά. Και ό I. Matei σημειώνει: 
«notre érudit est bon connaisseur de la lanque grecque, qu' il manie avec 
une parfaite maîtrise»14. "Υστερα άπό έρευνα στους Έσατ εκείνων 
των χρόνων ό I. Matei τον ταυτίζει με τον Yanyali15 Esad bin Ali bin 
Osman δηλαδή τον Έσατ άπό τα Γιάννινα, γιο του Άλή γιο τού 
'Οσμάν. Στο πολύ χρήσιμο βιβλίο του « Ή Επιστήμη στους 'Οθωμα
νούς Τούρκους», ό Adnan Adivar μας δίνει περισσότερα βιογραφικά 
στοιχεία τα όποια φωτίζουν τήν προσωπικότητα τοΰ λόγιου αύτοΰ 
άνδρα, άλλα προκαλούν και ορισμένες αμφιβολίες16. 

! Η χρονολογία γέννησης τοΰ Έσατ είναι άγνωστη. Γεννήθηκε 
στα Γιάννενα όπου και σπούδασε. Διορίστηκε δάσκαλος (mùderris) 
στο μεδρεσέ τοΰ Έγιούπ και αργότερα έγινε καδής στο Γαλατά17. Με 
τήν 'ίδρυση τοΰ πρώτου τούρκικου τυπογραφείου τό 1727 τον βρίσκου
με διορθωτή των πρώτων βιβλίων. Πέθανε τρία χρόνια αργότερα, τό 
1730. 

Άπό ολη τή δραστηριότητα του, —διδακτική, τυπογραφική και 
διπλωματική—, αυτό πού μας κάνει εντύπωση και άφορα άμεσα και 
τα ελληνικά γράμματα, είναι τό ότι φέρεται να έχει μεταφράσει, κατά 
διαταγή τοΰ τότε φωτισμένου βεζύρη Damât Ibrahim Pasa18, τή Φυ-

13. Ό ϊδιος ό Καντεμίρ προκάλεσε αύτη τήν ταύτιση, γιατί στο έργο πού αναφέ
ραμε παραπάνω και στα φύλλα 18-19 λέει: «Nos more, nosro, Turcarum domesticos 
potius secuti scriptores, ex synopsi historiarum, quam anno Christi 1696, Hegirae 1108, 
eruditissimus Larissensis Saadi efendi... in lucem editerat». 

14. I. Matei, ό'.π.,σ. 284. 'Αρχίζει όμως λέγοντας: «...il connaissait vraisemblablement 
le grec». 

15. Και όχι Yanali. Yanya ='Ιωάννινα, Πάνινα. 
16. Abdülhak Adnan Adivar, Osmanli Türklehnde Mm, Remzi Kitabevi, Istanbul 

1970, σ. 142-143. 
17. Tò σχετικό λήμμα στην Turk Ansiklopedisi, τ. 15. "Αγκυρα 1968, σ. 391, είναι 

Esat Hoca. 
18. Ό Damât Ibrahim Paca, ήταν βεζύρης τοΰ σουλτάνου Ahmet III (1707-1730) 

στα 1717. 

5 D Ό Ερανιστής. Τόμος 18 
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σική 'Ακρόαση του 'Αριστοτέλη στα αραβικά19. Ό Adivar σημειώνει 
ότι ή εργασία αυτή του Έσατ δεν είναι μια απλή μετάφραση20, άλλα 
μετάφραση με σημαντικά σχόλια, για τα όποια ό μεταφραστής χρησι
μοποιεί τον 'Ιωάννη Κωττούνιο και άλλους δυτικούς σχολιαστές του 
Αριστοτέλη, και συμπληρώνει τις πληροφορίες για τον Έσατ μέ τήν 
παρατήρηση: «'Επειδή ό μεταφραστής έμαθε τα ελληνικά σαν τή μη
τρική του γλώσσα, αυτή είναι ή πρώτη μετάφραση πού έγινε στην 
Τουρκία κατ' ευθείαν άπό τό ελληνικό κείμενο και τα σχόλια»21. 
Θεωρείται δηλαδή ό Έσατ όχι απλώς ελληνομαθής άλλα βαθύς γνώ
στης της ελληνικής γλώσσας. 

Στή διάρκεια γενικότερης ερευνάς μου για τον Χρύσανθο Νοταρά 
ευτύχησα να βρώ είκοσιμία ακόμη επιστολές τοΰ Έσατ έφέντη προς 
τον πατριάρχη 'Ιεροσολύμων και πολύ αγαπητό του φίλο22. 

Τις επιστολές τις απαριθμεί ό Κ. Σάθας στον «Κατάλογο Επιστο
λών ανεκδότων»23, πράγμα πού διέφυγε τής προσοχής του Ion Matei. 
Τα γράμματα αυτά, πού είναι κυρίως φιλοφρονητικά, μαρτυρούν τήν 
αγάπη και τή φιλία πού αισθανόταν ό Έσατ έφέντης για τον πατριάρ
χη 'Ιεροσολύμων. Στις προσφωνήσεις βρίσκουμε δείγματα αυτής τής 
φιλίας: «και ημετέρων φίλω άρίστω», «προσφιλέστατε», «τών φίλων 
μοι φίλτατε», «τών φίλων μοι εξαίρετε». Αυτές είναι μερικές εκφρά
σεις άπό τις πολλές πού συναντάμε στην αρχή κάθε επιστολής. 'Αλλά 
καί ολόκληρο τό περιεχόμενο είναι μια συνεχής μαρτυρία αγάπης και 
φιλίας. Στην επιστολή τής 11 'Ιανουαρίου 1713, γράφει ό Έσάτ: «Τό 
συμπέρασμα είναι πώς έξ ανάγκης τήν αγαπώ διατί τήν έγνώρισα άξιέ-
ραστον, διό καί γράφω μετά τοΰ προσήκοντος χαιρετισμού, καί τήν 
παρακαλώ να μέ προστάζη ώς αληθή της φίλον». Συνάμα καί ό Ιερο
σολύμων ανταποκρίνεται σ' αυτή τή φιλία στέλνοντας γράμματα συ
χνά24, πράγμα τό όποιο επιβεβαιώνει ό Έσάτ έφέντης όταν τοΰ γρά
φει: «Τής δέ μεταξύ ημών αληθινής φιλίας σημεΐον είναι καί τα άντι-
πεμπόμενα γράμματα, τα όποια όσον είναι συχνότερα τοσούτον τήν 

19. Ό αραβικός τίτλος είναι Kütüb-üs Semaviye fi Sima-it Tabiî. 
20. Μετέφρασε τα τρία πρώτα βιβλία· τύ χειρόγραφο βρίσκεται στή βιβλιοθήκη 

Ragip Paca στην Κωνσταντινούπολη με αριθμό 924. 

21. Α. Adivar, δ.π., σ. 143. 
22. Βρίσκονται στο φάκελο «'Αλληλογραφία Μεγάλων Διερμηνέων», του Γραμμα-

τοφυλακείου τοΰ Μετοχίου τοΰ Παναγίου Τάφου. 
23. Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Γ', Βενετία 1872, σ. 523. 
24. 'Από τα γράμματα τοΰ Χρύσανθου σώθηκε μόνο ενα μικρό μέρος. 
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φιλίαν δεικνύουσιν θερμοτέραν και άκμάζουσαν» (επιστολή της 13 
Φεβρουαρίου 1713). 

Οί επιστολές αυτές καλύπτουν μια χρονική περίοδο τεσσάρων 
χρόνων, απ' το 1713 ώς το 1717* τα δύο πρώτα χρόνια είναι πολύ συ
χνές, αργότερα όμως αραιώνουν και σταματούν στις 23 Νοεμβρίου 
1717, οπότε γράφεται ή τελευταία της σειράς τών επιστολών πού σώ
ζονται25. Ό Σάθας σημειώνει κι άλλη μιά, μέ ημερομηνία 4 Μαρτίου 
172026, τήν οποία όμως δέν κατόρθωσα να βρώ. "Αν φυσικά, συνεχί
στηκε ή αλληλογραφία αυτή και στα μετέπειτα χρόνια μέχρι τό 1730, 
έτος θανάτου του Έσάτ, μέ τήν ϊδια συχνότητα, τότε είναι φανερό ότι 
τό μεγαλύτερο μέρος της μας λείπει. Σ' αυτό τό διάστημα δηλαδή τώ 
13 χρόνων έχουμε μόνο μιά ανταλλαγή «φιλικών προσαγορεύσεων», 
πού περιέχονται στα γράμματα τού Δράκου Σούτζου, στα όποια έχουμε 
ήδη αναφερθεί27. 

"Ας εξετάσουμε τώρα ποιες πληροφορίες μας δίνουν αυτές οί επι
στολές και τι συμπεράσματα μπορούμε να διατυπώσουμε. 

Είναι σίγουρο ότι ό Έσάτ έφέντης κατέχει κάποιο μεγάλο αξίωμα 
στην 'Υψηλή Πύλη και μπορεί να επηρεάζει πρόσωπα καί καταστά
σεις. Γιατί, πέρα άπό τήν επεξήγηση του Μ. Γεδεών, πού τόν αποκαλεί 
«τουρκομεγιστάνα», έχουμε καί τή μαρτυρία τού'ίδιου του Χρύσανθου 
'Ιεροσολύμων, ό όποιος στο οπισθόφυλλο μιας επιστολής του Έσάτ 
σημειώνει: «τοϋ σοφωτάτου Έσάτ έφέντη»28. 'Αλλά καί στα ϊδια τα 
γράμματα βρίσκουμε συχνά συμβουλές προς τόν πατριάρχη σχετικά 
μέ τις κινήσεις του, πράγμα πού φανερώνει άνθρωπο πού ήξερε άπό 
κοντά τις δολοπλοκίες τόσο της Πύλης όσο καί τής αυλής τών ηγε
μονιών. 

Χαρακτηριστικά είναι τα γράμματα πού συμπίπτουν μέ τήν εποχή 
πού συλλαμβάνεται ό Κωνσταντίνος Βασσαράβας Μπρανκοβάνος29, 
για τόν όποιο ό Χρύσανθος 'Ιεροσολύμων έτρεφε αγάπη καί συμπά
θεια. Ή στάση τού Έσάτ είναι επιφυλακτική· μοιάζει να φοβάται 
έλεγχο στην αλληλογραφία καί δέν αναφέρει ονόματα, άλλα ενεργεί 

25. Ή επιστολή αύτη δημοσιεύεται στον Hurmuzaki, δ.π., τ. XIV2, σ. 824-825. 

26. Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, δ.π. 
27. Hurmuzaki, δ.π., XIV2, σ. 966. 
28. 'Επιστολή 8. 
29. Ό πρίγκηπας Κωνσταντίνος Μπρανκοβάνος (1654-1714) έπεσε θύμα συκοφα

ντίας καί εκτελέστηκε άπό τους Τούρκους στην Κωνσταντινούπολη μαζί μέ τους τέσ-
σερεις γιους του· πβ. Α. Καραθανάση, ΟΊ "Ελληνες Λόγιοι στή Βλαχία (1670-1714), 
Θεσσαλονίκη 1982, σ. 123-124. 
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και υπόσχεται βοήθεια: «Δια την προς εκείνον συνδρομήν μας όπου 
μας ορίζει και παρακαλεί να μην λείπη, ας είναι βεβαία ότι είς πολλά 
μέρη αξιόλογα είπα πολλάκις κατά τό δυνατόν τό καλόν του, και έσύν-
δραμα με λόγον είς ο,τι ήδυνήθην καί ας ήξεύρει ότι κατά τό παρόν 
ολίγον του βάρους έκουφίσθη»30. Στο αμέσως επόμενο γράμμα31 υπάρ
χουν κι άλλα νέα γι ' αυτή τήν υπόθεση. Πάντα με τον ϊδιο συγκαλυμ
μένο τρόπο, χωρίς ονόματα καί συγκεκριμένα στοιχεία, ό Έσάτ έφέν-
της πληροφορεί τον Χρύσανθο οτι «τον άνθρωπον εκείνον άπό τον 
τόπον είς τον όποιον ήτον πρότερον τον εΰγαλαν, καί τον έβαλαν είς 
άλλον τόπον, καί αν καλά αυτή ή μετοίκησις να έγινε κάποιας στενο
χώριας αιτία είς του λόγου του, (καί καθώς λέγουν) είς τήν αρχήν 
ολίγον να έταλαιπωρήθη, όμως κατά τό παρόν ευρίσκεται είς άνεσιν, 
καί καλλίτερα άπό πρώτα. Δια τήν ώραν λόγον τινάς να είπή υπέρ αυ
τού ήναι έπικίνδυνον διατί ακούεται, καί τώρα ευρισκόμενοι είς τήν 
άκμήν της έρεύνης τών κτημάτων καί τών χρημάτων είναι άφλεκτοι». 
Δεν μπορεί δηλαδή να μεσολαβήσει καθόλου, παρόλο πού διαφαίνε
ται να είναι παράκληση του Χρύσανθου. Καί τελειώνει αυτό τό θέμα, 
πάντα μέ τήν ϊδια διπλωματική επιφυλακτικότητα καί ϊσως με κάποια 
δόση ανατολίτικης μοιρολατρείας: «Δια τους φίλους της αν καλά καί 
ήτον να λυπηθή τινάς, όμως επειδή καί τό άγιον θέλημα τοϋ Θεοϋ έτσι 
ήτον εύχαριστοϋντες τό ονομά Του πρέπει να μήν λυπούμεθα»32. Ό 
τραγικός θάνατος του Κωνσταντίνου Μπρανκοβάνου καί τών τεσσά
ρων γιων του συνέβη στίς 15 Αυγούστου τοϋ 171433. Καί πρέπει να 
συγκλόνισε τον πατριάρχη αυτή ή εκτέλεση, γιατί μέ τον ηγεμόνα 
συνδεόταν φιλικά καί είχε ανταλλάξει πολλά γράμματα34. Αυτά τα 
φιλικά γράμματα υπονοεί ό Έσάτ έφέντης όταν του γράφει: «Άπό 
κάποια επιζήμια γράμματα προξενηθησομένην αύτη ζημίαν, παρόντος 
εμού μέ κοινήν συμβουλήν ό άρχων δραγουμάνος τήν έκυβέρνησε 
χωρίς να άποφανή παντελώς»35. Κατάφερε, μέ τήν επιρροή του να 
άποσείσει τίς ενδεχόμενες κατηγορίες εναντίον του πατριάρχη, πού 

30. 'Επιστολή 10 (1714, Μαΐου 25). 
31. 'Επιστολή 11 (1714. 'Ιουνίου 29). 

32. 'Επιστολή 12 (1714, Αύγουστου 29). 
33. Για τήν εκτέλεση τοϋ Μπασσαράβα καί τών γιων του, βλ. καί Cronica Ghicu-

lepilor, Βουκουρέστι 1965, σ. 178-180. 

34. Στο τελευταίο του γράμμα ό Μπασσαράβας πληροφορεί τον Χρύσανθο 'Ιερο
σολύμων για τήν αναπάντεχη συμφορά: «Χθες τη 24 τοϋ παρόντος, έλθών ενταύθα 
μετά φερμανίου κάποιος Μουσταφά 'γας Άμπάρ Έμίνης, έφερε καί τήν μαζηλίαν μας, 
καί μέ προσταγήν τοιαύτην, οτι να μας πηγαίνη είς βασιλεύουσαν μετά γυναικός καί 
παίδων καί γαμβρών μας»· Hurmuzaki, ό'.π., τ. XIVι, σ. 580. 

35. 'Επιστολή 12 (1714, Αυγούστου 29). 
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προέκυψαν άπο την εξονυχιστική έρευνα πού έκαμαν οι αρχές στις 
υποθέσεις του Βασσαράβα Μπρανκοβάνου. 

Στή συνέχεια ό Έσατ έφέντης κάνει συστάσεις στον πατριάρχη 
τών Ιεροσολύμων σχετικά μέ τις μετακινήσεις του- του γράφει: «Εις 
τον τόπον όπου ήτον να πηγαίνη, αν δέν έκίνησεν ακόμη, ευρίσκω 
εΰλογον να μήν πηγαίνη»36. Έδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ό 'Ιωάννης 
Μαυροκορδάτος37, ό όποιος ήταν άρχων δραγουμάνος εκείνο τον και
ρό, στέλνει μια επιστολή στον Χρύσανθο 'Ιεροσολύμων μέ ημερομη
νία 14 'Ιανουαρίου 1716, όπου ανάμεσα στ' άλλα του γράφει38: «ως 
ορίζει, άνέγνων καί τα εν τω πιττακίφ δις και τρίς, έκατάλαβα και τα 
εν αύτω σημειούμενα- έσυμβουλεύθηκα καί μέ τον Έσάδ Έφέντην 
καί ηυρομεν τώρα ν ' αποδήμηση είς τα μέρη της Ρούμελης, καί να 
διατρίψη εις τα έκεΐσε πεντέξι μήνες, καί μετέπειτα εκείθεν ν ' άπέλθη 
είς τήν Άνατολήν, δια τα 'Ιεροσόλυμα- καί αν όρίση, πηγαίνει είς 
τήν 'Ιερουσαλήμ- ει δέ αργοπορεί ίκανόν καιρόν καί είς τα μέρη της 
'Ανατολής, αν πηγαίνη είς τον Μωρέαν, ύστερον μέ δυσκολίαν έβγαί-
νει άπό εκεί»39. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι ό Χρύσανθος προτού ξεκινήσει για οποια
δήποτε άπό τις γνωστές περιοδείες του40, συμβουλευότανε πρόσωπα 
πού ήξεραν τα πράγματα, όπως σ' αυτή τήν περίπτωση τον 'Ιωάννη 
Μαυροκορδάτο, πού μέ τή σειρά του συζητάει τό θέμα μέ τον Έσατ 
έφέντη, ό όποιος καί γράφει στον Πατριάρχη: «'Όθεν ας ηξεύρει ότι 
ό λόγος τής ένδοξότητός του είναι να κινήση ή μακαριστής αυτής 
καί να πηγαίνη. 'Εγώ δέ λέγω καί συμβουλεύω να κάμη ούτως ά\ ίσως 
καί είς εκείνα τα μέρη δέν γίνουν πόλεμοι οί όποιοι γίνονται»41. Μέ 
αυτές τις εσωτερικές μαρτυρίες επιβεβαιώνεται ή αρχική υπόθεση, ότι 
ό Έσατ είναι αξιωματούχος στην 'Υψηλή Πύλη. 

Ένα σημείο, ωστόσο, πού χρειάζεται να ξεκαθαριστεί είναι ή έλ-

36. Στην επιστολή 12. 

37. Ό 'Ιωάννης Μαυροκορδάτος, τρίτος γιος του 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου 
του έξ 'Απορρήτων, διετέλεσε "Αρχων Δραγουμάνος τά ετη 1709-1716 καί στή συνέ
χεια διαδέχτηκε τόν αδελφό του Νικόλαο στο θρόνο τής Βλαχίας (1716-1719). όταν 
ό τελευταίος αιχμαλωτίστηκε άπό τους Αυστριακούς. Βλ. Livre d'or de la noblesse 
Phanariote. 'Αθήνα 1904. σ. 132. 

38. Ή επιστολή δημοσιεύεται στοΰ Hurmuzaki, δ.π., σ. 776-777. 
39. Στο σημείο τής επιστολής αυτής ό I. Matei, δ.π., σ. 285, κάνει λάθος καί ερμη

νεύει ότι πρόκειται για μετακινήσεις του Έσατ έφέντη. 
40. Για τις περιοδείες του Χρύσανθου γίνεται εκτενής λόγος στή διδακτορική μου 

διατριβή πού τώρα εκπονώ: «Ό Χρύσανθος Νοταράς στο μεταίχμιο δυό εποχών». 

41. 'Επιστολή 15 (1716, Απριλίου 21). Ό Έσάτ αναφέρεται στον Βενετοτουρκικό 
πόλεμο του 1715 πού αναστάτωσε τήν Πελοπόννησο. 
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ληνομάθεια του Έσάτ έφέντη. "Εχουμε τα συμπεράσματα του I. Matei 
καί του Α. Adivar, πού μας διαβεβαιώνουν δτι «γνώριζε τα ελληνικά 
σαν τη μητρική του γλώσσα», «τα χειρίζεται με εξαιρετική επιδεξιό
τητα», καί προσκομίζουν σαν απόδειξη το γεγονός της μετάφρασης 
του έργου του 'Αριστοτέλη. Οί προς Χρύσανθο επιστολές του όμως 
παρουσιάζουν τα έξης προβλήματα: ή γλώσσα τους είναι λόγια, συχνά 
με ακρότητες φραστικές, ή ορθογραφία δεν είναι τέλεια καί τολμώ να 
υποθέσω, για τους λόγους πού θα δούμε παρακάτω, ότι πρόκειται για 
καθαρές συνθέσεις τοΰ γραφέα42, ό όποιος άκουγε τον αποστολέα να 
τοΰ υπαγορεύει, ενδεχομένως στα τουρκικά. 

Στην πρώτη επιστολή άπό αυτές πού δημοσιεύω, μόνο οί τρεις τε
λευταίες αράδες είναι αυτόγραφες τοΰ Έσάτ. Παρατηρούμε, εδώ, ότι 
ô χαρακτήρας είναι πολύ κακός καί ή ορθογραφία ανύπαρκτη. Γράφει 
δηλαδή: «...άκκόμι ού ιδα τα χαρτιά οπού με έταξες να μου τα στήλης 
και μιν διαλογηστησ τιποτας ο φηλο σασ εσαατ εφεντης»43. Στην επι
στολή μέ αριθμό 4, μιλάει με αλληγορία για τήν ανικανότητα του να 
γράψει ό ϊδιος καί τήν αιτία πού χρησιμοποιεί γραφέα44. 'Ενδιαφέ
ρουσα είναι επίσης ή σύγκριση τοΰ γραφικού χαρακτήρα στα ελλη
νικά μέ τό γραφικό χαρακτήρα στα οθωμανικά, όπου παρουσιάζεται 
εξαιρετικά κομψός στις 9 αράδες πού συνοδεύουν μια άπό τίς ελληνι
κές επιστολές45. 

"Αλλη μία απόδειξη για τήν περιορισμένη ελληνομάθεια τοΰ Έ 
σάτ έφέντη βρίσκουμε σέ επιστολή τοΰ Δράκου Σούτζου προς τον 
Χρύσανθο Νοταρά, όπου τοΰ μεταφέρει τα χαιρετίσματα τοΰ Έσάτ, 
καί προσθέτει: « Ό ενδοξότατος Έσάδ Έφέντης φιλικώς προσαγο-
ρεύει τήν Ύμετέραν Μακαριότητα, επειδή, λέγει, δια έλλειψιν αρα
βικών καί περσικών λέξεων ύστερεϊται κατά τό παρόν τών χαρακτή
ρων της, ως τόσον παρακαλεί, όσον να έλθουν εις τήν μνήμην της αί 
λέξεις, να φυλλάτη άνεξαλείπτους τους χαρακτήρας τής ακραιφνούς 

42. "Ας σημειωθεί δτι ό πρώτος γραφέας είναι ό διδάσκαλος 'Ιάκωβος Μάνος ό 
Άργεΐος, ό όποιος άλλοτε υπογράφει «'Ιάκωβος διδάσκαλος» καί άλλοτε «διδάσκα
λος Ίακουμή». Βλ. επιστολές 3 καί 4, καί Τ. Γριτσόπουλος, Πατριαρχική Μεγάλη τοΰ 
Γένους Σχολή, τ. Α', 'Αθήνα 1966, σ. 294-297. 

43. 'Επιστολή 1 (1713, 'Ιανουαρίου 11). 

44. Οί γραφείς τών επιστολών, καί ό 'Ιάκωβος Μάνος καί ό Δράκος, καί ένας τρίτος 
πού δέν δηλώνει τ' όνομα του, εκφράζουν πάντα τό σεβασμό τους προς τον πατριάρχη 
καί προσθέτουν μια-δυο γραμμές μέ τα προσωπικά τους χαιρετίσματα. . 

45. Πρόκειται για τήν επιστολή 8(1713, Νοεμβρίου 29). Ή γραφή είναι τοΰ είδους 
Nesih πολύ απέριττη, κομψή καί ευανάγνωστη· βλ. J. Reychman καί Α. Zajaczkowski, 
Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics, Mouton 1968, σ. 109. 
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αγάπης»46. Είναι, λοιπόν, αναμφίβολο ότι οί δυο φίλοι έχουν δυσκο
λίες στην επικοινωνία, ή οποία γίνεται με τη βοήθεια τρίτων (γρα
φέων, φιλικών προσώπων κ.λ.π.). 

'Από τα στοιχεία πού παραθέσαμε ως εδώ, προβάλλουν μερικά 
ερωτήματα, τα όποια γίνονται διαπιστώσεις με τήν προσεκτική ανά
γνωση τών επιστολών. Είναι ό Έσάτ Έφέντης τό 'ίδιο πρόσωπο με 
τον μουνετζήμπαση και με τον μεταφραστή του αριστοτελικού έργου, 
όπως θέλει να πιστεύει ό I. Matei; 

"Ας πάρουμε τήν πρώτη περίπτωση καί ας προσπαθήσουμε να απο
δώσουμε στον Έσάτ έφέντη καί τό αξίωμα του μουνετζήμπαση. 'Εδώ, 
όμως, άπό τήν πρώτη κιόλας μνεία προβάλλει ή διπλοπροσωπία, γιατί 
ό Δημήτριος 'Ιουλιανός στο γράμμα του διαστέλλει σαφώς τα δύο 
πρόσωπα, γράφοντας: «ό μουνετζήμπασης κατά πολλά ακριβώς χαιρε
τά τήν Ύμετέραν Μακαριότητα[...] ομοίως καί ό Έσάτ-Έφέντης 
ευχάριστα είς τους χαιρετισμούς καί άντιχαιρετά»47. Στις 9 Αυγού
στου του 1714 σε επιστολή του ϊδιου του Έσάτ διαβάζουμε: «ό φίλος 
της μουνετζήμπασης φιλικώς καί ακριβώς χαιρετά τήν ' Υμετέραν Μα
καριότητα»48. Στή συνέχεια υπάρχουν συμβουλές αστρονομικές για 
τό βιβλίο του πατριάρχη49 άπό τον τελευταίο. 

Στην επόμενη επιστολή: «ό εξαίρετος της φίλος ακριβώς τήν χαι
ρετά, τροφή της γλώττης του είναι ή ευφημία της Μακαριότητας 
της»50. 'Υπάρχει, λοιπόν κάποιος φίλος κοινός πού δέν αποκλείεται 
να είναι ό άρχιαστρονόμος, άφοΰ στις επιστολές πού ακολουθούν ανα
φέρεται ξεχωριστά: «Άς είναι γνωστόν αυτή ότι ό Κούδς Μουλασής 
γράφοντας προς τον μουνετζήμπαση έφέντην (ό όποιος ακριβώς χαι
ρετά τήν 'Υμετέραν Μακαριότητα)»51. « Ό ενδοξότατος ακριβός της 
φίλος μουνετζήμπασης καί ό υίός μου μουλάς ακριβώς καί φιλικώς 
χαιρετούν τήν Ύμετέραν Μακαριότητα»52. « Ό ενδοξότατος μουνε
τζήμπασης καί ό υίός μου μουλάς, ακριβώς χαιρετούν τήν Ύμετέραν 
Μακαριότητα»53. Τέλος τό ϊδιο έτος 1716, βρίσκουμε μια επιστολή με 
υπογραφή «μουνετζήμπασης». Τό υφός είναι τό ϊδιο φιλοφρονητικό 
καί τό περιεχόμενο της είναι έκφραση φιλίας· ή προσφώνηση είναι 

46. Ή επιστολή δημοσιεύεται στοϋ Hurmuzaki, δ.π., τ. XIV2, σ. 964-967. 
47. Πβ. ύποσημ. 1. 
48. 'Επιστολή 12 (1714, Αυγούστου 29). 
49. Πρόκειται για τό έργο του Χρύσανθου, Εισαγωγή είς τα Γεωγραφικά καί Σφαιρικά 
50. 'Επιστολή 13 (1714, Δεκεμβρίου 16). 
51. 'Επιστολή 14 (1716, Φεβρουαρίου 7). 
52. 'Επιστολή 15 (1716, 'Απριλίου 11). 
53. 'Επιστολή 16 (1716, 'Ιουλίου 6). 
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απλή και της λείπει το πολύ προσωπικό στοιχείο: «Μακαριώτατε και 
σοφώτατε πατριάρχα της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ»5 4. Και πάλι, 
τον επόμενο χρόνο: « Ό υίός μου μουλάς και ό ενδοξότατος μουνετζή-
μπασης έφέντης (ό όποιος καί ύπερευχαριστεΐ δια τον κόπον της) 
ακριβώς καί φιλικώς χαιρετοΰσι»55. 

'Από αυτές τις μαρτυρίες είναι πλέον φανερό ότι ό μουνετζήμπα-
σης είναι άλλο πρόσωπο άπό τον Έσατ έφέντη. Ή σύγχυση είναι πι
θανό να οφείλεται στο γεγονός ότι ό Έσατ έφέντης ήταν γνώστης 
της αστρονομίας τήν οποία διδάχτηκε άπό τον μουνετζήμπαση Meh
met Efendi56. Παρατηρούμε, μάλιστα, στην τουρκική βιβλιογραφία 
ότι ό κάτοχος τοΰ όφικίου ba§müneccim, reisülmüneccim, mùneccim-
ba§i αναφέρεται πάντοτε μέ αυτό δίπλα στ' όνομα του57. Αυτό όμως 
δεν συμβαίνει μέ τον Έσατ έφέντη, ό όποιος είναι γνωστός σαν Esat 
Hoca. 

Έτσι φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι ό Χρύσανθος ' Ιεροσολύμων, 
χάρη στή λογιωσύνη του καί στα φιλοσοφικά καί αστρονομικά του 
ενδιαφέροντα, επιζητούσε καί πετύχαινε τή γνωριμία τών σοφών της 
'Υψηλής Πύλης, οί όποιοι στο πρόσωπο του αναγνώριζαν ένα λόγιο 
καί διαβασμένο ιεράρχη καί σαν τέτοιο τον εκτιμούσαν βαθιά. 

Μια προσεκτική ανάγνωση, ωστόσο, της αλληλογραφίας τοΰ πα
τριάρχη τών 'Ιεροσολύμων μέ τον Κωνσταντίνο Καντακουζηνό στα 
χρόνια 1712-1714, όταν καί οί δυο φλέγονται άπό τήν περιέργεια τής 
αστρονομίας καί τής αστρολογίας58, θα μας δώσει τήν απάντηση για 
τήν ταυτότητα τοΰ «μουνετζήμπαση». Σέ επιστολή τοΰ Κωνσταντίνου 
Καντακουζηνού, τό Μάρτιο τοΰ 1712, αναφέρεται τό όνομα Άλή έφέ
ντη: «έδέχθηκα καί τους φιλικούς χαιρετισμούς τοΰ καλοΰ καί ακρι
βού μου φίλου Ά λ ή Έφέντη, καί έκατάλαβα πώς καί ή λογιότης του 
έχασε τους κανόνας τής αστρολογίας του, βλέποντας τήν κίνησιν τών 
αστέρων συγχισμένην»59. Αυτός ό Άλή έφέντης, λοιπόν, είναι ό 

54. 'Επιστολή 17 (1716. "Ιουνίου 22). 
55. 'Επιστολή 23 (1717. 'Ιανουάριοι- 23). 
56. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν άπό τό σχετικό λήμμα στην Titrk Ansiklopedisi, 

τ. 15. "Αγκυρα 1968, σ 391 καί από τή Meydan Larousse, τ. 4. σ. 354. 
57. Τό Ίδιο συμβαίνει καί μέ δλα τα αξιώματα, όπως π.χ. deftcrdar... müderris..., 

kapicibaçi..., Yazici... 
58. Σέ δλες αυτές τις ενασχολήσεις τοΰ Χρύσανθου αναφέρομαι στή διατριβή μου. 
59. Hurmuzaki. ο.π., τ. XIV?. σ. 88. 
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αστρονόμος του άνακτος, ό μουνετζήμπασης, του οποίου το όνομα 
περνάει σε πέντε επιστολές, πάντοτε σε συνάρτηση με αστρονομικά 
θέματα. 'Αναρωτιέται ό Κωνσταντίνος Καντακουζηνός «πώς πηγαί
νουν τα μουνετζιμλίκια του [= αστρονομικές ασχολίες] τώρα και τί 
δεικνύουσι τα άστρα του»60. Και μάλιστα σέ επιστολή της 27 'Ιανουα
ρίου 1713 ό Καντακουζηνός αναφέρεται στο Γέρο Άλή-Έφέντη 
«όστις καθώς ορίζει και ή Ση Μακαριότης, προλέγει [άπο τών] αυτών 
άστατων τα άστατα και εκ τών ασαφών τα ασαφή» και ό όποιος δια
τάχθηκε άπο τον ηγεμόνα να τον συνοδέψει σέ μια εκστρατεία. Πρέπει 
να σημειωθεί εδώ ότι ό miineccimbaçi συνόδευε πάντα τους άρχοντες 
για να προλέγει τον πιο ευνοϊκό χρόνο για αϊσια έκβαση μιας μάχης, 
ή ναυμαχίας. 'Ακόμη οί προβλέψεις αυτές αφορούσαν και στις κατάλ
ληλες συνθήκες για καθέλκυση πλοίου ή για ταξίδια προσωπικοτή
των61. 

Τώρα έχουμε πια τή σωστή εικόνα του Έσάτ Έφέντη ή Έσάτ 
Χότζα, τοϋ οποίου ή πρώτιστη προσφορά είναι στα γράμματα. "Οσο 
για τή μετάφραση της Φυσικής 'Ακρόασης τοϋ 'Αριστοτέλη, αυτή δέν 
πρέπει να έχει γίνει μέ τα αυστηρά κριτήρια και με τήν έννοια τής 
μετάφρασης πού επικρατεί τώρα. Τα λίγα ελληνικά πού ήξερε, σέ συν
δυασμό μέ τις φιλοσοφικές του γνώσεις και μέ τις απόψεις τοϋ Ibn 
Rüsd62, και Al Farâbî63 για τον 'Αριστοτέλη, τοϋ επέτρεψαν να αντα
ποκριθεί στην προσταγή τοϋ Damât Ibrahim paca64, γι ' αυτό είναι 
και ή μόνη του μετάφραση άπό τα ελληνικά65. "Εχει όμως τό προνό
μιο σ' αυτή τή μετάφραση να είναι ό πρώτος στην 'Οθωμανική Τουρ
κία και σ' όλη τήν 'Ανατολή, πού αναφέρθηκε στο τηλεσκόπιο και 

60. Hurmuzaki, δ.π., τ. X\V\ σ. 104-105. 
61. Βλ. λήμμα müneccimbasi στο Resinili Ansiklopedik Büyük Sözlük, Ίσταμπούλ 

1982, τ. 7, σ. 1555. 
62. Ibn Rüsd (1126-1198): φιλόσοφος γνωστός στη Δύση ώς Άβερόης, είναι ό 

περισσότερο αριστοτελικός από τους μουσουλμάνους φιλοσόφους. 
63. Al-Farâbî (875-951), θεωρείται ό μεγαλύτερος μουσοιλμάνος φιλόσοφος. Τον 

αποκαλούσαν ό«δεύτερος δάσκαλος», εννοώντας τον Αριστοτέλη ώς πρώτο. 
64. Ό Damât Ibrahim Pasa, στην προσπάθεια του να διευρύνει τους επιστημονικούς 

ορίζοντες τής πατρίδας του, συγκέντρωσε τους ειδικούς τής τέχνης, τής φιλολογίας, τών 
φυσικών επιστημών και τής ιστορίας καί συγκρότησε έτσι μια ομάδα 25 σοφών, οί 
όποιοι μετέφραζαν διάφορα έργα. Βλ. Munir Aktepe, «Tùrkiyede Akademi meselesi 
ve II Abdülhamid'e Dil Akademisi hakkinda sunulan layiha», Belgelerle Türk Tarihi 
Dergisi, τ. II, 1968, 8, σ. 22-23. 

65. "Αλλα έργα τοϋ Έσάτ Έφέντη, όπως Tercüme-i Sjifa, Sjerh-i Hikmetil-Israkiye, 
αναφέρονται σέ φιλοσοφικά θέματα καί σχόλια. 
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στο μικροσκόπιο, όργανα πολύ σημαντικά για τη νέα Φυσική επιστή
μη. "Ετσι εξηγείται και ή παρατήρηση τοΰ Καντεμίρ: «Quondam qui
dam fortissimus Turcae nomine Issadi Efendi et astronomus perfectis-
simus»66. 

Τελειώνοντας και πριν άπο τήν παράθεση των επιστολών θα ήθελα 
να τονίσω το γεγονός της φιλίας τών δύο λογίων, τοΰ Χρύσανθου 'Ιε
ροσολύμων και τοϋ Έσατ Έφέντη, μιας φιλίας πού δεν γνωρίζει 
εθνικά σύνορα, ούτε περιορίζεται άπο τις διαφορετικές θρησκευτικές 
πεποιθήσεις. Τα αισθήματα και τών δυο είναι θερμά και ειλικρινή. 
Τους ενώνει ή αγάπη για τή γνώση και τή φιλοσοφία, πού είναι χαρα
κτηριστικό τών λογίων τοΰ τέλους τοΰ Που και τών άρχων τοΰ 18ου 
αιώνα, οί όποιοι αν καί ήταν μειονότητα, όπως λέει ό Virgil Cândea, 
ωστόσο «εγκαινιάζουν τό πολιτισμικό κλίμα της ανανέωσης τοΰ 18ου 
αιώνα»67. 

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Τω σοφωτάτφ καί μακαριωτάτφ και άρίστω φίλω κυρίφ Χρυσάνθφ, πα
τριάρχη ευ πράττειν. 

"Αν καλά καί πάντοτε να τήν έχω ώς παροϋσαν εις τήν μνήμην μου, καί να 
απολαμβάνω τών γλυκύτατων της συνομιλιών, καν εξ έπινοίας, όμως δεν 
υποφέρω να μήν δώσω καί εγγράφως μικρούς χαρακτήρας της διαθέσεως 
τής καρδίας μου προς τήν μακαριότητα της καί να φανερώσω πώς αν 'ίσως 
καί σχολάζη περί αυτήν ό νους ανάγκη είναι καί ή καρδία να ακόλουθη ε/ς 
τα 'ίχνη του νοός. Το συμπέρασμα είναι πώς εξ ανάγκης τήν αγαπώ, διατί 
τήν έγνώρισα άξιέραστον, διό καί γράφω μετά τοΰ προσήκοντος χαιρετι
σμού, καί τήν παρακαλώ να με προστάζη ώς αληθή της φίλον, όποιον καί 
θέλει με γνωρίση ε/ς πασαν της έφεσιν. 

άκκομι ουκ ιδα τα χαρτία οπού με έταξες να μου τα στήλης και μιν διαλο-
γηστης τιποτας 

1713 - Ιανουαρίου 11 
ο φηλο σασ εσαατ έφεντης 

στ. 12-14 άκκόμι — ίφέντης: αυτές οί τελευταίες αράδες είναι οί μόνες αυτόγραφες 
τοϋ Έσάτ έφέντη, γι' αυτό καί είναι ανορθόγραφες. 

66. I. Matei, ο.π., σ. 284, σημ. 15. 
67. V. Cândea, «Les intellectuels du Sud Est-Européen au XVIIe siècle», RESEE, 

τ. 8, 1970, σ. 667. 
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2 

Τω σοφωτάτφ λογιωτάτφ, καί ημετέρων φίλων άρίστω, κυρίω Χρυσάνθω 
πατριάρχη 'Ιερουσαλήμ, τον προσήκοντα χαιρετισμόν. 

"Ελαβον, ανδρών σοφότατε και φίλων έρασμιώτατε, το φιλητικον αυτής 
γράμμα, φιλοστόργως έπιδηλοΰν την άμοιβαίαν άπόρροιαν της άμφοΐν η
μών διακαούς διαθέσεως, ώς καθώς και την αυτής ύγείαν, ην ώς εμοι oi-
κείαν νομίζω αγαθόν. Ύπερ μεν τούτων έχάρην, έλυπήθην δε και αναλό
γως εις τάς κινήσεις, και τρικυμίας όπου έσάλευσαν κατ ' αυτής οι φιλοτά-
ραχοι εχθροί, ών πάντων και ποιεί, καί δείκτει ύπερτέραν ό Θεός τήν αυ
τής άρετήν. Είχα λάβει ύπερ τούτων ούκ αλυπον τήν εϊδησιν παρά τών αυ
τόθι φίλων, οι οποίοι εν ταυτω μου έδωσαν, ώς θεραπείαν τής λύπης καί 
τήν σταθεράν ελπίδα τής νίκης, καθώς και συνέβη. Ό θεός θέλει τήν φυ-
λάττη πάντοτε άνωτέραν παντός ανιαρού. Ό μουλάς ό υιός μου τήν χαιρε
τά, καί ώς αληθώς ού παύεται νιπτόμενος, εστοντας καί εύπορεΐ του παρ ' 
αυτής ρήγματος. Ταύτα, καί ό βίος αυτής ό πάσιν ήδιστος, ε'ίη μήκιστος, 
και άπήμων. 

εκ τής Κωνσταντίνου 'Ιανουαρίου 30 1713 
Ό γράφων μετά πάσης αίδοΰς 
καί ευλάβειας προσκυνά, τήν 
μακαριότητα της, καί ταπεινώς 
ασπάζεται αυτής τάς χείρας. 

ό εύνούστατος αυτής Έσάδ 
δια σημεϊον φιλίας πέμπω αύτη 'ένα κουτί ραχατουκουλκούμ 

στ. 8 δείκτει: δεικνύει || στ. 12 ό υιός μου: Ό γιος του Έσάτ, Mehmet Efendi, είναι γνω
στός μαθηματικός καί συνέγραψε έργο γεωμετρικό || στ. 22 ραχατουκουλκούμ: λουκού
μια. 

3 

Τω μακαριωτάτω προσφιλεστάτφ καί άρίστω τών εμοί φίλων πατριάρχη 
'Ιερουσαλήμ, κυρίω Χρυσάνθω, μετά τον φιλικόν άσπασμον πάντα επεύχο-
μαι τα καταθύμια. 

Τήν τιμίαν αυτής έπιστολήν ελαβον, καί έχάρην τήν άγαθήν αυτής ύγείαν 
καί εύημερίαν, ην Κύριος ό θεός διαφυλάττοι καί εις το εξής έπί μήκιστον. 
Τά γραφόμενα έκατάλαβα. 'Ορίζει πώς ό φίλος ήτον εις τήν μακαριότητα 
της. Τούτο καί πριχού να ελθη ή επιστολή της το ήξευρα, διότι καί εγώ 
ήμουν παρών με τον νουν, πλην δεν ήμουν ορατός τοις αίσθητοϊς υμών 
όφθαλμοϊς ωσάν οπού ήμουν μόνον μέ τήν ψυχήν χωρίς τού σώματος, άό-
ρατον ούσαν αίσθητοϊς όφθαλμοϊς, καί τούτο ας μή το θαυμάση ή άκρα αύ-
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τής σύνεσις, διότι κατά άλήθειαν των αληθινών φίλων ai ψυχαι τω τόπφ 
δεν χωρίζονται, μήτε μακρύνοντας. Της δε μεταξύ ημών αληθινής φιλίας 
σημεϊον είναι και τα άντιπεμπόμενα γράμματα, τα όποια ό'σον είναι συχνό
τερα τοσούτον τήν φιλίαν δεικνύουσιν θερμοτέραν και άκμάζονσαν. Έλα-
βον και τα τζούζια ήγουν τα τετράδια, και ας είναι εις ε'ίδησίν της. Ταΰτα 
και οι χρόνοι της υμετέρας μακαριότητος εϊησαν θεόθεν πάμπολλοι και 
πανευτυχείς. 

αψιγφ φεβρουαρίου 13 

Και ό γράψας 'Ιάκωβος διδάσκαλος, δούλος αυτής προσκυνεί τήν μακα
ριότητα της και τήν άγίαν αυτής δεξιάν εύλαβώς ασπάζεται. Τής υμετέρας 
μακαριότητος 

άκρος φίλος 
Έσάδ 

στ. 15 τζούτζια: από το τουρκικό ςϋζ = τεϋχος, τετράδιο || στ. 19 'Ιάκωβος: ό 'Ιάκωβος 
Μάνο>; ό Άργεϊος. 

4 

Μακαριότατε και σοφώτατε, και τών φίλων μοι φίλτατε πατριάρχα 'Ιε
ρουσαλήμ κύριε Χρύσανθε, 

Τήν ύμετέραν μακαριότητα προσφιλώς χαιρετώ και ήδέως προσαγορεύω, 
δεόμενος του παντοδυνάμου Θεού να τήν διαφυλάττη ύγιαίνουσαν, και εύθυ-
μώσαν εν ευημερία διηνεκεϊμετά μακροβιότητος. Το τίμιόν της γράμμα πε-
ριχαρώς έλαβον, επειδή άπέσεισέ μου συμβασαν μοι τινά άθυμίαν και εις 
χαράν μετέβαλε, και ύπερβαλλόντως εχάρην τήν άγαθήν και ποθεινοτάτην 
εμοι ύγείαν αυτής, ην ό Θεός διαφυλάττοι έπιμήκιστον. Τα γραφόμενα έκα-
τάλαβα, δεν έκαμνε χρεία ετζι ογλήγορα να δώσης βάρος εις τήν μακαριό
τητα της με τήν παροΰσαν μου έπιστολήν, επειδή πάντοτε τήν έχω παροΰ-
σαν εις τα όμματα του νοός μου, και τετυπωμενην εις τήν καρδίαν μου, και 
δύναμαι εν παντι καιρώ και ήμεραν και νύκτα να ανοίξω τήν θύραν τής καρ
δίας και να τήν βλέπω, μάλιστα άδιακόπως και τήν όρώ, και συνομιλώ 
μετ ' αυτής τα ηδέα τής αγάπης λόγια. Πλην τό χαρτί και το μελάνι έκαμαν 
δαβαν με του λόγου μου, και εϊπον ό'τι αλήθεια εσύ τήν βλέπεις με τους 
νοητούς οφθαλμούς, άμή θέλομεν και ήμεΐς να τήν ίδοΰμεν. Και ετζι με επή
γαν εις τον κριτήν τών φίλων και τον εφορον τών φιλιών, και έδιγκλέτισε 
τον δαβαν τους και έκαμε χούκμι να γράψω. 'Εγώ δε άπηλογήθην, ό'τι κον
δύλι δεν έχω, και να γράψω δεν ημπορώ, ό κριτής ό'μως ώρισεν, ότι αν 
εσύ κονδύλι δεν έχεις, βάλε άλλον να γράψη. Και λοιπόν κατά τήν άπόφα-
σιν τού δικαστού τής φιλίας έγραψα τήν παροΰσαν δια χειρός του διδασκά
λου Ίακουμή, όστις προσκυνεί τήν μακαριότητα της και εύλαβώς άσπάζε-
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τω τήν δεξιάν της. Τους χαιρετισμούς όπου έγραφε να άποδώσο) εκ μέρους 
της τω φίλφ αγά, τους έγραψα και τους έστειλα, εως τώρα βέβαια ένεχει-
ρίσθησαν. "Ας έχω πάλιν τίμιον γράμμα δηλωτικον της αγαθής τηφύγείας, 
και οϊ χρόνοι αυτής εϊησαν πάμπολλοι και αγαθοί. 

αψιγ"' μαρτίου 19 
τής υμετέρας μακαριότητος φίλος άριστος, Έσάδ. 

στ. 5 εόθυμώσαν: εύθυμοϋσαν || στ. 15. δαβάν: τουρκ. dava = δίκη, υπόθεση || στ. 17 έδι-
γκλέτισε: τουρκ. dinlemek = ακούω || στ. \& χούκμι: τουρκ. hüküm = απόφαση || στ. 22 
Ίακουμής: ό 'Ιάκωβος Μάνος. 

5 

Μακαριότατε, σοφότατε, και των φίλων μοι εξαίρετε πατριάρχα Ιερου
σαλήμ κύριε Χρύσανθε, 

Την ύμετέραν μακαριότητα χαιρετώ, και ήδέως προσαγορεύω. Παρακαλώ 
Κύριον τον Θεον να τήν διαφυλάττη εν υγεία και ευτυχία διηνεκεϊ μετά 
μακροβιότητος. "Εγραψα μεν και προλαβόντως εις τήν μακαριότητα της 
χαρακτηρίζοντας με τά γράμματα τήν προς αυτήν γνησίαν φιλίαν και πόθον 
έγκαρδον, υποπτεύομαι δε εκείνη μου ή επιστολή νά μήν ενεχειρίσθη τη 
υμετέρα μακαριότητι. Έστάλθη δε εις τάς χείρας τών καπικεχαγιάδων τής 
Μολδοβλαχίας μέσα εις τον πλίκον τους, και δια τούτο άναγκαζόμενος ύπο 
τής εν τη ψυχή αγάπης ύπερβλυζούσης άεί έπρόσθεσα και τήν παρούσαν 
έπιστολήν, επειδή αϊ ψυχαί τών φιλουμένων αμέσως ώς άύλοι άλλήλαις 
έντυγχάνουσι, και όταν θέλουσι δύνανται άκωλύτως νά συνδιαλέγωνται. Αϊ 
δε σωματικά} θέαι ώσπερ δι ' εσόπτρων δια τών γραμμάτων ένοπτρίζονται 
και ε'ι μεν και ή προλαβουσα έγκεχείρισται χάρις τω Θεώ τω φιλίφ τω 
πλεονάσαντι τήν δια γραμμάτων όμιλίαν, ει δε εκείνη τής εγχειρίσεως έκ-
πέπτωκε τήν παρούσαν και άντ ' εκείνης ουκ οϊδα δέξεταί σου ή τιμία και 
φίλη κεφαλή καί άμνημοσύνης ημάς ου μέμψεται, αλλ' οις ποθοΰμεν παρ' 
αυτής γράμμασιν άμείψεται. Καί ο'ι χρόνοι τής υμετέρας μακαριότητος 
εϊησαν πολλοί καί ευτυχείς. 

αψιγφ μαρτίου κθ' 

τής υμετέρας μακαριότητος 
φίλος άριστος 

Έσάδ. 
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6 

Μακαριότατε και σοφότατε πατριάρχα Ιερουσαλήμ, των φίλων μοι πάν
των άριστε και προσφιλέστατε, 

Την ύμετεραν μακαριότητα χαιρετώ, και ήδέως προσαγορεύω δεόμενος 
Κυρίου Θεού νά την διαφυλάττη ύγιαίνουσαν, και εύθυμουσαν εν ευημερία 
διηνεκεϊ μετά μακρόβιότητος. Το τίμιον αυτής γράμμα έλαβον προημερό-
θεν, και εχάρην μεν ευθύς τήν άγαθήν της ύγείαν. Κατόπι δε, επειδή ô κοι
νός φίλος εσημείωνεν εις το προς εμε αυτού γράμμα πως ή μακαριότης αυ
τής νά ήτον ολίγον αχαμνή, με εκακοφάνη και ελυπήθην, πλην πάλιν ακο
λούθως έσημείωνε πως έσάβδισε τήν άχαμνοσύνην της και έγινε καλά και 
αύθις εχάρην, και έδόξασα τον Θεον δια τήν ύγείαν της, ην και ό Θεός 
διαφυλάττοι άδιάπτωτον και εις το έπιμήκιστον. Δια το μεχτούτα όποΰέζή-
τησε προς τον περιφανέστατον Σεϊσλάμεφέντην επαρακάλεσα πολλά τον 
ένδοξότατον Ίσμαήλεφεντην, όμως μετά ώραν ικανήν με άπεκρίθη πως 
πολλά εσυλλογίσθη, και δεν το ηύρεν εϋλογον, μάλιστα και πολλά δύσκο-
λον τον έφάνη νά γράψη περί αυτής εις τον ρηθέντα. Μάλιστα όπου και ή 
μακαριότης σου ευρίσκεται εις τήν Άνδριανούπολιν και ό υιός του δια χά
ριν μου τον έπαρακάλεσε νά γράψη πλην δεν έκα[τα]πείσθη λέγοντας πως 
ό πατριάρχης τής 'Ιερουσαλήμ φίλος μου είναι και εις αλλην του συνδρο-
μήν είμαι πρόθυμος, αυτό δε το μεχτούπι πολλά με φαίνεται δύσκολον και 
άπρεπον. 'Ελπίζω εις τον Θεον νά μήν χρειασθούν τά τοιαύτα γράμματα. 
"Ας 'έχω δε τίμιόν της γράμμα δηλωτικον τής αγαθής της υγείας και παντός 
χρειώδους- οι δε χρόνοι τής υμετέρας μακαριότητος εϊησαν πολλοί και 
αγαθοί. 

αψιγφ μαΐου II τής υμετέρας μακαριότητος 
φίλος γνησιότατος 

Έσάδ. 

στ. 9 έσάβδισε: τουρκ. savmak = διώχνω || στ. 11 μεχτούπι: τουρκ. mektup = γράμμα || 
στ. 12 σεϊσλάμεφέντην: τουρκ. seyhülislam = ό μόνος έγκυρος ερμηνευτής του Κορανίου, 
ανώτερος αξιωματούχος τής Πύλης. 

7 

Μακαριότατε και σοφότατε πατριάρχα 'Ιερουσαλήμ, των φίλων μοι άρι
στε, 
Τήν ύμετεραν μακαριότητα χαιρετώ, και ήδέως προσαγορεύω δεόμενος τού 
παντοδυνάμου Θεού νά διαφυλάττη αυτήν ύγιαίνουσαν, και εύθυμουσαν με
τά μακροβιότητος εν ευημερία διηνεκεϊ. Το τίμιον αυτής γράμμα λίαν από 
καρδίας εχάρην, και έδόξασα τον Θεόν. "Αργησα μεν νά τήν αποκριθώ, 
όμως ας είναι βέβαιη πως πάντοτε τήν 'έχω τυπωμένην εις τήν διάνοιάν 
μου, και εις τήν μνήμην μου, και συνομιλώ μετ αυτής διηνεκώς. "Εμαθον 
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πώς θέλει να αποδήμηση άπα τήν Άδριανούπολιν. ΕΊ μεν και γνωρίζη, 
πώς τα πράγματα τρέχουν εις καλήν κατάστασιν, ας είναι καλόν της κα-
τευόδιον, ε! δε και δεν προγνωρίζη καλήν κατάστασιν των πραγμάτων άλλα 
ανωμαλίας, ας μην βιασθή να αναχώρηση άπα την Άδριανούπολιν. "Εχει 
και αύτοΰ φίλους με τους οποίους θέλει έγλενδίζει. "Ας 'έχω πάλιν τίμιόν 
της γράμμα δηλωτικον της αγαθής της υγείας και οι χρόνοι αυτής εϊησαν 
πολλοί και αγαθοί 

αψιγφ αύγούστου ιστ ' τής υμετέρας μακαριότητος 

φίλος άριστος 
Έσάδ. 

στ. 13 έγλενδίζει: τουρκ. eglenmek = διασκεδάζω. 

8 

Του σοφωτάτου Έσα,δ έφέντη. 

Μακαριώτατε και σοφώτατε δέσποτα, 

Την ύμετέραν μακαριότητα ακριβώς χαιρετώ, δεόμενος του πανάγαθου 
Θεοΰ όπως διαφυλάττοι αυτήν, άνοσον, εϋθυμον, ύγια, και άνωτέραν παντός 
εναντίου. Το φιλικον αυτής γράμμα έλαβον, και δια τήν ποθεινήν μοι ύγείαν 
αυτής Κύριον τον θεον έδόξασα. Ό ποταμός όπου ορίζει ή υμετέρα μακα
ριστής ότι μεσιτεύει αναμεταξύ μας μας χωρίζει κατά το σώμα, αλλ ' όχι 
παντελώς κατά τήν ψυχήν, και τό να μην 'έγραψα τόσον καιρόν τη υμετέρα 
μακαριότητι, δεν πρέπει να άποδοθή εις άλλο, παρά εις τό ειλικρινές και 
άδολον τής μεταξύ υμών συνήθειας, ή οποία άναγκάζουσα να έχω εις τον 
νουν μου έσφραγισμένον τον τύπον και χαρακτήρα της, όπου με αθανάτους 
και άνεξαλείπτους χαρακτήρας έχαρακτήρισε, και άπούσαν ώς παρούσα 
τήν φαντάζομαι, και λέγοντας εις τον νουν μου, τί χρεία του εν γράμμασι 
λόγου, όπου ό προφορικός έχει τό κύρος, προσομιλώ αυτής πολλάκις και 
τούτο ότι άληθες άναμφίβολον εις εκείνους όπου ύπεϊκαν εις τους θεσμούς 
τής φιλίας, επειδή και ο'ι ειλικρινείς φίλοι όσον κατά τό σώμα άποσχοινί-
ζονται, και διαζεύγνυνται, τόσον συζεύγνυνται κατά τήν ψυχήν. Άλλα δια 
να μήν παρεξηγηθή ή πολυκαιρινή μου σιωπή, και άποδοθή εις λήθην (ό 
μή γένοιτο) ή άμέλειαν, πολλάκις ηθέλησα να γράψω, και προτού να λάβω 
τό σεβάσμιον γράμμα της, όμως με τό νά ήκούετο, ότι είναι δια νά έλθη ή 
βασιλεία εις τήν Πόλιν, με έφάνη εύλογον νά αναβάλω τήν δια γραμμάτων 
εκ μέρους μου συνομιλίαν πεμπομένων είς Άδριανούπολιν και εκ τής Α
δριανού εις τήν Βλαχίαν. "Οθεν ευθύς όπου θεία ευδοκία έφθασεν εις τήν 
Πόλιν, δεν έλλειψα νά κάμω τό χρέος μου, και φανερώνοντας τα σαφή, τό 
ειλικρινές δηλαδή τής μεταξύ ημών φιλίας, νά τήν παρακαλέσω νά μήν με 
λείπουν συχνά γράμματα τής υμετέρας μακαριότητος, έμφανιστικά τής έφε-
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τής μοι υγείας αυτής, ης τα 'έτη εϊησαν θεόθεν πάμπολα καί πανευτυχή, 

αψιγ ' νοεμβρίου κθ ' τής υμετέρας μακαριότητος. 

Στην επιστολή αυτή λείπει το όνομα τοϋ αποστολέα, άλλα το προσθέτει στην αρχή ό 
ίδιος ό Χρύσανθος. Στο πίσω μέρος ακολουθούν 9 αράδες μέ αραβική γραφή, οπού ή 
υπογραφή τοϋ Έσατ. 

9 

Μακαριότατε σοφότατε καί σεβασμιότατε δέσποτα, 
Την ύμετέραν μακαριότητα φιλοφρόνως ασπάζομαι, καί ακριβός χαιρετώ 
δεόμενος τοϋ παντοδυνάμου Θεοΰ, ό'πως διαφυλάττοι αυτήν άνοσον, εΰθυ-
μον, ύγιά, καί άνωτέραν παντός εναντίου. Σεβάσμιον αυτής γράμμα έλαβον 
καί δια τήν άγαθήν της ύγείαν Κύριον τον θεον έδόξασα. 'Ορίζει δτι ή αιτία 
τής αργοπορίας εις τήν άπόκρισιν του προπεμφθέντος μοι γράμματος είναι 
με το να μήν ηθέλησε νά μας ενοχλή. Εις αυτό ας ήξεύρει ή μακαριστής 
αυτής, πάς αν εις άλλους φίλους τα παρά των φίλων πεμπόμενα χαρακτη
ριστικά τής υγείας γράμματα, προξενούν πείραξιν καί ένόχλησιν, εις εμένα 
όμως το εναντίον, τα γράμματα τής μακαριότητος αυτής, άναδυναμόνουν 
το σώμα, άναζωπυροΰσι τά πνεύματα καί τω άΰλω νοΐ, άϋλον τροφήν ύπο-
χορηγοϋσι, καί εις αυτό ας τύχω συγγνώμης, αν δεν φυλάττω τους θεσμούς 
τής φιλίας. Παραστήνοντάς μας προσέτι τήν φιλικήν αυτής άντάμωσιν με 
τον έκλαμπρότατον ηγεμόνα, ορίζει δτι εκ τής συνομιλίας τής αΰτοΰ ύψη-
λότητος τή υμετέρα μακαριότητι προσγινομένη χαρά καί άγαλλίασις είναι 
υπέρ λόγον καί εϋνοιαν. Εις αυτό ουδαμώς άμφιβάλλομεν, ήξεύροντας δτι 
το δμοιον τω όμοίφ χαίρει, έχάρην δε εις τούτο όπου γράφουσα ή μακα-
ριότης αυτής δτι εις κάθε έθνος είναι τεταγμένοι παρά του θεού έπιστάται 
άγγελοι, ορίζει δτι έπεμψε κατά τούτους τους καιρούς καί αίσθητον άγγε-
λον τήν αυτού ύψηλότητα. Ύπερεχάρην δε όπου άνθ' ενός έδιπλασίασαν 
οι αισθητοί άγγελοι. Εις αυτό δε όπου ορίζει δτι έχει σκοπόν νά έπανακάμ-
ψη πάλιν εις τήν Βλαχίαν, δια κάποιας υποθέσεις της οπού εϊχεν αφήσει 
εκεί άτελείωτας, δεν έχομεν τί άλλο νά είπωμεν, παρά δτι ή υμετέρα μα
καριστής δπου και αν ήναι, αϊ υποθέσεις της πάντοτε πανταχού κατευθύ
νονται καί κατευοδοΰνται άπό τήν θείαν εύσπλαχνίαν καί έλεος. Ό υιός 
μου μουλάς ακριβός χαιρετά τήν ύμετέραν μακαριότητα, καί ευχαριστεί δια 
το μαντήλι οπού τον έστειλε, καί παρακαλεί νά τον εύχεται. Τοΰ αγίου Συλ-
ληβρίας τά πτερά τής διανοίας τόσον τά έλέπτυνεν ή νηστεία, όπου τον έκα
με νά πετά ε'ις τά υψηλά, καί νά ύπερφρονή των ανθρωπίνων, δχι μέ τήν 
δια λόγων φιλονικείαν, άμή καί μέ αυτήν τήν σιωπήν νικά καί άποστομόνει 
μέ ένα σχήμα μύριους ρήτορας. Είς τούτο όπου παρακαλεί νά μήν τήν εύγά-
λωμεν άπό τον νουν μας, καί θαυμαζόμεθα καί χαιρόμεθα. θαυμαζόμεθα 
μέν πως παρακαλεί είς πράγμα αδύνατον, όπου άν θελήσωμεν νά κάμωμεν 
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τό εναντίον, και να την εύγάλωμεν από τον νουν μας, δεν ήμποροΰμεν, χαι-
ρόμεθα δε όπου έχοντας μας (ώς φαίνεται) ή μακαριότης αυτής εις ύπόλη-
ψιν πώς να εχωμεν δύναμιν να ένεργήσωμεν υπέρ άνθρωπον. Μας παρα
καλεί να μην κάμωμεν το αδύνατον. Έλάβομεν άπο τον ήγούμενον τα ό'σα 
περιέχει το προς την πανοσιότητά τον τεφτέρι, και εύχαριστούμεν την ύμε-
τέραν μακαριότητα. Τά χαιρόμεθα εις την άγαθήν της ύγείαν, τα δε ετη της 
υμετέρας μακαριότητος εϊησαν θεόθεν πάμπολα και πανευτυχή, 

αψιδ ' μαρτίου κ '. 

Τής υμετέρας μακαριότητος φίλος εξαίρετος 
Έσάτ εφέντης 

Ή υπογραφή είναι με άλλο χέρι άπο αυτό του γραφέα, προφανώς τοϋ ίδιου του Έσάτ. 

10 

Μακαριότατε και θεοσέβαστε δέσποτα, 

Την ύμετέραν μακαριότητα χαιρετοΰμεν, και φιλικώς προσαγορεύομεν, δεό-
μενοι Κυρίου του Θεοϋ όπως διαφυλάττοι αυτήν ύγιαίνουσαν και εύθυμού-
σαν μετά μακρόβιότητος. Σεβάσμιον αυτής γράμμα ελαβον, και δια τήν 
ποθεινοτάτην μοι ύγείαν της Κύριον τον Θεόν έδόξασα. "Ελαβον ομού και 
το δώρον οπού μας έστειλε, με τό όποιον εις τήν άναφοράν και ύγείαν τής 
μακαριότητας της χαιρόμεθα. Δια δε τήν προς εκείνον συνδρομήν μας όπου 
ορίζει και παρακαλεί να μην λείπη, ας είναι βεβαία ότι εις πολλά μέρη αξιό
λογα είπα πολλάκις κατά τό δυνατόν τό καλόν του, και έσννδραμα με λόγον 
ε/ς ο, τι ήδυνήθην, και ας ήξεύρει ό'τι κατά τό παρόν ολίγον τοΰ βάρους έκου-
φίσθη. Τό δε προς τον φίλον γράμμα μεταγλωττισθεν τό εν. χείρισα και τό 
άνέγνωσε, και έκατάλαβε καλώς τά γραφόμενα, και έκαμε καθώς εγραψεν 
ή μακαριότης αυτής, ης τά ετη εϊησαν Θεόθεν πάμπολα και πανευτυχή. 

αψιδφ μαΐου κε ' 

Τής υμετέρας μακαριότητος φίλος πρόθυμος 
Έσάτ εφέντης 

στ. 11 φίλον: πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Βασσαράβα Βρανκοβάνο. 

11 

Μακαριότατε και θεοσέβαστε δέσποτα 

Τήν ύμετέραν μακαριότητα φιλικώς προσαγορεύω, δεόμενος τοϋ παντοδυ
νάμου Θι.ού όπως διαφυλάττοι αυτήν ανοσον, εϋθυμον, ύγιά, και άνωτέραν 
παντός εναντίου. Σεβάσμιον αυτής γράμμα ελαβον, και δια τήν άγαθήν της 
ύγείαν, Κύριον τον Θεόν έδόξασα. Έκατάλαβα και τα ό'σα ορίζει ή μακα-

6 D Ό "Ερανιστής, Τόμος 18 
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ριότης αυτής. Τον ανθρωπον εκείνον άπό τον τόπον εις τον όποιον ήτον 
πρότερον, τον εϋγαλαν, και τον έβαλαν εις άλλον τόπον, και αν καλά αυτή 
ή μετοίκησις να έγινε κάποιας στενοχώριας αιτία εις του λόγου του, (και 
καθώς λέγουν) εις την αρχήν ολίγον να έταλαιπωρήθη, όμως κατά το πα
ρόν ευρίσκεται εις άνεσιν, και καλλίτερα άπό πρώτα. Δια τήν ώραν λόγον 
τινός να είπή υπέρ αυτού είναι έπικίνδυνον διατι ακούεται, και τώρα ευρι
σκόμενοι εις τήν άκμήν τής έρεύνης τών κτημάτων και χρημάτων, είναι 
άφλεκτοι. "Ελεος άνίσως και είναι δια να τον γίνη κατόπι, ή όχι, είναι αδη-
λον. Τα δε έτη τής υμετέρας μακαριότητος εϊησαν θεόθεν πάμπολα και 
πανευτυχή. 

αψιδ' 'Ιουνίου κθ' 
Τής υμετέρας μακαριότητος φίλος και εις τους ορισμούς 

Έσάτ έφέντης 

στ. 6 τον ανθρωπον εκείνον: τον Κωνσταντίνο Βασσαράβα Βρανκοβάνο. 

12 

Μακαριώτατε και σοφώτατε δέσποτα, 

Τήν ύμετέραν μακαριότητα φιλικώς χαιρετώ, δεόμενος του παντοδυνάμου 
Θεού όπως διαφυλάττοι αυτήν εϋθυμον, ύγια, και άνωτέραν παντός εναν
τίου. Σεβάσμιον γράμμα τής υμετέρας μακαριότητος έλαβον, εξ ού τήν άγα-
θήν αυτής ύγείαν μαθών ευχαριστήριους ανέπεμψα τω σώζοντι και διατη-
ροΰντι αυτήν θεώ. Τα φλωρία όπου ήτον εις τό γράμμα τα έδωσα τω υ'ιώ 
μου μουλά και ευχαριστώντας τήν προσήκουσαν προσαγόρευσιν απονέμει 
τή υμετέρα μακαριότητι, και απορεί εις τί δούλευσιν τής εύρέθηκεν, όπου 
τόσον τον ευεργετεί. Aia τους φίλους της αν καλά και ήτον να λυπηθή τινάς, 
ό'μως επειδή και τό αγιον θέλημα του θεού ετζι ήτον εόχαριστοΰντες τό 
δνομά του πρέπει να μήν λυπούμεθα. Άπό κάποια επιζήμια γράμματα προ-
ξενηθησομένην αύτη ζημίαν, παρόντος εμού με κοινήν συμβουλήν ό άρχων 
δραγουμάνος τήν έκυβέρνησε, χωρίς να άποφανή παντελώς και θεού ευδο-
κοΰντος εις τό εξής κανένα αίτιον λύπης δεν θέλη συνέβη. Μόνον ας είναι 
με σταθεραν και γενναίαν καρδίαν, και ας μήν ένοχλήται. Ό φίλος της μου-
νετζήμπασης φιλικώς και ακριβώς χαιρετά τήν ύμετέραν μακαριότητα, και 
λέγοντας ό'τι είναι άναμφίβολον πώς τό ερχόμενον έτος θέλει ακολουθήσει 
σελήνης και ηλίου έκλειψις, τήν παρακαλεί να στοχασθή εις τό βιβλίον της 
επιμελώς, πότε, και τι ώρα, και πόσον θέλει συνέβη, και πόσην ώραν θέλει 
βαστάξει, και γράφοντας το εις έναν καγιμέν, να με τό στείλη. Τήν στέλνει 
και δύο χοκάδες ματζούνι. Εις τον τόπον όπου ήτον να πηγαίνη, αν δεν έκί-
νησεν ακόμη, ευρίσκω ευλογον να μήν πηγαίνη και πάλιν δ,τι είναι ό όρι-
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σμός της, τά δε 'έτη της υμετέρας μακαριότητος εϊησαν θεόθεν πάμπολα και 
πανευτυχή. 

αψιδ' αύγούστου κθ' 
Της υμετέρας μακαριότητος φίλος γνήσιος 

Έσάτ. 

στ. 9 φίλους της: έχει προηγηθεί ή εκτέλεση του Βασσαράβα και των γιων του. 'Ακόμη 
δμως φοβάται ό Έσάτ λογοκρισία στα γράμματα γΓ αυτό και μιλάει αόριστα || στ. 12 
δραγουμάνος: ό 'Ιωάννης Μαυροκορδάτος || στ. 20 καγιμές: τουρκ. kaime = επίσημο έγ
γραφο || στ. 22 να μην πηγαίνη: τελικά όμως ό Χρύσανθος πήγε στή Μπογδανία, όπως 
μαρτυρεΐται από τις προς 'Ιωάννη Μαυροκορδάτο επιστολές του. 

13 

Μακαριότατε και σοφότατε δέσποτα, 

Τήν ύμετέραν μακαριότητα ακριβώς χαιρετώ, και φιλικώς προσαγορεύω, 
δεόμενος του παντοδυνάμου θεού όπως διαφυλάττοι αυτήν ανοσον, ύγια, 
και μακρόβιον, ου τη θεία χάριτι μέχρι του παρόντος και εγώ υγιαίνω. Σε
βασμών αυτής γράμμα ελαβον και δια τήν πολυπόθητόν μοι ύγείαν της, 
ύπερεχάρην. "Εγνων και τα εφεξής σημειούμενα, ομοίως και τα γραφόμενα 
εις το προς τον άρχοντα κυρίτζη Δημητράκην Ίουλιανον πιττάκιον, και 
έχάρην. Ή μακαριστής αυτής ας είναι βεβαία οτι ή ακραιφνής και άκίβδη-
λος φιλία τέτοιας ρίζας έξάπλωσεν εις τήν καθαράν μου καρδίαν, όπου κα
νένας άνεμος δεν ημπορεί νά τάς απόσπαση. Και γνωρίζουσα με τοιούτον, 
και ήξεύρουσα ό'τι τω φιλοΰντι ουδέν τής του φιλουμένου υγείας τερπνότε-
ρον, ας με χαροποιεί με συχνά σημαντικά τής πολυπόθητου μοι υγείας της 
γράμματα. Ό εξαίρετος της φίλος ακριβώς τήν χαιρετά. Τροφή τής γλώτ-
της του είναι ή ευφημία τής μακαριότητας της. "Ελαβον εκείνο όπου με 
έστειλε και ευχαριστώ. Τά δε έτη τής υμετέρας μακαριότητος εϊησαν πολλά 
και ευτυχή. 

αψιδ ,φ δεκεμβρίου 16 
Φίλος τής υμετέρας μακαριότητος 

Έσάτ. 

14 

Μακαριότατε και σοφότατε δέσποτα, 

Τήν ύμετέραν μακαριότητα ακριβώς χαιρετώ, δεόμενος του παντοδυνάμου 
θεού όπως διαφυλάττοι αυτήν ανοσον, εϋθυμον, ύγιά, και άνωτέραν παντός 
εναντίου. Φιλικόν αυτής γράμμα ελαβον, και δια τήν άγαθήν της ύγίειαν 
τον Θεόν εδόξασα. "Εγνων και τά γραφόμενα. Πόσην χαράν προξενούν εις 



78 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ . 18 (1986) 

τού λόγου μου τα χαρακτηριστικά της εφέτης μοι ύγιείας της γράμματα δεν 
είναι χρεία νά το φανερώσω, επειδή και είμαι πληροφορημένος πώς γνωρί
ζει καλά το καθαρον και άδολον της φιλίας μου. Τα περί ημάς χάριτι Θεού 
καλώς έχουσι, και τον άρχοντα δραγουμάνον ας τον γνωρίζει ή μακαριότης 
αυτής ώς και πρότερον, και περισσότερον θερμότατον αυτής φίλον, και εις 
τάς τυχούσας της χρείας χωρίς άνάγκασιν κατά δύναμιν υπερασπιστήν. "Ας 
είναι γνωστόν αυτή ό'τι ό κουδς μουλασής γράφοντας προς τον μουνετζί-
μπαση έφένδην (ό όποιος ακριβώς χαιρέτα την ύμετέραν μακαριότητα) 
γράμμα, έγύρευσε φερμάνι δια τους ιερείς, το όποιον εζητήσαμεν από τον 
ήγούμενόν της, και είπε πώς έχει δύο άρζια εις τό χέρι δι ' αυτήν τήν ύπό-
θεσιν. Τα είδα και εγώ, και με άρεσαν, και ήτον νά δοθούν. Ύστερότερα 
πάλιν συνομιλώντας δι ' αυτήν τήν ύπόθεσιν με τον ήγούμενόν, με εϊπεν ό'τι 
εσυμβουλεύθη με του, Φράγγονς, και δεν ευρέθη ευλογον νά αναμοχλεύον
ται υποθέσεις εις αυτόν τον καιρόν, όθεν έμεινε τό πράγμα έτζι. Κατόπι 
δμως θέλομεν έπιμεληθή, και ελπίζομεν νά λάβη τέλος με τό μααριφέτι τοΰ 
καγημμεκάμη. 'Ελπίζω εις τον πανάγαθον θεόν νά άξιωθώμεν μετ' ου πο
λύ και της σωματικής εντεύξεως, επειδή και τους ρωμαίους οπού έκίνησαν 
κατά τον Μωρέα εις co Μπογάζ Χισαρι τους εγύρισαν οπίσω, λέγοντες πώς 
δεν είναι φερμάνι δια λόγου τους. Ό υιός μου μουλάς τήν προσήκουσαν 
αυτή μετ' ευλάβειας προσαγόρευσιν απονέμει. Παρακαλώ νά μήν με λεί
πουν τά φιλικά δηλωτικά τής ποθεινής μοι υγείας της γράμματα, ης τά έτη 
εϊησαν θεόθεν πάμπολλα και πανευτυχή, 

αψιστ" φευρουαρίου ζ' 

Τής υμετέρας μακαριότητος 
φίλος Έσάτ 

στ. 9 δραγουμάνον: τον 'Ιωάννη Μαυροκορδάτο || στ. 12 κουδς μουλασής: ό μουλάς τής 
'Ιερουσαλήμ || στ. 15 αρζια: τουρκ. arz = έκθεση || στ. 20 μααριφέτι: τουρκ. marifet = ικα
νότητα, επιδεξιότητα || στ. 21 καγημεκάμης: τουρκ. Kaymakam = τοποτηρητής || στ. 23 
MroyaL Χισάρι - Bogaz Hisar. 
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Μακαριώτατε και σεβασμιώτατε δέσποτα, 

Τή ύμετέρ L μακαριότητι τήν προσήκουσαν προσαγόρευσιν απονέμω δεόμε-
νος τοΰ παντοδυνάμου Θεού όπως διαφυλάττοι αυτήν άνοσον, εΰθυμον, ύγιά, 
και α'ι ωτέραν παντός εναντίου. Σεβάσμιον γράμμα τής υμετέρας μακαριό
τητας προ ήμερων έλαβον, εξ ου τήν άγαθήν αυτής ύγείαν μαθών, τον Θεόν 
έίόξασα. "Εγνων και τά εφεξής γραφόμενα δια τήν ύπόθεσιν τώ\>ρωμαϊτών 
ροίμαίων ας είναι γνωστόν αυτή, ό'τι έγινε και κατόπι προσταγή δια νά ση
κωθούν, άλλα μετά νά μήν ήτον σφοδρά και βίαιος άπεσιωπήθη παντάπα-
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σιν, και 'έμειναν ο'ι μείναντες, δια δε τον εις μετέπειτα σκοπόν της όπου 
ορίζει να συνομιλήσωμεν, και συμβουλευόμενοι μετά του άρχοντος δραγου-
μάνου να την γράψω, έκάμαμεν κατά τον όρισμόν της. "Οθεν ας ήξεύρει 
δτι ό λόγος της ένδοξότητός τον είναι να κίνηση ή μακαριότης αυτής προς 
τον σεπτέμβριον και να πηγαίνη. 'Εγώ δε λέγω, και συμβουλεύω να κάμη 
οϋτως άνίσως και εις εκείνα τα μέρη δεν γίνουν πόλεμοι ο'ι όποιοι γίνονται. 
Ή υμετέρα μακαριότης πάλιν με την συνετικωτάτην αυτής φρόνησιν στο-
χαζομένη ακριβώς το πράγμα, θέλει κινηθή καθώς ό καιρός και ή χρεία 
το καλέσει. Ό ενδοξότατος ακριβός της φίλος μουνετζήμπασης, και ό υιός 
μου μουλάς ακριβώς και φιλικώς χαιρετούν την ύμετέραν μακαριότητα. 
Ευχαριστώ συν τω υϊώ μου δια τά προς ημάς φιλοδωρήματα, και παρακα
λώ συνεχή της γράμματα τής υπέρ τι άλλο ποθεινοτάτης μοι υγείας της 
δηλωτικά, νά μήν με λείπουν. Δια δε τά έτη τής υμετέρας μακαριότητος 
εϊησαν θεόθεν πάμπολλα και πανευτυχή. 

αψιστ0' άπριλίου ια' 

Τής υμετέρας μακαριότητος 
φίλος ακραιφνής 

Έσάτ. 

Ό γράφων δουλικώς προσκυνώ 
τήν ύμετέραν μακαριότητα, 
και τήν άγίαν αυτής δεξιάν 
μετ' ευλάβειας ασπάζομαι. 

στ. 6 ρωμαϊτών: γρ. μωραϊτών \\ στ. 15 συνετικωτάτην: γρ. συνετωτάτην. 
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Μακαριώτατε, θεοσέβαστε δέσποτα, 

Τήν ύμετέραν μακαριότητα ακριβώς και φιλικώς χαιρετώ, δεόμενος του 
παντοδυνάμου Θεού όπως διαφυλάττοι αυτήν άνοσον, ευθυμον, ύγιά, και 
άνωτέραν παντός εναντίου. Ήξεύροντας το άκίβδηλον τής μεταξύ ημών 
φιλίας, και καταλαμβάνοντας από λόγου μου δτι καθώς εγώ, έτζι και ή 
υμετέρα μακαριότης φροντίζουσα τής υγείας μου, τήν βαρυφαίνεται όταν 
δεν λαμβάνη χαρακτηριστικά αυτής γράμματα, δεν έλειψα με το παρόν νά 
προσφέρω τον φιλικόν μου χαιρετισμον τη φιλτάτη μοι ψυχή. Παρακαλώ 
νά τύχω κάγώ τών αυτών, άνίσως και ή μακαριότης αυτής άπό περισπα-
σμούς, ή άπό περιστατικά καιρού δεν θέλει νά γράφη, εγώ αρκούμαι εις 
λακωνισμον και εις γράμμα απλούν μονοσύλλαβον, δηλωτικόν τής υπέρ 
πάντα ποθεινής μοι υγείας. Ό ενδοξότατος μουνετζήμπασης, και ό υιός 
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μου μούλας ακριβώς χαιρετούν τήν ύμετέραν μακαριότητα, ης τα 'έτη ε'ίη-
σαν Θεόθεν πάμπολλα και πανευτυχή. 

αψιστ1' Ιουλίου στ' 
Της υμετέρας μακαριότητος 

φίλος ακραιφνής 
Έσάτ. 

17 

Μακαριότατε και σοφότατε πατριάρχα τής αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ, 

Τήν μακαριότητα σου ακριβώς χαιρετώ, ην Κύριος ό θεός διαφυλάξοι 
ύγιαίνουσαν, και ευτυχούσαν και άνωτέραν παντός εναντίου. 'Εγώ χάριτι 
θεοϋ δι' ευχών της υγιαίνω, προ πολλού δεν έλαβον άγιόν της γράμμα να 
μάθω τήν ύγείαν της και με κακοφαίνεται, επειδή και αγαπώ να μαθαίνω 
τήν ύγείαν της, όμως εγώ δεν έλειψα να τήν γράψω ώς άκριβόν μου φίλον, 
και να φανερώσω τήν ύγείαν μου. Τό γνωρίζει και ή μακαριότης της πώς 
τήν έχω έξαίρετον φίλον και τήν αγαπώ ξεχωριστήν άγάπην, και ό πανά
γαθος θεός να με άξιώση να κάμω τάς άμοιβάς τής φιλίας, πλην τώρα 
επειδή με έτερον τρόπον δεν είναι δυνατόν να δείξω σημεϊον φιλίας, τήν 
γράφω τό φιλικόν γράμμα και παρακαλώ τον άφέντην Θεόν να τήν περι-
σκέπη άπό παντός κακού, και να τήν άξιώση να έλθη υγιής να τήν απο
λαύσω καθώς επιθυμώ και τήν επαινώ ώς άνδρα σοφώτατον καθώς τήν 
πρέπει. Ό υιός μου και τα άλλα μου παιδιά τήν χαιρετούν. Ταύτα φιλικώς 
εν συντομία και οι χρόνοι της εϊησαν πολλοί και ευτυχείς, 

αψιστ" Ιουνίου 22 

Τής μακαριότητος φίλος εξαίρετος 
Μουνετζίμπασης 

Αύτη ή επιστολή είναι του άργιαστρονόμου, τον όποιο ταυτίζουμε μέ τον Άλή Έφέντη. 
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Μακαριότατε και σοφότατε δέσποτα, 

Τη υμετέρα μακαριότητι τήν προσήκουσαν προσαγόρευσιν και φιλικόν 
άσπασμόν απονέμω, δεόμενος τού παντοδυνάμου θεού όπως διαφυλάττοι 
αυτήν άνοσον, εύθυμον, ύγιά και άνωτέραν παντός εναντίου, ου τη χάριτι 
μέχρι τού παρόντος υγιαίνω και 'γό. Σεβάσμιον αυτής γράμμα έλαβον, και 
δια τήν ποθεινοτάτην μοι ύγείαν της κύριον τόν Θεόν έδόξασα. "Εγνων και 
τά εφεξής γραφόμενα· πόσην ήδονήν λαμβάνω άπό τά σοφά δηλωτικά τής 
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έφετής μοι υγείας της γράμματα ημπορεί να το γνωρίση καθ' ενός οπού νοεί 
πόσον ευφραίνεται ή ψυχή εις τον λειμώνα της σοφίας άκωλύτως εισερχό
μενη, και άφθόνως δρεπομένη τους αρίστους καρπούς. Άλλα τοϋτο, και ό'τι 
ai χρυσαί της έπιστολαι και τα κεκμηκότα μοι πνεύματα τα άναζωπυροΰν, 
και τα απλώς πνεύματα τα μεταβάλλουσι εις ζωτικά, δεν το γράφω τη υμε
τέρα σοφωτάτη μακαριότητι ώς αγνοούσα, άλλα δια να την παρακινήσω 
εις συνεχεστέραν γραμμάτων συνομιλίαν. "Ας είναι γνωστόν αύτη δτι ευ
θύς οπού ò νέφεσι τών ημετέρων αμαρτιών συσκιασθεις ήλιος της θείας 
ευσπλαχνίας, τάς προτέρας επαφίεις ακτίνας, συνεσκιάσθη μεν το σκοτει-
vòv φώς, κατέλαβε δε την οίκουμένην χαρά παγκόσμιος, ατε δή ελευθε-
ρώθησαν απηνούς και θηριώδους τυράννου. "Εγραψα τω κοινώ και κατ' 
εξοχήν της υμετέρας μακαριότητος φίλω άρχοντι μεγάλφ δραγουμάνφ να 
έννοιασθή και να φροντίση δια κάθε λογής ύπόθεσίν της, και δεν αμφιβάλ
λω πώς ούτω θέλει κάμει. Ό υιός μου μουλάς την μετ' ευλάβειας αυτή 
προσαγόρευσιν απονέμει. Ευχαριστώ και δια τα δώρα, δμως εν άληθεία δεν 
γράφω το συνηθισμένος, και τί πειράζεται; Μόνον αληθινά τήν παρακαλώ 
να μήν πειράζεται εως τόσον, και να μην με φορτώνει με αλλεπάλληλα χρέη. 
Τά δε 'έτη τής υμετέρας μακαριότητος εϊησαν θεόθεν πάμπολλα και πανευ
τυχή. 

αψιστ' σεπτεμβρίου κγ' 
Τής υμετέρας μακαριότητος 

φίλος και πρόθυμος εις τους ορισμούς 
Έσάτ. 

Ό γραφεύς δούλος της Δράκος τήν 
δεξιάν αυτής μεθ' όσης πλείστης 
ευλάβειας ασπάζεται, ήτον δια να 
προσφέρη με δουλικόν του γράμμα τήν έδαφιαίαν του 
προσκύνησιν τή αυτής μακαριότητι, αλλά τούτο με το 
να μήν θέλη να τήν πονοκεφαλίση, τούτο δε με το να 
βλέπη αλλόκοτα και τρομαχτικά όνείρατα δια τον κυ-
ρίτζη Δημητράκην, και να είναι τεθορυβημένος, δεν 
'έκαμε κατά το παρόν τό χρέος του. 

στ. 16 ίπαφίεις: γρ. έπαφεϊς || στ. 38 Δημητράκην: το Δημήτριο 'Ιουλιανό. 
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Μακαριώτατε και σοφώτατε δέσποτα, 

Τήν ύμετέραν μακαριότητα ακριβώς και φιλικώς χαιρετώ δεόμενος τοΰ 
παντοδυνάμου Θεού δπως διαφυλάττοι αυτήν άνοσον, εϋθυμον, ύγια, και 
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άνωτέραν παντός εναντίου. Ου τη χάριτι μέχρι του παρόντος και εγώ υγιαί
νω. "Αν καλά και τα ομμάτια να έμειναν παραπονεμένα, μη Ίδόντα φιλικόν 
γράμμα της υμετέρας μακαριότητος, ό'μως άπα τα προς τους φίλους της 
γράμματα αυτής της ακοής ήδυνθείσης με τάς καλάς αγγελίας τής ποθεινο-
τάτης μοι υγείας και τής εις Άδριανούπολιν άφίξεώς της ευχαρίστησα τον 
Θεόν, ό όποιος να την διαφυλάττη πάντοτε άσινή, άβλαβη, και άνεπηρέα-
στον, και να άξιώση να χαρώμεν και την σωματικήν της άπόλαυσιν. Τα 
δε ετη αυτής εϊησαν θεόθεν πάμπολλα και πανευτυχή. 

αψιστφ δεκεμβρίου κγ ' 

Τής υμετέρας μακαριότητος 
φίλος ακραιφνής και εις τους ορισμούς 

Έσάτ. 

Άκούσαντες πώς άνταμώθη 
και μετά τον νέον αύθέντην, ύπερ-
μέτρως εχάρημεν. 

Δουλικώς προσκυνώ τήν ύμετέραν μακαριότητα, 
και τήν δεξιάν αυτής εύλαβώς ασπάζομαι. Τους 
εκ μέρους της χαιρετισμούς τους είπα τω εφέν-
τη, και τον ανάγκασα να μή γράψη καθώς είναι 
γραμμένον το παρόν, ό'μως με άπεκρίθη, γράφε και μή σε μέλλει. 

στ. 16 νέον αύθέντην: νέος αύθέντης τής Βλαχίας είναι ό 'Ιωάννης Μαυροκορδάτος, 
αδελφός του Νικολάου. 
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Σοφώτατε πατριάρχα 'Ιεροσολύμων, ημέτερε προσφιλέστατε ακριβώς χαι-
ρετοΰμέν σε. 

Είης εν υγεία καί ευημερία διηνεκεΐ μετά μακροβιότητος. 
Έδέχθημεν τους χαιρετισμούς της όπου εις το γράμμα του άρχοντος μεγά
λου δραγουμάνου εσημείωνε. Α εν λείπομεν καί ημείς μετά του άρχοντος 
μεγάλου δραγομάνου όπου νά συν ευρίσκω μέθα εις τάς υποθέσεις της και 
συνεργοΰμεν δια το καλόν της. Καί ό πανάγαθος Θεός να φέρη τάς υποθέ
σεις της δεξιά καί νά λάβουν καλόν πέρας. Οι δε χρόνοι της εϊησαν θεόθεν 
πολλοί καί αγαθοί:— 

αψιστ" δεκεμβρίου κζ' 

υμέτερος εΰνους 
Έσάδ Έφέντης 
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Μακαριότατε και σοφότατε δέσποτα, 

Τήν ύμετέραν μακαριότητα ακριβώς και φιλικώς χαιρετώ, δεόμενος του 
παντοδυνάμου Θεοΰ όπως διαφυλάττοι αυτήν, ανοσον, εϋθυμον, ύγιά και 
άνωτέραν παντός εναντίου, ου τη χάριτι μέχρι του παρόντος και εγώ υγιαί
νω. Δύο σεβάσμια γράμματα της υμετέρας μακαριότητος περίχαρος ελα-
βον, εξ ών την άγαθήν και περιπόθητή μοι ύγείαν αυτής μαθών, τον θεον 
έδόξασα. "Εγνων και τα εν αύτοϊς σημειούμενα, εχάρην όπου δια τάς 
λαμπρός αυτής άρετός και τα προτερήματα είναι εις εϋνοιαν τών πολυχρο
νίων αύθεντών, εις τήν οποίαν άκουμπιζόμενος συμπεραίνω, ό'τι όχι μόνον 
δεν θέλει δοκιμάση κανένα βάρος και ένόχλησιν από τήν έξουσίαν του πι
στού και επωφελούς της φίλου, άλλα μάλιστα ό'τι τον φίλον της ή προς 
αυτόν φιλία τής μακαριότητας της θέλει τον ζημιώση. 
Τόσον ή στέρησις τοΰ αύθέντου Νικολάου βόδα, όσον και ή αυθεντία τοΰ 
έκλαμπροτάτου αδελφού αυτού τον αυτόν τρόπον όπου έλύπησαν τήν ύμε
τέραν μακαριότητα, έλύπησαν και τοΰ λόγου μου, και σχεδόν με κατεδάφι
σαν άλλα με όλον τούτο ό έκλαμπρότατος 'Ιωάννης βόδας άλλο δεν ημπό
ρεσε να κάμη διότι με τού όφφικίου του τό εισόδημα, τών εξόδων του ή 
χρεία δεν άνεπληροΰτο. "Αν κάμη χρεία να όρίση ή μακαριστής αυτής εις 
Βλαχίαν, ευρίσκω εϋλογον και αναγκάζω, με κάθε λογής τρόπον να τήν 
παράβλεψη, διατι δια τήν ελπίδα τής ωφελείας να στέργη τινάς τό ένδε-
χόμενον τής ζημίας, δεν είναι καλόν, και ό παγεμός αυτής εις τά έκεϊσε, 
πώς είναι από τα επίσης ενδεχόμενα είναι φανερόν. 
Ό πηγεμός τοΰ έκλαμπροτάτου 'Ιωάννου βόδα ε/ς Βουκουρέστιον, δέν μοι 
αρέσει, διότι φοβούμαι μήπως άπατηθή, ως ό άλλος και κινδυνεύση. Ή 
έκλαμπρότης αυτού ό'τι έμετανόησεν οπού δεν επήρε μαζί τήν μακαριότη
τα της, δεν αμφιβάλλω, όμως άπό τό να μετανοήση ή μακαριστής αυτής, 
τό να μετανοή ή ύψηλότης του, τό κρίνω ώφελιμότερον αύτη. Ό υίός μου 
μουλάς, και ό ενδοξότατος μουνετζήμπασης εφέντης (ό όποιος και ύπερευ-
χαριστεϊ δια τον κόπον της) ακριβώς και φιλικώς [χαιρε]τοΰσι, και ό 
θερμότατος και πιστότατος δούλος της γραφεύς μου, δουλικώς προσκυνά 
τήν ύμετέραν σοφωτάτην μακαριότητα, και τήν άγίαν αυτής δεξιάν εύλα-
βώς άσπαζόμενος, αιτεί συγγνώμην διά τε τήν τόλμην, και τό πλήθος τών 
βαρβαρισμών. Τά δε ετη τής υμετέρας θεοφρουρήτου μακαριότητος εϊη-
σαν θεόθεν πάμπολλα και πανευτυχή. 

αψιζ' Ιανουαρίου κγ' 

Τής υμετέρας μακαριότητος 
φίλος πιστός 

Έσάτ. 



HA Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 18 (1986) 

"Οσον va τύχωμεν της σωματικής 
έντιύξεως ή δια γραμμάτων συνομιλία 
παρακαλώ να μην λείψη. 

στ. 13 ή στάρησις: ό Νικόλαος Μαυροκορδάτος είχε αιχμαλωτιστεί από τους Αυστρια
κούς και εξορίστηκε στο Σιβίνιο της Τρανσυλβανίας μέχρι το 1718 || στ. 24 ό άλλος: 
ό Κωνσταντίνος Βρανκοβάνος. 

Πηνελόπη Στάθη 
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