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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΙΟΣΥΝΗ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΩΝ ΗΓΕΜΟΝΙΩΝ 

ΣΤΟΝ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΟ ΑΙΩΝΑ 

Αλέξανδρος Άμηρας ό Σμυρναίος: Βιογραφικά και έργογραφικα 

"Οταν ό Γρηγόριος Γκίκας αφήσει, το 1728/9, τη θέση του Μεγά

λου Δραγουμάνου της Υψηλής Πύλης πού ώς τότε κατείχε, καί φτάσει 

στο Γιάσι, τιμημένος πια ηγεμόνας τής Μολδαβίας (1729-1733, 1735-

1741, 1747-1748), θα φέρει μαζί του, κατά τή συνήθεια τής εποχής, ενα 

πλήθος Φαναριωτών πού θα πλαισιώσουν την ύπαλληλία τής μολδαβικής 

αυλής" στους φαναριώτες αυλικούς θα προστεθούν καί ορισμένοι άλλοι 

"Ελληνες πού θα τους επιλέξει άπα τον κύκλο του προκατόχου του Μιχαήλ 

Ρακοβίτσα (1716-1729). "Ενας άπο αυτούς τους τελευταίους ήταν ό 'Αλέ

ξανδρος Άμηράς, πού αποτελεί μιαν περίπτωση γνήσιου εκπρόσωπου 

των φαναριώτικων αυλών. Λόγιος με κοσμοπολίτικη διάθεση στον κοσμο

πολίτικο I H ' αιώνα, ό Άμηράς θα υπηρετήσει διαδοχικά ενα βασιλιά καί 

δύο όσποδάρους τών ηγεμονιών (έναν εντόπιο καί ενα Φαναριώτη) καί θα 

αφήσει δύο βασικά έργα (καί ενα ακόμη πού θα του το προσγράφαμε με 

πολλές επιφυλάξεις), πολύτιμες πηγές για τή γνώση τής εποχής του, άφοϋ 

παρακολούθησε από κοντά ιδίως τις πολιτικές της εξελίξεις. Μολαταύτα 

τόσο ό ΐδιος οσο καί το έ'ργο του δε μας είναι, δσο θα έπρεπε, γνωστά1. Ή 

παρούσα λοιπόν μελέτη ας θεωρηθεί ώς πρώτη απόπειρα παρουσίασης 

του βίου καί του έργου του 'Αλέξανδρου Άμηρά. 

Για τα βιογραφικά του δε γνωρίζουμε καί πολλά πράγματα - οσα 

ξέρουμε, αναφερόμενα κυρίως στην περίοδο τής επαγγελματικής του δρα-

1. Πρώτος πού ασχολήθηκε μέ τον Άμηρα ήταν ό Ν. Iorga πού εξέδωσε μά
λιστα καί το χρονικό του για τον Κάρολο: Studii si Documente cu prwire la Isto
ria Romnilor, τ. IX, Βουκουρέστι 1906, σ. 41-124. Στον Άμηρα αφιέρωσε μικρή συμ
βολή και ό D. Russo, Studii Istorice Greco-Romàne. Opere Postume, έκδ. επι
μέλεια Ariadna καί Nestor Camariano, τ. Ι, Βουκουρέστι 1939, σ. 198, 203. Τελευ
ταία 6 Α. Pippidi [Hommes et idées du Sud-Est Européen à l'aube de l'âge moderne, 
Βουκουρέστι-Παρίσι 1980, σ. 159, σημ. 169), σημείωσε δτι ό Άμηρας είναι μια 
προσωπικότητα «qu'on devrait étudier plus attentivement». 
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στηριότητας, προέρχονται, άπο έμμεσες μαρτυρίες πού απαντούμε στο 

έργο του για το βασιλιά της Σουηδίας Κάρολο IB' . Ειδικά μάλιστα για 

την πρώτη εικοσιπενταετία της ζωής του δεν έχουμε σχεδόν καμιά μαρτυ

ρία. Γνωρίζουμε μονάχα δτι γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1679 καί δτι ήταν 

γιος του Χριστόφορου 'Αμηρά καί της "Αννας Πάγκαλου. Στη Σμύρνη θα 

πήρε μάλλον καί τα εφόδια τής βασικής παιδείας πού επεδίωξε να διευ

ρύνει στο Παπικό Κολλέγιο τής Ρώμης, οπού τον απαντούμε το Νοέμβριο 

του 1703: ήταν τότε 24 χρονών. ,ΝΑς μη λησμονούμε Οτι ή Σμύρνη καί 

ό αιγαιοπελαγίτικος χώρος αποτελούσαν, κατά την εποχή πού μας απα

σχολεί, τους στόχους τής καθολικής προπαγάνδας. 'Από το Κολλέγιο ό

μως αύτύ ό 'Αμηράς εκδιώχτηκε πολύ νωρίς, λίγους δηλ. μήνες μετά τήν 

εΐσοδό του (Αύγουστος 1704)· ή αποπομπή του άπο έκεΐ οφείλεται στην 

κακή διαγωγή πού επέδειξε στο μικρό διάστημα τής παραμονής του. Ή 

ταν, άλλωστε, πολύ συνηθισμένη ή εκούσια ή ακούσια αποχώρηση νεαρών 

Ελλήνων σπουδαστών άπο το Κολλέγιο οφειλόμενη, τις περισσότερες 

φορές, στην αντίδραση τους απέναντι στην καθολική προπαγάνδα. Μια 

μαρτυρία τών αρχείων τοΰ ϊδιου Κολλέγιου, ή μοναδική πού έχω υπόψη 

μου καί πού μου χρησίμεψε για τις παραπάνω πληροφορίες, δείχνει τήν 

ανησυχία τών υπεύθυνων τοΰ Παπικού Κολλέγιου για τήν περίπτωση τοΰ 

'Αμηρά' γι' αυτό καί παρακολούθησαν τή μικρή, άλλωστε, περιπλάνηση 

τοΰ Σμυρναίου μαθητή τους στην 'Ιταλική Χερσόνησο. 'Από το 'ίδιο δο-

κουμέντο πληροφορούμαστε δτι ό 'Αμηράς, ντυμένος το ιερατικό ράσο, 

πέρασε αρχικά στή Νεάπολη καί άπο έκεΐ στή Μεσσήνη (18 Σεπτ. 1704), 

δπου μάλιστα φιλοξενήθηκε στο σπίτι τοΰ 'Αθανασίου Καβάλη, εφημέ

ριου τής 'Αγίας Αικατερίνης τών Ελλήνων, καί ό όποιος, άφοΰ άντιλή-

φτηκε τον κακότροπο χαρακτήρα τοΰ φιλοξενούμενου του, τον υποχρέω

σε να εγκαταλείψει τή Μεσσήνη- άπο έκεΐ φαίνεται δτι πέρασε στή Σμύρ

νη, ή πιθανότερο στην Κωνσταντινούπολη, συκοφαντώντας, κατά το δο-

κουμέντο, παντοΰ το Παπικό Κολλέγιο2. 

Ή συνέχεια τών περιπλανήσεων τοΰ'Αμηρά δε μας είναι γνωστή, 

τουλάχιστον ως τα 1709. Θα είναι δμως, φαντάζομαι, ή πολύ στερεότυ-

2. 'Αντίγραφο τοΰ δοκουμέντου αύτοΰ σώζεται στο 'Αρχείο τοΰ Νεοελληνικού 
'Ινστιτούτου τής Σορβόννης (κατάλοιπα Emile Legrand, τόμος «Documents grecs-
Collège grec de Rome»). Θα σημειώσουμε επίσης έδώ τήν πιθανή σχέση τοΰ'Αλέξαν
δρου 'Αμηρά μέ το Μιχαήλ Damiral (Μιχαήλ Δ' Άμηρα) πού σπούδαζε τήν περίοδο 
1699-1702 στο'Ελληνικό Κολλέγιο τής 'Οξφόρδης-πβ. E. D. Tappe, «Alumni of 
the Greek College at Oxford, 1699-1705», π. Notes and Queries, 200, series 2, 
1955, σ. 110. 
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πη για τήν εποχή κατάληξη του στην Κωνσταντινούπολη και ή ενασχό

ληση του με τη δραγομανία σε κάποια διπλωματική αυλή, ώσπου θα πε

ράσει στην υπηρεσία του βασιλιά της Σουηδίας Κάρολου IB', πού βρι

σκόταν τότε στο Μπενδέρι περιμένοντας τήν τουρκική υποστήριξη για 

να ξεπλύνει τή ντροπή της ήττας του άπο το Μεγάλο Πέτρο στή μάχη της 

Πολτάβας (1709). Το 1709 είναι ή πρώτη μαρτυρία για τήν παρουσία του 

Άμηρά στην αυλή του Κάρολου IB'· τήν έχουμε άπο τήν αφήγηση ενός 

άλλου κοσμοπολίτη της εποχής, του Σεραφείμ Μυτιληναίου3, ό όποιος 

πολύ αργότερα (1732) φτάνοντας στή Ρωσία και θεωρούμενος άπο τους 

Ρώσους ύποπτος συνεργασίας με τους Σουηδούς, άπαντα σε ερωτηματο

λόγιο τους και μνημονεύει, ανάμεσα στα άλλα, τήν παρουσία του Άμηρά 

στα 1709 στην αυλή του Κάρολου IB' στο Μπενδέρι4. 'Επιφυλάξεις θα 

είχαμε να διατυπώσουμε εδώ για τήν επιλογή του Άμηρά, να περάσει 

δηλ. με το μέρος του Κάρολου σε μιαν εποχή πού ό Ελληνισμός είχε στη

ρίξει τις ελπίδες του στον αντίπαλο του Σουηδού βασιλιά, το Μεγάλο 

Πέτρο. Στην υπηρεσία του Κάρολου ό Άμηράς θα μείνει ως το 1716, 

χρονιά του θανάτου του βασιλιά στή διάρκεια της πολιορκίας της νορ-

3. Ό Σεραφείμ Μυτιληναίος είναι ό γνωστός τυχοδιώκτης λόγιος και ιερωμέ
νος, πού, άφοΰ έζησε στην αυλή του Μ. Πέτρου, πέρασε στή συνέχεια στην υπηρεσία 
του Καρόλου IB'. Ό Έλλάδιος στο έργο του Status praesens ecclesiae graecae, 
[Νυρεμβέργη] 1714, σ. 226-292 (κυρίως 249-292) έγραψε πολλά εναντίον του Σερα
φείμ, τον όποιο κατηγόρησε, ανάμεσα στα άλλα, ότι άφοϋ ευεργετήθηκε άπο τον Με
γάλο Πέτρο, τον όποιο και κατασκόπευε, υπηρέτησε ε'πειτα ως διερμηνέας του Κάρο
λου IB', της Σουηδίας: «Num etiam ego talis nebulo esse desiderem, qualis fuit 
Seraphimus, qui post tot accepta a Rege [Petro] beneficia, jam Benderae, apud 
Regem Sueciae Interpretern ageret» (σ. 287). Τίς κατηγορίες αυτές του Έλλά-

διου κατά τοϋ Σεραφείμ θυμήθηκαν οί Ρώσοι αρμόδιοι, δταν, είκοσι χρόνια αργότερα 

(1732) πήγε στή Ρωσία ό Σεραφείμ-τον συνέλαβαν και τον ανέκριναν επειδή, επιπλέον, 

τον θεώρησαν ύποπτο συνεργασίας με τους Σουηδούς. Βλ. Κ. Παλαιολόγος, « Ό "Ελ-

λην κληρικός Σεραφείμ», Παρνασσός 4 (1880) 28-51. Το άρθρο αυτό αποτελεί με

τάφραση μελέτης τοϋ Γ. Γεσίποβ στο περιοδικό Αρχαία καϊ Νέα Ρωσία, 1876, 

αριθ. 4. Πβ. Κ. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, 'Αθήνα 1868, σ. 451-452. 

4. Στην απολογητική του αναφορά πού αφορούσε τήν προηγούμενη δράση του, 

και τήν οποία ό Σεραφείμ υπέβαλε στους Ρώσους στις αρχές τοϋ 1732, γράφει δτι 

είχε πάει το 1709 στην Κωνσταντινούπολη συνοδεύοντας το Νεϊγκεβάουερ, παλαιό 

πρέσβυ τοϋ Κάρολου στην ίδια πρωτεύουσα- αυτόν είχε αντικαταστήσει ό ταγματάρ

χης Φούγκ πού κόμιζε στην Πύλη αίτηση τοϋ Κάρολου για ενίσχυση του άπο τους 

Τούρκους στον αγώνα του κατά τοϋ Μεγάλου Πέτρου. Οί δύο απεσταλμένοι τοϋ Σουη

δού βασιλιά παρέδωσαν τα διαπιστευτήρια γράμματα τοϋ βασιλιά, πού συνοδεύονταν 

άπο λατινική μετάφραση, στο Σουλτάνο- τή μετάφραση έκανε στο Μπενδέρι ό Ά μ η -

ράς ή κάποιος Γάρβισον- βλ. Παλαιολόγος, ό'.π., σ. 37. 



Αθ. Κ. Καραθανάσης, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΗΡΑΣ 247 

βηγικής πόλης F r i e d e r i c h s t a t ( F r e d e r i k s h a l l ) . Ή συνεργασία του Ά μ η -

ρά με τον Κάρολο ΤΒ' και οι περιπέτειες του στην αυλή του στο Μπενδέρι 

περνούν σε εν α χρονικό του Σμυρναίου δραγομάνου αναφερόμενο κυρίως 

στα χρόνια 1709-1716 και γ ι α το όποιο θα γίνει λόγος π α ρ α κ ά τ ω . Ά π ο 

το 1 7 1 6 θα απαντήσουμε τον Ά μ η ρ ά στην αυλή του Μ ι χ α ή λ Ρ α κ ο β ί τ σ α , 

η γ ε μ ό ν α της Μολδαβίας, τον όποιο θα υπηρετήσει με το α ξ ί ω μ α του Μ ε γ ά 

λου Π ο ρ τ ά ρ η 5 , α ξ ί ω μ α όμως δευτερεύουσας σπουδαιότητας. " Ο τ α ν θα 

φτάσει ό Γ κ ί κ α ς στο Γιάσι ό Ά μ η ρ ά ς θα βελτιώσει τ ή θέση του στην 

υπαλληλική ιεραρχία παίρνοντας το α ξ ί ω μ α του Μεγάλου Σ λ ο υ τ ζ ά ρ η . 

Δεν έγινε όμως π ο τ έ Ποστέλνικος δ π ω ς υποστήριξε ό Ν . I o r g a και αναί

ρεσε ό R u s s o 7 . Ό Γ κ ί κ α ς 8 , άπο τους φωτισμένους φαναριώτες η γ ε μ ό 

νες 9 , θέλοντας να γνωρίσει τήν ιστορία τ η ς χ ώ ρ α ς π ο ύ διοικούσε 1 0 , επι-

5. Cronica Ghiculestilor, εκδ. Nestor Camariano καί Ariadna Camariano-

Cioran, Βουκουρέστι 1965, σ. 200 (ή μνεία αναφέρεται σε γεγονότα της 10'Ιανου

αρίου 1717). 

6. Βλ. τον τίτλο αυτόν τοϋ 'Αμηρά στην επικεφαλίδα της μετάφρασης της Μολ-

δαβικής Ιστορίας (1729). 

7. Russo, Studii Istorice Greco-Romàne, σ. 201-203. 

8. Βιβλιογραφικά για τους Γκίκα βλ. στην πρόσφατη μελέτη τοϋ Stefan S. 

Gorovei, «Observatii noi ìntro-controversa veche (familia Ghica din Moldova)», 

στο Anuarul Institutului de Istorie si Arheologie, A. D. Xenopol, 15 (1978)315-

324. 

9. Ή αγάπη τοϋ Γκίκα για τήν παιδεία περνά στο χρονικό των Ghiculestilor, 

σ. 286: «Τοΰτος ό αύθέντης, τω δευτέρω χρόνω της αυθεντίας του, δια μέσου τοϋ 

Πατριάρχου τοϋ 'Ιερουσαλήμ κυρίου Χρύσανθου, όπου ευρέθη εις τήν Μολδαβίαν, 

έδιάταξε Σχολάς εις το Γιάσι δι' εξόδων ιδίων έλληνικήν και κοινήν και μολδαβικήν 

δια να μαθαίνωσιν άδωροδοκήτως όχι μόνον τα παιδία των πτωχών, οπού δεν εχουσι 

να πληρώνωσι τον διδάσκαλον, άλλα καί τα παιδία των αρχόντων, μεγάλων και μι

κρών, και ακόμη άπο ξένους τόπους ήρχοντο δια να μάθωσι, δια τάς οποίας σχολάς 

ούκ ολίγον μνημόσυνον τοϋ απέμεινε, διότι περισσότερα σπάνη γραμμάτων λογιάζω 

να μήν ήτον εις άλλους τόπους άπο τήν Μολδαβίαν, καί άλλα πολλά τοιαϋτα αξιέπαινα 

καί θεάρεστα έργα έκαμε». Πβ. Α. Camariano-Cioran, Les Académies Princières 

de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 88-91. 

10. Ή επιθυμία αυτή είχε εκφραστεί πολύ νωρίτερα, πριν δηλ. άπο τήν εγκατά

σταση τών Φαναριωτών στις ηγεμονίες. Ό γνωστός λόγιος 'Ιωάννης Κομνηνός, δά

σκαλος στην αυλή τοϋ Κ. Καντεμίρ στο Γιάσι, ζητοϋσε με άχρονολόγητη επιστολ-

του προς τό μητροπολίτη Άδριανουπόλεως Νεόφυτο Φιλάρετο (ci. 1683) τήν απο

στολή βιβλίων αναφερομένων στην ιστορία τών ρουμανικών χωρών: « . . . καί τίποτα 

Ίστορίαις τοϋ τόπου εδώ αν ήθελον σας τύχη ή άλλοθεν ποΰ ήθέλετε ευρη, κοινολογή

σετε της και εις ημάς οπού εχομεν πόθον πολύν περί τάς τοιαύτας ιστορίας» (Βιβλιο

θήκη Ρουμανικής Ακαδημίας" Κώδιξ Κριτίου, φ. 284 ν). 
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φόρτισε αμέσως (1729), φαίνεται,, το Σμυρναίο αυλικό του να μεταφρά

σει στην άπλοελληνική τους Μολδαβούς χρονογράφους Miron Gostin 

(1633-1691) και Νικόλαο Costin (1660 ci-1712), πού τα χρονικά τους 

καλύπτουν την περίοδο 1601-1661 και άπα την 'ίδρυση της Μολδαβίας ως 

τα 1601 αντίστοιχα. Το έργο των Costin συμπληρώθηκε με ενα άλλο 

χρονικό αποδιδόμενο στον ίδιο τον Άμηρά και του όποιου ή πατρότητα 

έχει απασχολήσει τή νεότερη ρουμανική ιστοριογραφία. Μετά το τέλος 

της ηγεμονίας του Γκίκα θα βρούμε τον Άμηρά στην Κωνσταντινούπολη 

(1735) 1 1 ' ήταν τότε 71 ετών και κατοικούσε με τή σύζυγο του στο Πέραν, 

το γνωστό δηλ. προάστειο της Βασιλεύουσας πού αποτελούσε καί έδρα 

πολλών διπλωματικών αποστολών στην 'Υψηλή Πύλη. Το έτος τοΰ θα

νάτου του το αγνοούμε. Για τήν άπογονή του στις ρουμανικές χώρες με 

επιφύλαξη θα σημειώναμε τήν περίπτωση κάποιου 'Αθανάσιου Άμηρά, 

τον όποιο απαντούμε ως vel Serdar (1745) καί ως vel medelnicer 

(1751, 1753) στή βλάχικη αυλή1 2. 

Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Ο Υ 

Α'. Θα αρχίσουμε με το σημαντικότερο έργο του, τή μετάφραση της 

Μολδαβικής 'Ιστορίας τών Miron καί Νικολάου Costin* αυτό, εξάλλου, 

πρέπει να γράφτηκε πρώτα καί να ακολούθησε κατόπιν ή 'Ιστορία τοΰ 

Κάρολου IB', ή όποια πρέπει να εκπονήθηκε μετά το 1730. Ό πλήρης 

τίτλος της μετάφρασης είναι: Βιβλίον ιστορικόν περιέχον τάς ηγεμονίας, 

και διαγωγάς τών εν Μολδαβία ήγεμονενσάντων ανθέντων, και ετέρων 

γειτνιάζοντος κατασποράδην, αρχόμενον από τον Δράγοση βόδα και κα

θεξής περατονμενον μέχρι τον νϋν 

Σνντεθέν μεν πρώτον παρά τον Μεγάλου Λογοθέτον Μυρίον Κωστήν εις 

μολδαβικήν γλώτταν. Μεταφρασθεν δε δια προσταγής τον υψηλοτάτου, 

και θεοσεβεστάτον ανθέντον, και ήγεμόνος, πάσης Μολδοβλαχίας κνρίον 

κυρίου 'Ιωάννου Γρηγορίου Γγίκα βοεβόδα. Εις τήν ήμετέραν άπλήν 

διάλεκτον παρά τον άρχοντος πρώην μέγα σλοντζάρον 'Αλεξάνδρον Ά

μηρά τον Σμυρναίου. Έν Γιασίοις "Εν ετει από Χρίστου άψκθω κατά 

μήνα Φευρουάριον. 

11. Constantin Ι. Karadja, «Deux lettres du drogman Alessandro Amira», 
Revue Historique du Sud-Est Européen, Παρίσι-Βουκουρέστι, 6 (1929) 336-339. 

12. Theodora Radulescu, «Sfatul domnesc si alti mari dregatori ai Tarii 
Românesti din secolul al XVIII-lea. Liste cronologice si cursus honorum», 
Revista Arhivelor, 34(1972) 453, 461, 467. 
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Ή μετάφραση αυτή του Άμηρά έχει δημιουργήσει, ορισμένα φιλο

λογικά και ιστορικά ζητήματα πού ενδιαφέρουν περισσότερο τη ρουμάνικη 

ιστορία, γι' αυτό, άλλωστε, και εξετάστηκαν στο παρελθόν άπο Ρουμά

νους ερευνητές. Το έργο αυτό του Άμηρά σωζόταν σε δύο χειρόγραφα1 3. 

Το πρώτο είναι το Suppl, grec 6 της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού· 

το δεύτερο άνηκε αρχικά στο Νικόλαο Μαυροκορδάτο και άπο αυτόν πέ

ρασε στο γιατρό Καμπάνη της Άνδρου* ό Σπυρίδων Λάμπρος είχε δει 

το χειρόγραφο το 1900 και έκανε μια μικρή παρουσίαση του το 1914 στον 

«Νέο Έλληνομνήμονα» 1 4. Τελικά δεν μπόρεσα νάέξακριβώσω τήντύχητοΰ 

κώδικα αύτοΰ. Πιο προσιτός, καθώς είναι, συμβουλεύτηκα τον παρισινό 

κώδικα. Τα κωδικολογικά του και ορισμένα άπο τα προβλήματα πού δη

μιουργεί ή μελέτη του είχε την καλοσύνη να θέσει υπόψη μου ό δρ. Charles 

Astruc άπο τον ανέκδοτο, ακόμη, περιγραφικό κατάλογο του τών ελ

ληνικών χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης1 5. Το έργο του Ά μ η 

ρά πού βρίσκεται στο Παρίσι, και το όποιο μπορεί να μήν είναι και αυ

τόγραφο του 1 6, πέρασε σέ γαλλικά χέρια άπο νωρίς. Λίγους δηλ. μήνες 

μετά τήν ολοκλήρωση τής μετάφρασης ό Sevin, βασιλικός απεσταλμέ

νος στην Ανατολή για συλλογή χειρογράφων, έγραφε στον υπουργό Mau

repas δτι ό ηγεμόνας τής Μολδαβίας Γρηγόριος Γκίκας . . .«plein d'en

vie de faire plaisir au docteur Fonseca, il a donné ordre qu 'on fouil

lât dans les monastères de son peti t E ta t , qui, par malheur, ont été 

pillés à différentes reprises. Il doit au premier jour nous faire pré

sent d 'une histoire de Moldavie et des provinces voisines, composée 

en langue du pays ; elle n 'a point encore vu le jour et on en parle 

13. Τήν ϊδια αυτήν εποχή, φορτισμένη μέ τον προβληματισμό πού έφερε στις 
ηγεμονίες ό Φαναριωτισμός, δεν αποκλείεται να κυκλοφορούσαν και άλλα χειρόγραφα, 
αντίγραφα τής μετάφρασης του Άμηρά. "Ετσι τουλάχιστον είχε πληροφορηθεί ό 
Boscovich άπο τον ηγούμενο τής μονής Cernauti, δτι δηλ. υπήρχε στο Γιάσι «un 
manuscrit qui contient l'histoire de la Moldavie, qui n'a pas encore été publié. 
Elle a été compilée par les ordres de Grégoire Gikas, prince de Moldavie, il y a 
trente-six ans». Βλ. Boscovich, Journal d'un voyage de Constantinople en Po
logne, fait à la suite de M. Porter, ambassadeur d'Angleterre, Λωζάννη 1772, 
σ. 255. 

14. «Κώδιξ 'Αλεξάνδρου Άμηρά εν Άνδρω», Νέος Έλ?.ηνομνήμων 11(1914) 
183-185. 

15. Πρόκειται, βέβαια, για τή συνέχεια τοϋ γνωστού καταλόγου. Ά ς δεχτεί 
και άπο εδώ τις πιο θερμές μου ευχαριστίες. 

16. Ό Λάμπρος, ό'.π., σ. 183 υποστήριξε Οτι ό Κώδικας τής "Ανδρου ((έχει 
πολλά διασβέσματα και διορθώσεις, εξ ών αποδεικνύετε δτ> είναι αυτόγραφος τοϋ 
μεταφραστοϋ Άμηρα». 
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comme d'un chef d 'œuvre»1 7 . Στην πληροφορία αυτήν, πρέπει, βέβαια, 

να σταθούμε με πολλήν επιφύλαξη" ί'σως δηλ. εδώ υπονοείται ή φροντίδα 

του Γκίκα για τη συλλογή τών χρονικών τών Costin καί οχι ή εργασία 

τοϋ Άμηρα. Ωστόσο καί αυτή ή πιθανότητα δείχνει το ενδιαφέρον του 

Φαναριώτη ηγεμόνα για τή μολδαβική ιστορία, ενα ενδιαφέρον πού δεν 

αποκλείεται να οφείλεται καί στο Σμυρναίο συνεργάτη του. Δέκα χρόνια 

αργότερα, τον 'Ιανουάριο του 1739, ό γραμματέας της γαλλικής πρε

σβείας στην Κωνσταντινούπολη Charles de Peyssonnel (1700-1757) έ

γραφε στο Μαρκήσιο de Gaumont : «. . . L a fille d 'Alexandre Mauro-

cordato fut mariée à un Gika, qui a eu deux enfants; l 'ainé, appelé 

Grégoire Gika, est actuellement prince de Moldavie et avoit été 

drogman de la Porte, employ qui est aujourd 'huy rempli par Ale

xandre Gika, son frère, qui est celuy dont j ' a y eu l 'honneur de vous 

dire un mot dans ma première lettre. La vôtre m 'a donné la curiosi

té d'approfondir la généalogie de cette famille; j ' en ay parlé au drog

man, qui flatté de ma curiosité, m 'a envoyé un manuscri t en grec 

vulgaire, qui contient l 'histoire moderne des principautés de Vala-

chie et de Moldavie»18. Ό Peyssonnel, πού κοντά στα άλλα καθήκον

τα του είχε καί αυτός τή φροντίδα της συλλογής χειρογράφων άπα τήν ελ

ληνική 'Ανατολή, φαίνεται οτι κράτησε το χειρόγραφο αυτό στην κατοχή 

του μιαν ολόκληρη δεκαετία" το είχε δώσει μάλιστα καί σε κάποιο Γάλλο 

κληρικό, «versé dans le grec vulgaire», τον Nicolas Genier, κάτοικο 

Σμύρνης, να του το μεταφράσει στή γαλλική' θα έστελνε, βέβαια, στον 

Caumont τή γαλλική μετάφραση, ή οποία «pourra fournir des faits 

curieux, que les historiens du dernier siècle peuvent avoir ignorés». 

'Από τήν ενασχόληση τοϋ Genier μέ το χειρόγραφο αυτό προέκυψε το 

γαλλικό χφ. 1409 της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού, το όποιο φαί

νεται οτι ό Γάλλος κληρικός επεξεργάστηκε στην "Αγκυρα1 9. "Οσο τώρα 

για το ελληνικό χειρόγραφο της μετάφρασης του Άμηρά, αυτό πέρασε 

στην'Εθνική Βιβλιοθήκη της γαλλικής πρωτεύουσας το 1752 — ή, του-

17. Η. Omont, Missions archéologiques françaises en Orient aux XVHe et 
XVIIIe siècles, τ. Ι, Παρίσι 1902, σ. 502 (επιστολή τοϋ Sevin στον Maurepas της 
18 Σεπτεμβρίου 1729). 

18. Omont, ό'.π., σ. 741. 
19. Για το χειρόγραφο αυτό βλ. G. G. Giurescu, «Les manuscrits roumains 

de la Bibliothèque Nationale 2. Traduction française du manuscrit (Suppl. 
grec 6), faite par Nicolas Genier de Smyrne», Revue Historique du Sud-Est 
Européen, janvier-mars 1925, σ. 53-54, όπου καί βιβλιογραφία. 
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λάχιστον τότε, κ α τ α χ ω ρ ή θ η κ ε σ' αυτήν άπο το βιβλιοθηκάριο της ά β β ά 

S a l l i e r 2 0 . « E n v o y é p a r Mr . P e y s s o n e l e t r e m i s p a r Mr. M a r i e le 1er 

de j u i l l e t 1752 , S ( a l l i e r ) » — σημείωση πού απαντούμε στο v e r s o του 

προίτου έσώφυλλου. 

Τ ο χε ιρόγραφο αυτό παρουσίασε στους κύκλους τ ώ ν ειδικών ο ελ

ληνιστής M. H a s e με ενα αρκετά εκτεταμένο μ ε λ έ τ η μ α του το 1827 2 1 * 

ό 'ίδιος φαίνεται δτι το ε ίχε παρουσιάσει λίγο νωρίτερα, το 1816, α ρ χ ί 

ζοντας έτσι τ α μ α θ ή μ α τ α του της νεοελληνικής στην E c o l e d e s L a n g u e s 

O r i e n t a l e s 2 2 . Ό H a s e όμως ε ίχε κάνει ένα σοβαρό λάθος νομίζοντας 

οτι δλο το έργο πού μετέφρασε ό Ά μ η ρ ά ς άνηκε στο Νικόλαο C o s t i n . 

Δίνουμε όμως εδώ τ α περιεχόμενα του χε ιρογράφου του Ά μ η ρ ά , γ ι α να 

μπορέσουμε, στή συνέχεια, να δούμε και τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α πού δημιουργεί . 

φφ. I-V λευκά. 

φ. V I — Ή σημείωση: Envoyé par Mr. Peyssonel et remis par Mr. Marie le 

1er de Juillet 1752, S[allier]. 
φ. VIL Ό τίτλος του χειρογράφου μέ το έμβλημα της Μολδαβίας (κεφαλή μό

σχου εστεμμένου μέ κορώνα, άστρο και δύο ξίφη χιαστί, και τα αρχικά /(ωάν-

νης) .Γ(ρηγόριος) Γ(κίκας) /?(οεβόδας). 

φ. VIII-X λευκά. 

φ. ΧΙ-ΧΙΙ "Ελεγχος τοϋ πρώτου βιβλίου της μολδαβικής ιστορίας. 

φ. XIII-XIV λευκά. 

φφ. 1-6. Πρόλογος της μολδαβικής ιστορίας της επιμελώς μεταφρασθείσης παρά 

'Αλεξάνδρου Άμηρα. 

φφ. 7-67. 'Αρχή Περί κτίσεως κόσμου. "Ως το φ. 67 περιέχεται το πρώτο βιβλίο 

της μολδαβικής ιστορίας πού μεταφράστηκε άπο τον ΆλέξανδΓο Άμηρα, 

φτάνει δηλ. ώς τους εξ χιλιάδας οχτακόσιους εβδομήντα τεσσάρας χρόνους. 

Στα φφ. 65-67 Περί τοϋ πότε εγινεν ή δευτέρα μετοικεσία της Μολδοβίας, 

Κεφάλαιον, ιστον. 

φφ. 68-80 λευκά. 

20. Για τον βιβλιοθηκάριο Claude Sallier βλ. Alfred Franklin, Les anciennes 

bibliothèques de Paris, églises, monastères, collèges etc, τ. 2, Παρίσι 1870, σ. 212. 

21. M. Hase, «Notice d'un manuscrit de la Bibliothèque du Roi, conte
nant une Histoire inédite de la Moldavie, composée en Moldavie par Nicolas 
Costin, grand logothète à la cour d'Iassy et traduite en grec moderne par Ale
xandre Amiras», στη σειρά Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque 

du Roi et autres bibliothèques, τ. 11, Παρίσι 1827, σ. 274-394. 

22. Ή πληροφορία στοΰ Alex. Cioranescu, Correspondance de Daniel De

metrius Philippidès et de J.-D. Barbie du Bocage (1794-1819), Θεσσαλονίκη 

1965, σ. 132-133, σημ. 50. 'Από τον Hase έχουμε τήν πληροφορία οτι ό Villoison, 

γύρω στα 1805, είχε αφιερώσει έ'ναν κύκλο μαθημάτων της νεοελληνικής μέ βάση το 

χειρόγραφο αυτό τοϋ 'Αμηρα. 
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φφ. 81-85 (olim 68-72). Πίναξ γενικός περιέχων πάσας τάς αυθεντίας, τους τε 

πολέμους, και τα εν εκάστη κατά καιρούς συμβάντα από τον Δράγοση βόδα 

μέχρι Γρηγορίου Γγίκα βοεβόδα. 

φφ. 86-92 λευκά. 

φφ. 1-544. 'Ιστορία της Μολδαβίας. Περί της αυθεντίας του Δράγοση βόδα. Πε

ριέχονται εδώ: φφ. 1-242 το Χρονικό του Νικόλαου Costin άπο την ίδρυση 

του μολδαβικοϋ κράτους ως τα 1601' στο φ. 242 ή σημείωση: "Εως εδώ 

τούτος ό χρονογράφος εγράφη άπο το άνθίβολον όπου εγραψεν ό μακαρίτης 

Νικολάκις Κωστήν, όστις εχρημάτισε μέγας λογοθέτης. 'Ακολουθούν: Στίχοι 

νεκρόσιμοι, τους οποίους έχουν προσθέσει όλοι ο'ι αντιγραφείς (βλ. M. Kogal-

niceanu, Opere M. Gostin, τ. 1, 496 σημ. 1, δπου και δημοσίευση των στί

χων αυτών στη ρουμανική). Τα φφ. 243-410 περιέχουν το Χρονικό του Miron 

Costin άπο το 1601-1661. Στο φ. 242 ή σημείωση: Άπ' εδώ άρχίζομεν να 

γράφωμεν την ίστορίαν άπα το άυθίβολον του μηρώ Κωστήν Αογοθέτον, Περί 

τον θανάτου του Μιχαήλ Βόδα» Πρβλ. και φ. 409-410. "Εως εδώ εγράφη ή 

ιστορία άπο το πρωτότυπον του μακαρίτον μυρών Κωστήν μεγάλου λογοθέτου. 

Τα φφ. 410-412 περιέχουν: '£"(5ώ γράφομεν τα όφφίκια, ήγουν τάς άξιας όπου 

κατέστησεν ο Α άλέξανδρος βόδας ό λεγόμενος αγαθός, και γέρων. Τα φφ. 412-

544 περιέχουν το χρονικό του Ψευδο-Άμήρα ή Χρονικό Ανωνύμου), το όποιο 

αρχίζει άπο την αυθεντία τοΰ Δαβήζα βόδα (φ. 412) και τελειώνει (φ. 543-

544) με κεφάλαιο τιτλοφορούμενο: ''Εδώ γράφομεν δια τους αχάριστους, και 

λαίμαργους πώς ό θεός δια τάς αμαρτίας τους τους παιδεύει, και άποδίδωσιν 

αύτοϊς τ à Ισα. 

Μέ δυο λόγια: ό Άμηρας μετέφρασε πρώτο το χρονικό τοΰ Νικόλαου 

Costin πού αρχίζει άπο την 'ίδρυση τοΰ μολδαβικοϋ κράτους ως τα 1601 

(φφ. 1-242), δεύτερο το χρονικό τοΰ Miron Costin πού αρχίζει άπο το 

1601 ως τα 1661 (φφ. 243-210), για να υπάρχει έτσι μια χρονική συνέ

χεια, καί, τέλος, έ'να άλλο χρονικό το όποιο αρχίζει άπο το Δαβήζα βόδα 

(1661), καί φτάνει ως τα πρώτα χρόνια της ηγεμονίας τοΰ Γρηγορίου Γκί-

κα (Σεπτ. 1729). Το τρίτο αύτο μέρος αποτελεί καί το πρόβλημα: είναι 

ό Άμηράς ό συντάκτης τοΰ τρίτου αύτοΰ χρονικού ή αποτελεί καί αύτο 

μετάφραση στην ελληνική άπο κάποιο άλλο χρονικό πού ό χρονογράφος 

του μας είναι άγνωστος; Στην τελευταία αυτήν περίπτωση αποκλίνει ή 

νεότερη ρουμανική επιστήμη· έτσι ό P. P. Panaitescu, το 1958, επιχεί

ρησε να αποδείξει Οτι ό Άμηρας χρησιμοποίησε για τή μετάφραση του 

ενα συμπίλημα χρονικών τοΰ Miron καί Νικολάου Costin καί τοΰ ανώ

νυμου χρονογράφου τοΰ τρίτου αύτοΰ μέρους23. Τελευταία, το 1975, ό κα

θηγητής κ. Dan Simonescu, ό όποιος εξέδωσε το χρονικό αύτο της Μολ

δαβίας, υποστήριξε πώς, μέ βάση τα περιγραφόμενα γεγονότα καί τα άλ-

23. Ρ. Ρ. Panaitescu, Miron Costin Opere, Βουκουρέστι 1958, σ. 346-348. 
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λα εσωτερικά τεκμήρια του χρονικού αύτοΰ, δεν μπορούμε να δεχτούμε 

τον Άμηρα ώς συντάκτη του 2 4 . Ή συμπάθεια του χρονογράφου προς τους 

εντόπιους ηγεμόνες καί τους Μολδαβούς βογιάρους και ή επιφυλακτική 

του στάση απέναντι στους "Ελληνες οδήγησαν τον D. Simonescu, στο 

συμπέρασμα δτι ό ανώνυμος χρονογράφος, καί συνεχιστής των χρονικών 

τών Gostin, δεν είναι δυνατό να είναι "Ελληνας, άλλα κάποιος Ρουμά

νος με συγκροτημένη παιδεία. Ό ρόλος του Άμηρα, πάντα κατά τον 

Simonescu, θα πρέπει να περιοριστεί στη βοήθεια πού έδωσε στο Ρου

μάνο χρονογράφο στα σημεία εκείνα τα αναφερόμενα στις πληροφορίες 

πού περιείχαν τουρκικές καί ταταρικές πηγές, τις όποιες ό Σμυρναίος αυ

λικός γνώριζε καλά άπο τη θέση του ώς διερμηνέα του Γκίκα στις ανατο

λικές γλώσσες. Φαίνεται, πάντως, δτι ό Άμηράς είχε καλές σχέσεις με 

τους Τατάρους καί ήταν καλός γνώστης της γλώσσας καί τών εθίμων τους· 

γι' αυτές του τις σχέσεις οι μαρτυρίες πού διαθέτουμε είναι έμμεσες2 5. Ή 

γνώση λοιπόν προσώπων καί καταστάσεων έκ μέρους του Άμηρα θα 

αποτέλεσε, ίσως, τήν κύρια αιτία για την οποία ό Φαναριώτης Γκίκας 

ανέθεσε σ' αυτόν τή μετάφραση του έργου αύτοΰ καί οχι σέ κάποιον άπο 

τους άλλους λογίους του αυλικού περιβάλλοντος — σέ κάποιον άπο τους 

δασκάλους, για παράδειγμα, της Ακαδημίας του 'Ιασίου2 6. Ά ς σημειωθεί 

τέλος εδώ, δτι ό Ν. Iorga είχε δεχτεί τον Άμηρα ώς συντάκτη του χρο-

νικου αυτού . Και μια ακόμη παρατήρηση: ο τίτλος οεν ανταποκρίνεται 

με το περιεχόμενο τοΰ κώδικα καί είναι περίεργο άπο τήν άποψη αυτή 

γιατί ό Άμηράς γράφει οτι το χρονικό πού μετέφρασε είναι του Miron 

Gostin — άπο έδώ, άλλωστε, παρασύρθηκε καί ό Hase καί απέδωσε στο 

Miron ολη τή μολδαβική Ιστορία. Θα συμπληρώσουμε με τήν παρατή

ρηση δτι ό Άμηράς γνωρίζει καί σημειώνει στή μετάφραση του τα κεφά-

24. Dan Simonescu (έκδ.), Cronica anonima a Moldovei (1661-1629) 
(Pseudo-Amiras), Studii si editie critica de Dan Simonescu, Βουκουρέστι, έκδ. 
ARSR, 1975, σ. IX (Εισαγωγή). 

25. Ό Ν. Iorga, Studii si Documente, σ. 42 υποστήριξε δτι ό 'Αμηράς έφτα
σε στις ηγεμονίες μέσω του χάνη τών Τατάρων. Στο Χρονικό τών Γκίκα, σ. 272 δια
βάζουμε δτι 6 'Αμηράς ήταν άπο τους αυλικούς τοϋ Ρακοβίτσα πού, στα 1717 σέ ανε
πιθύμητη παρουσία Τατάρων στή Μολδαβία, ήταν αυτός πού προσπάθησε να τους 
πείσει να αποσυρθούν. Άλλα καί στο χρονικό του για τον Κάρολο IB' δ Άμηράς δταν 
κάνει λόγο για τους Τατάρους είναι πολύ αναλυτικός- Iorga δ.π., σ. 75-76. 

26. Δάσκαλοι στην 'Ακαδημία τήν εποχή αυτήν ήταν, πάντως, πρόσωπα μάλ
λον άγνωστα' βλ. Gioran, Les Académies, σ. 88-91. 

27. Βλ. τήν εισαγωγή τοϋ Iorga στην έκδοση της 'ιστορίας τοϋ Καρόλου IB', 
σ. 42. 
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λαια πού ανήκουν στο Miron και εκείνα πού ανήκουν στο Νικόλαο Co

stili. Ό μεταφραστής αναφέρει επίσης δτι ή εξιστόρηση των γεγονότων 

φτάνει ως το Φεβρουάριο του 1729, ενώ στην πραγματικότητα περιγρά

φονται και γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1729. Ή ερμηνεία του Ch. 

Astrae, όπως μνημονεύεται στην περιγραφή του ανέκδοτου κατάλογου 

του, είναι, νομίζουμε, προφανής: ό Άμηράς δε θεώρησε δηλ. αναγκαίο 

να αλλάξει τον τίτλο, δταν του δόθηκε, οκτώ μήνες αργότερα, νέο υλικό 

το όποιο προσέθεσε στο τέλος του πρώτου μέρους. 

Ή αξία του έργου του Άμηρά, πέρα άπο τή σπουδαιότητα του ως 

συγχρονικής με πολλά άπο τα γεγονότα πηγής, παρουσιάζει και εξαιρετι

κό ενδιαφέρον άπο γλωσσικής πλευράς, άφοΰ έχουμε έ'να τεκμήριο του 

τύπου της ομιλούμενης νεοελληνικής στις ηγεμονίες.Άπο τήν άλλη μεριά, 

ορισμένα άπο τα κείμενα πού περνούν στή μετάφραση του Άμηρά ως πα

ραθέματα άπο άλλους συγγραφείς μεταφράζονται άπο το Σμυρναίο λόγιο 

με επιτυχία. Ή μετάφραση του Πρόλογου τής Μολδαβικής 'ιστορίας του 

Ν. Costin είναι πολύ χαρακτηριστική, γι' αυτό και τήν εκδίδουμε ως 

παράρτημα στην παρούσα μελέτη2 8. Άλλου ό Άμηράς μεταφράζει τους 

στίχους του Διονυσίου Περιηγητή, Orbis Descriptio, στίχ. 302-305, ως 

εξής 2 9: 

Τον μεν προς Βορέην τεταννσμένα φϋλα νέμονται 

Πολλά μαΚ εξείης, Μαιώτιδος ες στόμα λίμνης, 

Γερμανοί, Σαρμάται τε, Γέται δ' άμα, Βαστάρναι τε 

Δακών τ άσπετος ala, και άλκήεντες Άλανοοι 

Απόδοση του Άμηρά (Μέρος Α', φ. 26 του Suppl. grec 6). 

"Εθνη πολλά κατώκησαν Μαιώτιδος εις τόπους 

Νέμτζοι και Γέται, Σάρμαται, όμοϋ με τους Βαστάρτονς 

καθέδρα πάλαι τών Δακών όμοϋ με τους Άλάνονς 

Όπονχαν στήθη δυνατά και θώρακας μεγάλους. 

Άλλου πάλι αποδίδει τους στίχους του Όβίδιου, Epist. ex Ponto, 

lib. IV, eleg. IX, στιχ. 75-78. 

Praefuit his, Graecine, locis modo Flaccus, et ilio 

Ripa ferox Istri sub duce tuta fuit 

28. 'Αποσπάσματα άπο τον Πρόλογο μέ γαλλική μετάφραση δημοσίεψε και ό 
Hase, Notices, δ.π., σ. 289-294. 

29. Τα εξέδωσε και τα δύο ό Hase, ό'.π., σ. 280. 



Άθ. Κ. Καραθανάσης, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΗΡΑΣ 255 

Hic tenuit My sas gentes in pace fideli: 

His arcu fisos terruit ense Gelas 

"Ενα καιρόν την ώρισαν Γέται, τώρα δε Φλάκος 

Πολντιμον τον Δούναβι την δχθην χωρίς λάβος 

'Εκείνος και την Μνσιαν εκράτησε με πίστιν, 

Kai απ εδώ έδιωξε τους Γέτας με την νίκην 

(Μέρος Α', φ. 39) 

Σε ένα άλλο σημείο πάλι, με σ.(.ρορμΊ] το θάνατο του Μιχαήλ Βόδα, ό Μολ-

δαβος χρονογράφος έχει παραθέσει στη μολδαβική ((στίχους νεκρώσι

μους», τους όποιους ό Άμηράς μεταφράζει με άρκετήν επιτυχία, αν λά

βουμε μάλιστα υπόψη οτι ζοΰσε στον άντιποιητικο ΤΗ' αιώνα, σε μια δηλ. 

εποχή, δπου τα δρια ανάμεσα στην ποίηση και στην πεζογραφία δεν έ

χουν ακόμη καλά καλά ξεκαθαριστεί. Ωστόσο δμοος ό Άμηρϊίς φαίνεται 

να έχει κάποια ευαισθησία στο στίχο" αυτούς λοιπόν τους στίχους παρα

θέτω στή συνέχεια. 

Στίχοι Νεκρώσιμοι 

Ό θάνατος ϊσα πατεί τα σπήτια των αύθέντων 

και βασιλέων τε ομού, και όλων των αρχόντων, 

πλουσίων τε, και πτιοχών κόπτει τους την ζωήν τους 

Πάντοτε ώς επίβουλος θηρεύει την ψυχήν τους. 

"Αστατος, ευμετάβλητος κανένα δεν άφίνει 

Άπα τον θάνατον λοιπόν τις ημπορεί να φύγη; 

'Εσύ με τον καιρόν λοιπόν όλα τα αφανίζεις 

Και τίποτες αίώνιον εις τον κόσμον δεν άφίνεις 

Συ Πάτερ πάντων, βασιλεν, Κύριε, συ γαρ μόνος 

Περνα(ς) ετη άμετρα εις αϊώνα αιώνος, 

Συ τους καιρούς επρόσταξες, πάντ άστατοι να είναι. 

Πράγμα αίώνιον εδώ εις τον κόσμον νά μην είναι, 

~Ητον πολλοί, είναι πολλοί, και πολλοί άπανδέχουν, 

Του κόσμου τάς μεταβολάς και γλυτωμον δεν έχουν. 

Ό Hase δεν έχει καλή γνώμη για τήν επιτυχία της μετάφρασης του Ά μ η -

ρά, άφοΰ συχνά στή μελέτη του για το χειρόγραφο του Φαναριώτη αυλι

κού κατηγορεί τον 'ίδιο και τους αντιγραφείς για παραμόρφωση πολλών 

σημείων άπο τα κείμενα τών Costin. 'Αναφέρει για παράδειγμα τα ονό

ματα τών συγγραφέων πού χρησιμοποίησαν οι Costin και τα όποια έχουν 
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αλλοιωθεί πολύ άπο τον Άμηρά. Τα παραθέτουμε εδώ: Βερόσιος, Περ'. 

'Εθνών, Βίων εν τη ζωη του Τραϊανού, Εύτρόπιος, 'Ιούλιος Καπητόλιος, 

Βερνάνδ, Βομφήν, Τοπελτίν, Ίωαν. ό μέγας, Ίσφάμφιος, Κρόμερ, Στρι-

κόβσκη, Βαρώνιος, Καριών, Καβάτζιυυς Βλοΰχος, δ λέχος Βέλσιης, μεχό-

βιος βάποβσκη3 0. Ό Panaitescu παρατήρησε ακόμη ότι ό Άμηράς δεν 

εξηγεί στη γλώσσα του τους τίτλους της φεουδαλικής εποχής, άλλα ά

πλα και μόνον τους μεταγράφει άπο τη ρουμανική: t a r a - τζάρα, cur-

teanul - κουρτάνος, vataful de aprozi - βατάφος τών άπρόδων, armas-

άρμάσι, taran-τζαράνος, vornic- βορνίκος, divan- διβάνια. copii de 

casa- παιδιά του οσπητίου3 1. 

Ή ελληνική λογιοσύνη του τέλους του 19ου αι. και τών άρχων του 

επόμενου ενδιαφέρθηκε πάντως για τη μετάφραση του Άμηρά. Πέρα άπο 

τήν παρουσίαση του Σπυρίδωνος Λάμπρου, ο Κ. Σάθας είχε δει καί περι

γράψει τον Παρισινό Κώδικα Suppl. grec 6 σε ανυπόγραφη επιστολή 

του προς τον Καμπάνη, ό Σοφοκλής Οικονόμος πληροφορούσε τον Π. Λάμ

προ για τη μελέτη του Hase, ό Έ π . Σταματιάδης δημοσίευσε τήν επι

στολή Οικονόμου άλλα καί το κεφάλαιο «Περί του δεσπότου βασιλικού» 

παομένο άπο τον Κώδικα τής'Άνδρου στο βιβλίο του «Βίος'Ιακώβου Βα

σιλικού», Σάμος 1894, σ. 10 κέξ., 114 κ.έξ. αντίστοιχα3 2. Ό συντάκτης 

τοΰ ελληνόγλωσσου χρονικού τών Γκίκα (Cronica Ghiculestilor) χρησι

μοποίησε καί αυτός το έργο τοΰ Άμηρά 3 3 . 

Β. Το δεύτερο έργο τοΰ 'Αλέξανδρου Άμηρά είναι ή Αυθεντική 'Ι

στορία τον Καρόλου 12ον, βασιλέο^ς Σουηδίας, κατά τήν εν Τουρκία δια-

μονήν αύτοϋ, διαρκέσασαν ετη πέντε και τρεις μήνας. Ή ελληνική μορφή 

τοΰ έ'ργου αύτοΰ έχει χαθεί, άλλα σώθηκε ή ιταλική μετάφραση του πού 

δημοσιεύτηκε σχολιασμένη άπο το Ν. Iorga το 1905. Τίτλος τής ίταλι-

30. Ό Hase (ο.π., σ. 295) επιχείρησε να ταυτίσει, τους παραπάνω συγγραφείς: 
«on soit que les quatre écrivains cités en premier lieu sont Bérose, Dion Cas-
sius, Butrope et Jules, Capitolin. Je crois reconnaître ensuite Bernard Vapo-
rius, Bonfin, Laurent Toppeltin [πρόκειται, μάλλον για το L. Toppeltin de Med-
gyes πού έγραψε Origines et occasus Transsylvanorum, Λυών 1667 καί β' εκδ. 
Βιέννη 1752], Jean Magnus archevêque d'Upsal, Nicolas Istoanfi, Martin Cro
mer, Matthias Stryikowski, Baronius, Garion, auteur de la Chronique contri
buée par Gaspar Peucer, Jean Dlugoss de Niedzielsko, Martin Bielski, Matthias 
de Michovie». 

31. Panaitescu, ο.π., σ. 363. 
32. Λάμπρος, ο.π., σ. 184-185. 
33. Cronica Ghiculestilor, ο.π., σ. XV. 
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κής μορφής του έργου του Άμηρά: Autentica Istoria di Carlo XII, Ré 
di Suezia, nel tempo della sua dimora in Turchia, la quale durò per 
cinque anni e tre mesi; ricavatta esattamente dar ragguaglio fat
tone dal Sig. d'Amira, che lo ha servito in tutto suddetto tempo per 
suo primo interprete3*. Tò ιταλικό κείμενο ό Ν. Iorga το εξέδωσε άπα 

το χφ. 699 της Βιβλιοθήκης των 'Αρχείων τής Βιέννης" ό 'ίδιος ανακοί

νωσε, το 1929, την ύπαρξη στην Ούψάλα ενός δεύτερου χειρόγραφου με 

αρκετές παραλλαγές άπα το πρώτο35. Ό ΐδιος ό Άμηράς, ή κάποιος άγνω

στος μας ιταλομαθής φίλος του, φαίνεται ότι επεξεργάστηκε τήν ιταλική 

μορφή του ελληνικού κειμένου του Άμηρα για τον Κάρολο IB'. Πιο συγ

κεκριμένα, τώρα, στις 12/23 Μαρτίου 1739 ό Σμυρναίος λόγιος απηύθυ

νε άπο το Πέραν επιστολή προς Σουηδό επίσημο, γραμμένη στην ιταλική, 

για να τον πληροφορήσει δτι είχε τελειώσει τήν αφήγηση τής 'Ιστορίας 

του Κάρολου IB' και οτι θα τήν έ'στελνε στή Σουηδία μέ δύο αντιπρόσω

πους τής αυλής (τον G. F. von Höpken και τον E. Carleson) πού ετοι

μάζονταν να αναχωρήσουν μέ σουηδικό πλοίο για τήν πατρίδα τους* ση

μειώνω δτι ή ιστορία είχε αφιερωθεί στην βασίλισσα τής Σουηδίας Ούλ-

ριχα Έλεονώρα, αδελφή του Κάρολου36. Μια δεύτερη επιστολή του Άμη

ρα, χρονολογημένη στίς 20 Νοεμβρίου 1739, γραμμένη καί αυτή άπο 

το Πέραν, απευθυνόταν στο Σουηδό 'Υπουργό τών 'Εξωτερικών καί τον 

συνέχαιρε για τήν ανάληψη τών καθηκόντων του ως «vieux et bon ami». 

Στην 'ίδια επιστολή του είχε επισυνάψει « . . . un livre des mémoires du 
séjour de S. Majesté le Roy Charles 12-me en Turquie. . .» πού 

προοριζόταν για τή Βασίλισσα37. Δυστυχώς καί στίς δύο επιστολές του 

Άμηρα προς τους Σουηδούς επίσημους δέν μνημονεύεται σέ ποια γλώσσα 

είναι γραμμένο το έργο τής Ιστορίας του Κάρολου. Το έ'ργο πού έ'χουμε 

34. Ν. Iorga, Studii si Documente cu privire la Istoria Romînilor, IX, 
Βουκουρέστι 1906, σ. 41-124. 

35. «Un autre manuscrit, que nous pensons dépuis longtemps à publier 
est à Upsabr πβ. Karadja, ό'.π., σ. 338 σημ. 2. 

36. Ό Karadja (ό'.π., σ. 338) υποστηρίζει δτι τελικά ή επιστολή αύτη στάλ· 

θηκε δια ξηράς μέ ταχυδρόμο, ό όποιος συνελήφθη άπο τους Ρώσους κοντά στο Bres

lau - ανάμεσα στά άλλα πού του πήραν οί Ρώσοι ήταν, κατά τον Karadja, καί το έρ

γο του Άμηρα, το όποιο άπο έκεΐ κατέληξε στα αρχεία τής Βιέννης. Να υποθέσουμε 

λοιπόν καί εμείς δτι τό έργο πού συνόδευε τήν πρώτη επιστολή τοϋ Άμηρα κατέληξε 

στή Βιέννη μετά τήν τύχη πού είχε ό κομιστής του, ενώ τό δεύτερο, αυτό δηλ. πού 

στάλθηκε, παραλλαγμένο σχετικά, μέ τή δεύτερη επιστολή τοϋ Άμηρα έφτασε στον 

προορισμό του καί εΐναι αυτό πού βρίσκεται σήμερα στην Ούψάλα; 

37. Karadja, ό'.π., σ. 337-338· πβ. Russo, ό'.π., 198-199. 
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στη διάθεση μας, ή ιταλική δηλ. μορφή του, αρχίζει άπο το 1702, χρονιά 

πού ό Μεγάλος Πέτρος κηρύσσει τον πόλεμο κατά του Κάρολου IB', και 

τελειώνει με το θάνατο του Σουηδού βασιλιά (1716). Περιγράφονται δηλ. 

οί αγώνες τοΰ Κάρολου, οι στρατιωτικές του επιτυχίες και ή ήττα του, 

το 1709, στή μάχη της Πολτάβας άπο τα στρατεύματα τοΰ Μ. Πέτρου. Έ 

διήγηση τοΰ Άμηρά γίνεται λεπτομερέστερη μετά το 1709, χρονιά δηλ. 

πού προσλαμβάνεται στην υπηρεσία τοΰ Κάρολου με την ιδιότητα τοΰ 

πρώτου διερμηνέα. Είναι δηλ. ή εποχή πού ό Κάρολος έχει εγκατασταθεί 

στο Μπενδέρι, κοντά στα ρουμανο-ταταρικά σύνορα και προσπαθεί να 

συνεννοηθεί με τήν Υψηλή Πύλη για το σχηματισμό συνασπισμού κατά 

τοΰ Μ. Πέτρου. Στις συνεννοήσεις αυτές, άλλα καί στις περιπέτειες τοΰ 

Σουηδού βασιλιά εξαιτίας τών Τούρκων, ό Άμηράς έ'χει ενα καίριο ρό-

χ 0 — δεν παραλείπει μάλιστα να τον αναφέρει, δπου το θεωρεί αναγκαίο. 

Ή Ιστορία τοΰ Κάρολου είναι μια πρώτης τάξεως πηγή για τα γεγο

νότα της εποχής, άφοΰ, δπως γράφει ό ϊδιος ό συντάκτης της, στηρίζον

ται σε δικές του μαρτυρίες, σε εγγραφα_καί σε άλλα δοκουμέντα πού φύλα

ξε με επιμέλεια για το σκοπό αυτόν : \ ά συγγράψει δηλ. τήν 'Ιστορία τοΰ 

Κάρολου. Να σημειωθεί έπίσης'^δτι μέρος της ΐδιας εποχής είχε απασχο

λήσει καί έναν άλλον "Έλληνα: τον 'Ιωάννη Άφενδούλη, γραμματικό της 

τουρκικής στην αυλή τοΰ Βλάχου ηγεμόνα Κωνσταντίνου Μπασσαράμπα 

.(1688-1714), τον όποιο ό Φαναριώτης αυλικός εκπροσωπούσε στο Μπεν

δέρι τήν περίοδο 1712-1714. Ό Άφενδούλης έγραψε ενα χρονικό τιτλο-

φορούμενο 'Ιστορία Μερική τών συμβάντων τω Ρηγί Σβέκω Καρόλω 

μετά τήν εν τω Προύτω άποτελείωσιν της αγάπης τών Όθίομανών μετά 

τών Μόσχων, διατρίβοντι ετι εν Μπεντερίω, υπό Άφεντονλη Κωνσταντι-

νονπολίτον Κλουτζάρη εν Ονγγροβλαχία' το χρονικό αυτό εκδόθηκε άπο 

τον 'Αθανάσιο Παπαδόπουλο-Κεραμέα3 8. Τα δύο αυτά χρονικά, το πρώτο 

.τοΰ Ά μ η ρ ά και το δεύτερο τοΰ Άφενδούλη, καλύπτουν με πληρότητα τα 

γεγονότα της εποχής καί αλληλοσυμπληρώνονται πολύ ικανοποιητικά. Δε 

γνωρίζουμε, τέλος, σε ποιο ποσοστό επηρέασε τον Άμηρά για τή συγγρα-

.φή της Ιστορίας τοΰ Κάρολου ή έκδοση, στα 1731, τοΰ Βολταίρου, Hi-

.stoire de Charles XII, roi de Suède - ας σημειωθεί δτι τα κεφάλαια Ε' 

38. Στή σεφα Hurmuzaki, Documente privitoare Istoria Românilor-Έλ-
ληνικά Κείμενα Χρήσιμα τη 'Ιστορία της Ρωμουνίας— Συλλεγέντα καί εκδιδόμενα 
μετά προλόγου καί πίνακος ονομαστικού υπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Βου
κουρέστι 1909, σ. 50-76. Για τον Άφενδούλη βλ. τή μονογραφία του I. Iona-
scu, «Despre cronicarul Afenduli Din Tara Romaneasca», Sludii 22 (1969) 
875-885. 
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και ζ ' του έργου του Βολταίρου πραγματεύονται την παρουσία του Σουη

δού βασιλιά στο Μπενδέρι39. Στα 1806 ό Κωνσταντίνος Τζιγαράς μετέ

φρασε στην Κωνσταντινούπολη το έργο αυτό του Βολταίρου και το τύπω

σε, με επιμέλεια του "Ανθιμου Γαζή, στο τυπογραφείο Θεοδοσίου στη 

Βενετία4 0, χωρίς δμως να αναφέρει το όνομα του «άξιου αυτής (της Ι σ τ ο 

ρίας) συγγραφέως», δηλ. του Βολταίρου41. 

Γ'. "Εγινε λόγος άπο το D. Russo αν θα πρέπει να αποδώσουμε στον 

Ά μ η ρ ά τ ο έργο'Αρχή των σσάχώων ή φανέρωσις καΐ πόσον καιρόν εστά

λησαν σσάχηδες, το οποίο περιέχεται στον Κώδικα 887 της Βιβλιοθήκης 

της Ρουμανικής 'Ακαδημίας, σ:ο Βουκουρέστι42. Δεν μπόρεσα να δώ το 

χειρόγραφο, άλλα ή μνεία οτι ή μετάφραση ανήκει στον 'Αλέξανδρο τον 

πρώην μέγα πορτάρη 4 3 πρέπει, μάλλον, να μας όδηγήσπ στον 'Αλέξανδρο 

Άμηρά, ό όποιος διατέλεσε Μέγας Πορτάρης στα χρόνια της ηγεμονίας 

του Μιχαήλ Ρακοβίτσα' ήταν, επιπλέον, καί ό διερμηνέας τής τουρκικής 

γλώσσας στις τρεις αυλές πού υπηρέτησε. 

Ό Ν. Iorga απέδωσε στον 'Αμηρα και ένα ακόμη έ'ργο: πρόκειται 

για τή μετάφραση άπο τήν ιταλική στην ελληνική του βίου του Μ. Πέ

τρου 4 4, πού, στην πραγματικότητα, επεξεργάστηκε ό Γιαννιώτης 'Αλέ

ξανδρος Καγκελλάριος με βάση το έργο του 'Αντώνιου Κατήφορου Vita 
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σας του τόπου καί, επομένως, σε θέση να μεταφράσει τα χρονικά των 

Costin καί, επιπλέον, να συντάξει, αν τελικά βέβαια είναι αυτός δ συντά

κτης, τη συνέχεια του έργου των δύο Μολδαβών χρονογράφων. Ή εποχή 

πού ζει δ Άμηράς στην αυλή του Κάρολου καί κατόπιν του Γκίκα σημα

δεύεται άπο τήν αλλαγή του πνεύματος καί τήν επιθυμία για συσσώρευση 

γνώσεων και τή μετάδοση τους. Καί πιο πέρα ακόμη: είναι ή ανακάλυψη 

της ιστορίας καί ή προώθηση της στή νεοελληνική συνείδηση, φαινόμενο 

πού απαντούμε για τον ελληνικό I H ' αιώνα στις ηγεμονίες με το φαναριώ

τικο κύκλο καί στή Βενετία, στους κύκλους της Ελληνικής'Αδελφότητας 

(Σπυρίδων Παπαδόπουλος, 'Αγάπιος Λοβέρδος καί λίγο αργότερα Σπυρί

δων Βλαντης). Τα έργα του Άμηρά απευθύνονται σε ενα αναγνωστικό 

κοινό ανθρώπων πού έχουν κάποια σχέση με τα γράμματα καί τήν ιστο

ρία* δε γράφτηκαν, νομίζω, για να θέλξουν, άλλα κυρίως για να πληρο

φορήσουν τον αναγνώστη. "Εχουν βέβαια καί τα δύο μια σαφή κλίση προς 

τήν Ιστορία, άλλα, άπο τήν άλλη μεριά, ή ερασιτεχνική χροιά, παρά τή 

χρησιμοποίηση πρωτογενούς υλικού, είναι ολοφάνερη. Ή μετάφραση της 

μολδαβικής ιστορίας τών Costin είναι δ απλούστερος καί φυσικότερος 

τρόπος να γνωρίσει το φαναριώτικο περιβάλλον του Γιασιοΰ, άλλα και οι 

μελλοντικοί ηγεμόνες της Μολδαβίας καί ή ελληνική ύπαλληλία στην 

Κωνσταντινούπολη, τήν ιστορία της Μολδαβίας πού τους ήταν σε μεγάλο 

βαθμό άγνωστη. Ή ιστορία του Κάρολου φαίνεται ότι δεν απέβλεπε στο 

ελληνικό κοινό, το οποίο, φυσικά άλλωστε, δεν ενδιαφερόταν για τον 

Κάρολο, καθώς ήταν στην αντίπερα δχθη τών συμφερόντων του, πού εξέ

φραζε τήν εποχή εκείνη ή ομόδοξη Ρωσία. Έ έξιστόριση της παραμο

νής του Κάρολου στο Μπενδέρι άπο το γραμματικό του Άλεξ. Ά μ η ρ ά θα 

πρέπει να αναζητηθεί στην επιθυμία του να συμπληρώσει τις γνώσεις τών 

Δυτικών για τον Κάρολο, λίγο δηλ. μετά τήν κυκλοφορία στή Δύση της 

ιστορίας του Σουηδού βασιλιά, γραμμένης άπο το Βολταΐρο, ή πιο άπλα 

ακόμη να φανεί εύάρεστος στή σουηδική αυλή. 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

Πρόλογος της μολδαβικής ιστορίας 

της επιμελώς μεταφρασθείσης 

παρά 'Αλεξάνδρου Άμηρά. 

Τινάς δεν εσύνταξε τήν ήδντητα πάσαν της Ιστορίας, αγαπητέ μοι 

άναγνώστα, καλλίτερα, καί εν βραχύτητι, παρά εκείνος ο κύριος τής λα-
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τινικής γλώττης Κικέρων, δστις τήν ιστορίαν ώνόμασεν κνβερνήτψ τής 

ζωής, διορίζωντας, και συνάζωντας μετ αυτόν τον λόγον, όλον τον καρ-

πόν, και το όφελος της ιστορίας, εξύπνησε την ζωήν των ανθρώπων περί 

τάς κρίσεις της ιστορίας. Έν αυτή τη γνώμη ήταν και δ Θουκυδίδης, δ 

δποΐος την ιστορίαν δνομάζει πώς είναι τδ εκλεκτώτερον ταμεϊον της 

ζωής τοϋ ανθρώπου, και λέγει, πώς πρέπει να μην εκπίπτει ποτέ ή ιστο

ρία από τάς χείρας τών κρατούντων, και τών συμβούλων αυτών, δια να 

είναι εις αυτούς ως ένας χαλινός, δια τοϋ δποίου οδηγούμενοι οι αχαλίνω

τοι, να ήμπορώσι να τελειώνωσι τα χρειαζόμενα τών τύπων αυτών και φεύ-

γωσι τα επικίνδυνα συμβεβηκότα, προβλέποντες τάς αρχάς, και αιτίας αυ

τών τών πραγμάτων, δτι εις άλλο δεν είναι ή φρόνησις τών ανθρώπων, πά-

ρεξ να προστοχάζεται τα μέλλοντα πράγματα και τους κινδύνους εκ τών 

παρελθόντων άρρυόμένος εϊδησιν και γνώσιν ως εκ πηγής ετοίμου, δτι ή ι

στορία πιστεύεται να είναι εις αυτό χρησιμωτέρα άπδ α/ΙΑας επιστήμας, δι

ότι ή 'Ιστορία καθώς στολίζει δλας τάς αλλάς γνώσεις τών πραγμάτων με 

την φρονιμάδα της, ετζι τους μεν νέους τους μαθαίνει την διοίκησιν, και 

τους εξισάζει με τους γέροντας, τους δε γέροντας εν τή πείρα τών συμβε-

βηκότων, και καιρών επικινδύνων παρελθόντων, τους στηρίζει και βέ

βαιοι με άπόδειξιν ωσαύτως τους μή γινώσκοντας, και άγροίκους, με 

την γνώσιν τώ>ν περασμένων κινδύνων τους κάμνει άγρυπνους εϊς τους 

παρόντας, και φαινομένους. Και δη καλορίζοικος λέγεται εκείνος, τον 

όποιον εξυπνοϋσι, και διδάσκουσιν αϊ τών άλλων συμφοραί. Φαίνεται 

λοιπόν αποδεικτικούς, πώς ή ιστορία τόσον είς τα πράγματα τής βουλής, 

δσον εις τα πολεμικά είναι καλλίτερη παρά χίλια σοφιστικά ζητήματα' 

ή ιστορία εν πρώτοις διδάσκει τον συμβουλεύοντα, πώς να συμβουλεύση 

τα προς τδ κοινδν ωφέλιμα, ακολουθούν τα προγεγονότα, κρίσεις δη

λαδή, συνήθειας, κινδύνους, και παθήματα, τα όποια φέρουσιν εις αυτόν 

μεγάλην ώφέλειαν προς τα δοκού μένα αύτώ και ημπορεί να λύση κάθε 

δυσκολίαν προκειμένην, και να τήν άποφασίση. 'Ωσαύτως και τους αρχη

γούς τοϋ στρατού εις τους πολέμους τους κάμνει ανδρείους, και ευτυχείς, 

με τα περασμένα παραδείγματα, και δοκιμάς, καϊ συμβεβηκότα, βοη

θώντας τους έχοντας και ή ιστορία coç εν εϊκόνι γεγραμμένας τάς άνδρα-

γαθίας τών κραταιοτάτων εκείνων βασιλέων, και τών ηρώων, αρχιστρα

τήγων, τάς πλημμύρας τών εθνών, και άνδραγαθίας αυτών, τάς εναλλα-

γάς τών αρχών τών καταβληθέντων δια τής δυνάμεως και δολιότητος 

τών εχθρώ>ν, τα έμπειρα στρατεύματα, τα στρατηγήματα, τα μέσα τών 

μηχανημάτων, τδ εύρίσκειν τάς δολιότητας τοϋ εχθροϋ και παγίδας, τήν 

επίκτησιν τών κάστρων και χωρώ>ν, δεικνύει και φανερώνει. 'Ωσαύτως 
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τους θαρρύνει, και κάμνει άφοβους, και τήν τύχην, ή οποία εις ένα τόπον 

πάντα δεν στέκει, πώς άλλάοσεται, και πώς χαίρει νικώ>σα, έπειτα πώς οι 

νικηθέντες καί φνγόντες γίνονται ύστερον εις τους νικήσαντας νικηταί, πώς 

ή χαρά διαδέχεται την λύπην, και πώς ή λύπη τρέπεται γλήγορα εις χαράν, 

όλα αυτά άπα την άνάγνωσιν της ιστορίας γνωρίζονται. Ό Μάρκος Λού

κουλλος όπου δεν ήξευρε καμίαν στρατηγικήν τέχνην, με την μόνην άνά

γνωσιν της ιστορίας έγινε τέτοιος μέγας στρατηγός τών Ρωμαίων, ότι 

και τα φουσάτα εκείνου τοϋ Μητρηδάτου τοϋ κραταιού βασιλέως της 
3Ασίας, και της άσπρης θαλάσσης, και τοϋ Τίγρανος βασιλέως της "Αρ

μενίας δια πείνης και ξίφους τα ήφάνισε, και αυτόν τον Μητρηδάτην 

οπού έκυρίευσεν είκοσι δύο γένη, ών και τάς γλώττας ήξευρε, τον εδύοξεν 

από την θάλασσαν, και από την Άσίαν, και Άρμενίαν ύποτάττοίντας τον 

τόπον τους τή βασιλεία τών Ρωμαίοιν ας στοχασθώσιν όλοι οι στρατιώ-

ται, και αρχηγοί αυτών τάς ιστορίας, και ας ενθυμηθώσι τους ποτέ στρα-

τιώτας, και στρατάρχους, και ας εξυπνήσωσι τρόπον τινά επιμελούμενοι 

να άποκτήσωσι φήμην, και άθάνατον όνομα, ότι ή ιστορία ερεθίζει και 

τους οκνηρούς, καί άπειρους πραγμάτων προς κατόρθοισιν μεγάλων έρ

γων, και τους κακοποιούς καί πονηρούς δια τών παραδειγμάτων και 

παιδιών, οπού δίδονται εϊς τους τοιούτους, και δια τήν έντροπήν τοϋ κα

κού ονόματος, τους εμποδίζει ή Ιστορία άπό τοϋ ποιήσαι τα κακά, τους 

δε ευγενείς άνδρας τους ερεθίζει, και μάλιστα τα παραδείγματα τών πα

λαιών οπού ανέγνωσαν προ πολλού, τους είναι ωφελιμότερα, προς διανά-

στασιν και ζήλον, και θερμότητα ψυχής, παρά οι νόμοι τοϋ Σόλωνος και 

τοϋ Λυκούργου, διότι όλοι μεν έλκόμεθα προς επίκτησιν φήμης, και δόξης 

αιωνίου, και πάς τις αγαθότερος το περισσότερον προς τό να απόκτηση 

τιμήν σπεύδει, καθώς καί εκείνος ο 'Αλέξανδρος ό Μακεδών, όταν εστρα-

τοπέδευσεν εϊς τό μνήμα τοϋ Άχιλλέως, άνάιρας από τήν πολνθρύλλητον 

φήμην τοϋ ενδόξου εκείνου τω καιρώ εκείνα) αναστενάζοντας εκ καρδίας 

λέγουσι να εβόησεν: ό'Αλέξανδρος, ό) καλορίζοικον παλικάρι, όπου εϋ-

ρες τον "Ομηρον μάρτυρα, και κήρυκα τών άνδραγαθιών σου, εάν δεν ήτον 

ό "Ομηρος, εκείνο τό μνήμα τοϋ Άχιλλέως, ομού με τα ά'Αλα τών γεν

ναίων ελλήνων με τα σώματα, και με τήν φήμην, τα ήθελε κάλυψη τό χώ

μα, άμή με τα γράμματα τοϋ 'Ομήρου, και άλλων ιστορικών, τα προτερή

ματα εκείνων σώζονται, και δεφενδεύονται από τήν λήθην, καθώς και 

κάποιος λάκων λέγει, ώ θείος, και μεγάλος τών προφητών κόπος, όλα τα 

περιλαμβάνεις κατά κλήρον, και χαρίζεις τοις θνητοΐς άθανασίαν, εάν τις 

συνάξη μόνον τας ιστορίας τών γενομένων υπό τών βροτών πραγμάτων, 

μόλις έγνώριζε τήν διαφοράν της ζωής τοϋ άνθρωπου άπό τώ>ν ζώων, και 



Άθ. Κ. Καραβανίοης, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΗΡΑΣ 263 

εάν δεν ήτον ή Ιστορία, μεγάλο λάθος, και σκότος ήθελεν εϊσται εις τον 

κόσμον εν τω νυν αιώνι, και ή ζωή τον ανθρώπου όλίγην διαφοράν ήθελεν 

εχη από τα άλογα ζώα, εις το όποιον σκότος καί ή αθανασία της ψυχής 

ήθελε παραχωθή, και εάν δεν εϊχαμεν προ οφθαλμών τα περασμένα πρά

γματα, μήτε τα μέλλοντα δεν ήθέλαμεν άπεικάση με άκαίρεον λογαρισμόν, 

και εάν δεν ήθέλομεν στοχασθή τα τών γερόντων παραοεί/^ατα, πολύ 

λάθος ήθέλαμεν εχγ]· ετζι και περί κτίσεως κόσμου και του προπάτορος 

ήμώη> Αδάμ, και τον θεον, καί περί τών εντολών αυτόν καμίαν εϊδησιν 

δεν ήθέλαμεν εχγ], εάν δεν μας εφανέρωνεν ο Μωϋσής δια πνεύματος αγίου 

την ιστορίαν της θείας γραφής, έπειτα ό Έσδράς, καί οι άλλοι προφήται 

Εις τονς ερχόμενους αιώνας, και μάλιστα τής ενσάρκον οικονομίας τον 

κυρίου ημών 'Ιησού Χρίστου, τής λ,αμπράς και θανμασίον, και τών πα

θών, και τής ενδόξου αύτοϋ αναστάσεως, και άλλων ένδόξοιν, και σωτη

ρίων αποτελεσμάτων, τις εξ ήμώ>ν ήθελεν εχγ] εϊδησιν εάν οι τέσσαρες ε

κείνοι εύαγγελιστσΧ δεν ήθελαν μας γράψη τά γινόμενα; Τις ήθελεν ήξεν-

ρη τά ανδραγαθήματα τών Τρωαδιτώ>ν και τών Γραικών, εάν ό "Ομηρος 

δεν ήθελε τά γράψη στίγοις άϊδίοις; τις τήν του Ήρακλέως τόλμην, τις 

την άνδρεϊαν τον Μεγάλον Άλεξάνδρον εις το νά κνριεύση τον κόσμον, 

ήθελεν ένθνμάται; τις ήθελεν ήξενρη σήμερον τών στρατηγών τών ρω

μαίων τονς περίφημους πολέμους, και τήν διοίκησιν τής πολιτείας αυτών; 

τοπ άλλων βασιλέων ζο)ής; αληθινά δλα τοντα τά καλά εμελε νά τά άγνοή-

σωσιν οι μέλλοντες α'κονες, και αύται αϊ επιστήμαι ήθελαν εξαλειφθή. 
3Εάν δεν ήτον ή ιστορία ήθελε τολμήση ό Ταρκονήνιος εκείνος ρήξ τών 

ρωμανώ>ν πέμπτος νά δώση δέκα μυριάδας φλωρίων δια τάς βίβλονς τής 

Σιβνλλης, δχι τριακόσια φλωρία, τάς οποίας ή αυτή Σίβνλλα ή κονμαϊα 

τάς ερριψεν εϊς τήν φωτίαν, καί τάς εκανσεν βλέπωντας πώς δια τον πολύν 

κόπον της μόνον τριακόσια φλοιρία ελαβεν εις άμοιβήν. 'Εάν ήξενρεν ό 

ρηθεις Ταρκβίνιος τι περιέχεται εις εκείνας τάς βίβλονς, τά όποια από 

άλλα βιβλία καταλαμβάνοντας τα, ελυπήθη σφοδρώς, όμοϋ με τους ρω-

μάνονς, και τά έπλήροίσε σχεδόν με τήν μετάνοιαν, ημάς δε εστέρησε πολ

λής ωφελείας, και εύκολότητος. Και γαρ εις εκείνας τάς βίβλονς ήταν 

γεγραμμένοι οι χρησμοί νπο τών εθνηκών εκείνων, όπου περιεΐχον τήν 

γενησομένην ενσάρκον οικονομίαν του νιον τον θεον, και τής καταλύσεως 

τής πολιτείας τών ρωμααον. "Η Σιβύλλη εκείνη δια πνεύματος άγιου έ

γραψε καταλεπτώς, και κατά τάξιν, και εντελώίς, τής οποίας τά βιβλία 

ύστερον εκρατονντο μετά μεγάλης τιμής είς το ταμεΐον τής Ρώμης. Και 

αληθινά δχι μόνον με μεγάλα παραδείγματα ήτον λαμπροί και ένδοξοι οι 

άνθροίποι τοϋ καιρού εκείνου οι σοφοί, αλλά και οι γνναϊκες, και μετά ταυ-
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τα πολλά κοράσια, έ')/ρ(ψα)' τα έργα και ποιήματα των προγόνων αυτών, 

απερ έδειξαν εις τον καιρόν της μάχης, και ειρήνης μετά μεγάλης ευρυθ

μίας. Ταύτη το'ινυν ή αθάνατος τοϋ 'Ηρακλέους φήμη, τοϋ Άχιλλέως, 

τοϋ Κύρου, τοϋ Φιλίππου, τοϋ 'Αλεξάνδρου, τοϋ Θεμιστοκλέους, τοϋ 

Λεώνιδος, τοϋ Άλκιβιάδους, τοϋ Έπαμινόντος, των Σιπιόνων, τοϋ Άνή-

βα, τοϋ Μάριου, τοϋ Σύλλα, τοϋ μεγάλου (μ)Ποπηΐου, τοϋ 'Ιουλίου Καί

σαρος. Γραγεΐσα εις μεγάλους κώδικας τών ανδραγαθημάτων αυτών, ε

ρέθισε και άλλους πολλούς προς επιχείρησιν μεγάλων κατορθωμάτων, 

άνδρας άξιαγάστους, ων τα προτερήματα ή παλαιότης τοϋ χρόνου δεν 

θέλει τα εξαλείχρει εκ βίβλου ζωής, διότι εκείνοι οι παλαιοί, εάν ήθελαν 

διστάξη ε'ις το να γράψωσι την ζωήν τους, δεν ήθελαν άφήση τήν μνήμην 

τους εις τους μέλλοντας αιώνας, και δεν ήθελαν ρίψη τήν ζωήν τους εις 

τόσους κινδύνους, και φροντίδας και στενοχώριας, εάν δεν ήτο βεβαιωμέ

νοι ότι μετά τόσους κόπους όπου έβαλαν, και πόνους άξιους επαίνου, και 

άνδραγαθίας, ήθελαν λάβη τον επαινον τοϋ παντός δια τα έργα τους και 

τον καρπόν τών κόπων αυτών από τον κάλαμον τών ιστορικών εις αιώνας, 

καθώς και δεν επλανήθησαν εις τον λογισμόν τους. Εις τάς ιστορίας της 

Ούγγρίας μνημονεύεται μετά μεγάλης δόξης ό Ματιάς Χουνιάδ ρήγας της 

ούγγρίας, όστις λέγεται πώς είχε ταύτην τήν συνήθειαν εις τάς τράπεζας 

όπου έκαμνε μετά τον πόλεμον, ήκουε δηλαδή τά λόγια τών σοφών ανδρών 

όπου είχε κοντά του και τό πλείστον συνομιλούσε μετ εκείνους όπου εϊχα-

σιν εϊδησιν ιστορίας περί τών άνδραγαθιών τών βασιλέων και άλλων αν

δρών εκλεκτών και αξιέπαινων, ή επρόσταζε τους ψαλτούς νά ψάλλωσιν εϊς 

ώδάς τά ανδραγαθήματα τών άξιαγάστων ανδρών όπου έκαμαν κατά τών 

Τούρκων, δια στίχων γεγραμμένα εις τήν γλώσσαν τήν Ιδίαν, ήόποΐα συνή

θεια και εις τήν Ίτάλιαν, και εις τους Τούρκους, και Σέρβους και άλλα γέ

νη, και εις τήν Μολδοβίαν βλέπομεν πώς εις τάς αυθεντικός τράπεζας συνη-

θίζουσινάτραγωδώσινοιπαίζοντεςτάς τραγωδίας τών παρελθόντων αύθέν-

των, με επαινον τών καλών, και όνειδος τών κακών, και πονηρών. Αυτήν 

τήν συνήθειαν είχε και ό Άχιλλεύς, όστις καθεζόμένος υπό της σκηνής σχο-

λάζων, ετραγωδοϋσε παίζοντας τήν κιθάραν τάς άνδραγαθίας και τά αθλα 

τών ηρώων. 'Επειδή λοιπόν έδειξα τον επαινον και τον καρπόν της ιστο

ρίας, ελογίασα φίλτατε άναγνώστα ότι και εδώ εις τον τόπον μου περισ-

σότερον όφελος θέλει φέρει ή ιστορία τοϋ τόπου μας, φανερώνωντας τήν 

κατοίκησιν τοϋ αύτοϋ υπό τίνος γέγονε, και πότε ήλθεν ό Τραϊανός βασι

λεύς Ρωμαίων εδώ, κάί δι ην α'ιτίαν τήν εκατοίκησεν. 'Ωσαύτως θέ-

λομεν δείξει προ τοϋ νά ελθη ό Τραϊανός εις τοϋτα τά μέρη τίνες εκατοι-

κοϋσαν ε'ις τοϋτον τον τόπον, και πώς ελέγοντο, και πόθεν ήλθον, με τό 
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οποίον Θέλομεν δείξει καί το γένος ετέρων λαών, αρχήν ποιούμενοι μετά 

τον κατακλνσμόν, και θέλομεν δείξει και τι στέμμα εΐχεν ο τόπος μας 

πριν να ελθη ο Τραϊανός (ήγουν σημεϊον), αν καλά καί βραχύτερον τον 

δέοντος θέλομεν γράψει, ότι δεν είναι χωρίς μεγάλων κόπων το να σύνα

ξη τινάς τόσων χρόνων Ιστορίαν, όπου επε'οασαΐ' διακόσιοι καί τριακόσιοι 

χρόνοι νπερ τους χίλιους, καί εις αυτόν τον καιρόν τινάς δεν εφανέρωσε 

ρητώς την ποσότητα, πάρεξ κάποιος Μισαήλ καλόγηρος, καί άλλος Συ

μεών εγραψεν ουκ ορθώς, εϊς τών οποίων τα ψεύματα εγλύστρησε καί ό 

μακαρίτης Γρηγόριος Ούρέκες βόρνικος μέγας. Μετά ταϋτα δε ό πατήρ 

ημών Μυρών Κωνσταντίνος λογοθέτης με μεγάλον κόπον και εις καμπό

σους χρόνους άρχισε να γράψη τήν κατοίκησιν του τόπου μας παρά του 

Τραϊανού, άμή βραχύτερον της εδικής μας Ιστορίας, διότι ο καιρός δεν 

τον άφησε να γράψη πλατύτερον. "Ομως απ' αυτόν εχομεν τήν αρχήν παρ-

μένην, καί αυτός σπλαγχνισθείς δεν εφανέρωσε τα ι^εήαατα τοϋ Μισαήλ 

καλογήρου, και Συμεών, και αφ' ου δείξομεν τήν κατοίκησιν τοϋ τόπον 

μας, καθώς εϊπομεν ανωτέρου, θέλομεν δείξει μετ έπειτα πόσον καιρόν 

εζησεν ή κατοίκησις εκείνη τοϋ Τραϊανού, και μεθ' έπειτα τις τήν ερή

μωσε, και εις τι καιρόν, καί εάν έζησε κανένα άλλο γένος εις τούτους τονς 

τόπονς μετά τήν έρήμωσιν, έπειτα θέλομεν γράψει καί τήν κατοίκησιν τοϋ 

τόπον μας με τον Δράγος βόδα εις τι καιρόν συνέβη, προσθέτωντας και 

τήν ιστορίαν τοϋ Ονρέκε βόρνικον όπου εγραψεν εως τήν αύθεντίαν τοϋ 

Άρών βόδα, καί θέλομεν γράψει εϊς πλάτος καί τα τών γειτόνων, καί τι 

έποιήθησαν εις τους τόπους εκείνων, και από τον Άρών βόδα, όθεν άρχι

σε να γράφη ό Μυρών λογοθέτης εως ον θέλει ό θεός να έκτείνη τήν ζωήν 

μας. Άμή το να γράψω τήν ιστορίαν, όπου έγραψαν τίνες άρχοντες της 

τζάρας, άλλο δεν είναι παρά να τονς γίνη ατιμία εις τον μέλλοντα χρόνον 

εάν τονς αναφέρω, ότι δια να γράψη τινάς τάς ιστορίας τελείως, και κατά 

πλάτος χρειάζεται καί μάθησις, καί γνώσις τών άλλων τόπων, ήνπερ δεν 

έχω, καί ετζι εις καμπόσους χρόνους ου χωρίς κόπου μεγάλου εσνναξα ό-

λας καί από δλας έκαμα ένα τοϋτον τόμον της ιστορίας, καί να μήν λογιά-

ση τινάς πώς είναι ολίγον πράγμα το νά γράψη τινάς καί νά άφήνη εις τήν 

άϊδιότητα ιστορίαν περιέχουσαν τά έργα τών αύθέντίον καί εάν ανάγνω

σης τήν ιστορίαν τών άλλων, καί στοχαζόμενος καί τοϋτον τον ένα τόμον, 

εις τον οποίον περιέχονται δλαις, θέλεις γνωρίσει τον κόπον μου κατά πλά

τος, καί θέλεις ίδή ως εν έσόπτρω καί τά πράγματα τών γειτόνων. Δέξαι 

λοιπόν, αγαπητέ μου άναγνώστα, τοϋτον τον κόπον μου, όπου σοι προσ

φέρω εκ καρδίας καί αγαθής προαιρέσεως, καί παρακαλώ τον θεον νά σοι 

χαρίση καλόν λογισμόν εις το νά τήν ανάγνωσης μετά καλής καρδίας θεω-
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ρώντας την ζωήν των παρελθόντων ανθέντων, και μνημονενωντας τον 

κόπον μας. "Ερρωσο 

δ ενχέτης σου Νικόλαος Κωστήν λογοθέτης 

μέγας 

Άθ. Ε. Καραθανάσης 

Προσθήκη στη σημείωση 38 : Πβ. και την άπο το Φεβρουαρίου 1713 επι
στολή τοϋ Νικολάου Μαυροκορδάτου, ηγεμόνα της Μολδαβίας, προς το δάσκαλο 
του 'Ιάκωβο Μάνο, πού αναφέρεται στις ποικίλες περιπέτειες του Κάρολου, Do
cumente privitoare la Istoria Românilor. Documente grecesti, εκδ. Ν. Jorga, 
τ. XIV/1, Βουκουρέστι 1915, σ. 496-505. 
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