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ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΕΙΧΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 

Μια άγνωστη μαρτυρία 

Νέα στοιχεία, πού αφορούν τους αδελφούς Ίωαννίκιο και Σωφρό

νιο Λειχούδη1, αποκαλύπτονται σε ανέκδοτη επιστολή ενός συγχρόνου 

τους μικρασιάτη πραματευτή, πού ήταν συνάμα και επίτροπος της 

Μονής του Σινά, του Χατζηκυριάκη Βουρλιώτη του Σιναΐτη. Τα στοι

χεία αυτά, πού συμπληρώνουν τίς γνώσεις μας για τους δύο διδασκά

λους, παρουσιάζουν το πρόσθετο ενδιαφέρον οτι πλουτίζουν τίς αρκετά 

πενιχρές σχετικές ελληνικές πηγές. 

Το όνομα του επιστολογράφου, του Χατζηκυριάκη άπο τα Βούρλα 

τής Μικράς 'Ασίας, δέν είναι άγνωστο. 'Αναφέρεται στις αφιερωτικές 

επιγραφές πού συνοδεύουν μια εικόνα τής 'Αγίας Αικατερίνης2 και δυο 

ξυλογραφίες του "Ορους Σινά 3 πού φιλοτεχνήθηκαν στή Λεόπολη, με 

φροντίδα και δαπάνη του, το 1688 και το 1693, για να σταλούν στο 

Σινά. Αυτές είναι δημοσιευμένες. Υπάρχει δμως, ακόμη, Ινα σημαν

τικό ανέκδοτο υλικό, πού τον άφορα. Στα αρχεία τής Μονής του Σινά 

σώζονται μερικές ξυλογραφίες πού τύπωσε πάλι στή Αεόπολη, καθώς 

και ή αλληλογραφία του, τριάντα τρεις επιστολές πού καλύπτουν τήν 

εικοσαετία 1689 - 1709. Ή επιστολή τής οποίας δημοσιεύονται εδώ τα 

αποσπάσματα πού αναφέρονται στους Αειχοΰδες, ανήκει σ'αύτή τή σειρά4. 

1. ΣΤΟ πρόσφατο δημοσίευμα τοΰ Β', σ. 449). "Εχει άναδημοσιευθεί άπο 
Κ.Κ. Παπουλίδη, Οι 'Αδελφοί Δει- τους R. Byron - Τ. Rice, The birth 
χοϋδες, π. «Γρηγόριος Παλαμάς» 53» of Western Painting, Λονδίνο 1930, 
1970, 330 - 340, σημειώνεται και ή πιν. 91 και άπο τον Μ. Χατζηδάκη, 
προγενέστερη βιβλιογραφία. Δέν μπό- Μια εικόνα, ο.π., σ. 359. Ή δεύτερη 
ρεσα να συμβουλευθώ τα δύο ρωσικά φέρει χρονολογία 1693/1694 (βλ. Ε. 
δημοσιεύματα τοΰ Smentsovskij για Legrand, ό'.π., Γ' σ. 26 - 27). "Εχει 
τους Λειχοΰδες (Πετρούπολη 1899). άναδημοσιευθεί άπο τον Μ. Η. L. Ra-

2. Μ. Χατζηδάκης, Μια εικόνα ά- bino, Le monastère de Sainte Ca-
φιερωμένη στο Σινά, (('Αφιέρωμα ε'ις therine du mont Sinai, Κάιρο 1938, 
Κ. 'Λμαντον», Άθ. 1940, σ. 350-364. πιν. V, VI. 

3. Ή μία χαράχτηκε (δπως και ή 4. Σώζεται στο αρχείο της Μονής 
εικόνα) το 1688 (βλ. É. Legrand, Bi- του Σινά: φάκελλος 1π, 17ος, 18ος, 
bliographie Hellénique du 17ème s., 1646-1768, άρ. 45. 
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'Απευθύνεται, στον αρχιεπίσκοπο του Σίνα 'Αθανάσιο τον Βεροιαΐο5 

και έχει συνταχθεί στο σιναϊτικό μετόχι της Παναγίας της Παυσο-

λύπης στη Χίο6, δπου ο Χατζηκυριάκης είχε αποσυρθεί άπα το 1707. 

*Η επιστολή είναι γραμμένη τον 'Οκτώβριο του 1709, αναφέρεται 

όμως σε περιστατικά πού συνέβησαν το 1684 καί στα χρόνια πού ακο

λούθησαν7. 

Ό Χατζηκυριάκης βρισκόταν στη Πολωνία την εποχή πού οι Λει-

χοΰδες έκαναν το ταξίδι άπο τήν Κωνσταντινούπολη στή Μόσχα όπου 

θα διευθύνουν και θα διδάξουν στή νεοσύστατη έλληνο - λατινο - σλαυική 

'Ακαδημία. "Οπως είναι γνωστό, οι δυο διδάσκαλοι είχαν ξεκινήσει 

άπο τήν Κωνσταντινούπολη, μέ συστατικό γράμμα του Δοσιθέου 'Ιερο

σολύμων καί του ΙΙαρθενίου 'Αλεξανδρείας8, τον 'Ιούλιο του 1683. 

"Εμειναν εννέα μήνες στή Βλαχία καί άλλους τρεις στην Τρανσυλβανία. 

"Οταν έφτασαν στην Πολωνία, τον Αύγουστο του 1684, παρουσιάστηκαν 

στον βασιλέα 'Ιωάννη Σομπιέτσκι πού στην αρχή τους καλοδέχτηκε, 

έπειτα όμως αρνήθηκε να τους αφήσει να συνεχίσουν τα ταξίδι τους, 

γιατί τον επηρέασαν οι 'Ιησουίτες πού ήθελαν, μέ κάθε τρόπο, να μα

ταιώσουν τήν 'ίδρυση της 'Ακαδημίας στή Μόσχα. Οι Λειχοΰδες υπο

χρεώθηκαν να συνοδεύσουν τον βασιληά στην εκστρατεία εναντίον των 

Τατάρων. Μετά τή μάχη του Χοτίν, τον 'Οκτώβριο 1684, τους δόθηκε 

ή άδεια να μεταβούν στή Αεόπολη. Έκεΐ έμειναν υπό περιορισμό ως 

τον 'Ιανουάριο του επόμενου χρόνου. Ό Ά λ . Λάσκαρης, βιογράφος 

των Λειχουδών, σημειώνει δτι τότε «λαβόντες μετά πολλών δυσκολιών 

τα διαβατήρια αυτών, άνεχώρησαν κρυφίως εκ Πολωνίας»9 ένώ κατά 

τον Χρ. Παπαδόπουλο «μυστικώς έδραπέτευσαν»10. 

Στο σημείο αυτό, οι πληροφορίες πού δίνει ό Χατζηκυριάκης 

παρουσιάζουν κάπως διαφορετικά τα γεγονότα, καί ή μαρτυρία του 

5. Ό 'Αθανάσιος ήταν άρχιεπίσκο- δόπουλο Κεραμέα, Ίεροσο?.νμιτική Βι-
πος του Σινά στα χρόνια 1708-1720. βλιοθηκη Δ' 1899, 167 - 170. 

6. Για το μετόχι αυτό βλ. Κ. "Α- 9. Άλ. Λάσκαρις, Ιστορική απο-
μαντος, Σιναϊτικά Μνημεία 'Ανέκδοτα, φις περί της εν Μόσχα Ελληνικής 
π. «Ελληνικά» Α' 1928, σ. 33 - 36. Ακαδημίας κατά τον ΙΖ- IH' αιώνα, 

7. Ό Χατζηκυριάκης θέλοντας να ήτοι περί τών αδελφών Λειχονδών, 
ενημερώσει τον Αθανάσιο για τή δρά- Ίωαννικίον καί Σωφρονίου, «Έλλη-
ση του τήν εποχή πού εργαζόταν σαν νικάς Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταν 
πραματευτής στην Πολωνία (1674- τινουπόλεως», Β' 186Ί, σ. 28. 
1700) του γράφει τις αναμνήσεις του 10. Χρ. Παπαδόπουλος, Οι Πα-
χάρι ήστορία όπως σημειώνει ό ΐδιος τριάρχαι 'Ιεροσολύμων ώς πνευματικοί 
πάνω στο γράμμα. χειραγωγοί της Ρωσσίας κατά τον ΙΖ' 

8. Δημοσιεύεται άπο τον Α. Παπα- αιώνα, «Νέα Σιών», Ε'1907, σ. 6. 
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θα πρέπει να θεωρηθεί αξιόπιστη γιατί είχε παρακολουθήσει προσωπικά 

την υπόθεση και είχε λάβει ό 'ίδιος ενεργό μέρος στα δσα συνέβησαν. Ό 

Χατζηκυριάκης δεν αναφέρει το όνομα τών Λειχουδών: μίλα για «διο δα-

σκαλι, απο την κεφαλή νια αυταδελφι»* όμως τα στοιχεία πού δίνει καθι

στούν την ταύτιση βέβαιη. Γράφει, λοιπόν, ότι ένώ βρισκόταν για δουλειά 

στο Danzig έμαθε δτι ό Σομπιέσκι κρατούσε δυο έλληνες δασκάλους 

στη Λεόπολη. Γύρισε αμέσως στη Λεόπολη, γνώρισε τους δασκάλους, 

έμαθε την Ιστορία τους, συνάντησε τον βασιληά με τον όποιο είχε στενή 

φιλία, και κατόρθωσε να τον πείσει να τους ελευθερώσει. Στο γράμμα 

του προς τον Αθανάσιο, ό Χατζηκυριάκης απαριθμεί τα επιχειρήματα 

πού χρησιμοποίησε για να επιτύχει αυτή τή μεταστροφή και κατόπιν 

περιγράφει μέ μεγάλη ζωντάνια τήν εξέλιξη της ιστορίας. Πώς δη

λαδή έστειλε ό βασιληάς χρυσό αμάξι για να φέρει τους Λειχοΰδες στο 

παλάτι, όπου τους παρέθεσε επίσημο γεύμα, και πώς τήν άλλη μέρα, 

μέ όλες τις τιμές, τους έστειλε στο Κίεβο, άπ' οπού ό έκεΐ χατμάνος 

τους προώθησε στή Μοσχοβία. 

Οί πληροφορίες αυτές δεν συμβιβάζονται μέ «μυστική δραπέ

τευση» ή «κρυφή άναχο')ρηση». Και αν ακόμη υποθέσουμε πώς ό Σο

μπιέσκι ήθελε να τους απελευθερώσει χωρίς να το μάθουν οί 'Ιησουίτες, 

μια τέτοια τιμητική υποδοχή καί κατευόδοση ήταν αδύνατο να μείνει 

κρυφή στή Λεόπολη, οπού οί πανίσχυροι τότε 'Ιησουίτες διέθεταν τέλειο 

δίκτυο κατασκοπείας. 

Τα περισσότερα άπο οσα άλλα αναφέρει για τους Λειχοΰδες ο 

Χατζηκυριάκης, στή συνέχεια της επιστολής του, μας είναι περίπου 

γνο^στά: δτι έγιναν πλούσιοι μέ τήν κληρονομιά του Μελέτιου11 και 

έχτισαν σχολείο «όσαν της Πάντοβας» δπου σύχναζαν τα παιδιά τών 

βασιλέων καί τών αρχόντων, καί δτι αργότερα τα έχασαν δλα καί τους 

έστειλαν εξορία. 

Ό Χατζηκυριάκης μας πληροφορεί δτι διατήρησε τήν επαφή του 

με τους Λειχούδες. Ά π ο τή Μοσχοβία οί δύο αδελφοί του χάρισαν 

μια επένδυση για ευαγγέλιο άπο σμάλτο καί ασήμι, του έστειλαν γου-

11. Ό έλληνας ιεροδιάκονος .Με- λή της Μόσχας, κι όπως ξέρουμε ό 
λέτιος Δομέστικος είχε ζήσει πολλά Δοσίθεος έστειλε τους Λειχοϋδες. " 0 -
χρόνια στή Μόσχα, δπου απέκτησε σε- ταν έφτασαν οί Αειχοΰδες στή Μόσχα, 
βαστή περιουσία. Αυτός είχε γράψει ό Μελέτιος τους διέθεσε 2.000 άρ-
στο Δοσίθεο 'Ιεροσολύμων, το 1683, γυρά ρούβλια για να κτίσουν τήν 
διαβιβάζοντας παράκληση τοϋ Πατρι- 'Ακαδημία (βλ. Άλ. Λάσκαρις, δ.π., 
άρχη Μόσχας 'Ιωακείμ, να στείλει σ. 28). Αίγο αργότερα πέθανε καί 
δασκάλους κατάλληλους για τή Σχο- τους άφισε τήν περιουσία του. Βλ. 
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ναρικα για να ξεπληρώσουν ένα χρέος τους και του πρότειναν, το 1686, 

νά έρθει στη Μόσχα κοντά τους. ' Ηταν έτοιμος ν' αποδεχτεί την πρό

ταση τους όταν κατέφθασε στη Λεόπολη ό σιναΐτης αρχιμανδρίτης 

Κύριλλος πού πήγαινε κι' αυτός στη Μόσχα για να προωθήσει το θέμα 

της προστασίας του Σινά άπο το «χριστιανικώτατον και όρθοδοξώτατον 

κράτος τών Ρώσων» 1 2 . 

Ό Κύριλλος συνάντησε στη Λεόπολη δυσκολίες ανάλογες μ' εκεί

νες πού είχαν συναντήσει πριν άπ' αυτόν οι Λειχοΰδες· οι 'Ιησουίτες 

τον κατάγγειλαν στον Σομπιέσκι πώς ήταν πράκτορας τών Τούρκων 

και εκείνος δεν τον άφινε να συνεχίσει το ταξίδι του. Ή επέμβαση του 

Χατζηκυριάκη στάθηκε κι' αύτη τη φορά αποτελεσματική και ό Κύ

ριλλος μπόρεσε να φτάσει στη Μοσχοβία. 

Έ κ ε ΐ ό Κύριλλος θέλησε να διεκδικήσει για λογαριασμό του Σινά 

την περιουσία του Μελέτιου Δομέστικου την οποία είχαν κληρονομήσει 

οι Λειχοϋδες. Κατά τον Κύριλλο, άφοϋ ό Μελέτιος ήταν σιναΐτης ή 

περιουσία του έπρεπε να περιέλθει στή Μονή του Σινά. Ό Χατζηκυ

ριάκη ς βρίσκεται ανακατεμένος και σ' αύτη τήν υπόθεση" ό Κύριλλος 

για ν' αποδείξει τους ισχυρισμούς του ζήτησε άπο τον Βουρλιώτη να 

του στείλει τά γράμματα του Μελέτιου πού κρατούσε καί στα όποια 

ό τελευταίος αυτός υπογράφει: Μελέτιος σιναΐτης. Ό Χατζηκυριάκης 

ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κυρίλλου καί επειδή το γράμμα στο 

όποιο ό Μελέτιος υπογράφει ως σιναΐτης ήταν εμπιστευτικό, ό Χατζη

κυριάκης έκοψε καί του έστειλε μόνο τήν υπογραφή. 

Ά π ο το γράμμα του Χατζηκυριάκη μαθαίνουμε πώς οι Λειχοΰδες 

αντέδρασαν έντονα καί Οτι τελικά ό Κύριλλος δεν επέτυχε το σκοπό 

του. Ό Χατζηκυριάκης σχολιάζει τή διαμάχη αυτή χωρίς να δικαιώνει 

Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ό'.π.σ. 7. 
12. «. . .τω 1687, μετέβη ε'ις Μό-

σχαν ό αρχιμανδρίτης του "Ορους 
Σίνα Κύριλλος, κομίζων γράμματα 
τοϋ νέου 'Αρχιεπισκόπου Ίωαννι-
κίου καί 72 σιναϊτών, εν οΐς έπανα-
λαμβάνετο ή αίτησις προς το ' χ? 1 -

στιανικώτατον καί ένδοξώτατον κρά
τος τών ρώσων περί της υπό τήν προ-
στασίαν αυτών προσλήψεως τοϋ "Ο
ρους Σινά'». Βλ. Χρ. Παπαδόπουλος, 
01 Πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων..., «Νέα 
Σιών» Δ' 1906, σ. 495. Οι Ρώσοι 

αγνόησαν, κι αύτη νή φορά, τήν προσ
φορά τών Σιναϊτών. "Εστειλαν δμως 
μέ τον Κύριλλο αφιέρωμα στή Μονή 
μια επάργυρη σαρκοφάγο πού βρί
σκεται ώς σήμερα στο ιερό της 'Αγίας 
Αικατερίνης καί φέρει τήν ακόλουθη 
επιγραφή: «άρχιερατεύοντος Σινά ορός 
Κυρίου Ίωαννικίου Λασκάρεος εϊφε-
ρεν το παρόν σεντούκι της αγίας άπο 
τήν Μοσχοβίαν ό αρχιμανδρίτης Κύ
ριλλος ό Κύπριος Σινα'ίτης 1691». Βλ. 
Κ. "Αμαντος, Σιναϊτικά Μνημεία 'Α
νέκδοτα, δ.π., σ. 64. 
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κανέναν άπο τους δυό. Φαίνεται πάντως δτΐ εκείνη τήν εποχή σταμάτησαν 

οι σχέσεις του με τους Λείχοΰδες. 'Ωστόσο εξακολουθεί να πληροφο

ρείται γι' αυτούς. 

Μνημονεύει τήν απόπειρα τους να φύγουν κρυφά άπο τή Ρωσία, 

τήν εξορία τους (πού υπαινίσσεται δταν γράφει «έπάγησαν κακώς 

κακού») και τή μετάβαση τους στο Νόβγκοροντ οπού, καθώς γνωρίζουμε, 

είχαν προσκληθεί άπο τον μητροπολίτη Ί ώ β γ ι ά ν α διδάξουν στην έκεΐ 

Ελληνική 'Ακαδημία. 

Το κείμενο πού ακολουθεί, όπως σημεΐίυθηκε ήδη, ανήκει σ' επι

στολή του Χατζηκυριάκη προς τον αρχιεπίσκοπο του Σίνα 'Αθανάσιο 

γραμμένη τον 'Οκτώβριο του 1709. Δημοσιεύονται εδώ μόνο τα τμή

ματα πού αφορούν τους αδελφούς Λειχοΰδες13. 

Ό Χατζηκυριάκης αγνοεί τους ορθογραφικούς κανόνες, γράφει 

φωνητικά, συχνά ενώνει τή μια λέξη με τήν επόμενη, δεν χρησιμοποιεί 

τόνους, πνεύματα και κεφαλαία και βάζει τελείες ανάμεσα στις περισ

σότερες λέξεις. 

Στο κείμενο πού δημοσιεύεται διατηρήθηκε ή γραφή του πρωτο

τύπου. Για τήν ευκολία τοΰ αναγνώστη δημοσιεύεται και μεταγραφή 

του, σύμφωνη με τή σημερινή ορθογραφία. 

f Ελιπα.ηστινταντζικα.ακουσα.πος ήλθαν.στ ινλεχια.διο διδασκαλι. 

κετους εκρατισεν.ο ριγας-αφισα.ατελιοτες.δουλιες.κε ήλθα.χάριν κηβερ-

νισεος.ηχεν παγι.ο ρίγας.στο σεφερι. προς τον μποντζι. στους ταταρονς. 

τους επιρεν ανταμα.τονς έκλεψαν τα ρονχατον.εκακοπαθησαν.απο ολα.τα 

ανανγγεα.καθος.εμολογονσαν. Ηπασιμου.κεολι τιν ηστορια.πος η βασιλις 

κε πατριαρχις. μοσχοβιας. εζιτισαν απο τιν μεγαλιν. εκλισια. να τους 

στιλουν.διδάσκαλους.ετζι εμις.ημεστεν.απο τιν κεφαλονια.αυταδελφι.εγο 

ο τρανιτερος.ηχα πρεσβιτερα.κεεχο.κε τιν σιμερο διο πεδια.οπον σπου

δάζουν.στιν βενετια.τορα.εδο μας εκρατισαν.ακόμη.έβαλαν καθος βλέπις. 

κε μας φιλαγουν.να μιν πος.κεγραχρο μεν.πουθενά σοσον ελεησον - ετζι. 

επιγα.εμαθα.τα γενομενα.πος ηπαν.η γεζουητι.του.ριγα.πος.ημοσχοβι. 

στα πάντα.μας περνουν.στες δυναμες.ομος. μετονα ηνε.αμαθις.τους πεζο-

με.οςθεμεν.τορα μας γραφουν.απο τιν μπολι.πος τουτι.ηνε πολα σοψι.στα 

λατινα.κεστα ελινικα.κε θέλουν.ανιξουν.τα ματια.τον μοσχοβον.ετζι εβρι-

κα.κερο.μοναξα.κεεσιντιχα τον ριγα.τον σουμπετζικι.οτι [μου] ηχεν. 

13. 'Ελπίζω να δημοσιεύσω σύν
τομα το σύνολο της αλληλογραφίας τοΰ 
Χατζηκυριάκη συνοδευμένο άπο τα χα

ρακτικά έ'ργα πού οφείλονται στη δρα
στηριότητα του. 
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πολι.αγαπι.στουλογου .λεγοριγαμον .διατι κρατι.η γαλινοτι αον.αυτουνους. 

τους καλογερους.κε ηνε ατιμία στονλογουμον.απο όλον τον κοσμο.πος 

δεν φτανι.η διναμις μον.να τους.ξορθοσο.έχοντας παρισια.κεθαρος.τηςγα-

λινοτισου.ί εδοσεν.η χάρις τον θεου.κεετιχεν.ορα ενλογιμενι.λεγι.ξερις. 

χατ ζ ι.αυτό.οπού επιχιρισθικα να καμο.λεγο.καλα το ξερο.λεγι να μιν. 

πος.κεεπιραν.μιροδια.η εξαγαρ.κε επροσταξαν.τον ηκονμενικο.κε στελ-

νονν.τονς παροντας.να ενποδισουν.τιν δονλια.λεγο.οχη γαλινοτατε.με το 

κεφαλιμου πιανομε f αποκερονς.ελεγεν.οσουμπετζικη.οτιπος.ολα τα εθνι 

εμπορονσα.με τεχνι.κε σοψια.να τα μετακινισο.ηδε τους.μοσχοβους. τα. 

δυνατά.βονβαλια.δεν μπορο.να τα μετασαλευσο. Ηγουν.νακαμι.τ ελιά α/α-

πι.ένεκεν.στους.εξαγαρ.[. . . ] 

εφοτισεν.κεεμενα.το αγιον πνεύμα.κελεγο.γαλινοτατε.ετοντι ηανθρο-

τιι δενινε.τις τονρκιας.ηνεαποτινκεφαλονια.τοπος.τουβενετζανου.κε ηνε 

σοφι.κε μεγαλι.ανθροπ ι.οπού ε μπορούν, ακόμα κενά σιντιχουν.τους ηδιονς 

βασιλις.κετονπατριαρχι.κε ναπαρακινισονν.σαυτιν.τινιποθεσι. f ευλογιτος. 

ο θεός ήταν νιχτα.εκινι.ηχαν.πλαγιασι.αδιπνιτι.λιπιμενι.κε τρογιρου τον. 

στρατιοτες.κετους ψιλαγονν.κεοριγας γλιγορι.γλιγορις.κε πιγενουν.κε 

τους φέρνουν. μεχρισο.αμαξι.κεοσοναε?Μουν.εστροθιν.ητραπεζα.προτι.να 

ελθι ηριγισα.εσικοσαν τα ριγοπουλα.εστιλεν.να ελθονν.ημεγαλιτερι. 

άρχοντες.εσικοσαν.γεματα.στινια τον βασιλεον.στινια.του πριντζιπα.βενε-

τιας.τι επαβριο ρούχα ψορεσες.αμαξα.ανθροπονς.εοςστοκιοβο.εστιλεν.ο-

χατμανος.τουσεπιρενι τουσεστιλεν στιν μοσχοβια.τους εχαρισαν.σαμουρ-

για.μουταστιλαν.οτι μου.ηχαν παρανγγιλι.να στιλο.στινβενετια.άσπρα.δια 

τα πεδια.οπου εσπονδαζαν.ταστελνο.στονγερο.μνιμονα.επουλουσα τα σα-

μουργια κεταπερνα. Ο μελετιος.ο μεγάλο ς.που χεν σικοσι.τους πατριαρ-

χους.κε ήταν κε στου σινα.το ορος.κε πιρεν.τον κυρ ανανια.ηχαμεν.μεγά

λες, αγαπες.αποκτισεν.βίος.μου γραφουν.η διδασκαλι.προσταξεμας.τη 

καλοσινι.να σου καμομεν. λεγο.αλο δεν θελο.μονού να παρακινισετε.τον 

κιρ μελετιο.να ελθι να πιγ εν ο μεν.στ ου σινα.επιδι.κε εχι εκι τιν μετανια 

του.μεαποκρινουντεν.πος.δενεπιτιχαμεν.να σε δουλευσομεν.ετούτος εχι. 

προφασες πολες.λεγι μιπος κεπαγο.κε έχοντας.ovo μα.ν α μιν.ζιμιοσο.το 

μοναστιρι.κεταεξις.ομος πρόσταξε μας αλο τιποτις.λεγοαυτουκαμουν 

εβαγγελισταδες.με πετράδια.με σμάλτο.κοντολογίς.τ α έκαμαν.μου τα-

στιλαν.[ . . . ] 

f αποθανεν.ομελετιος.χορις διάτα.εβγικεν.ονομα.πος ηπεν τους δι

δάσκαλους.οτι σας φοτισι ο θεος.εκινο κάμετε.δια τιν ψιχι μου. ηπεν 

κε ο πατριάρχις.κάμετε οτι σας φοτισι ο θεός.έκαμαν.ενα σκόλιο, 

οσαν.τις παντοβας.γραφουνστουλογου μου.ανελθις στιν μοσχοβια.σου-
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ταζομεν πος θελι.εχιδιαφοροτομοναστιρι σας.χιλια γροσα πλεον.ετιμα-

στικα να παγο.ηδου κε ηλθεν.ο αρχιμανδριτις.παπακηριλος στολιοβι. 

ενετι -1^86- τονοεμβρι. [...] 

f ασ ελθομεν.στο προκημενο.εδιξα.τιν γραφι.τον Οώασκαλον.τον 

αγιον αρχιμανδρίτη.κε λεγο.ηδου οπού ετιμαζουμουν.να παγο.τορα επιδι. 

κε εκοπιασες.τι καμιχρια.να πάγο εγο.γραφο τους διδασκαλονς.εκινο. 

οπού εχονν.να κάμουν ηστονλογον :νατο καμουν.στι πανοσιοτιτασου. 

ομος σεπαρακαλο.να τρεχις.κατα τες.γνομεςτον.εκινι εχοντας.τορα τοσι 

εξουσια.βασιλικη διδασκαλι.ολα τααρχοντοπονλα.στο σκολιο.ολι η άρ

χοντες.εδική τον.έχοντας.κετο βιος.τον μελετιου.ης χιρας τον.οντες.κε κε-

φαλονιτες.καμι χρια.τοταπινο.ανθελις.να καμις δονλια.αυτα κε αλα.τον 

επαραγγελνα.ετζι.εκαθισα.κεεγραψα.οτι μου φοτισεν.ο θεός. [. . .] 

επιγεν.ο άγιος αρχιμανδριτις.στιν μοσχοβια εδοσεν τα /ρα/^ατα. 

επιαστιν.αλιςλογις.με ζόρι.μου γραφι.να μου στιλις τες γραφες.οπου 

μουδιξες.του μελετιου.οπουγραφεν.αποκατον.μελέτιος σιναητις.εγο κετες 

γραψες.δεν ιταν βολετο.να τες στιλο.διατι.ηχαν αλες ηποθεσες. [. . .] 

έκοψα απο κατου.το ονομα.κετοστιλα.τιποτις δενεκατορθοσεν Εγρα-

ψασιμου.η διδασκαλι.αριταριματα.κεπος.εΟαρουσεν.ο αρχιμανδριτις πος. 

με τα μεγάλα τον δονδια.να μας φοβερισι.ομος ας εχι.τιναμαρτια. [. . . ] 

ετζι κοντολογις.εγιρισεν.ο αρχιμανδριτις.ηπεν.δια τους διδαακαλους.οτι 

ηπεν.έγραψαν εκψι.οτι έγραψαν.προφασες.πολονλογιον κε απο τα διο 

μερι.κε κινι δενεκαλοπαθαν.επαγισαν.κακοςκακου.εγιρεψαν.πος τταν.να 

αγοράσουν.χοργιο.κειχανκατανον.να φιγουν.κετονς.εγδισαν.οχι του μελε-

τιου.μονού κε οτι εκαζαντισαν.ολα τα πιραν.τορα εβρισκουντεν.σιμα. 

σεναν αρχιερέα.ατινεπαρχία νοβογκροτ. 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

286, 1 νταντζικα: το Danzig. 286, 3 ρίγας: ό βασιλέας της Πολωνίας 'Ιωάννης 
Σομτπέτσκι. 286,3 Μπούτζι: ή Βεσσαραβία. 286,5-7 η βασιλις και πατριαρχιςεζιτισαν 
απο τιν μεγαλιν εκλισιαν να τους στιλουν διδάσκαλους: ή πρόσκληση τοΰ πατριάρχη 
Μόσχας 'Ιωακείμ διαβιβάστηκε μέσω του Μελέτιου Δομέστικου στον Δοσίθεο 'Ιερο
σολύμων. Αίτημα για αποστολή διδασκάλων είχαν διατυπώσει οι τσάροι Ίβάν ό 
Ε' και Πέτρος ό Μέγας. Βλ. Α. Λάσκαρις, δ,π., σ. 26' Χρ. Παπαδόπουλος, ό'.π., 
τ. Δ', σ. 5· Κ. Παπουλίδης, δ.π., σ. 334. 286, 8 ο τρανιτερος: πρόκειται για 
τον Ίωαννίκιο Λειχούδη. 286, 8-9 διο πεδία οπού σπουδάζουν στιν Βενετία: ό 'Ανα
στάσιος και ό Νικόλαος Αειχούδης, γιοι τοΰ Ίωαννίκιου. Για τη διαμονή τους στη 
Βενετία και τή μεταγενέστερη τους μετάβαση στή Ρωσία βλ. Ή λ . Τσιτσέλης, Κε
φαλληνιακά Σύμμικτα, Α' 1906, σ. 353' Κ. Παπουλίδης, δ.π., σ. 337. 286, 15 
μόναξα: ξεμονάχιασα. 286, 15 σουμπετζικι: ό Σομπιέσκι. 287, 6 η εξαγαρ: οι 
εξ Άγάρ, ot Άγαρηνοί, οι Τούρκοι. 287, 19 η ριγισα: ή γαλλίδα πριγκήπισσα 
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Marie Casimire de la Grange d'Arquien, σύζυγος τοΰ Σομπιέσκι. 287, 20 στινια: 

στην ύ[γεί]α. 287, 24 γερο.μνιμονα: ό Πάνος Ίερομνήμων, έμπορος στη Βενετία. 

287, 27 Ο μελετιος.ο μεγάλος: ό Μελέτιος Δομέστικος. 287. 26 κυρ ανανια: ό 

αρχιεπίσκοπος Σινά Άνανίας (1671-1681), γνωστός για την αντίθεση του προς 

τον Δοσίθ;ο 'Ιεροσολύμων στα πλαίσια του σιναϊτικού ζητήματος. 287, 27 μου 

γράφου;, η διδασκαλι: δεν έχει επισημανθεί, ώς τώρα, ή αλληλογραφία τοΰ Χατζη-

κυριάκη με τους Λειχοΰδες. 287, 35 αποθανεν ο Μελέτιος: ό Μελέτιος Δομέστικος 

πέθανε στην Μόσχα το 1686. 287,35 χορις διάτα: χωρίς να έχει αφήσει διαθήκη. 

287, 37 ο πατριαρχις: ό Μόσχας 'Ιωακείμ (1674-1690). 288, 2 παπακηριλος: 

πρέπει να είναι ό Κύπριος αρχιμανδρίτης Κύριλλος ό όποιος επέστρεψε στο Σίνα 

άπό τη Μόσχα το 1691. 288, 22 επαγισαν κακοςκακου: ό Χατζηκυριάκης αναφέρεται, 

προφανώς, στην εξορία των Λειχουδών άπό τή Μόσχα. 288, 23 ιχανκατανου.να φιγουν: 

δεν γνωρίζουμε άπό άλλη πηγί) την απόπειρα των Λειχουδών να φύγουν κρυφά άπό 

τή Ρωσία. 288, 25 αρχιερέα: πρόκειται για τον Ί ώ β , μητροπολίτη τοϋ Νόβγκοροντ, 

πού 'ίδρυσε το 1706 εκκλησιαστική σχολή στην οποία κάλεσε τους Λειχοΰδες να 

διδάξουν. 

'Αποκατάσταση τον κειμένου 

"Ελειπα εις τή Ντάντζικα" άκουσα πώς ήλθαν στην Λεχία δύο 

διδάσκαλοι, καί τους έκράτησεν ό Ρήγας. "Αφησα άτέλιωτες δουλιές 

και ήλθα χάριν κυβερνήσεως. ΕΙχεν πάγει ό Ρήγας στο σεφέρι προς 

τον Μπούτζι, στους Τατάρους. Τους έπήρεν αντάμα. Τους έκλεψαν 

τα ροΰχα τ(υν, έκακοπάθισαν άπό ολα τα αναγκαία καθώς έμολογοϋσαν. 

Εϊπασί μου και όλη τήν ιστορία, πώς οι βασιλείς και πατριάρχης 

Μοσχοβίας έζήτησαν άπό τήν μεγάλην Εκκλησία να τους στείλουν 

διδασκάλους. "Ετζι εμείς ήμεστεν άπό τήν Κεφαλονιά αύτάδελφοι. 

' Ε γ ώ ό τρανότερος είχα πρεσβυτέρα — και εχω καί τήν σήμερο δυο 

παιδιά όπου σπουδάζουν στην Βενετία. Τώρα εδώ μας έκράτησαν 

ακόμη έβαλαν καθώς βλέπεις καί μας φυλάγουν, να μήν πως καί γρά-

ψωμεν πουθενά ασώσον έλέησον». 

"Ετζι επήγα' έ'μαθα τα γενόμενα, πώς είπαν οί Γεζουήτοι του 

Ρήγα πώς οί Μόσχοβοι στα πάντα μας περνούν στές δύναμες. "Ομως 

με το να είναι αμαθείς τους παίζομεν ώς θέμεν. Τώρα μας γράφουν 

άπό τήν Αίπόλη πώς τούτοι είναι πολλά σοφοί στα λατίνα καί στα ελ

ληνικά, καί θέλουν ανοίξουν τά μάτια των Μοσχόβων. "Ετζι έβρήκα 

καιρό, μόναξα καί έσύντυχα τον Ρήγα τον Σουμπέτζικι, δτι ειχεν πολλή 

αγάπη στοΰ λόγου [μου]. Λέγω: Ρήγα μου, διατί κρατεί ή γαληνότη 

σου αύτουνούς τους καλόγερους, καί είναι ατιμία στοϋ λόγου μου, άπό 

όλον τον κόσμο, πώς δεν φτάνει ή δύναμίς μου να τους ξορθώσω έχοντας 

παρησία καί θάρος της γαληνότης σου; 
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f Έδοσεν ή χάρις του Θεοΰ και ετυχεν ώρα ευλογημένη. Λέγει, 

ξέρεις, χατζή αυτό όπου έπιχειρίσθηκα να κάμω; Λέγω, καλά το ξέρω. 

Λέγει να μην πως και επήραν μυρωδιά οί έξ Ά γ ά ρ , και έπρόσταξαν 

τον Οικουμενικό και στέλουν τους παρόντας να εμποδίσουν την δουλειά. 

Λέγω, οχι Γαληνότατε, με το κεφάλι μου πιάνομαι. 

'Από καιρούς έλεγεν ό Σουμπέτζικι δτι πώς δλα τα έθνη έμποροΰσα 

με τέχνη και σοφία, να τα μετακινήσω. Ή δ έ τους Μοσχόβους, τα δυνατά 

βουβάλια, δεν μπορώ να τα μετασαλεύσω — ήγουν να κάμει τέλεια 

αγάπη, ένεκεν στους έξ Ά γ ά ρ [ . . . ] · 

Έφώτισεν και εμένα το Άγιον Πνεύμα και λέγω Γαληνότατε, 

έτοΰτοι οί άνθρωποι δεν είναι τής Τουρκίας, είναι άπο τήν Κεφαλονιά, 

τόπος του Βενετζάνου, και είναι σοφοί καί μεγάλοι άνθρωποι, δπου 

έμποροΰν ακόμα καί να συντύχουν τους 'ίδιους βασιλείς καί τον Πατριάρχη 

καί να παρακινήσουν σ' αυτήν τήν υπόθεση. 

f Εύλογητος ό Θεός. Τ Ηταν νύχτα. 'Εκείνοι είχαν πλαγιάσει, 

άδείπνητοι, λυπημένοι καί τρογύρω των στρατιώτες καί τους φυλάγουν. 

Καί ό Ρήγας γλίγορι γλίγορις καί πηγαίνουν καί τους φέρνουν με χρυσό 

αμάξι. Καί δσο να έ'λθουν, έστρώθη ή τράπεζα. Πρώτη να έλθει ή ρή-

γισα. Έσήκωσαν τα ρηγόπουλα, έστειλεν να έλθουν οί μεγαλύτεροι 

άρχοντες. Έσήκωσαν γεμάτα στην ύ(γει)ά τών βασιλέων, στην ύ[γει]ά 

του πρίντζιπα τής Βενετίας. Τήν έπαύριο ρούχα, φορεσιές, άμαξα, 

ανθρώπους, έως στο Κίοβο. "Εστειλεν ό χατμάνος τους έπήρεν, τους 

έστειλεν στην Μοσχοβία. Τους έχάρισαν σαμούργια, Μου τά 'στειλαν, 

δτι μου είχαν παραγγείλει να στείλω στην Βενετία άσπρα δια τα παιδιά, 

δπου έσπούδαζαν. Τα στέλνω στον Γερομνήμονα, έπουλοΰσα τα σα

μούργια καί τά 'περνά. 

Ό Μελέτιος ό μεγάλος, πούχεν σηκώσει τους Πατριάρχους, καί 

ήταν καί στοΰ Σινά το "Ορος καί πήρεν καί τον κύρ Άνανία — ε'ίχαμεν 

μεγάλες αγάπες — άπόκτησεν βιός. Μοΰ γράφουν οί διδάσκαλοι: πρό

σταξε μας τί καλωσύνη να σου κάμωμεν. Λέγω άλλο δεν θέλω, μόνον 

να παρακινήσετε τον κύρ Μελέτιο να έλθει να πηγαίνωμεν στοΰ Σινά, 

επειδή καί έχει εκεί τήν μετάνοια του. Με άποκρίνουντεν πώς δεν έπι-

τύχαμεν να σε δουλεύσομεν. Ετούτος έχει πρόφασες πολλές. Λέγει, 

μήπως καί πάγω, καί έχοντας όνομα, να μήν ζημιώσω το μοναστήρι, 

καί τα έξης. "Ομως πρόσταξε μας άλλο τίποτις. Λέγω, αυτού κάμουν 

έβαγγελιστάδες μέ πετράδια, με σμάλτο. Κοντολογίς τα έκαμαν, μοΰ 

τά 'στειλαν. [. . .] 

Άπόθανεν ό Μελέτιος χωρίς διάτα. Έβγήκεν όνομα πώς ειπεν 
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τους δασκάλους, δτι σας φωτίσει ό Θεός, εκείνο κάμετε δια την ψυχή 

μου. Εΐπεν και ό Πατριάρχης κάμετε δ,τι σας φωτίσει ό Θεός. "Εκαμαν 

ένα σκόλιο ωσάν της Πάντοβας. Γράφουν στοϋ λόγου μου: "Αν έλθεις 

στην Μοσχοβία, σου τάζομεν πώς θέλει έχει διάφορον το μοναστήρι 

σας χίλια γρόσια πλέον. Ετοιμάστηκα να πάγω. 'Ιδού και ήλθεν ό 

αρχιμανδρίτης Παπα Κύριλλος στο Λιόβι έν έτει — 1686 — το Νοέμβοη. 

f *Ας έ'λθωμεν στο προκείμενο. "Εδειξα την γραφή των διδασκάλων 

τον άγιο άρχιμανδρίτην και λέγω: 'Ιδού όπου ετοιμαζόμουν να πάγω. 

Τώρα, επειδή και έκόπιασες, τι κάμει χρεία να πάγω εγώ; Γράφοο τους 

διδασκάλους, εκείνο οπού έχουν να κάμουν εις του λόγου (μου) να το 

κάμουν στή πανοσιότητά σου. "Ομως σε παρακαλώ να τρέχεις κατά 

τές γνώμες των. Εκείνοι, έχοντας τώρα τόση εξουσία, βασιλικοί διδά

σκαλοι, δλα τα αρχοντόπουλα στο σκολειό, δλοι οι άρχοντες εδικοί των, 

έ'χοντας καί το βίος του Μελέτιου εις χείρας των, οντες καί Κεφαλο-

νίτες, κάμει χρεία το ταπεινό, αν θέλεις να κάμεις δουλειά. Αυτά καί 

άλλα του έπαράγγελνα. "Ετζι έκάθησα καί έγραψα Οτι μου φώτισεν ό 

Θεός [ . . . ] . 

Έπήγεν ό άγιος αρχιμανδρίτης στην Μοσχοβία, έδοσεν τα γράμ

ματα, έπιάστην άλλοις λόγοις με ζόρι. Μου γράφει : να μου στείλεις 

τές γραφές όπου μου δειξες του Μελέτιου, όπού'γραφεν άπό κάτου 

Μελέτιος Σινα'ίτης. 'Εγώ καί τίς γραφές δεν ήταν βολετο να τές στείλω 

διατί είχαν άλλες υπόθεσες [. . . ] έκοψα άπό κάτου το όνομα καί τό 

'στειλα. Τίποτις δεν εκατό ρθούσεν. Έγράψασί μου οι διδάσκαλοι άρητα 

ρήματα καί πώς έθαρροΰσεν ό αρχιμανδρίτης πώς μέ τα μεγάλα του 

δόνδια να μας φοβερίσει. "Ομως ας έχει τήν αμαρτία [ . . . ] . 

"Ετζι κοντολογίς, έγύρισεν ό αρχιμανδρίτης, εΐπεν δια τους διδα

σκάλους, δτι ειπεν, έγραψαν εκείνοι δτι έγραψαν, πρόφασες πολλών 

λογιών καί άπό τα δύο μέρη. Καί κείνοι δεν έκαλόπαθαν, έπάγησαν 

κακώς κακοΰ. Έγύρεψαν πώς πάν να αγοράσουν χωριό καί είχαν κατά 

νου να φύγουν καί τους έγδυσαν. "Οχι του Μελέτιου μόνου, ό,τι έκαζάντι-

σαν ολα τα πήραν. Τώρα έβρίσκουντεν σιμά σ' έναν αρχιερέα στην 

επαρχία Νόβογκροτ. 

Ντόρη Παπαατράτου 
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