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β) τ)ττ: δανισττής (= δανειστής) (σέ άπελευθερωτική πράξη άπό τήν Έξοχή: 
Μουσείο Κοζάνης, άρ. 146).

4. ’Απλοποίηση διπλών συμφώνων (ρ(ρρ)

Ά ρ α β έ ο ς (=’Αρραβαΐος) καί Άριδαΐος (=’Αρριδαΐος) (στο δόγμα των Βαττυ- 
ναίων, βλ. Ν. ΙΙαππαδάκι, Εις τό δό,μα Λαπιναίων τής Όρεστίδος, «Άθηνά» 25(1913) 
462 κέ.

5. ’Αφομοίωση συμφώνων

α) ’Εσωτερική αφομοίωση (γ-κ)κ-κ, κ-χ) χ-χ)1'· κ λ υ κ υ τ ά τ φ (=γλυκυτάτφ) (σέ 
έπιγραφή άπό τό Σκοπό Φλώρινας, βλ. Ν. Παππαδάκι, ό.π., 439, άρ. 25), Νειχάρ- 
χ ο υ (=Νικάρχου) (σέ έπιγραφή άπό τόν "Αγιο ’Αχίλλειο Πρέσπας, βλ. Φ. Πέτσα, «Μα
κεδονικά» 6 (1964/65) 287-291 =Bull. ép. 1966, 388, άρ. 238 = SEG 24 (1969), άρ. 588).

β) ’Αφομοίωση ατό τέλος των λέξεων ( κ)γ): έγδεΦιλίππου (σέ έπίγραμμα άπό 
τήν Καισαρειά, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, A Ε 1933, 48).

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών δημητρης ςαμςαρης

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1788-1810)
Ο ΕΙΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (1810-1820).

Κύπριος ή Κρής;

Είς σύντομον έργασίαν, δημοσιευθεΐσαν κατά τό παρελθόν έτος καί διαλαμβάνουσαν 
έκδοσιν καί σχολιασμόν έγκυκλίου τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (1 Σεπτεμβρίου 1791) 
ύπέρ βοήθειας τής Ίεράς Μονής Είκοσκροινίσσης τού Παγγαίου όρους, έγένετο λόγος 
περί τοϋ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Γερασίμου2, ό όποιος, συμφώνως προς συγχρόνους 
αύτοϋ μαρτυρίας, κατήγετο εκ Κρήτης3 4.

Τήν Ιδίαν έποχήν έδημοσιεύθη ένδιαφέρουσα περί τοΟ Γερασίμου μελέτη, είς τήν 
όποιαν άναφέρεται ότι οδτος ήτο Κύπριος τήν καταγωγήν1. Παραθέτων ό συγγραφεύς τής

1. Βλ. Schwyzer, Griech. Grammatik, 257. Τοϋϊδιου, Pergam. Inschriften, 126 
κέ. Β 1 ass, ό.π.,72. Meyer, ό.π., 390. G i es e, Aeolischer Dialekt, 85. M e i s t er h a n s, 
ό.π., 102 κέ. Kretschmer, Die griechischen Vaseninschriften, ihrer Sprache nach un
tersucht, ό.π., 222 κέ. H a us er, ό.π., 70. M a y s e r, ό.π., 233 Ké.S.Reinach, ό.π., 243- 
248.

2. ’Αποστόλου Άθ. Γλαβίνα, ’Εγκύκλιος τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
ύπέρ βοήθειας τής Ίεράς Μονής Είκοσκροινίσσης, «Μακεδονικά» 21(1981) 353-356.

3. Α. Παπαδοποόλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα ίεροσολυμιτικής σταχυολο- 
γίας ή συλλογή άνεκδότων καί σπανίων έλληνικών συγγραφών περί των κατά τήν Έφαν 
όρθοδόξων έκκλησιών καί μάλιστα τής τών παλαιστινών, τόμος τρίτος, Πετρούπολις 1897 
(Bruxelles 1963), σ. 200, 206, 343-344, 354.

4. Α. Τηλλυρίδου, Γεράσιμος ό Κύπριος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1788- 
1810) καί Μητροπολίτης Χαλκηδόνος (1810-1820), «Θεολογία» 52(1981) 530-549 ιδιαιτέ
ρως δέ 532 καί ύποσ. 4.
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μελέτης ταύτης βιβλιογραφίαν, είς τήν όποιαν εύρίσκονται διασκορπισμένα στοιχεία περί 
τού βίου καί τής δράσεως τού Γερασίμου, μνημονεύει καί τόν τρίτον τόμον των Άναλέκτων 
ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας. Ή άνάγνωσις όμως των σελίδων 183, 200, 204, 206, 208, 
213, 259, 288, 343 καί 354,όχι μόνον δέν μας βεβαιώνει ότι ό Γεράσιμος ήτο Κύπριος,άλλα 
τούναντίον μάς άποκαλύπτει ότι οδτος ήτο Κρής.

Παραθέτομεν ένταϋθα τα αναγραφόμενα είς τάς ώς άνω άναφερομένας σελίδας :

Τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κύριον Γεράσιμον (σ. 183)
Ό Θεσσαλονίκης κυρ Γεράσιμος, Κρής (σ. 200)
"Ο τε άγιος Θεσσαλονίκης κϋρ Γεράσιμος (σ. 204)
Ό από Θεσσαλονίκης Χαλκηδόνος κϋρ Γεράσιμος ό Κρής (σ. 206)
Μεθ’ ον δ Χαλκηδόνος κϋρ Γεράσιμος (σ. 208)
Τόν πανιερώτατον άγιον Πρεσρένης κυρ Γεράσιμον (σ. 213)1
Τον τε Θεσσαλονίκης μητροπολίτου Γερασίμου υίοϋ τον Ίωάννου (σ. 259)
’Ήτοι τοϋ Θεσσαλονίκης μητροπολίτου Γερασίμου υίοϋ τοΰ Γιάννη (σ. 288)
Ο κύριος Γεράσιμος δ εκ τής νήσου Κρήτης (Θεσσαλονίκης οϋτος ήν τότε μητροπολίτης 
(σ. 343-344).
Ό κύριος Γεράσιμος πρώην Θεσσαλονίκης (οστις καθώς προείρηται, κατάγεται εκ Κρήτης 
(σ. 354).

Συμφώνως προς τά ανωτέρω πολύ όρθώς είς τόν πίνακα κυρίων ονομάτων των Άνα
λέκτων (σ. 537) άναγράφεται: Γεράσιμος Κρής, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, είτα Χαλ
κηδόνος2.

Έμεσος μαρτυρία περί τής Κρητικής καταγωγής τοΰ Γερασίμου υπάρχει καί είς μίαν 
έπιστολήν τής 3ης ’Ιουλίου 1790 τού ίδιου τού Γερασίμου προς τόν ’Επίσκοπον Καμπανίας 
Θεόφιλον τόν Ίωαννίτην ή Όλυμπίτην.

Προερχόμενος έκ Κωνσταντινουπόλεως καί άφοϋ ελαβε συστατήρια πατριαρχικά 
γράμματα, άφίκετο είς Θεσσαλονίκην ό Κρής ’Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος μέ σκοπόν νά 
συλλέξη βοήθειας ύπέρ τής Ίεράς αΰτοΰ Μονής, τής ενεκα πολλοΐς δυστυχήμασι περι- 
πεσούσης. Ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεράσιμος απευθύνεται νύν, δι’ έπιστολής, 
προς τόν Θεόφιλον, συνιστμ τόν Κρήτα ’Αρχιμανδρίτην καί προτρέπει τόν Θεόφιλον νά 
τόν έλεήση ή νά δώση είς αυτόν τήν άδειαν νά περιέλθη τήν ’Επαρχίαν Καμπανίας προς 
συλλογήν σίτου ή νά τόν βοηθήση όπως ό ίδιος θεωρή καλύτερον. Ό Θεσσαλονίκης Γε
ράσιμος άναφέρει είς τήν έπιστολήν ταύτην ότι ή Μονή τοϋ Κρητός ’Αρχιμανδρίτου τυγ
χάνει καί είς αυτόν γνωστή, διότι πολλάκις κατά τήν νεότητά του, όπωσδήποτε πάντως 
προ τής είς Κύπρον μεταβάσεώς του, κατέλυσε καί ό ίδιος είς αύτήν.

Τό άνέκδοτον είσέτι κείμενον τής έπιστολής ταύτης, έκ τοϋ Κώδικος 663 4(φ. 26β) τής 
έν Θεσσαλονίκη Ίεράς Μονής των Βλατάδων, ό όποιος περιέχει ώς έπί τό πλεϊστον άλ- 
ληλογραφίαν τοΰ έπισκόπου Καμπανίας Θεοφίλου4, εχει οϋτω:

1. ’Εδώ δέν πρόκειται άσφαλώς περί τοϋ ήμετέρου Γερασίμου.
2. Πρβλ. περί τοϋ άντιθέτου, Α. Τηλλυρίδου, Γεράσιμος ό Κύπριος, έ.ά., σ. 532, 

ύποσ. 4.
3. t Τ ο ϋ π ρ. Λ. Σωφρονίου, Κατάλογος των έν τή Μονή Βλατέων άποκειμένων 

κωδίκων, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 3 (1919) 77.
4. Περί τοΰ χειρογράφου τούτου Κώδικος καί περί τοϋ Θεοφίλου όρα Ά π ο σ τ ό- 

λου’ΑΘ. Γλαβίνα, ’Εγκύκλιος, έ.ά., σ. 351-352, 356, ένθα καί ή σχετική βιβλιογρα
φία.
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Τφ άδελφφ καί πάτοι άγίφ κομπανίας χαίρειν. θαρροΰντες rfj σή άγαπή (sic) συνι
στώ μεν αρχιμανδρίτην τινά κρήτα περιερχόμενον χάριν ελέους τής μονής αυτού ένεκα πολ- 
λοίς δνστυχήμασι περιπεσούσης, ήτις ιερά μονή γνωστή τυγχάνει καί ήμϊν ώς πολλάκις 
εκεί εν τή νεότητι ημών καταλύσας. φέρει δ ρηθε'ις και πατριαρχικά γράμματα, καί άλλας 
πολλάς αποδείξεις τοϋ είναι έλέους άξιον, περιττόν μέντοιγε παρ’ αυτή ώς έλεειν έχούαη το 
πρόθυμος, ελέησον αυτόν αδελφέ ή δούς αύτφ άδειαν σιτοσυναγαγείν, ή ώς äv άλλως αρε
στόν εν όγθαλμοϊς αυτής, καί διά τον κύριον καί ήμϊν χαριζοιιένη καινόϊς οϋσι. το άνομα 
αυτού γεράσιμος, ελέους χρήζων καί βοήθειας δ εατ'ι μεθερμηνευόμενον. ερρωσο ,αψήω 
’Ιουλίου γυ

Γε(ράσιμος)
Θεσσαλονίκης καί εν χριστώ αδελφός1.

ΕΙς τον ίδιον Κώδικα σώζονται έπίσης δύο έπιστολαί, αί όποΐαι είναι επίσης άνέκδο- 
οι· ή πρώτη (φ. 122α-123α) άνήκει είς τον Κομπανίας Θεόφιλον καί ή έτέρα (φ. 123α-β) 
εις τόν γραμματέα του Γεώργιον. Καί αί δύο άπευθύνονται πρός τόν Μητροπολίτην Θεσσα
λονίκης Γεράσιμον καί είναι άπαντητικαί εις τήν ώς άνω έπιστολήν αΰτοΰ.

Ό Κρής Αρχιμανδρίτης άφίκετο τόν ’Ιούλιον τοϋ 1790 είς τήν Κολακιάν, έδραν τής 
Επισκοπής Κομπανίας, ό Θεόφιλος όμως δηλώνει, διά τής άπαντητικής του έπιστολής 
('Ιούλιος 1790), είς τόν κυριάρχην αύτου Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Γεράσιμον ότι 
δέν δύναται νά βοηθήση τόν Κρήτα ’Αρχιμανδρίτην Γεράσιμον, άφ’ ένός μέν διότι ή έξω- 
τερική του άμφίεσις (τοϋ σχήματος καί τής καταστάσεως αυτού διαφορετικού δντιον των 
παρ’έμοί καραβαριωτών) έποίει αυτόν άκατάλληλον πρός συλλογήν σίτου ύπέρ τής Μονής 
του, άφ’ έτέρου ήτο δύσκολον διά τόν Κρήτα ’Αρχιμανδρίτην νά περιέρχεται άπό καλνβης 
εις καλύβην, ύπήρχε δέ καρπών άφορία καί άλλα δεινά. Προ των δυσκολιών αύτών ό Θεό
φιλος, καί διά νά ίκανοποιήση τήν παράκλησιν τοϋ Θεσσαλονίκης Γερασίμου, όπως βοη
θήση τόν συμπατριώτην του ’Αρχιμανδρίτην Γεράσιμον, εδωκεν έξ ίδίων πεντήκοντα 
αργύρια.

Τήν ύμετέραν σοφωτάτην Παναγιότητα ταπεινώς προσκυνώ, νοερώς άσπαζόμενος 
τήν Ίεράν της δεξιάν.

Δεόμενος θερμώς τοϋ άγιου θεού Iva διαφυλάττη αυτήν ύγιαίνουσαν καί πανενθυμού
σαν μέχρι πίονος γήρατος, εν άκρα ευλαβεία, καί θυμηδία ψυχής ύπεδεξάμην τά διά τοϋ Κρη- 
τός άρχιμανδρίτου πρός με άξιοσέβαστα αυτής γράμματα, είς εργον δε αυτά άγειν βιουλόμέ
νος, ούκ εσχον ύπουργοΰντα τή προθυμία τόν τρόπον, τό γάρ δι δ ή πρός αυτής σύστασις υπο
κείμενον ουδέ σιτοσυναγαγείν δύναται, τοϋ σχήματος καί τής κακαταατάαεως αυτού διαφο
ρετικού δντων των παρ’ εμοί καραβαριωτών (όντως είωθα προσαγορεύειν τούς εν τή επαρ
χία μου περιερχομένους επ’ ελεημοσύνη καλογήρους), ουδέ άπό καλύβης είς Καλύβην πε- 
ριέσχεσθαι, τή τες μάλιστα καθ’ δν καί καρπών άφορία, καί άλλα δεινά, οϋσης άλλ' ούν τή 
πρός με παρ’ αυτής μεσιτείας καί λογιζομένης παρ’ εμοί προσταγής άμεταθέτου, συνέδρα- 
μον τό δυνατόν τφ επιατοληφορώ άρχιμανδρίτη, εξ ίδίων δούς αύτφ πεντ ήκοντα άργύρια* 
Iva καί τό παρ’ αύτής πληρωθή, καί τό παρ’ εμού μή έλλειπές φανή. είδον αυτήν ετι άδυνά- 
τως εχουσαν ύπό τοϋ παλαμναίου πυρετού, οθεν έπικρατούντων ήδη τών κωνικών καυμά
των, καί μετ’ ολίγον τών παρθενικών, συμφέρει αυτή λεπτή διαίτη χρωμένην άναπαύεσθαι 
εν τή Μητροπόλει. Τό γάρ είσέρχεσθαι, καί εξέρχεσθαι, καί κοπιάζειν εξασθενειν οίδε τά

1. Μνεία τής έπιστολής ταύτης πρβλ. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Ό Κο
μπανίας Θεόφιλος ό έξ Ίωαννίνων, «’Ηπειρωτικά Χρονικά» 2 (1927) 83.
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σώματα διά τής συνεχούς τού τε τόπου και άέρος εν τούτφ καιρφ ματαβολής. εύαγγελισΟείηρ 
οτι τάχιστα το τέλειον τής ύμετέρας ύγιείας, καί την των προτέρων δυνάμεων επανάληψ ιν· 
ταϋτα μέν προσκυνητώς, ai δέ πανάγιαι αυτής ενχα'ι εϊησαν μετ’ εμού βακτηρία γήρατος. 
1788 Ίουλ(ίου) τής ύμετέρας σοφωτάτης παναγιότητος.

Τφ Παναγιωτάτω, σοφωτάτφ, καί θεοπροβλήτφ Μητροπολίτη τής άγιωτάτης Μη- 
τρυπόλεως Θεσσαλονίκης κυρίφ κυρίφ Γερασίμφ, τφ σεβαστφ μοι Δεσπότη, καί άγίφ Γέ- 
ροντι.

Προσκυνητώς.

Είς τήν έπιστολήν τού Γεωργίου άπαριθμοϋνται πλείονες λόγοι, διά τούς όποιους δέν 
ήτο δυνατόν να συνάξη έλεημοσύνας είς τήν ’Επαρχίαν Καμπανίας ό Γεράσιμος. Πρέπει 
να ύπογραμμίσωμεν ενταύθα ότι ό Γεώργιος άναφέρει τήν άφορίαν τών καρπών καί άλλους 
λόγους, δέν άναφέρεται όμως είς τό έξωτερικόν σχήμα του ’Αρχιμανδρίτου. Καί ό Γεώρ
γιος άναφέρει ότι ό Καμπανίας Θεόφιλος εδωκε 50 γρόσ(σια) έξ Ιδίων (είς τον Γεράσι" 
μον;, διά νά τφ ευχαρίστηση' μετά ταΰτα ό ’Αρχιμανδρίτης έπέστρεψεν είς τήν Θεσσα
λονίκην.

Τον Παναγιώτατον σεβαστόν Δεσπότην καί άγιον Γέροντα γονυκλινώς προσκυνώ, 
αύχενοκλινώς άσπαζόμενος τά κράσπεδα τών 'Ιερών αύτοΰ άμφιων, τή δε φίλη μοι αυτής 
κορυφή τά είκότα αποδίδω μι. Έχάρην καθ’ υπερβολήν, ύποδεξάμενος τά φιλικά πρός με 
αυτής γράμματα, ευχαριστών τή αυτής καλοκάγαθία, δι’ ήν φιλικώς φέρεται πρός μέ, καί 
με τηρεί εν ταίς πλαξί τής καρδίας της. δεν αμφιβάλλει, ότι κάγώ είμ'ι δλως ειδικός της. τον 
έπιστοληφόρον αρχιμανδρίτην, ώς φέροντα παρά τε τού Παναγιωτάτου πρός τον γέροντα 
μου γράμματα, καί παρ’ αυτής πρός εμέ, ύπεδεξάμην τό δυνατόν, άγκαλά χωρική ή περι- 
ποίησις, οτι και εν άγρφ οίκονμεν. καί ωσάν όπου δέν ήτο δυνατόν νά τού γίνη αυτής επαρ
χίας βοήθεια, επειδή είναι δλη τζεφτιλίκια, μή εχοντα κοινότητας, καί παγκάρια ώς εν ταίς 
πολιτείαις, άλλ’ ούτε ήδύνατο νά εϋγη νά συνάζη σίτον, ώς άλλος, επειδή ούχ'ι μόνον είναι 
αφορία έφέτους, καί δέν ήθελε κάμη κέρδος, άλλά καί τό νά περιπατή άπά δσπήτι ε’ις όσπήτι 
υπό τού ήλιου καιόμενος, καί υπό τών κωνών ύλαυνούμενος, καί υπό τών σουπασάδων πη- 
σχέαια ζητούμενος, κοντά όπου είναι άκερδής, τού ήκολούθει ίσως καί κάμμία άσθένεια. δθεν 
δ άγιος γέρων μου διά τήν μεσιτείαν τού Παναγιωτάτου, τού εδωκε 50 γρόα(σια) εξ ’ιδίων, 
διά νά τφ ευχαρίστηση, καί πάλιν ιδού όπου σάς τον ατέλλομεν1.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘ. γλαβινας

1. Πρβλ. ΣωφρονίουΕύστρατιάδου, Ό Καμπανίας Θεόφιλος, ’έ.ά., σ. 82- 
83, 248. Είς τόν χειρόγραφον Κώδικα, είς τήν έπιστολήν τού Θεοφίλου, έξ άντιγραφικού 
προφανώς σφάλματος τού άντιγραφέως Γεωργίου, γραμματέως τού Θεοφίλου, άναγράφεται 
’Ιούλιος 1788. Είναι σαφές ότι πρόκειται περί τού ’Ιουλίου τού 1790, διότι ή πρός τόν Θεό
φιλον έπιστολή τού Θεσσαλονίκης Γερασίμου φέρει χρονολογίαν 3 ’Ιουλίου 1790. Έπει
τα, τόν ’Ιούλιον τού 1788 ό Γεράσιμος Θεσσαλονίκης, πρός τόν όποιον άπευθύνεται ή έπι
στολή τού Θεοφίλου, δέν ήτο άκόμη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Είς τόν ίδιον Κώδι
κα υπάρχουν καί άλλα έγγραφα, τά όποια έχουν σχέσιν μέ τόν Γεράσιμον.
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