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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

AI ΠΕΝΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟ Y »

ΕΙς παλαιότερον αρθρον μου ύπεστήριξα, ότι αί εκδόσεις τοϋ «Εύεργετινοΰ» είναι 
τέσσαρες καί οχι πέντε1. Είναι γνωσταΐ αί δύο πρώτοι εκδόσεις (Βενετία 1783, Κωνσταν
τινούπολή 1861) καί αί δύο τελευταίοι f Αθήναι 1901, Άθηναι 1957-1966). Ή άγνωστος 
εκδοσις είναι έκείνη τής όποιας ήμφεσβήτησα τήν ϋπαρξιν. Πρόκειται περί τής έκδόσεως 
των ’Αθηνών τοϋ έτους 1900. Μέ τήν άμφισβήτησίν μου δέν συνεφώνησεν ό πολιός καί 
γνωστός εις τήν έπιστήμην βολλανδιστής π. François Halkin, ό όποιος έξ αφορμής τοϋ 
άρθρου μου συνέταξε συμείωμα δημοσιευθέν είς τό περιοδικόν «Analecta Bollandiana»2. 
Μεταφέρω ένταϋθα τό σημείωμά του:

«Les cinq éditions du florilège de Paul Évergétinos.
Le florilège ascétique composé vers 1050 par Paul Évergétinos est divisé en quatre livres 

de cinquante chapitres chacun. Cette masse considérable d’enseignements et de récits, ex
traits d’auteurs spirituels, de recueils d’apophthegmes et de biographies édifiantes, a joui 
d’une popularité durable, qu’attestent les nombreux manuscrits parvenus jusqu’à nous [M. 
Richard en énumère plus de cinquante, dont vingt-cinq sont à l’Athos: «Dictionnaire de 
spiritualité», t. 5 (1962-64), col. 503] et les cinq éditions publiées à l’époque moderne: Venise 
1783, Constantinople 1861, Athènes 1900, Athènes 1901, Athènes 1957-66. Les deux pre
mières et les deux dernières sont bien connues. Mais celle d’Athènes 1900 vient de voir son 
existence résolument contestée par Constantin Papoulidis [dans «Μακεδονικά», t. 10(1970), 
p. 292], qui la croit née d’une confusion avec celle de 1901.

Or cette édition de 1900, qu’on peut consulter, entre autres bibliothèques, au British 
Museum [General Catalogue..., Compact edition, t. 19 (New York 1967), p. 591] et dont 
j’ai ici un exemplaire sous les yeux, est bel et bien tout à fait différente de celle de 1901. 
Elle fut éditée par Démétrios G. Takos et imprimée par Athanase Délègiannès. Les livres I 
et II ont une pagination continue (336 p.), tandis que les livres III et IV ont respectivement 
154 et 152 p., sans compter la liste des souscripteurs et les pages de publicité.

Il n’y a donc rien à changer aux références qui figurent sous le No 1450s dans la BHG 
de 1957 (t. 3, p. 213)3 et dans l’«Auctarium» de 1969 (p. 309)»4.

1. K. K. Παπουλίδη, Σύμμεικτα περί τής «Φιλοκαλίας» καί τοϋ «Εύεργετινοΰ», 
«Μακεδονικά», τ. 10 (1970), σ. 291-293. ('Ως γνωστόν, ή συλλογή ασκητικών έργων τοϋ 
«Εύεργετινοΰ» όφείλεται είς τόν μοναχόν Παϋλον τον Εύεργετινόν καί τόν Όσιον Νι
κόδημον τόν Αγιορείτην).

2. F. Halkin, Les cinq éditions du florilège de Paul Évergétinos, «Analecta Bollan
diana», τ. 89 (1970), σ. 264.

3. Πρόκειται περί τοϋ έργου τοϋ π. F. Η a 1 k i n, Bibliotheca Hagiographica Graeca, 
τόμοι τρεις, εκδοσις τρίτη, Bruxelles 1957 (=Subsidia Hagiographica, άριθ. 8α).

4. Πρόκειται περί τοϋ έργου τοϋ π. F. Halkin, Auctarium Bibliothecae Hagiogra- 
phicae Graecae, Bruxelles 1969, σσ. 388 (=Subsidia Hagiographica, άριθ. 47).
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Πραγματικός, ή έν λόγφ έκδοσις τοϋ «Εύεργετινοΰ» (Άθήναι 1900), τήν όποιαν εΰ- 
ρομεν, έγένετο ύπό του Δημητρίου Γ. Τάκου «έκ τοϋ τυπογραφείου ’Αθανασίου Δεληγιάννη 
καί τιτλοφορείται ώς τρίτη εκδοσις.

Βεβαίως καί ώς τρίτη έκδοσις τιτλοφορείται καί ή έκδοσις τών ’Αθηνών τοϋ έτους 
1901 ή γενομένη ύπό τοϋ Άντ. Στ. Γεωργίου.

’Αξιοσημείωτος εις τό θέμα μας είναι καί ή παρατήρησις ή άναφερομένη εις τον Πρό
λογον τής τελευταίας έκδόσεως τοϋ «Εύεργετινοϋ»; «...Τό δεύτερον έξεδόθη, τή αιτήσει 
καί γενναία συνδρομή τών έν τώ Άγιωνύμιρ Όρει τοϋ "Αθω 'Οσίων Πατέρων, εις Κωνσταν
τινούπολή ύπό τών Κ. καί Λ. Υίών Θ. Φωκαέως. ’Εν συνεχεία έγένοντο δύο είσέτι έκδό- 
σεις έν Άθήναις κατά τα έτη 1900 καί 1901, ή μέν μία ύπό τοϋ Δημητρίου Γ. Τάκου, ή δέ 
έτέρα ύπό Άντ. Στ. Γεωργίου. ΔΓ άγνωστα είς ήμδς αίτια καί αί δύο αύται έκδόσεις χαρα
κτηρίζονται ύπό τών έκδοτών των έκάστη ώς «τρίτη εκδοσις». Δέν άποκλείεται λόγω τής 
ταυτοχρόνου σχεδόν συνεκδόσεως να μή είχεν ό είς έκδοτης ύπ’ όψιν τον έτερον ή έκαστος 
τών έκδοτών νά έφιλοδόξει δι’ έαυτόν τά τριτεΐα. Πάντως ήμεϊς βάσει τής άναγραφομένης 
είς έκάστην έκδοσιν χρονολογίας, τήν μέν εκδοσιν τοϋ Δημητρίου Γ. Τάκου χαρακτηρί- 
ζομεν ώς καλώς τιτλοφορουμένην «τρίτην», τήν δέ εκδοσιν τοϋ Άντ. Στ. Γεωργίου τάτ- 
τομεν τετάρτην καίτοι αϋτη έπιγράφεται «τρίτη»...»1.

Ή παρατήρησις τοϋ π. François Halkin είναι σωστή· δι’ ö καί τον εύχαριστώ διά τήν 
συμπλήρωσιν είς τό άναφερθέν άρθρον μου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ

DIE ERSTE TAUFMATRIKEL DER PESTER GRIECHEN 
(1792-1803)

Die Orthodoxen von griechischer Herkunft in Pest gehörten zu der serbischen Kir
chengemeinde und wurden seit 1728 dort immatrikuliert. Im 1791 wurde die getrennte Pester 
griechische Kirchengemeinde gegründet. Der Taufakt hatte in der griechischen Kapelle 
stattgefunden, weil die Kirche erst im Jahre 1801 eingeweiht wurde.

Der erste Paroch, Evretas Bendella begann im Jahre 1792 Matrikeln zu führen. Ab 
1794 setzte die Immatrikulation der zweite Paroch, Charisios Sacellion fort. Da die Kirchen
bücher unordentlich und ziemlich unlesbar geführt worden waren, schrieb der dritter Prie
ster, Theodor Hadschi Georgiu im Jahre 1803 die Matrikeln ab. Wir haben ihm zu danken, 
dass sich die Angaben erhielten haben.

Die drei Matrikeln: Sterbe - ,Herats - und Geburtsregister beginnen mit den Angaben 
der alten Kirchenbücher und danach folgen die neueren Immatrikulationen von Jahren 1803- 
1871. Diese griechisch geschriebenen, an einigen Stellen schwer lesbaren Matrikeln befinden 
sich in der Budapester Kirchengemeinde der ungarischen Orthodoxen.

Im folgenden werden die Angaben des ersten, abgeschriebenen Taufbuches in alpha
betischer Ordnung mitgeteilt. Zwischen den Jahren 1792-1803 wurden in dem Taufbuch 176 
Personen immatrikuliert. Diese Taufmatrikel enthält vor allem die Namen der Getauften. 
Es geht daraus hervor, dass damals die beliebtesten Männernamen Demetrios, Georg. Ale
xander, Konstantin, Johannes, Michael, Theodor, Naum und die meistverbreiteten Frauen-

1. Εύεργετινός ήτοι συναγωγή..., εκδοσις πέμπτη..., ύπό Βίκτωρος Ματθαίου..., τό
μος πρώτος..., Άθήναι 1957, σ. 9.
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