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Ο «ΣΓΜΒΟΓΑΕΠΊΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΪΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ»
TOr ΜΑΝΟΪΉΛ ΠΑΛΑΓΟΛΟΓΟΓ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Etc τήν πρώτην εκ τών προσφάτως δημοσιευθεισών πέντε ομιλιών του
επί ταΐς εορταΐς του 'Αγίου Δημητρίου * δ αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης
'Ισίδωρος (1342 · 1396) πλέκει το έγκώμιον ενός παρακολουθοΰντος την δ μ ι ·
λίαν του βασιλέως καΐ παρατηρεί δτι ή κακοδαιμονία της Θεσσαλονίκης, ή
οποία, κ α ΰ ' \)ν εποχήν δμιλεΐ δ αρχιεπίσκοπος, ευρίσκεται πολιορκουμένη
υπό τών Τούρκων, κατ' οΰδένα λόγον οφείλεται εις τον βασιλέα αυτόν. Ό
'Ισίδωρος διατυπώνει ως εξής τα κατά την παρουσίαν του βασιλέως ουτοΰ
εν Θεσσαλονίκϊ). «Έγωγε
δε καί το τον πάντα άριστον βασιλέα xal
πολλαΐς χάρισι κεκοσμημένον
είς προστασίαν
έπιστήναι
παρ' ελπίδα τών κα&3
ημάς, και τανΰ* δτε τον βαρυν ήμΐν τον φόρου φόρτον οϊ ασεβείς
έπέταξαν η τούτον κατα&έσ'&αι ή παρ* αυτών σφάττεσ&αι,
ουκ είς μικρόν
ήγημαι φέρειν καί μάτην τούτο τ») πρόνοια πεπραγματεϋσ&αι'
η γαρ
οίκτου
και ενμενείας ήμας δ ·&εος αξιών δσα και δργάνω τούτω καί διακονώ
της
αντον περί ήμας χρώμενος βοηϋείας τούτον κατέπεμψεν
ή ολέ&ρον δικαί
ους οντάς και απώλειας,
ώς αν μή τις εχέφρονος άπουσίαν
αΐτιφτο
προοτάτου καί μεγαλουργού
και ταντην περιαιρών
την πρόψασιν ουδέ του κρεϊττον σχεδόν η κατ' αν&ρωπον εστέρησε
βουλευτού" » ? Τάς φράσεις αΰτας
τάς ακολουθεί θερμόν έγκώμιον του βασιλέως, μεθ* δ δ Ι σ ί δ ω ρ ο ς επιφέρει
δτι «£¿ δ' ή τών πραγμάτων
νυν ανώμαλος φορά προς συστολην
αναγκάζει,
ου της βασιλικής
αύτοΰ γνώμης το αίτιον, άλλα της καιρικής
τροπής
νομιστέον το βίαιον».^
1
'Ισιδώρου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Όμιλίαι εις τάς έορτάς χοΰ 'Αγίου
Δημητρίου. "Εκδοσις καί εισαγωγή υπό Β α σ ι λ ε ί ο υ Λ α ο ύ ρ δ α ,
«Έλληνικά>, παράρτημα 5, Θεσσαλονίκη 1964.
* "Evfr* άν. 31,7 - 17.
3
"Ένθ·' άν. 31,32-34. Σημειωτέον δτι υπό το ίδιον πνεύμα ομιλεί δια τον
βασιλέα αυτόν καί ό Κυδώνης, αναφερόμενος καί αυτός είς τα ίδια γεγονότα, περί
τών όποίο)ν ομιλεί ó 'Ισίδωρος. <Ή γαρ τών βαρβάρων διοικίζει πλεονεξία, ην ώσπερ

πυρ επί πάντα χωρούσαν μόνον ϋ·8ον καί τής εκείνον δννάμβως οβέσαι... καί ταύτα μη
δέ της του βασιλέως αρετής τι σνγχωρη&είσης ων προείλβτο πράξαι, δν τής μεν προαι-

Μανουήλ

Παλαιολόγου,

Συμβουλευτικός
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Ποιος είναι δ υπό του 'Ισιδώρου έγκωμιαζόμενος βασιλεύς ; 'Από
αλλάς ενδείξεις εντός της ιδίας ομιλίας του και δη από τήν μνείαν των
Ξανθοποΰλων, μετά τών οποίων δ βασιλεύς αυτός εύρίσκετο εις σχέσεις άγαθάς, 1 είναι δυνατόν να εξαχθή το συμπέρασμα, δτι πρόκειται περί του Μανουήλ του Παλαιολόγου, δ δποΐος πράγματι, καθώς γνωρίζομεν εξ άλλων
μαρτυριών, ήτο εν Θεσσαλονίκη, καθ 3 ην εποχήν ('Οκτώβριος 1383) ώμίλει δ 'Ισίδωρος. Δυσκολίας δμως δημιουργεί δ υπό του 'Ισιδώρου χαρακτη
ρισμός του Μανουήλ ως βασιλέως, διότι οΰτος είχεν άντικατασταθή εις τήν
μετά του 'Ιωάννου του Ε ' συμβασιλείαν δια του 'Ανδρόνικου του Δ' ήδη
από του 1379, μόλις δε το 1391 εγένετο και πάλιν βασιλεύς. Δια τον λόγον
αυτόν είς τήν εισαγωγήν και εις τα σχόλια της δμιλίας αυτής του 'Ισιδώ
ρου έδίστασα να συμπεράνω τελικώς υπέρ του Μανουήλ και επρότεινα ως
άλλο ενδεχόμενον, δτι πιθανώς να πρόκειται περί 'Ιωάννου του Ε' του Παλαιο
λόγου. 2 Ό δισταγμός όμως μου φαίνεται τώρα αδικαιολόγητος. Ό 'Ιωάννης
δ Ε' δεν είναι δυνατόν να εύρίσκετο το 1383 εν Θεσσαλονίκη, δπου παρέμενεν δ εις την δυσμένειάν του πεσών Μανουήλ καί, εφ' όσον υπάρχει ή
μνεία τών Ξανθοποΰλων και αϊ μαρτυρίαι περί παρουσίας του Μανουήλ εν
Θεσσαλονίκη, καθ' δν χρόνον αΰτη επολιορκεΐτο,3 το ζήτημα πρέπει να λήξη
οριστικώς υπέρ του Μανουήλ.
Πρόβλημα εις τήν δμιλίαν του 'Ισιδώρου είναι και ή χρονολόγησίς
της. Δια πολλούς λόγους, αναπτυσσόμενους διεξοδικώς εις τήν εισαγωγήν
καί τα σχόλια της εκδόσεως του κειμένου, επρότεινα το 1383. Τήν χρονολόγησιν αυτήν τήν ενισχύει, νομίζω, και ή παρεχομένη ενταύθα εκδοσις ανεκ
δότου μέχρι τούδε δμιλίας του Μανουήλ προς τους Θεσσαλονικείς «ήνίχα
επολιορκονντο». Ή ύπαρξις τού κειμένου αυτού είναι γνωστή προ πολλού.
Το άνέφερεν ήδη δ Omont εις τήν περιγραφήν τού περιέχοντος αυτό κω
δικός 4 και δ I^egrand εις τήν εκ τού ιδίου κωδικός εκδοσιν τών επιστο
λών τού Μανουήλ Παλαιολόγου, 5 έπειτα δε από τον Omont καί τον I<eρέοβως δίκαιον επαινβΐν...

την δ' άποτνχίαν

πολλοίς άλλοις εζω&εν, ουκ αυτψ

λογίσχέον».

C a m m e l l i G., Démétrius Cydonès, correspondance, Paris 1930, 105.
1
Ένθ·* άν. 32,1-2.
8 v
EvO·' άν. 11 καί 71 - 72.
3
Πρβλ. διεξοδικώς L o e n e r t z R., Manuel Paléologue et Démétrius
Cydonès. Remarques sur leurs correspondances. Échos d' Orient 36, 1937,
271 - 287, 474 - 487 καί 37, 1938, 107 - 124.
4
O m o n t M., Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Biblio
thèque Nationale, Paris 1888,3, 97 κ.ε.
5
L e g r a n d É., Lettres de Γ empereur Manuel Paléologue, Paris 1893,
XI. Ό Omont, ακολουθών παλαιοτέρας περιγραφας του ιδίου κωδικός, αποδίδει
εσφαλμένως το κείμενον είς τον Δημήτριον Κυδώνην.
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Β.

Λαούρδα

grand είς το κείμενον αυτό ανεφέρθησαν και ot Treu, 1 Taf rali, δστις καΐ
έδημοσίευσε μερικάς φράσεις,2 και δ Loenertz, 3 χωρίς δμως να προβούν
είς εκδοσίν του. Έ π ί πλέον ó Iyoenertz προέβη και εις δυο διαπιστώσεις,
αφορώσας εις ά'λλας ενδείξεις και μαρτυρίας περί του κειμένου αΰτοΰ. Οΰτω
ή υπ* αριθ. ια' κατά τήν εκδοσιν του I<egrand επιστολή του Μανουήλ
συνώδευε το προς τον Κυδώνην αντίγραφον τον «Συμβουλευτικού» τον Μα
νουήλ, ή δε υπ 5 αριθ. Cam. 187 επιστολή τον Κυδώνη προς τον Μανουήλ
περιέχει τάς περί του ΰφούς του «Συμβουλευτικού» κρίσεις του Κυδώνη.*
Το ενδιαφέρον ήμας ενταΰ&α εκ της προς Κυδώνην επιστολής του Μανουήλ
χωρίον άρχεται από του σημείου, δπου ó Μανουήλ λέγει οτι εως τώρα απέ
φευγε να δμιλήσχ) προς τους Θεσσαλονικείς, Ιπειδή δέν νομίζει δτι έ'χει τα
δια τήν συνθεσιν μιας καλής ομιλίας αναγκαία προσόντα. «Καί τοίνυν... στέργειν δεϊν φήθημεν την σιγήν και ταύτης εχεσθαι άπρίξ και μέντοι γε xal
ειχόμην δπόσον οίσθα χρόνον αυτός, τα εΐωθότα μη δεχόμενος
γράμματα.
'Αλλ' επειδή με το μέγα φίλτρον και ή εφάμιλλος τούτφ ευμένεια, ä τοις
οοΐς πολίταις τρέφων ειμί, κατακρατήοαντά με κατάκρας ούχ οϊόν τε απέ·
φηνεν είναι εμμένειν τοις δεδογμένοις, ην γαρ χρεία βουλής, καί είπον τά
γ' έμοί δοκοϋντα ουνοίσειν τη πόλει, ταύτην δη την ητταν οϋτε κρύπτομεν
από σον και το πόνημα φανεροϋμεν».5 Έ κ της φράσεως «είπον τα γ3 έμοί
δοκοϋντα ουνοίσειν τη πόλει», ως ορθώς διεπίστωσεν ήδη o Loenertz, είναι
προφανές δτι ó Μανουήλ αναφέρεται εΐς τον «Συμβουλευτικον
προς τους
Θεσσαλονικείς, ήνίκα επολιορκονντο».
Ή προς τήν επιστολήν αυτήν του
Μανουήλ απάντησις του Κυδώνη είναι ΰμνος προς τήν συγγραφικήν δεινό
τητα του βασιλέως. «Οϋτω και τ-fj δεινότητι και τφ μέτρω και τω των πρα
γμάτων τυγχάνειν καί τω πανταχού παρρησίαν επιείκεια μιγνϋναι, ώσπερ
τινά Δημοσθένους ηχώ τοις άκοΰουσιν επιπέμπεις.
"Οταν γε μην καί το
των καιρών προσλογίσωμαι καί ώς πανταχόθεν περικλυζόμενος και των κυ
μάτων ϋπερ κεφαλής αίρομένων εν μέσοις τε τοις οιμώζουσι και δυομένοις εστώς, ου μόνον ου συγκαταπίπτεις
εκείνοις....άλλ" ωσπερ εν ακαδη
μία και τοις αυτόθι κήποις καθήμενος, κάλλους τε λόγων φροντίζεις και
ταΐς μετά τούτων δημηγορίαις τα φρονήματα τών πολιτών άνορθοΐς και
της ελευθερίας εχεσθαι
πείθεις... χαλεπον μέν γαρ και άλλως, λόγων τε
' T r e u M a x , Demetrios Chrysoloras und seine hundert Briefe, BZ
20, 1911, 110, 1.
1
T a f r a l i O., Thessalonique au quatorzième siècle, Paris 1913, VIII
καί 70,2, 74,1,133,3.
8
L o e n e r t z R., ενθ·' άν. 114.
4
L o e n e r t z R., Les recueils de lettres de Démétrius Cydonès,
Città del Vaticano 1947, 116.
6
L e g r a n d É., Lettres de Is empereur Manuel Paléologue, Paris

1893, 15.

Μανουήλ

μελέτην

και δήλων

περιρρέοντος,

ασκησιν

ρητορεύεις,

λονικεΐς

διαφυλάττειν...

καιρόν,

αντί της νυν

χρήσεται

και

των εμαυτοϋ

Παλαιολόγου,

συνελιϊεΐν...
εν μέση

τε

άλλα

συμβουλής,
ήοιον

πολιτών

δτε

αυτός

όρων

τον

τε τοις
ώς

πολέμου

πανταχόθεν

τα if¡ φύσει

τω βαοιλεϊ

άκουσόμε&α,

αφηρέυην,

προς το τηρεί ν την

συ, τον

τη μάχη

Λος δή, οώτερ,

ήμεΐς
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Συμβουλευτικός

τον

ψι-

πανηγνρίζειν

λόγοις

νυν γε πολύ

αυτούς

μαχόμενα

φιλοτιμότερον
της ηδονής

παρακλητικών

υπό

δεομένονς

ελευ&ερίαν»^

Ό Μανουήλ εύρίσκετο είς την Θεσσαλονίκην από του 1381 μέχρι του
1387. Το έτος της αφίξεώς του μόνον εμμέσως εϊναι δυνατόν να

το

συμ-

περάνωμεν, π ι θ α ν ώ ς όμως εις την αναχώρησίν του αναφέρεται γνωστόν βιβλιογραφικον σημείωμα
L o e n e r t z . «Κατά
Τρίτη,

έξήλ&εν

τεργου'

τι} ενδέκατη

σονλμάνοι

εις

από την

είς την

δυο κώδικας,

την οτ' τον

'Απριλίου

Θεσσαλονίκην

του αΰτοΰ,

μηνός

προσφάτως υπό

τής ι'

δ δεσπότης

έπί ημέρα

Θεσσαλονίκην»?

ερμηνευθέν

Σαββάτου,

Ινδικτιόνος,

δ Παλαιολόγος

μετά

Ιππηλάτησαν

Ε π ε ι δ ή δε ή πολιορκία τής

κης ηρχισε τον Σεπτέμβριον τη 1383, δ «Συμβουλευτικός»

του
ημέρα

οΐ

κά
Μον-

Θεσσαλονί

ανήκει εις τήν

από του 1383 μέχρι του 1387 έποχήν, εις τήν ιδίαν δ ' εποχήν ανήκει και
ή ομιλία Ι του 'Ισιδώρου, εις τήν οποίαν ó αρχιεπίσκοπος πλέκει το εγκώμιον του εντός τής Θεσσαλονίκης παραμένοντος βασιλέως. 3
Ή ομιλία του Μανουήλ, ή οποία εκδίδεται ενταύθα επί τή βάσει των
δυο διασωσάντων ταΰτην κωδίκων, P a r i s i n u s
rinus graecus

219,

5

g r a e c u s 3041

4

και

Barbe-

δεν αυξάνει τάς πληροφορίας, τάς οποίας εχομεν περί

τής πολιορκίας τής Θεσσαλονίκης, αποτελεί δμως ένδιαφέρουσαν εκΰεσιν των
σκέψεων, αί όποϊαι άπησχόλουν τους Θεσσαλονικείς κατά τήν περίοδον εκείνην, και είναι επί πλέον άξιόλογον λογοτεχνικον μνημεΐον, χαρακτηριστικον
τής μορφώσεως και του ήθους του Μανουήλ.
'Αμφότεροι οι κώδικες, εξ ών ή εκδοσις ενταύθα, δέον να χρονολογη• Το κείμενον τής επιστολής έχει δημοσιευθ·ή ύπο του M a t h a e i C. F.,
Isocratis, Denietrii Cydonis et Michaelis Glycae aliquot epistulae. Moscoviae
1776, 43 - 46.
2
L o e n e r t z R,, Les recueils de lettres de Démétrius Cydonès, Città
del Vaticano 1947, 117,2. Ό Tafrali, ενθ*' άν 239,4, χρονολογεί το σημείωμα
«probablement» το 1345, εσφαλμένως δμως. Σημειωτέον όμως δτι δια τήν προς το
έτος 1387 συσχέτισιν του σημειώματος αύτοΰ δ κ. Μ. Λάσκαρις μοΰ εξέφρασε ζωηράς αμφιβολίας. Δια τήν άλωσιν τής Θεσσαλονίκης το 1387 πρβλ. L o e n e r t z ,
Manuel κτλ. Ivo·' άν. 478 · 481, καί C h a r a n i s P., The capture of Salónica
by the Turks, Byzantion 13, 1938, 359 - 361.
8
Είδικώτερον ή ομιλία αύτη του 'Ισιδώρου δέον να εχη έκφωνηθή τήν 26ην
'Οκτωβρίου 1383. Πρβλ. Λ α ο ύ ρ δ α, ενθ·* άν. 72 κ.α.
4
O r a o n t , ενθ' όν.
5
Λ ά μ π ρ ο υ Σ π,, Περί τίνων βαρβερινών κωδίκων, NE 5, 1408, 456 • 457.
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θώσι είς tò πρώτον ήμισυ του δεκάτου πέμπτου αΙώνος, έχουν καταγραφή
μετ' ιδιαζούσης προσοχής και ανήκουν, αν δεν σφάλλω, εις tò αυτό βιβλιογραφικον εργαστήριον.1 Ό Barberinus graecus 219 περιέχει έργα αποκλει
στικώς του Μανουήλ, την ιδίαν δε πρόθεσιν αναμφιβόλως είχε και δ συν·
θέσας τον κώδικα Parisinus graecus 3041. "Αν όμως δ τελευταίος αυτός
κώδιξ είχε διορθωθή υπ 9 αύτοΰ τούτου του Μανουήλ, όπως νομίζει δ
Loenertz, 2 τοΰτο δεν φαίνεται βέβαιον. Αι επί του κωδικός αύτοΰ διορθώ
σεις ενδεχομένως προέρχονται εξ άντιβολής τών εν αύτφ κειμένων υπ' αΰτοΰ
τούτου του κωδικογράφου προς άλλο καλύτερον πρότυπον. Ή ενταύθα εκδοσις, λόγω τής Ιδιοτυπίας τής χειρογράφου παραδόσεως, γίνεται κατά πιστήν
άντιγραφήν του κειμένου είς αμφότερους τους κώδικας. Αι δλίγαι σημειώ
σεις, αι δποΐαι άκολου{}οΰν το κείμενον, εγράφησαν δια να επεξηγήσουν
μερικά ιστορικώς ή φιλολογικώς ενδιαφέροντα σημεία του.
Κατά την προετοιμασίαν τής παρούσης εκδόσεως εΐχον τήν ευκαιρίαν
να συζητήσω διάφορα εκ του κειμένου του Μανουήλ προκύπτοντα ζητήματα
με τους κ.κ. Στίλπωνα Κυριακίδην, Μ. Λάσκαριν και Λίνον Πολίτην. Ή
ατμόσφαιρα αυτή συνεργασίας είναι εν από τα ωραιότερα χαρακτηριστικά
τής φιλολογικής ζωής εν Θεσσαλονίκη.
ΤΟ

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Sigla codicuni : Α = Parisinus graecus 3041 , ff 47 - 51, saec. XV. Β =
Barberinus graecus 219, ff 9 - 14, saec. XV.
Συμβουλευτικός
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Α47,Β9

1. "Εδει μέν, ώ παρόντες, οι τήν του Φιλίππου οικείτε, μη δψέ και μό
λις τήν εκκλησίαν ταυτηνί τήν μεγάλην, ήντινα νυν συνέστημεν, γεγενήσθαι,
δπως διαφΰγοιμεν αισχρώς δουλεΰσαι βαρβάροις, αλλ' δπως γε, ώ άνδρες,
τάς πόλεις τάς ΰφ" ύμΐν και δίκην ούσας κύκλου περί υμάς πολεμουμένας
5 ήδη και πολιορκουμένας διαφυλάττοιμεν ή βουλή αγαθή ή συμμαχοΰντες
δι 3 εαυτών ή γοΰν μικρά χρήματα άναλίσκοντες, ε'ί γε έδει τοσούτων, ει δ'
οΰν, όπόσ* αττ' ην εν ύμΐν μή φείσασθαι μηδένα υμών εκείνων μηδαμώς.
Ταΰταις γαρ ταΐς πόλεσι τα γιγνόμεν' αποδίδοντες και εν ασφάλεια καταστήσαντες, συναιρομένου θεού" και του πάσης αστραπής άριστέως λαμπρότερου
10 καΐ ημετέρου πολιούχου, δς πολλάκις καΐ τοΐς έχθροΐς διατελών εφάνη φο
βερός και φανειταί γε εσαεί, άλλως γαρ εχειν ημάς αυτούς πεπεισμένους
οΰθ' δσιόν έστιν οΰτε μην ευσεβές, αύτας αν εΐχομεν πάντως αντί τάφρου θαυ
μαστής καί υπέρ αμαχον τείχος καΐ κρεΐττον ή πορθηθήναι. Πλην, τήν <[τών^>
13 ιών om. AB
1
2

Πρβλ. τάς ενταύθα δημοσιευομένας (ρωτογς>αφίας, σελ 2v)4.
L o e n e r t z R., Manuel Paléologue κτλ. ενθ·' άν. 119.
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είρημένων πόλεων σωτηρίαν και ύμετέραν οΰσαν «σφάλειαν εΐ παρελθών
εδίδασκον καί γε ελεγον λοιπόν άρμόττειν ΰμιν και συνοίσειν εις δΰναμιν
έκείναις άμυνειν, τάμείνω συνεβοΰλευσ' αν και προς γε ετι τών αδυνάτων
Β9ν ουδέν. ΟΙς ουν δν εΐπον, άναπεπεικέναι τ' δν ήδυνήθην και επη|νέθην. Πε5 ραιτέρω μέντοι προελθεΐν υμάς και α θαυμάζοντες ήτε, ταϋτ' είς τέλος φέρειν εθέλειν, οΰκ ην τών ραδίων. Ώ ς γαρ τα πολλά άμελώς oí πλείους
διάκεινται, Ιπειδάν οΰκ ώσιν έγγΰθεν οι φόβοι. Ούτω που καί Ιατρός, νόσον ΰποσημαίνειν εϊπών τους σφυγμούς, τά τε άλλα, οίς τάς νόσους εξεστι
παΐδας Ιατρών προγινώσκειν, τοΰτ' άπειλεΐν, και προσαπειλήσας τον θάνα10 τον, δ πάντες μεν μισοΰσι, πάντες δέ καί πεφρίκασιν, οΰκ ευχερώς άναπέπεικε της προσηκούσης διαίτης έχεσθαι τους νΐτσησοντας. Έπειδαν δ' ή νό
σος προσβάλλη καί πολεμη και θάνατον μεν μή φέρειν την νόσον, μόνον δέ
δυσαπάλλακτον λέγων, εϊ μή διαιτφτο καλώς δ νοσών, πάντα μεν ρφστα
τηνικαΰτα τφ τη νόσφ χρωμένω, απερ δέδοκται τφ ιατρφ, πάντα δέ άγευστά
15 τε και άψαυστα τα ηδέα καί ουδέν, δ,τι μή τών Ιδωδίμων τε καί ποτίμων
αυτφ, απερ άλλων γευομένων προ της νόσου εμών εωράτο. "Οθεν άρτι τών
δυσχερών ακμαζόντων οΰμενουν ουδέ μειουμένων, καί παρόντων, αλλ5 ού
Α47ν μελλόντων, ουδέ πόρρω που όντων καί ουκ ά|κουομένων, αλλ' όρωμένων,
παρελθών καί αγώνι χρησάμενος προς υμάς, δπως πάντα πράξαντες τήν ελευ20 θερίαν υμών μή καταπατεισθαι προδώτε, ην πάντων δια βίου 'προτετιμηκοτε, δια ταΰτα δή πάντα πάνυ δεδοικώς ειμί μή καί περίεργος δόξαιμι είς
πεδίον Λυδον προκαλούμενος καί της εξ ουρίας πλεούσης νεώς από της πρφρας καθήμενος Ιλκων μετά κάλω τήν πρΰμναν, δπως δήθεν τάχιον διανύση
τον πλουν. "Α μέν οΰν εϊρηταί μοι δεδιώς, άνεβαλλόμην τον λόγον. Του δέ
25 συλλόγου γεγενημένου, ιν' υπέρ απαλλαγής τών τε δντων δεινών, τών θ*
ΰφορωμένων, πάς τις τά γ* εκείνω δοκοΰντα λέγη, δέον μή παντάπασι χρήσθαι τη σιωπή, ολίγοις λόγοις ώς οΐόν τ' εμοιγε πειράσομαι το χρέος εκτί·
σαι, δτε καί ó νϋν καιρός μονονουχί φωνήν αφιείς προσδιαναγκάζων και
άμηγέπη σΰμπαντας κονδυλίζων προς έργα μάλλον καλεί καί παρακαλεί ή
30 προς λόγους. Καί τοίνυν τοΰθ', δ νυν αφ' υμών οί βάρβαροι ζητούσι καθ'
υμών, ζυγόν ύμΐν επιθεΐναι δουλείας, ώς πάσι μέν άνθρώποις βαρΰτατον
ΒΙΟ είναι τε καί δοκεΐ καί προς γε ετι αίσχρόν, | ουκ δν ουδέ λόγου μοι δέοι
δεικνύναι. *Q γαρ μάλιστα πάντων υμάς ετίμησεν δ θεός, εΐκότως δν αβίω
τος δ βίος ύμΐν κριθείη, τούτου γ' έστερημένοις. Διάφορα δέ δουλείας είδη
35 πολλά καί αλλήλων πολύ διαφέροντα. "Αλλο μέν γαρ το κρατοΰσιν εΰνόμως
δουλείαν δμολογεΐν, οι πατέρων σφζειν τάξιν δφείλουσιν ών κρατοΰσιν,
άλλο δ' αΰ το τύραννοις, οΐς οΰκ αλλοθεν υπάρχει το άρχειν ή το δσημέραι
ταπεινοΰν τους υπ' αυτούς. Το δ" είς δούλους τοις βαρβάροις τελέσαι, οίς
22 deutsch, Par. Gr. IT, 509
28 Dem. Ol. 1,2.
11 νοσήσαντος Β 28 προσδιανακάζων A
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τισιν εις νόμος και εν έργον αιεί περισπούδαστον, κακώς καΐ ποιεΐν και λέ
γειν τους του Χρίστου, ούδ' εις δσον άφικνεΐται τών κακών λόγος ισχύει
δηλώσαι. Άλλα ταΰτα μεν τα διάφορα προς γε άλλους. "Υμεΐς δε, οίς ή ελευ
θερία το Ιπίσημόν τε καΐ γνωριμώτατον, ως δη το υψος τφ ούρανφ, καίτοι
δ πολλά γε ΰψη και ot ελεύθεροι πολλοί, ουδέ αΰτοΐς τοις κρατοΰσιν ήτε χρήσται ποτέ, μη δτι γε α νΰν ύμΐν άξιοΰσιν επιθεΐναι οι Ιχθροί, αλλ' ουδέ
ους Ρωμαίοι καΐ οι ελεύθεροι πάντες φόρους βασιλεΰσιν οφείλοντες ήσαν
ποτέ. Άλλα τί ; Εΰνοιαν αντί τούτων καΐ άγάπην δτι πλείστην, την καΐ
παισι προς πατέρας οφειλομένην, άνθ" ών γε καλώς ποιοΰσιν ΰμΐν, εργοις
10 υπήρξε δεΐξαι, ώς τρέφετε καΐ αΰξετε αΰτας άξίως όντως γε υμών αυτών
και τών ποικίλαις δωρεαΐς τετιμηκότων υμάς.
2. Άλλα σκοπώμεν ακριβώς δθεν τε υπήρξε τοις έχθροΐς το περιγεγονέναι και ταΐς πόλεσιν ή πόρθησις, ταΐς ποτέ μεν ήμετέραις, νυν δ', ώ σώΑ48 τερ, άλλα τοις τα κατ5 ] εκείνας ειδόσι καί οίς συζώσιν άνιαροΐς τε καΐ άπευ15 κταίοις περίεργόν γε εστίν έκαστα εν μέρει διεξιέναι. Δήλον δε δρα ως
τοΐς μεν τφ διαφερόντως διεγηγέρθαι, ταΐς δε τφ τών πέριξ πολιχνίων
άμελεΐν καί απλώς εκάστην τών άλλων μηδέ την σφών αυτών ώς έδει περιποιουμένας άσφάλειαν, τών περί αΰτάς δρώσας τήν αλωσιν. ΈπεΙ τοίνυν
ταΰθ' ούτως έχει, ώς αϊ τε πρόσθεν ήμέραι και αυτά τα πράγματα μαρ20 τυρεΐ, μη άνακεώμεθα ήμεΐς, μηδ' έ'χωμεν δλιγώρως της ημών σωτη
ρίας. Μνημονευτέον ΰμΐν εστίν δτι Ρωμαίοι εσμέν, δτι ή Φιλίππου καί
ΒΙΟν Αλεξάνδρου ύμΐν υπάρχει πατρίς καί ώς τοΰτοιν τοΐν | γενοΐν τοις διαδόχοις ώσπερ τις κλήρος έλαχε κατιών επί μακρού διαρκής το §φ* ους αν
τών πολεμίων παρατάξωνται, τούτων τοΐς δλοις κρατεΐν και μηδαμου στή25 ναι δυνατώς εχειν προς αυτούς, καθάπερ ουδέ προς δΰναμιν ραγδαίου πνεύ
ματος κόνιν καί προς φλόγα πυρός τον κηρόν. Καίτοι γε ot τότε εκείνοις
ενάντιοι, Πέρσαι και Σκΰθαι καί Παίονες και Κελτοι καί οι τάς εξ ω νήσους
οϊκοΰντες και οίλλα μυρία γένη τούτοις εφάμιλλα ην, έκηβόλοις τόξοισιν εξηρτημένα, ποιητής αν εΐποι τις, δόρασι και ιππική σεμνυνόμενα, σφόδρα
30 φράττεσθαι καλώς εΐωθότα καί τ' αλλ' απανθ' α τον στρατιώτην νικητήν
άναδείκνυσι κατάκρας επισταμένα τε καί μεταχειριζόμενα, οί δέ νΰν ήμΐν
επικείμενοι καθάρματα άτεχνώς ήσαν τφ τότε και ουδέν υγιές. Τον γαρ βίον
εκ χειρών ποιούμενοι διετέλουν καί μέγα τι ήγον εί το διαζήν δουλείας εαυτοΐς πρίαιντο. Ταΰτ' ουν εν νφ λαβόντες, παίδες τών εΐρημένων, διεγερθώ35 μεν ώς δεΐ, μηδέν παρέντες διενεργεΐν οίς εξεστι σφζεσθαι πόλεις εκ της τών
εναντίων χειρός, μηδ' ήντινοΰν βοήθειαν θύραθεν άναμενοΰσας παρ' ούτινοσοΰν τών ανθρώπων. ΕΙ γαρ οί εχθροί, ατε βάρβαροι δντες, προς τρυφήν κεχηνότες, μικρά φροντίζοντες υπέρ δόξης, χρόνον ήδη συχνον πάντα
μέν δρώσι, πόνους δ' ύποφέρουσι παντοδαπούς καί τήν τών αναγκαίων εν32 τωτότε AB
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δειαν πάσαν αντ9 civcutctt^ç λαμπρός καί τρυφής αφθόνου δέχονται χαίρον
τες, ΐν' ύμΐν ζυγον επιθεΐναι οϊοί τε γένωνται, πόσφ γε μάλλον ΰμΐν προ
σήκει φιλονεικεΐν εΐσω πίπτοντας εκείνους δεικνύναι, τον αγώνα τούτον πόρ
ρω δικαίου συστησαμένους πόρρωθεν καθ' υμών. Και μην και το τάς πό5 λεις άπάσας τας παραλίους απ' αύτοΰ του "Ιστρου μέχρις υμών και Ευβοίας
και τάς έτι περιλειφθείσας της Έ φ α ς , Ιν η καί μάλλον ή τών βαρβάρων
Α48ν ίσχΰς, εχειν τι πλέον | υμών εις λόγον ελευθερίας, ου φορητόν. Δοκώ γαρ
μοι ουδέν γαρ ίσως τών παραδόξων ει καί λογισμφ τις χρήσαιτο παραδόξω
διατρανών καν τφδε τάληθή, ως εϊ τών τάς πόλεις εκείνας οίκοΰντων συνέ·
10 βη πεσείν τους νεκρούς ένθα δη καί τους υμετέρους, μη δν ούτως άνεκτώς
BU φέρειν τους υμετέρους νεκρούς, ώστε της αυτής | εκείνοις άξιωθήναι βουληθήναι ταφής, αλλά τεράστιόν τι εργάσασθαι, ειπερ ενήν άναστάντας εκεί
θεν εις βυθον σφάς αυτούς καταδύσαι, εϊ γε ετέραν χέρσον ουκ ην εύρεΐν
τήν δεξομένην αυτούς καί μη άποφανούσαν ϊσους ών εκτόπως αΐεί κρείτ15 τους ήσαν διατελούντες. Και εϊ τοις άγροΐς υμών καί απλώς τοις ύμετέροις
ούχ ύμΐν φορτίον τι πλέον φόρων ήπερ αί φηθεΐσαι φέρουσι πόλεις επιθεΐναι βοΰλονται οί εχθροί, καλώμεν γαρ αυτούς τούθ* δπερ είσΐν αληθώς
τφ σωτήρι τε ημών και ήμΐν δι' αυτόν, αΐσχιστον μέντ' δν εΐη καί περί
τούτου χρήσθαι βουλή τήν αρχήν* εΐπερ αίσχρον το ότωούν, πολλφ δε αΐσχιον
20 το βαρβάροις φόρους διδόναι, ην δ* δμως χρήσθαι, βίας άλλης προσοΰσης
ίσχυροτέρας. Νυν δ' ου τήν έξω ούσίαν, αλλ' υμάς αυτούς έθέλουσι χειρώσασθαι καί προς το δοκούν αύτοΐς καταχρήσθαι, εϊ μη καί πάνυ τοις ρήμασιν, α λέγουσί γε, τούτο διασαφούσι, σοφόν τι ποιούμενοι χρήμα, μάλλον
δέ γ' ανόητον ειπείν καί έωλον οίκειότερον. Ου γαρ άλλοις ρήμασι τάς αλ25 λας πόλεις εσοφίσαντό τε καί σεσυλήκασιν, ύμΐν δ' ετέροις τισί τούτο πειρώνται ποιήσαι, αλλ' ΐστε πάντως ως τοις αύτοΐς. Ει ούν άλογα ζφα καί
πτηνά, εϊ τα τούτοις σύντροφα συμβαίη κατιδεΐν παγίσιν ή δικτύοις άλόντα, ούκ αν τοις αύτοΐς θηραθεΐεν ραδίως, πώς ού γέλως μεν σαφής, φεΰγον δ' εύηθείας περιφανούς καί παραπαιόντων γραφή περιπΐπτον το, οΐς
30 τάς αλλάς πόλεις συλήσαντες δεδουλώκασι, καί υμάς τοις αύτοΐς νυν πειρασθαι δουλούν; "Ω τής τών βαρβάρων προς υμάς ύβρεως τε καί άλογίας. "Ο
παρά τών μέγα ήττόνων λαβείν εθελήσασιν, ούμενουν τούτοις εγένετο, α φ '
υμών προσδοκώσιν. "Ω του τών εν ίων αγεννούς καί τής τών φρενών ένδει
ας. Υπέρ τοΰ ΐδεΐν εϊ δεΐ συνθέσθαι καί πασών τών πόλεων χείρους φα35 νήναι ή μή τον σύλλογον γεγενήσθαι δοκούσιν. 'Αλλ9 ού δια τούτο, ω γεν
ναίε, καί πολύ τι νού βάρος εχειν νομίζων. *Η γαρ άν, ούδ' ην φανώμεν
δουλεύοντες, ανοίκειόν τι, ευ ΐσθι, αλλ' δ ήμΐν προσήκε πεπόνθαμεν. Ού
περιέσται τοίνυν, ού περιέσται ποτέ τοις έχθροΐς, θεού συναιρομένου, κυΑ49,Β11ν ρίους ημών γενέσθαι, έως δν κύριοι ώμεν δπλα τε αΐρειν | καί μα|χομένους
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ένεκα δόξης μετά ταύτης πίπτειν αίρεΐσθαι. Το μεν γαρ άποθανεΐν ουκ έστι
δήπου διαφυγεΐν, προς δε τφ μή δόξαν έτέραν ΰμΐν αΰτοΐς περιποιήσασθαι
και τήν προσοΰσαν άποβαλέσθαι το άπευκταιότατον πάντων, ώ σώτερ, εστίν,
ώς ουκ εστίν εΰρεΐν δοΰλοις οΰσι τήν μή κτηθεΐσαν και τήν άποβληθεΐσαν
5 αΰθις άνακαλεΐσθαι. Άλλα τοσούτον προς εκείνους ειπών, προς υμάς, ώ άν
δρες, tòv λόγον αΰ-θις ποιούμαι. Οϊδα μεν οΰν ως κρεΐττον πάντες ηγού
μεθα το κοινον της φύσεως χρέος, τον θάνατον, του βαρβάροις άσεβεστάτοις εθελουσίω γνώμη δουλεΰσαι, οι και οΐς τε λέγουσι και δι" ων ποιοϋσιν
εΐς τον δεσπότην ημών εξυβρίζοντες τό γε εις εκείνους ήκον, ουδέ τους καθά10 παξ αύτοΐς δουλωθέντας οΰμενουν ουκ ανέχονται μή εκβιάζεσθαι άσεβεΐν
τήν αυτήν αύτοΐς ασέβειαν, τοις δεσπόταις μεν δοκουσιν είναι, οΰχ ήττον
δ' οΰσι δοΰλοις. EÎ γαρ και δεσπόται είσί βιαιότατοι των δορυαλώτων εκείνοις γεγενημένων ή καΐ άλλως πως τον αυχένα ύποκλινάντων, άλλα καΐ δαι
μόνων κακών εκούσιοι δούλοι κακοί. Της βίας μέντοι ταυτησι πολλούς πολ15 λάκις άπέφηναν ηττους, καν μή ο ιοί τε φανώσι τους γενναιότερους των δουλωθέντων δοκοΰντας εκτρέψαι και προς το δοκούν εκείνοις συνθέσθαι κατασκευάσαι, αλλ' ανάγκη πάντως πολλή τους μή του θανάτου καταγελώντας
εις τέλος τα μεν αθεσμα εκείνων έργα καί ασεβείας όντα μεστά καθοράν,
τών βλασφημιών δ' άκούειν καί τήν σιωπήν τφ φόβω τιμάν, ώστε άναγκαΐον
20 είναι κινδυνεύει ήτοι διψάν τον θάνατον τον υπέρ Χρίστου και τήν Ικ τών
χρηστότερων εΰκλειαν έργων μή τι μικρόν ήγεΐσθαι ή τη σιωπή τοις άθέοις
λόγοις εκείνων καί εργοις συγκατατίθεσθαι καί ώδί πως κοινωνεΐν αΰτοΐς
της αυτών ασεβείας.
3. Δοκώ οΰν εμοί, ήπερ έ'φθην ειπών, της δουλείας ταυτησι κρείττω τον
25 θάνατον είναι' οϊδα δ' ώς και ΰμΐν ταυτί συνδοκεΐ, επει καί πάσιν άνΒ12 δράσιν ούτω τοι δήπου δέδοκται και δοκεΐ, ει μή τις άρα παιδος | έχων φρό
νημα τύχοι καί ψυχήν γυναικώδη και άνελεύθερον, του άνδραποδώδους βίου
τον αΰτεξούσιον ουδέν τι διαφέρειν νομίζων. "Ον εγώ φαίην αν ώσπερ
τινά σπίλον τφ γένει είναι και της άνθρωπότητος ώς αληθώς άμβλωμα, φ
30 γε εις το βουλευτήριον εισιόντι οΰδ' αν εΐς μέν ΰπακοΰσειεν ακριβώς, ευ olΑ49ν δα τοΰτο και πέπεισμαι. Τίς γαρ αν επί τοσούτον μανείη, ώσθ' ΰποσχεΐν |
έκείνω τα ώτα ; "Οντως δ' αίσχρότατον πάντων, ώ άνδρες Ρωμαίοι, δτω οΐκειότατ'ν εστί γυναιξί παρακαθήσθαι καί θρΰπτεσθαι, τούτον ΰμΐν εις το
βουλευτήριον συνεισάγεσθαι. Ό δή τοιούτος διορθωθείη. Ει δ" οΰν, ελέ35 ους παρ" ΰμΐν τυγχανέτω, ήμΐν δ' ó λόγος πέρας λαμβανέτω. Κρείττων τοίνυν ó θάνατος της δουλείας ήμΐν εκρίθη, κάκείνου δ' εστί το ζην, τούτου
• τε αΰθις το εΰ ζην. Τεττάρων τοίνυν όντων, δουλείας, θανάτου, ζην τε και
εΰ ζην, και τον της δουλείας λόγον ποιησαμένων υμών εκποδών, καί τον
θάνατον αντί ταύτης άσπαζομένων, ήνυσταί μοι tò σπουδαζόμενον. Εϊ γαρ
12 δοριαλώτων Β
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δυναίμην λέγειν τι, ώ ή το ζην κατά γνώμην εξεστι πραγματεύεσαι άπο·
δυομένους προς θάνατον η το περιεΐναι γούν, χάρις τφ διδασκοντι ανθρωπον γνώσιν, δς καί το θέλειν και το ένεργεΐν εν ήμΐν, φησίν ó Πανλος, ενερ
γεί. Ει δε και μή δυναίμην, αλλ' επειδή το θανάτου ύμΐν αΰτοΐς τιμάν
6 προκεκρίκατε του της δουλείας ζυγού, οΰδ' ούτω πάντη άπέτυχον, οΐμαι δ*
οΰδ' επί πολύ του σκοπού. Φαμέν δη ώς, καθάπερ δπως μή δουλεΰσαιμεν
φίλοι καθέσταμεν τφ ι^ανάτψ έκόντες, τον ϊσον δή τρόπον και υπέρ του μή
τε\^νάναι προσήκε πράγματα τε έ'χειν εθελοντάς και αλλεπαλλήλων πόνων νι
φάδων ανέχεσθαι και αΐρειν μεν τα δπλα, των δέ τραυμάτων ολιγωρεΐν και
10 των σπουδαίων έργων πάντων άντέχεσθαι άπρίξ, ιδία τε έκαστος καΐ κοινή.
Οΰ γαρ εστίν, ούκ εστίν, ουδέν δεινόν, ώδ' είπειν έπος, έ'φθη τις εΐπών
των σοφών, οΰ ουκ αν αραι τ' άχθος ανθρώπων φΰσις, λέγω υπέρ δόξης
καΐ ζωής δεήσαν άγώνι χρήσθαι. Εϊ δέ δή χρυσίου δαπάνης πράξεων εϊνε*
κά τίνων, τών δυνησομένων συν θεφ μετάμελον παρέξειν τοΐς εχθροΐς, οϊς
Β12ν τον πόλεμον | εγεΐραι προύθυμήθησαν καθ' υμών, εϊς σπονδάς τάς γιγνομένας άγαγόντες αΰτοΰς, άπαλλαγήν σωρού δυσχερών και κίνδυνων πριαίμεθα,
δσον μέν είς δόξαν αγον, δσον δέ ήδΰ, συμφέρον μέντοι γε ΰμΐν πώς οϊεσθε τούτο είναι ; ΕΙ γαρ δσα εχομεν και εχοιμεν, αλλά μή προς αίσχος καί
βλάβος, τούτων το εργάζεσθαι αίτιον, το υπέρ τον καιρόν εΰρεΐν εργασίας
20 άναλωκέναι είσοδος ?.ογισθήναι εικός εστί τοΐς γε νουν εχουσι. Χρή δέ γε
και οΰ πάνυ τοι τήν αγαθήν ελπίδα άποσοβεΐν, αλλά μάλλον καί θώρακος
δίκην περιβαλέσθαι αυτήν καί άσπίδος προβαλέσθαι τους όντας άνδρας αγα
θούς, ή τφ ρήτορι εΐρηται. Εϊ γαρ Δημητρίου στρατηγοΰντος του παμμεγί
στου, δς τών είς τήν πόλιν ταΰτην εξυβρίσαι πειραθέντων, τοΐς μέν το τάΑ50 χος, τοΐς δέ συν τόκω συχνφ αξίας ώφθη τάς άμοιβάς άπο|δεδωκώς, ετι
μικρά σπουδάσασι κατά τών εχθρών μεγάλα ΰμΐν αυτούς καταισχΰναι συνέβη
τους μεγάλα φρονοΰντας καί άεροβατούντας, πή μέν τριήρεσι φανερώς, πή
δέ ναυσί ληστρικαΐς καί προς γε εν ήπείρφ, εν ή τοΐς πεπραγμένοις μεθΰ9
οντες τα πάντ ο'ίονται δΰνασθαι καί ρφον περαίνειν τα καθ' υμών ενθυμή30 ματα ή το μόνον υμάς τα ΰμΐν συνοίσοντ' ενθυμηθήναι, τί χρή καί νομίζειν, ώ άνδρες, ει μεγαλοψυχία τε καί ανδρεία χρήσθαι βουληθείημεν συν
τφ προσήκοντι λόγω κατά τών αντιπάλων ; «Άλλα πολλφ προέχει ó εχθρός
εις τε χρήματα καί γήν καί συμμαχούντας καί στρατιάν καί χρή πρεσβείαν
πέμπειν ώς αυτόν σπονδάς αιτη σο μένους». Συντίθεμαι, ώ εταίρε, πολλών με
35 είς τοΰτο ώθοΰντων, άπερ άπώσασθαι μέν ευχερές, το δέ χαλεπός τις είναι
δόξαι δεδιώς, εν μέρει διεξερχόμενος έκαστα, φμην δεΐν άνέκφορα κατέχειν.
Ούτω δέ σοι δίδωμι γνώμην, αν γε ώσι σπονδαί, ας ó βάρβαρος σπονδάς
ονομάσει, άλλα μή παραλογίσηται ΰμας καί τη τών σπονδών προσρήσει είς
3. Phil. 2,13.
35 ευχερές: ού τών ευχερών A, sed correxit in margine.
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έσχατα δουλείας έλκυση. Ουδέν TOI γαρ, ουδέν αλιέων ó άνθρωπος διενήνοχεν εις το εξαπατάν καΐ μικρφ δελεάσματι μεγάλα θηράσθαι δΰνασθαι ως
τοΰθ" ύμίν ή πείρα παρέστησεν. Ου γαρ πλήθος στρατιάς κεκτημένος, ρώΒ13 μην άτοπον εχοΰσης καΐ τόλμαν, ή φρενών εύπορων | υπέρ πάντας ή χρημάδ των κρείττων η γοΰν μη σφόδρα ήττων αναδειχθείς εΐς την των ευσεβών
εισκωμάσας, επέκλυσεν αυτήν, πόσον δοκεΐτε χρόνον, ως δη τι μέγιστον κύ
9
μα μικράν τίνα παράλιον πέτραν, αλλ φ νικάν ε'ιώθει ποιών, φαρμάκων
λέγω περιουσία καΐ γοητεία. "Αλλ' ει μεν οι πρέσβεις μετ' ειρήνης επανέλθοιεν, χάρις μεν τή τα πάντα καλώς ΐθυνοΰση προνοία, δ δε λοιπόν, δτι τά10 χιστα εκδέχεσθαι ϊδεΐν τήν των βαρβάρων καταστροφήν, πρώτον μεν ώς
οΰδ' όπωστιοΰν ακίνητα τ' ανθρώπεια μένει πράγματα, ουδέ γαρ ψιλή επινοία ακινησίαν εστίν εΰρεΐν εν αΰτοΐς, ώς ó φιλόσοφος λόγος, έ'πειθ' δτι τα
ύπηργμένα εΐς ημάς παιδεία θεϊκή τις ην περί ών εξημάρτομεν ουκ εΐς τον
πλησίον έκαστος μόνον, άλλα δη και εις αυτόν, δς γε και εθρέψατο ημάς καΐ
15 εγεννησατό γε εκ του μη ό'ντος παραγαγών, φ και ζώμεν καί κινούμεθα και
έσμέν, Παύλος είπεν ó μέγας, ου των χειρών άνηρτήσθαι πεπιστευκότες εσμέν
Α50ν τας ημετέρας ψυχάς. Του θεοΰ δε διακειμένου προς ημάς | ευμενούς καί τής
παιδείας άνηρημένης, ουκ άπεικός τι τυγχάνει δν, άλλα και μέγα τι τών α
ναγκαίων ταΐς εΐωθείαις δωρεαΐς ευ ποιεΐν ημάς τον θεόν* εΐκότως. Πώς
20 γαρ ου ; "Οπου γε καί άνθρωποι άνθρώποις τοΰτο ποιοΰσι και τής πρίν
λΰπης πολλάκις αντίρροπα έργα δείν γινώσκουσι πράττειν εΐς εύφροσΰνην.
Εΐ μεν οΰν καταλλαγάς άφίκοντο κομίζοντες οί πρέσβεις οι παρ' ημών, άσμενοι εκείνας προσδεξώμεθα, ου μάλλον ώς άπαλλαγήν τών ήδη δεινών
υπάρχουσας ή ώς οΰσας γε αγγέλους τών μετέπειτ' αγαθών. Εΐ δε τήν καρ·
25 δίαν του εχθρού σκληρύνει ó θεός, τίς γε οΐδεν, ει μή καθάπερ πάλαι τοΰ
Φαραώ σκληράν κατά τους λίθους συνεχώρησε μένειν και τήν αΰτοΰ, ϊνα
καν τοΰτω ενδοξασθή, ούκ άρ' άρμόττειν οΐμαι τοις εύσεβέσι το τών λογι
σμών ανθρώπειων τών πρακτέων τάς εκβάσεις παντάπασιν άναρτάν' δει
δέ σφών αυτών πάντως επιμελεΐσθαι το γε εΐς αυτούς ήκον, ώς θεφ και τόδ'
30 ον φίλον, τών απάντων μέντοι τα τέλη τών του θεοΰ χειρών άναρτάν. Οΰτε
Β13ν γαρ | μή θέλοντος αΰτοΰ διαφυλαχθείημεν αν ποτέ, καν πάντα δρώντες ώμεν
τα γενναία καί δεξιά, τους τε σπουδή κεχρημένους επιεικώς ουδείς ποτ' εΐδεν ανθρώπων εγκαταλελειμμένους επιεικώς. Ώ ς πολλοί γε μάρτυρες τούτων
καί 'Ιεριχώ ή πόλις και προς γε ετι ή Νινευΐ μετάνοια χρησαμένη συν σπου35 δή τή γιγνομένη. Περί ης δήπουθεν μετανοίας, δπως πάντ' ϊσχΰουσαν ΐσμεν
παρά θεφ δικαστή, βουλομένου υμάς άναμνήσαι, ένεκα γε δυοΐν δεσμείται ή
γλώσσα, δτι τε ετέρου σχήματος τοΰτο, εν φπερ εσμέν ημείς, καί δτι πρώ*
τως έ'δει τον περί ταύτης εθέλοντα λέγειν, ταΰτη γε πρώτως χρήσθαι, ουπερ
ήμεΐς μακράν άφεστηκότες εσμέν. Άλλα ταΰτην μεν δοίη θεός πρεσβείαις
15 Act. 17, 28.
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ταΐς τοΰ λαμπρότατου μάρτυρος αύτφ και φίλου και δια ταύτης τα τ' Ιν3
ταΰθα χορηγήσειεν αγαθά, τα τ εν οΰρανοΐς μετά ταΰτα. Ταύτη γαρ πάντως
εψεται καί αμφότερα, ώσπερ δή καΐ ταναντία τοις μή του φαρμάκου τούτου
μετέχουσιν, ΰμΐν δε δέον πάντα πράττειν τα προ μικρού πλατΰτερον είρημέ3
να, εϊσφέρειν δηλαδή σύν μεγαλοψυχία, αναλίσκειν δ' άφθόνως ενθ αν ειη
δέον, πόνων και κίνδυνων καταφρονεΐν, τον θάνατον φίλον ήγεισθαι και εύεργέτην, εϊνεκα του μή βαρβάροις εθελήσαι δουλεΰσαι, άλόγοις τε καΐ άγνώμοσιν οΰσι, θηρίων τε βίον ζώσι και εις αλλόκοτα εθη, οις τούτους ϊσμεν
χαίροντας, βιαζομένοις τους υπ 9 αυτούς, εφ 3 ΰβρει μεν των φυσάντων, απωλεία δε των φύντων, των δε τούτων έκγόνων όλέθρω. 'Αλλ' ίσως ειποι τις |
αν, ώς τα μέν άλλα πάντα και δράσαι καΐ παθεΐν δίκαιοι ήμεν αν, ώστε
μήτε τήν δουλείαν ταύτην τήν αίσχράν τε καί πικράν «ναδέξασθαι εθελήσαι
μήτε τήν ψυχήν παραβλάψαι, δ δε θάνατος δεινον καί του ανθρωπείου
βίου το πέρας καί δεΐ τούτον φεύγειν πάση σπουδή. Οΰκουν πάντη των κακών νομιστέον αυτόν δια ταΰτα. Πολλών γαρ άλλων ρύεται καί μεγάλων κα
κών, εσχατον ών τών κακών, αυτός τ' εϊσάπαξ ενοχλήσας εν βραχυτάτω χρόνω επειτ' οΰκέτ3 εΐώθει διενοχλεΐν. "Οτι δ 3 ου το χείριστον τών εν ανθρώποις δ θάνατος, πολλοί γε ήμΐν συνεΐπον και συνεροΰσιν, ώς πείθω | γε εμαυτόν, συνίστησι δε γε τοΰτο καί το τάς, ας oî βάρβαροι παρεστήσαντο πόλεις, αθρόας θάνατον εΰχεσθαι πάσας άνθ 3 δτου δουλεύουσι. Δρώμεν τοίνυν, ώ άνδρες, πάντα, άνεχώμεθα πάντων υπέρ της ελευθερίας. Κρείττω
γαρ άρα ταύτην τών πάντων νομιστέον ύμΐν εστίν, εΐπερ ή δουλεία το χεί
ριστον, καθάπερ μάλα λαμπρώς εξηλέγχθη, ώς εγφμαι, τοις πρόσθεν λόγοις.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Το περιεχόμενον της Ομιλίας του Μανουήλ έχει περιληπτικώς ώς εξής.
§ 1. Ή μεγάλη αυτή συγκέντρωσις δεν έπρεπε να γίνη τώρα, δια να ά3
ποφευχθή ή ύποδούλωσις της Θεσσαλονίκης, αλλ έπρεπε να είχε γίνει προ
πολλού με σκοπον τήν στρατιωτικήν ένίσχυσιν τών πλησίον της Θεσσα
λονίκης πόλεων. "Αν είχον ενισχυθή αί πόλεις αΰταί, ή Θεσσαλονίκη δεν
θα εύρίσκετο τώρα υπό τήν απειλήν τοΰ έχθροΰ. 'Ομιλία με το θέμα αυτό
θα εΐχεν επιτυχίαν, διότι δ'λοι θα συνεφώνουν ώς προς τήν ανάγκην τής ε
νισχύσεως. Δεν θα ήτο δμως ευχερές να όμιλήση πέραν τοΰ θέματος αΰτοΰ,
διότι οι Θεσσαλονικείς, εφ' δσον ó κίνδυνος δέν ήτο εισέτι εγγύς, δεν θα
ενδιεφέροντο. Τώρα δμως ομιλία επί τοΰ θέματος τής ανάγκης να διεξαχθή αγών υπέρ πάντων και μέχρι τέλους είναι περιττή, διότι καί πάλιν δλοι
είναι σύμφωνοι. Ε π ε ι δ ή δμως ή συγκέντρωσις εγένετο με θέμα τον τρόπον
11 δουλείαν usque—12 μήτε τήν om. addii in finem A
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απαλλαγής έκ της Ιπικειμένης ύποδουλώσεως καί καθείς δικαιούται να εΐπη
την γνώμην του, δ ομιλητής θα ε'ίπη ολίγα πράγματα, αν καΐ γνωρίζει δτι
δεν είναι πλέον καιρός δια λόγους, άλλα δια έ'ργα. § 2. Οί λόγοι της επι
τυχίας τών εχθρικών στρατευμάτων και της ύποδουλώσεως των πλησίον της
Θεσσαλονίκης πόλεων είναι δια μεν τους εχθρούς δτι οΰτοι ήγωνίσθησαν
σκληρώς, δια δε τάς πόλεις δτι αΰται ήδιαφόρησαν δια τάς γειτονικάς των.
Τώρα δεν υπολείπεται τίποτε άλλο Εκτός του αγώνος μέχρι θανάτου. Διότι
τοΰτο είναι ή παράδοσις έκ τών προγόνων, οί όποιοι μάλιστα ήγωνίζοντο
και συνέτριβον δυνάμεις εχθρικάς εφάμιλλους προς αυτούς κατ' άξίαν, ενφ
οί σημερινοί εχθροί εύρίσκοντο τότε εις πρωτόγονον κατάστασιν καί εξακο
λουθούν να είναι βάρβαροι. Δεν λέγουν βεβαίως σαφώς ποΐαι είναι αί προ
θέσεις των, αλλ' ουδεμία αμφιβολία υπάρχει δτι επιδιώκουν να υποδουλώ
σουν την Θεσσαλονίκην. Καί αν δμως επεζήτουν απλώς να επιβάλουν φό
ρους, οί Θεσσαλονικείς θα έπρεπε και πάλιν να μη το δεχθούν, άλλα να α
γωνισθούν μέχρι τέλους. 'Υπάρχουν βεβαίως μερικοί, οί όποιοι νομίζουν
δτι σκοπός της συγκεντρώσεως αυτής είναι να ΐδουν οί συσκεπτόμενοι μήπως
πρέπει ν« συνθηκολόγηση ή πόλις. Τούτο δμως είναι άπαράδεκτον. Οί Θεσ
σαλονικείς πρέπει να εκλέξουν μεταξύ της νίκης των ή τού θανάτου των.
§ 3. Ή άπόφασις αγώνος μέχρι θανάτου είναι κοινή συνείδησις δλων τών
Θεσσαλονικέων έκτος εάν τύχη κανείς, ó όποιος έχει «παιδος φρόνημα
καί ψυχήν γυναικώδη καί άνελεΰθερον». Δεν πρέπει δμως να χαθη ή ελπίς
εΐς τήν νίκην, διότι ó "Αγιος Δημήτριος πολλάς φοράς έβοήθησε τήν πόλιν.
'Υπάρχουν μερικοί, οί όποιοι, έχοντες υπ' δψει των τήν ΰπεροχήν τών εχθρών
εις χρήματα, εις γήν καί εις στρατόν, προτείνουν τήν αποστολήν πρεσβείας
προς αυτούς. "Αν ή πρεσβεία αυτή επανέλθη με εϊρήνην, τότε να σταλή.
Τούτο φαίνεται αδύνατον, διότι είναι πολύ πιθανόν δτι οί εχθροί θα ψευσθούν και θα χρησιμοποιήσουν τήν πρεσβείαν δια τήν κατάληψιν της πόλεως.
"Αν πάντως είναι δυνατόν να επιτευχθούν συμφωνίαι, ας γίνουν αύται δεκταί. "Αλλως δεν υπολείπεται τίποτε άλλο πέραν της εκλογής μεταξύ τής νί
κης ή τού θανάτου.
*
Ή ομιλία τού Μανουήλ εξεφωνήθη ενώπιον μεγάλης συγκεντρώ
σεως εν Θεσσαλονίκη, εχούσης δικαιοδοσίαν δια τήν εξεύρεσιν καί διάθεσιν
χρημάτων, δια τήν αποστολήν στρατιωτικών δυνάμεων εκτός τής πόλεως,
δια τήν αποστολήν πρεσβευτών και δια τήν τελικήν απόφασιν περί πολέμου,
εΙρήνης καί διαπραγματεύσεων με τάς δυνάμεις τού εχθρού. Αί πληροφορίαι
αύται παρουσιάζουν δύο ζητήματα μεγίστης σημασίας δια τήν κατανόησιν
τής ιστορίας τής θεσσαλονίκης , καθ' ην εποχήν εξεφωνήθη ή ομιλία. Το
πρώτον εξ αυτών είναι ποία ήτο ή σύνθεσις τής «εκκλησίας», περί τής ό-
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ποίας δμιλεΐ ó Μανουήλ, και το δεύτερον ποία ήτο ή προς τήν κεντρικήν
διοίκησιν εν Κωνσταντινουπόλει σχέσις της πολιτείας της Θεσσαλονίκης. Δια
το πρώτον εκ τών ζητημάτων αυτών παρέχει μερικός ενδείξεις ó Taf rali (λ,
Thessalonique au quatorzième siècle, Paris, 1913, 73 κ.ε., στηριζόμε
νος δμως κατά κΰριον λόγον είς το ενταύθα εκδιδόμενον κείμενον του Μα
νουήλ, το όποιον εγνώριζεν εκ του κωδικός τών Παρισίων. Έ κ της ομιλίας
του Μανουήλ δεν προκύπτει σαφώς αν πρόκειται περί της «συγκλήτου» ή
περί της «εκκλησίας του δήμου», λόγω δμως τών μεγάλων αρμοδιοτήτων τάς
οποίας φαίνεται έχουσα ή συγκέντρωσις αυτή νομίζω δτι πρόκειται μάλ
λον περί της πρώτης παρά περί της δευτέρας. Προς τα μέλη της συγκλήτου
(ή άλλως βουλής), ήτις άπετελεΐτο εξ δλων τών ανωτέρων αξιωματούχων
μετά του διοικητού της πόλεως, ωμίλησεν καΐ ó Ισίδωρος το 1393 με θέμα
«"Οτι φερειν χρη τους τών κοινών προϊσταμένους και προύχοντας èv πο
λιτεία τους τών πολλών και εντελών άν&ρώπων γογγυσμονς» (εκδοσις Λαούρδα, ενθ* αν. 60-65). Δια το δεύτερον εκ τών εις τήν όμιλίαν του Μα
νουήλ παρουσιαζομένων ζητημάτων, περί της προς τήν κεντρικήν διοίκησιν
εν Κωνσταντινουπόλει σχέσεως της πολιτείας της Θεσσαλονίκης, χρησίμους
παρατηρήσεις περιέχει ή μελέτη του Βακαλοπονλον Ά., Συμβολή στην ιστο
ρία της Θεσσαλονίκης επί Βενετοκρατίας (1423-1430), Τόμος Κωνσταντί
νου 'Αρμενοπούλου, Θεσσαλονίκη 1952, 127-149. Καθ* α πειστικώς ανα
πτύσσονται εις τήν ως άνω μελέτην ή Θεσσαλονίκη άπελάμβανεν ειδικής
αυτονομίας, ή οποία προφανώς ειχεν ενισχυθή, καθ' ην έποχήν δ Μανουήλ
εξεφώνησε τήν όμιλίαν του, λόγω τών στρατιωτικών επιχειρήσεων τών
Τούρκων καΐ της υπ' αυτών καταλήψεως τών περί τήν Θεσσαλονίκην πό
λεων καΐ πολιχνίων. Ποΐαι ήσαν αί ήδη καταληφθεΐσαι πόλεις δεν λέγει ó
Μανουήλ. Προφανώς δμως μία εξ αυτών ήσαν αΐ Σέρραι, αΐτινες κατελήφθη
σαν τον Σεπτέμβριον του 1383 (πρβλ Λάμπρου Σπ., 'Ισιδώρου μητροπολί
του Θεσσαλονίκης οκτώ επιστολαι ανέκδοτοι, NE 9, 1912, 403), και ένδεχομένοος ή Βέροια (Βέη Ν., Συμβολή εις τήν ίστορίαν τών μονών τών Με
τεώρων, Βυζαντις 1, 1909, 236j). Ή Καστοριά είχε καταληφθή ήδη το
1374 (Beis Ν., Glanures dans les manuscrits des Météores, Echos d'
Orient 15, 1912, 342).

*
* *
Εις τήν § 3 της Ομιλίας του ó Μανουήλ δίδει ζωηράν περιγραφήν
τών συζητήσεων, αί όποΐαι εγένοντο εν Θεσσαλονίκη εν δψει αναμενόμενης
επιθέσεως τών τουρκικών στρατευμάτων. Έ ξ δσων λέγει προκύπτει δτι διά
φοροι Θεσσαλονικείς ύπεδείκνυον τήν ανάγκην αποστολής πρέσβεων προς
διαπραγματεύσεις μετά τών εχθρών. «Χρή πρεοβείαν πέμπειν
ώς αυ
τόν σπονδάς αίτησομένονς». Ό Μανουήλ δεν έχει άντίρρησιν δια τήν άπο·
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στολήν τοιαύτης πρεσβείας υπό τον δρον, Οτι θα επανέλθη φέρουσα ειρήνην'
«αλλ* ει μέν οΐ πρέσβεις μετ' ειρήνης έπανέλ&οιεν, χάρις μεν τη τα πάντα
καλώς Ιΰννούση πρόνοια», «εΐ μ&ν ονν καταλλαγάς αφίκοντο κομίζοντες
οι πρέσβεις οι παρ' ημών, ασμενοι έκείνας προσδεξώμε&α». Και άλλαι πηγαΐ αναφέρουν πρεσβείας Θεσσαλονικέων προς τους Τούρκους κατά τήν ϊδίαν
περίπου εποχήν. Οΰτως δ 'Ισίδωρος εϊς τήν προς Θεσσαλονικείς επιστολήν
του, ήτις δέον να εχη γραφή έπειτα από τον Σεπτέμβριον του 1385 καΐ
ενδεχομένως ολίγον έπειτα από τον Άπρίλιον του 1387 (Λαούρδα, ενθ' αν.
77 - 78) λέγει τα Ιξής* «πληροφορή&ητε δε, αγαπητοί αδελφοί, δτι καΐ έ
τοιμοι ίσμεν συν ·&εω καταλαβεΐν αύτό&ι και τοϋτο μόνον
περιμένομεν,
τους έλενσομένονς εις τον μέγαν αν&έντην, iva, όταν στραφώσιν, επανέλ&ωμεν, &εοϋ &έλοντος, μετ3 αυτών» (Λάμπρου, ενθ' άν. 388).* "Αλλα χω
ρία αναφέρονται υπ' εμοΰ ενθ' άν. 73 • 74. Κατά ταΰτα ή προταθείσα υπό
τίνων Θεσσαλονικέων αποστολή πρεσβείας έλαβε πράγματι χώραν, αγνωσιον
δμως άν πριν ή έπειτα από το 1387. Προ? τήν πρεσβείαν δμως αυτήν είναι
άσχετος άλλη, εϊς τήν οποίαν συμμετέσχεν δ ίδιος δ 'Ισίδωρος, καθ' α αναφέ
ρει και αυτός είς τήν IV δμιλίαν του (Λαούρδα, ενθ' άν. 57) και οι εγκωμιασταί του Ίβάγκος και Συνοδικόν (ενθ' άν. 73 - 74). Κατά ταΰτα αϊ εις τάς
πηγάς αναφερόμενοι πρεσβεΐαι είναι δυο, εκ των δποίων ή μία απεστάλη
διαρκούσης της παραμονής του 'Ισιδώρου εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν, ή δέ
δευτέρα έπειτα άπό τήν Ιπιστροφήν του.
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ, ΙΒΑΓΚΟΣ ΚΑΙ

ΜΑΝΟΥΗΛ.

Ή επισταμένη μελέτη των κειμένων, τα οποία εγράφησαν ή αναφέρονται
είς τήν Θεσσαλονίκην φθίνοντος του δεκάτου τετάρτου αιώνος, είναι ενδεχόμενον να διαφώτιση πλείστα σημεία, τα οποία είναι προς το παρόν ασαφή
και σκοτεινά. Ή άναζήτησις δμως ιστορικών πληροφοριών δεν είναι ορθόν
τα συντέλεση, ώστε να αγνοηθούν καΐ ειδήσεις, τας δποίας περιέχουν τα κεί
μενα αυτά, αί δποΐαι μολονότι δεν αναφέρονται εις συγκεκριμένα περιστατι
κά, συντελούν δμως εις καλυτέραν γνώσιν της υπό εΰρυτέραν εννοιαν ιστο
ρίας τής Θεσσαλονίκης κατά τήν αυτήν ώς άνω εποχήν. Μία ενότης εΙδήσεων
εις τα κείμενα αυτά είναι ή άφορώσα εις τάς προσωπικός σχέσεις τών πρω
ταγωνιστών τής εποχής εκείνης. Ό Loenertz εις τήν περί του Δημητρίου
Κυδώνη μονογραφίαν του 2 προσέφερεν ήδη πολύτιμα στοιχεία περί τών σχέ1

'Εσφαλμένως ήρμήνευσα ενθ·' άν. σελ. 78 τον μέγαν αν&έντην τής επιστο
λής ώς τον Ίωάννην τον Ε'. Οδτος προφανώς είναι δ Μουράτ.
' L o e n e r t z R., Manuel Paléologue et Démétrius Cydonès, Échos
d' Orient, 36, 1937 και 37, 1938.
20
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σεων του Μανουήλ Παλαιολόγου προς τον Κυδώνην. Χρήσιμα, νομίζω, στοι
χεία προσετέθησαν εσχάτως εις τα περί τών σχέσεων του μητροπολίτου Θεσ
σαλονίκης Ισιδώρου προς τον ίδιον Δημήτριον Κυδώνην. 1 Έ ξ αφορμής δε
της παρούσης εκδόσεως του «Συμβουλευτικού» του Μανουήλ, δια τήν Ιρμηνείαν του οποίου παρέστη ή ανάγκη να χρησιμοποιηθούν αί προσφάτως δημοσιευθεΐσαι όμιλί^ι του 'Ισιδώρου, δεν είναι άσκοπον να λεχθούν ολίγα
τινά περί τών σχέσεων τών δυο αυτών ανδρών προς τον Θεσσαλονικέα διδάσκαλον ' Ιβαγκόν.
ΕΙς τήν εκδοσιν τών επιστολών του Μανουήλ ó L e g r a n d 2 επιτάσσει
δυο κείμενα του Ίβάγκου, εξ ών το πρώτον είναι ή «Μονωδία επί τω αγιωτάτω καί αοιδίμφ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρφ Ίσιδώρω τω Γλαßä», το δέ δεύτερον επιστολή «ΕΪς τον πρώτον του Άγιου "Ορους Ιερομόνα
χο*' κυρον Σίμωνα». Τα εις τήν Μονωδίαν αναφερόμενα περί του Ισιδώρου
πληροφοριακά στοιχεία έχουν ήδη χρησιμοποιηθή επαρκώς. Σημειωτέον δ'
επί πλέον oti ó Ίβάγκος ομιλεί περί του 'Ισιδώρου με θερμοτάτας εκφρά
σεις, αι όποΐαι δεικνι'ιουν δτι ó προς αυτόν θαυμασμός του ήτο απεριόριστος.
Εις τήν προς τον Σίμωνα επιστολήν, ή δποία είναι και άλλως ενδιαφέρου
σα, ó Ίβάγκος λέγει * «Έγώ δε δτι μέν καΐ παρά βασιλέων και αρχόντων
και του κοινού προοτάτου καΐ διδασκάλου και δεσπότου, του ννν μετ' αγ
γέλων εν ούρανοΐς συγχορεύοντος, και τιμών καί δωρεών και πολλής άλλης
μεγαλοψυχίας ήξίωμαι, ομολογώ». *0 «προστάτης, διδάσκαλος καί δεσπό
της» είναι βεβαίως ó 'Ισίδωρος, τον όποιον ó 'ίδιος ó Ίβάγκος εις τήν «Μο
νωδίαν» επι τφ θανάτω του ονομάζει «προστάτην, καυηγητην και διδάακαλον», είς δέ τών «βασιλέων», τους οποίους αναφέρει, είναι βεβαίως ó Μα
νουήλ, του οποίου μακράν προς τον Ίβάγκον επιστολήν έδημοσίευσεν ήδη
ó Legrand. 3 Ή επιστολή αυτή εγράφη είς άπάντησιν άλλης, μή διασωθείσης, του Ίβάγκου προς τον Μανουήλ, δ όποιος προφανώς είχε γνωρίσει
τον Ίβάγκον κατά τήν παραμονήν του εν Θεσσαλονίκη, και είναι πρόσκλησις προς τον γηραιον πλέον διδάσκαλον να επισκεφθή τον βασιλέα Ιν Κωνσταντινουπόλει. Ό Μανουήλ πλέκει θερμότατον έγκώμιον εις τον παλαιον
φίλον του, περιγράφει δέ ωραιότατα τήν ανοιξιν εις τήν βασιλευουσαν. Το
κείμενον είναι εν από τα καλύτερα έργα του Μανουήλ, έχει δέ γραφή είς
καιρούς ειρηνικούς, δτε πλέον ή Θεσσαλονίκη είχεν απαλλαγή άπό τους κατακτητάς της («τα τών Ρωμαίων η&η και νόμους εν οϊς ή πόλις επολιτεύετο βαρβαρική δουλεία κατενεχυέντα, κα&άπερ σώμα σεσηπος γήρα, ανηβαν amfj δεδωκότι»), δηλ. έπειτα από το 1402, δτε οι Τούρκοι μετά τήν
1

Λ α ο ύ ρ δ α, ενθ·' αν. 78 - 82.
' L e g r a n d , εν*' άν. 105 - 112.
» "Ένΰ* άν. 62 • 72.
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ήτταν των εϊς "Αγκυραν έφυγαν από τήν Θεσσαλονίκην (πρβλ. καΐ «νυν ή
χάκιοτ* άπολονμένη παρελήλυ&ε μοίρα καί εξεστι ποιεϊν έκάοτω το ηαριστάμενον»), της δποίας ô Μανουήλ δεν χάνει τήν εΰκαιρίαν να πλέξη tò Ìγκώμιον : «¿ν πόλει, μητρϊ ρητόρων δικαίως αν προσηγορευμενβ,
μάλλον
oh πηγίί των λόγοιν xaì ovoj] καί φαινόμενη' αφϋονος γαρ ήν αεί δ τοιού
τος amfj τόκος, άγχινοία καί σπονδή των οίκητόρων άρδενομένγ)». ΕΙς την
πόλιν αυτήν ó Ίβάγκος διέπρεψεν από νεαρας ηλικίας δια το ήθος του,
άργότερον δε δια τήν σοφίαν, τήν προσήνειαν καί τήν εύκρισίαν του, ακό
μη δε καί τώρα «et? γαρ τοσόνδε γήρας έληλακώς» εξακολουθεί να διαπρε
πή εν Θεσσαλονίκη. Ή υπό του Μανουήλ προβαλλόμενη αΰτη είκών τόΰ
Θεσσαλονικέως διδασκάλου είναι, νομίζω, χρήσιμον στοιχεΐον δια τήν μελέτην της πνευματικής ζωής εν Θεσσαλονίκη κατά τα τέλη του δεκάτου τε
τάρτου αιώνος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ
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