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ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΑΘΗ 

οι Π Ε Ρ Ι Π Έ Τ Ε Ι Ε Σ TOT ΠΟΛΎΠΑΘΟΥΣ 

TOT ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ 

Γα βιβλία εχονν τη δική τους μοίρα 

Ό Γρηγόριος Παλαιολόγος όταν συνέγραψε το μυθιστόρημα του Ό Πολύπαθης 

και το εξέδωσε σε δυο τόμους στην 'Αθήνα το 1839, δεν πρέπει να είχε προ

βλέψει το πόσο περιζήτητο θα γινόταν, περισσότερο από εκατό χρόνια αργότερα. 

Ό Εύαγγελινος Μισαηλίδης αυτό το 'ίδιο έργο το μετάφρασε στα τουρ

κικά, το διασκεύασε και το εξέδωσε σε τέσσερις τόμους, στην Κωνσταντι

νούπολη το 1871-72 μέ ελληνικούς χαρακτήρες (σ' αύτο το γλωσσικό σύστημα 

πού συνηθίστηκε να ονομάζεται καραμανλίδικα)1. 

Πρόσφατα ό Robert Anhegger μετέγραψε άπ' τα καραμανλίδικα στα 

τουρκικά και το 1986 εξέδωσε αύτο το έργο του Μισαηλίδη στην Κωνσταντι

νούπολη2. Μια δεύτερη έκδοση, βελτιωμένη, τοΰ 'ίδιου έργου έγινε πάλι στην 

Κωνσταντινούπολη το 19883. 

Στην 'Αθήνα, τώρα, ό Πολύπαθης τοΰ Παλαιολόγου εκδίδεται συγχρόνως, 

άπο δυο εκδοτικούς οίκους, την «Νεφέλη»4 και τον «Έρμη» πρόσφατα πάλι 

το 1989. Ή τελευταία έκδοση τοΰ «Έρμη» συνοδεύεται άπο ευρεία εισαγωγή 

τοΰ επιμελητή της "Αλκή 'Αγγέλου5 και άπο ενα κείμενο τοΰ Henry Thonet 

1. Ταμααάΐ Δοννγιά βέ Αζεφακιάρ-ον Δζεφακιές, Ίστανπολδά, Εύαγγελινος Μισαη-
λίδης Ματπαασηνδά 1871-1872. 

2. Evangelinos Misailidis, Seyreyle Dünyayi {Tema§a-i Dünya ve Cefakâr ü Ce-
fake§), Robert Anhegger, Vedat Günyol, Κωνσταντινούπολη 1986. 

3. Evangelinos Misailidis, Seyreyle Dünyayi (Tema§a-i Dünya ve Cefakâr ü 
CefakesJ, Gözden geçirilmis. 2. Basini / Δεύτερη έκδοση βελτιωμένη, Κωνσταντινούπολη 
1988. Στην έκδοση αύτη και μετά το τέλος τοΰ έργου (σ. 643-664) υπάρχει μια σχετική 
μελέτη τοΰ Robert Anhegger, Tema§a-i Dünya ve Cefakâr ü Cefake§ üzerine. 

4. Γρηγόριος Παλαιολόγος, Ό Πολύπαθης, 'Αθήνα 1989, μέ τον ΐδιο τίτλο και άπο 
τις εκδόσεις «Έρμης». 

5. "Αλκής 'Αγγέλου, «Το ρομάντζο τοΰ νεοελληνικοΰ μυθιστορήματος», Ό Πολύ
παθης, 'Αθήνα, Έρμης 1989, σ. 13Μ76*. 
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για τις γαλλικές επιδράσεις στο έργο του Παλαιολόγου6. "Ετσι έχουμε ενα 

μυθιστόρημα, μια μετάφραση-διασκευή του και δυο εκδόσεις για την κάθε 

μορφή. 

"Ηδη από τα άπλα αυτά στοιχεία καταφαίνεται το ενδιαφέρον πού παρου

σιάζει το μυθιστόρημα αυτό, ώστε να δικαιολογεί και την τόσο μεγάλη ενα

σχόληση των εκδοτών. 

Στη σύντομη αύτη μελέτη δεν θα ασχοληθούμε με τον Πολύπαθη του 

Γρηγορίου Παλαιολόγου, για τις πηγές τού όποιου και τις επιδράσεις πού 

υπέστη έγινε αρκετός λόγος7, άλλα μέ το έργο του άλλου συγγραφέα, μετα

φραστή και διασκευαστή, το Ταμασάί Λοννγιά βε Δζεφακιάρ -ον Δζεφακές, 

(= Το θέατρο του κόσμου και ό τύραννος καί το θύμα), του Εύαγγελινοΰ Μι-

σαηλίδη. 

Ό έκδοτης καί επιμελητής πενηνταπέντε καί περισσοτέρων καραμανλίδι-

κων βιβλίων Εύαγγελινος Μισαηλίδης γεννήθηκε στα Κούλα τής Σμύρνης το 

1820 καί πέθανε το 1890 στην Κωνσταντινούπολη. Τα πρώτα γράμματα τα 

έμαθε στη Σμύρνη. Στη συνέχεια ήρθε στην 'Αθήνα καί σπούδασε στή Φιλο

σοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 'Αθηνών. Μετά τήν αποφοίτηση του διο

ρίστηκε άπο το Πατριαρχείο ως μεταφραστής στην Άλεξανδρέττα. 'Επέστρε

ψε στην Σμύρνη καί εργάστηκε ως διδάσκαλος τουρκικών. "Αρχισε τήν εκδο

τική του δραστηριότητα μέ τήν έκδοση περιοδικών στα καραμανλίδικα μεταξύ 

τών ετών 1845-1850. Το 1850 πήγε στην Κωνσταντινούπολη καί εξέδωσε τήν 

εφημερίδα 'Ανατολή, πού κυκλοφορούσε πρώτα δυο καί μετά τρεις φορές τήν 

εβδομάδα' τή σύνταξη τής εφημερίδας αυτής τήν κράτησε μέχρι το θάνατο 

του. Παράλληλα έκανε μεταφράσεις άπο τα ελληνικά καί τα γαλλικά στα τουρ

κικά τις όποιες εξέδιδε μέ ελληνικούς χαρακτήρες. Γι' αυτή τήν εκπληκτική 

του δραστηριότητα βραβεύτηκε άπο το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως καί 

παρασημοφορήθηκε άπο το Ελληνικό Κράτος, άλλα καί το 'Οθωμανικό Κρά

τος αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες του στον εκδοτικό τομέα του απένειμε τον 

τίτλο του Πάσα8. 

6. Henry Thonet, «Οι γαλλικές επιδράσεις στον Πολύπαθη του Γρ. Παλαιολόγου», 
Ό Πολύπαθης, 'Αθήνα, Έρμης, 1989, σ. 177*-186*. 

7. Για τον Πολύπαθη βλ. επίσης Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, «" Ελληνικός Ζιλβλά-
σιος"; Ό Πολύπαθης του Γρ. Παλαιολόγου», Έπιστ.'Επετηρίδα τής Φιλοσ. Σχολής, πε
ρίοδος β'', τεϋχος Τμήματος Φιλολογίας, τόμ. Α', Θεσσαλονίκη 1991, σ. 297-324, δπου καί 
ή σχετική βιβλιογραφία- 'Απόστολος Σαχίνης, θεωρία καί άγνωστη Ιστορία τον μυθιστο
ρήματος στην 'Ελλάδα 1760-1870, 'Αθήνα 1992, σ. 125-138. 

8. Για τον Εύαγγελινο Μισαηλίδη βλ. Turgut Kut, «Tema§a-i Dünya ne Cefakâr 
ü Cefakeç'in yazari Evangelinos Misailidis Efendi», Tarih ve Toplum, 48 (Arahk 
1987), σ. 22-26· Robert Anhegger, «Evangelinos ve Tiirkçe konuçan dinda§lan», 
Tarih ve Toplum, 50 (Φεβρουάριος 1988), σ. 9-12, 51 (Μάρτιος 1988), σ. 47-49. 
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Ό Μισαηλίδης προφανώς διάβασε το έργο του Παλαιολόγου δταν ήταν στην 

'Αθήνα και εντυπωσιάστηκε απ' την πλοκή του. Τριάντα, περίπου, χρόνια αρ

γότερα προικισμένος με τα διαβάσματα και την πολύπλευρη πείρα πού είχε 

αποκτήσει ώς έκδοτης, καταπιάνεται με τη μετάφραση του μυθιστορήματος. 

Θα περίμενε κανείς να δηλώσει κάπου στον πρόλογο, δτι μεταφράζει τον 77ο-

λνπαθή του Παλαιολόγου" αντί γι' αύτο προσδιορίζει το έργο του ώς θησαυρό 

καθημερινών γεγονότων και σε υποσημείωση δηλώνει δτι μερικά από αυτά τα 

γεγονότα συνέβησαν και σ' αυτόν τον 'ίδιο, και καλεί τους συμπατριώτες του 

να είναι ξύπνιοι καί να γνωρίζουν και το καλό και το κακό και σαν τις μέλισ

σες να συλλέγουν μόνο το καλό9. 

Συγκρίνοντας τα δυο κείμενα παρατηρούμε δτι ενώ στην αρχή πρόκειται 

για μιά κατά λέξη μετάφραση του Πολύπαθους, πολύ γρήγορα ό Μισαηλίδης 

ξεφεύγει καί χάνεται στους πολυδαίδαλους δρόμους καί τις πολύχρωμες κατα

στάσεις της καθημερινής ζωής της Κωνσταντινούπολης τών μέσων του 19ου 

α'ιώνα. Ξεκινάει, δειλά δειλά, προσθέτοντας μια δυο αράδες δικό του κείμενο 

καί καταλήγει να προσθέτει κεφάλαια ολόκληρα ολότελα άσχετα με το αρχικό 

πρότυπο καί την αρχική διήγηση. 

Τα θέματα πού περιέχονται σ αυτές τις προσθήκες είναι κυρίως ή θρη

σκεία, ή παιδεία, τα ήθη, ή εθνικότητα καί οι διάφορες ιδιαιτερότητες της 

'Οθωμανικής αυτοκρατορίας καί τών Ευρωπαϊκών κρατών. Τίποτε δεν αφήνει 

ό Μισαηλίδης ασχολίαστο, άπ' τήν ανακάλυψη της 'Αμερικής (192), τον κά

ποιο φεμινισμό στην 'Αμερική καί στην 'Αγγλία (225), τήν πάπισσα 'Ιωάννα 

(512) μέχρι τις εταίρες Λαΐδα καί 'Ασπασία (433). 

Μια έρευνα στην καραμανλίδικη βιβλιογραφία της εποχής μας επιβεβαιώ

νει τήν υπόθεση δτι ό Μισαηλίδης είχε μπροστά του κείμενα τα όποια χρη

σιμοποίησε ε'ίτε αυτούσια, ε'ίτε διασκευάζοντας τα καί αντλώντας άπο τα θέ

ματα πού πραγματεύονταν. Κύριος σκοπός του είναι ή ενημέρωση τών ομο

εθνών του, οχι δμως με τον γνωστό διδακτικό τρόπο άλλα μέσα άπο διηγήσεις 

καί συχνά πικάντικες λεπτομέρειες. Ό ήρωας του, ό 'Αλέξανδρος Φαβίνης, 

είναι ό τύπος του αιώνιου 'Οδυσσέα, πού δεν μπορεί να μένει για πολύν καιρό 

στον 'ίδιο τόπο. Τρέχει άπο περιπέτεια σε περιπέτεια, μπαινοβγαίνει στις φυ

λακές καί στα μπορδέλα, συναντάει τους πιο περίεργους τύπους ανθρώπων 

καί διηγείται τις ιστορίες τους, κι άπο κάθε τόπο δπου πηγαίνει επιστρέφει 

με ενα φορτίο γνώσεων. 

'Επιστρέφουμε στο κείμενο καί επιχειρούμε μια πρόχειρη σύγκριση, καί 

9. Για το καραμανλίδικο κείμενο θα παραπέμπουμε στην έκδοση τοΰ Robert An-
hegger, τοΰ έτους 1988. Βλ. Tema§a-i Dünya, Mukaddeme, σ. 20-23. 
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πρώτα δσον άφορα τη διάρθρωση των τόμων, των βιβλίων και των κεφαλαίων. 

Ό Πολύπαθης αποτελείται άπό δύο τόμους' ό πρώτος τόμος έ'χει τρία 

βιβλία (βιβλίον Α' δέκα κεφάλαια, βιβλίον Β' εννέα κεφάλαια, βιβλίον Γ' επτά 

κεφάλαια). Ό δεύτερος τόμος έχει επίσης τρία βιβλία (βιβλίον Δ' επτά κεφά

λαια, βιβλίον Ε' πέντε κεφάλαια, βιβλίον ΣΤ' τέσσερα κεφάλαια). 

Το Ταμασάϊ Δοννγιά αποτελείται από τέσσερις τόμους. Ό πρώτος τόμος 

έχει επτά βιβλία [Α', Β', Γ', Δ' (δύο κεφάλαια), Ε' (δύο κεφάλαια), ΣΤ', 

Ζ' (ένδεκα κεφάλαια)]. Ό δεύτερος τόμος περιέχει πέντε βιβλία [Α', Β' (πέντε 

κεφάλαια), Γ', Δ' (πέντε κεφάλαια), Ε' (έξι κεφάλαια)]. Ό τρίτος τόμος απο

τελείται από εξι βιβλία, τα όποια έχουν αρίθμηση πού συνεχίζεται από τον 

προηγούμενο τόμο [Ε' (δύο κεφάλαια), ΣΤ' (τέσσερα κεφάλαια), Ζ' (δύο κε

φάλαια), Η' (δεκατέσσερα κεφάλαια), Θ', Γ]. Ό τέταρτος και τελευταίος τό

μος αποτελείται άπο εννέα βιβλία [Α' (πέντε κεφάλαια), Β' (εξι κεφάλαια), 

Β' (εκ παραδρομής για δεύτερη φορά), Γ', Δ', Ε', ΣΤ', Ζ', Η', Θ']. 

Με αύτη την απαρίθμηση τόμων, βιβλίων και κεφαλαίων παρατηρείται 

ότι το καραμανλίδικο μυθιστόρημα είναι διπλό σε έκταση άπο το έργο του 

Παλαιολόγου. Γίνεται έτσι φανερό οτι ό Μισαηλίδης κράτησε τον σκελετό 

του αρχικού μυθιστορήματος και μπόλιασε σ' αυτό, δπου νόμιζε, τίς δικές 

του εμπειρίες και θεωρήσεις, άλλα και κείμενα, τα όποια εκείνη τήν εποχή 

αντιπροσώπευαν το υπόβαθρο της γνώσης και τής ηθικής. 

* * * 

Πριν καταγράψουμε κατ' αντιπαράθεση τους τίτλους τών κεφαλαίων τών δύο 

μορφών του ίδιου μυθιστορήματος θα επιχειρήσουμε μιαν αναφορά στα θέματα 

τα όποια απαντούν στο Ταμασάϊ Αοννγιά και μια προσπάθεια επισήμανσης 

και ταύτισης τών πηγών. 

Ό Μισαηλίδης ως γνήσιος Μικρασιάτης λόγιος αναφέρεται πρώτιστα στους 

αρχαίους προγόνους καί στα παραδείγματα ανδρείας, εγκράτειας και σοφίας. 

'Οδηγός του σ' αυτές τις αναφορές είναι ό Γεροστάθης του Λέοντος Μελά. 

Το πολυδιαβασμένο αυτό βιβλίο πού πρωτοδημοσιεύτηκε τό 1859, μεταφρά

στηκε καί στα τουρκικά άπο τον Φίλιππο 'Αριστόβουλο10 καί εκδόθηκε με 

10. Ό Φίλιππος 'Αριστόβουλος γεννήθηκε στη Νεάπολη (Νεβ-σεχίρ) της Μικράς 
'Ασίας το 1830. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης καί για σαράντα χρόνια 
υπηρέτησε ώς ιεροκήρυκας στην πατρίδα του. Έκτος άπο το Γεροστάθη του Λέοντος Μελά 
μετέφρασε στα τουρκικά καί το έργο Ήθικαί ΌμιλΙαι. Για τον Φίλιππο 'Αριστόβουλο 
καί τη δραστηριότητα του βλ. καί 'Ιωάννα Πετροπούλου, «Φιλίππου 'Αριστοβούλου 'Ανθο
λόγιο, Θεολογική Σχολή Χάλκης 1853-1856», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουοών, 
5 (1984-1985), σ. 187-239. 
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ελληνικούς χαρακτήρες τδ 1866 στην 'Αθήνα11. 'Ανιχνεύουμε τα θέματα πού 

προέρχονται άπο τον Γεροστάθη: ή φιλοτιμία του Θεμιστοκλή (56), το δί

λημμα μεταξύ αρετής και κακίας (62), Δάμων και Φιντίας (74), δ Φωκίων 

και ή σύζυγος του (77), δ Διογένης και δ 'Αλέξανδρος (263), ή σοφία του 

Πυθαγόρα (341), δ Άνδροκλής και το λιοντάρι (344). 

Συχνές, επίσης, είναι οί αναφορές στον Αίσωπο (130, 262, 326, 455, 

545, 569), πράγμα πού εύκολα δικαιολογείται, άφοΰ δ Μισαηλίδης είναι δ 

μεταφραστής των μύθων του Αισώπου στα καραμανλίδικα12. Ό Διογένης, δ 

Μέγας 'Αλέξανδρος, δ Λυκούργος, δ Δαμοκλής, δ 'Αγαθοκλής, δ βασιλιάς 

των Σκυθών Σκίλουρος, δ 'Οδυσσέας καί δ 'Αριστοτέλης είναι τα ονόματα 

τής αρχαίας παράδοσης με τα όποια προσπάθησε να διασκεδάσει, να μορφώ

σει καί να νουθετήσει τους ομοεθνείς του δ Μισαηλίδης. 

"Ενα άπο τα θέματα πού απασχολούν τον Μισαηλίδη είναι ή παιδεία, την 

δποία συνδέει με την πρόοδο, την ευημερία καί την οικονομική ανεξαρτησία 

των ομοεθνών του (52, 252, 262-272). 'Απευθύνεται στους "Ελληνες Μικρα-

σιάτες και αναφωνεί: 

« Έ εσείς Ρωμιοί 'Ανατολίτες, μαζέψτε τδ μυαλό στο κεφάλι σας καί 

αποκτήστε γνώση οσο είναι καιρός* ανοίξτε σχολεία, γιατί αν συνεχίσετε αυτή 

τήν αθλιότητα, το λιγότερο σε δέκα χρόνια θα καταντήσετε τδ ευτελέστερο 

καί υποδεέστερο όλων των εθνών καί σκλάβοι σε όλους» (264). 

Παρακάτω σημειώνει δτι είναι δικαιολογημένο να μήν έχουν οί 'Ορθό

δοξοι τής 'Ανατολής τήν πρώτη αρχαιοελληνική δόξα άφοΰ τδ έθνος τους υπέ

φερε μεγάλες δυστυχίες. 

«ΙΥ αύτδ παρ' δλο πού μπορούμε να τους δικαιολογήσουμε λίγο, δεν είναι 

δυνατό αύτδ να συνεχιστεί σε μόνιμη βάση. Τω οντι, ενώ οί συμφορές πού 

υπέστησαν οί Ρωμιοί τής 'Ανατολής δεν συνέβησαν σε κανένα άλλο έθνος, 

αυτοί συνέχισαν καί τις θρησκευτικές τους ακολουθίες καί τήν εθνικότητα τους. 

Εύγε χίλιες φορές εύγε ! Καί μάλιστα στους δύσκολους καιρούς για να απο

δείξουν δτι είναι απόγονοι ευγενικού καί αρχοντικού έθνους 'ίδρυσαν σχολεία 

καί ίεροδιδασκαλεΐα, με κάθε δυνατό τρόπο στις όπες καί στα πηγάδια τής 

γης. Πρόσφατα τδ Έλληνικδν Σχολεΐον τής Καισαρείας υπό τή διεύθυνση του 

Διδασκάλου Γερμανού, τα Γυμνάσια τής Σμύρνης, του Άϊβαλιοΰ καί τής 

Πάτμου καί ιδιαίτερα τδ καύχημα τοΰ Ελληνικού έθνους ή περίφημη Μεγάλη 

Σχολή τοΰ Κουρούτσεσμε (Ξηροκρήνη) ήταν πολύ φημισμένα...» (267). 

11. S. Salaville - Ε. Dellegio, Karamanlidika, Bibliographie analytique d'ouvrages 
en langue turque imprimés en caractères grecs, III, 1866-1900, 'Αθήνα 1966, p. 10-12. 

12. ΑΙσωποσούν Κησσαδάν χησσε άλμαγά μαχσούς μεσελλερί... Εναγγελινος Μισαη-
λίδης δεν πιτ τερδζονμέ, τάππου τεμσιλ όλουνμούστουρ... ΦΙ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΝΙΕ 1854. 
E. Balta, Karamanlidika, Additions (1584-1900), Bibliographie analytique, 'Αθήνα, 
σ. 46-47. 
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Και συνεχίζει κάνοντας μια διαπίστωση σχετικά με την δύσκολη κατά

σταση της εκπαίδευσης στην 'Ανατολή: 

«Υπάρχει και μια ακόμη κατάσταση πού έγινε αιτία της παρακμής τής 

'Ανατολής, ξεχώρισαν την 'Εκκλησία άπο το Σχολείο, ένώ ή εκκλησία και 

το σχολείο είναι ενα, σαν ψυχή και σώμα. Σε πόλη πού δεν υπάρχει σχολείο 

κι αν υπάρχουν και δέκα εκκλησιές δεν ωφελούν καθόλου. Κατά το λόγο του 

σοφού Σολομώντος Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου' ιδού αυτόν τον φόβο του 

Θεού δλοι θα τον μάθουν στο σχολείο. Γι' αυτό πρέπει να συνενωθούν τα εισο

δήματα τών εκκλησιών με τα εισοδήματα τών σχολείων, καί όταν δεν επαρ

κούν τα χρήματα του σχολείου να παρέχονται άπο τήν εκκλησία)) (270). 

Παράλληλα με τήν παιδεία, δπως αναφέρθηκε καί παραπάνω, προσφιλές 

θέμα τοΰ Μισαηλίδη είναι ή θρησκεία, τα δόγματα καί οι θρησκευτικοί λειτουρ

γοί. Το "Αγιον "Ορος καί οι μοναχοί αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέ

ροντος για τον συγγραφέα (49-53). Ό Μισαηλίδης δια στόματος Φαβίνη κατα

φέρεται συχνά εναντίον τών μοναχών, για τους οποίους διηγείται πολλές χα

ριτωμένες καί παράξενες ιστορίες, άπο αυτές πού ή προφορική τους παράδοση 

χάνεται μέσα στα χρόνια. Μερικές άπο αυτές τις ιστορίες τις αντλεί άπο το 

Πατερικον καί τις διανθίζει μέ δικές του λεπτομέρειες. Μέσα στα πλαίσια τής 

υπερβολικής καί αξιοπερίεργης διήγησης, βέβαια, ό ϊδιος ό Φαβίνης γίνεται ό 

πνευματικός τών κοριτσιών τών μπορδέλων13 τής Κωνσταντινούπολης καί μ' αυ

τό τον τρόπο τα οδηγεί στή σωτηρία! Ή θεάρεστη αυτή πράξη, ωστόσο, προ

καλεί καί το κλείσιμο αρκετών σπιτιών μέ αποτέλεσμα να βρεθούν περίπου 

1000 κορίτσια χωρίς οικονομικούς πόρους. Ό δαιμόνιος Φαβίνης όμως το λύ

νει καί αυτό χάρη στή βοήθεια τών Μασόνων τής Κωνσταντινούπολης, πού 

όπως μας πληροφορεί είχαν ανοίξει Στοά στο Σταυροδρόμι (137-144). ΟΊ 

Μασόνοι ιδρύουν «Φιλανθρωπική Εταιρεία», μέ τή συνδρομή τών μελών τής 

οποίας χρηματοδοτούνται καί προικοδοτούνται τα συγκεκριμένα κορίτσια, πού 

μετάνοιωσαν για τήν προηγούμενη ζωή τους! 

Οι διαφορές μέ τους 'Αρμενίους απασχολούν τον Μισαηλίδη σέ ιδιαίτερο 

κεφάλαιο μέ τίτλο « Έ εξορία τών άρμενοκαθολικών άπ' τήν Κωνσταντινού

πολη» (405-414), καί μέ παραγράφους, «οι Αρμένιοι» (405) καί «Ή αρχική 

αιτία τοΰ χωρισμού τής αρμενικής άπο τήν ελληνική εκκλησία» (407). Στο 

κεφάλαιο αυτό, το όποιο είναι κατά τή συνήθεια τοΰ συγγραφέα ξεκομμένο 

άπο τήν αρχική διήγηση, παρατίθενται ο'ι δοξασίες για τις απαρχές τής αρμε

νικής εθνότητας, ή αίρεση τοΰ Νεστορίου καί οι άπόηχοί της στα μετέπειτα 

χρόνια. Χρονολογίες καί ιστορικά στοιχεία σχετικά μέ τήν αρμενική κοινο

ί 3. Τις ιστορίες τοΰ κάθε κοριτσιού τις κατασκευάζει ό Μισαηλίδης καί παρουσιάζουν 
εκπληκτική πλοκή, άφοϋ μέσα σ' αυτές παρελαύνουν ήθη καί έθιμα κωνσταντινουπολίτικα 
καί άλλα (144-194). 
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τητα της Κωνσταντινούπολης συμπληρώνουν τις πολύτιμες πληροφορίες πού 

παρέχει γενναιόδωρα δ Μισαηλίδης στους αναγνώστες του. 

Το αρμενικό θέμα ήταν αρκετά επίκαιρο, άφοΰ το 1864 βλέπει το φως 

της δημοσιότητας ή μετάφραση του βιβλίου του Σαμουήλ Άλεκτορίδη, Άπάν-

τησις 'Ορθοδόξου1*, με επιμέλεια του Εύαγγελινοΰ Μισαηλίδη, συντάκτη της 

εφημερίδας 'Ανατολή. Το βιβλίο αυτό είναι ένα συμπίλημα διαφόρων θεολο

γικών πραγματειών, μία άπό τις όποιες είναι το Υπόμνημα του Κωνσταντίου 

Α', του από Σιναίου, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, με τίτλο Περί της των 

'Αρμενίων μετά της 'Ανατολικής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας ασυμφωνίας15. Ή 

μικρή αυτή θεολογική συγγραφή τυπώθηκε για πρώτη φορά το 1840, στή 

συνέχεια μεταφράστηκε στα τουρκικά καί εκδόθηκε με αρμενικούς χαρακτήρες 

το 1857, δπως μάς πληροφορεί ό εκδότης Μ. 'Αριστοκλής16. Είναι σαφές Οτι 

ό Μισαηλίδης γνώριζε καλά το θέμα καί θεώρησε δτι ήταν μια καλή ευκαιρία 

να το εντάξει καί αυτό μέσα στο μωσαϊκό τών γνώσεων τις όποιες πρόσφερε 

στους Μικρασιάτες ομοεθνείς του. 

Οι συζητήσεις για τήν πίστη, τις διαφορές του ισλαμισμού άπό τον χρι

στιανισμό καί τις άλλες θρησκείες ήταν συχνές στην Κωνσταντινούπολη Οπου 

συνυπήρχαν αρκετά ειρηνικά οί εκπρόσωποι όλων. Αυτό τό κλίμα μεταφέρει ό 

Μισαηλίδης στίς σελίδες του βιβλίου του διανθισμένο μέ τις σχετικές ιστορίες 

(358-365). 

Ό Μισαηλίδης αναφέρει κι άλλα βιβλία της εποχής, τα όποια φαίνεται 

να συμβουλεύτηκε κατά τή διάρκεια της συγγραφής του Ταμασάϊ Δουνγιά. 

"Ετσι έχουμε αναφορές στον Συναξαριστή (107, 135), στίς Πράξεις τών 'Απο

στόλου (140)17, στην Ποικίλη Ιστορία του Αιλιανού (245), στην Παλαιά Δια

θήκη (251 )18, στην 'Αμαρτωλών Σωτηρία (469)19, στό Ααυσαϊκον (546)20 στο 

14. Βλ. S. Salaville - E . Dalleggio, Karamanlidika, II, 1851-1865, 'Αθήνα 1966, 
σ. 70-71. 

15. Κωνσταντίνου τον άπα Σιναίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τον Βυζαντίου, 

Βιογραφία και σνγγραφαι al ελάσσονες εκκλησιαστικοί καί φιλολογικαί, καί τίνες επιστο-

λαί τον αυτοϋ, έξεοόθησαν ... υπό Θεοόώρον Μ. 'Αριστοκλέους, Κωνσταντινούπολη 1866, 
σ. 79-117. 

16. "Ο.π., σ. 81 καί σημ. 1. 

17. Μεταφρασμένο στα τουρκικά, Άζήζ 'Απόστολοσλαρην άμελερή, Βενετία 1811, 

καί Ρεσονλλερίν 'Αμελλερινίν, Κωνσταντινούπολη 1826, Βλ. S. Salaville - Ε. Dellagio, 

Karamanlidika, I, 1584-1850, 'Αθήνα 1958, σ. 148-151, 205-208. 

18. Μεταφρασμένη στα τουρκικά. Τρεις εκδόσεις στην 'Αθήνα το 1838. Karaman

lidika, Ι, σ. 244-248. 

19. Μεταφρασμένο στα τουρκικά άπό τον παπά Γεώργιο οικονόμο: 'Αμαρτωλών Σω

τηρία, Γιάνε κιουναχκιαρλαρήν χελασληγη ταπίρ ό/.ουνμούς κιτάπτιρ... 1839 (Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως). Karamanlidika, Ι, σ. 257-261. 

20. Μεταφρασμένο καί στα τουρκικά, Ααυσαϊκόν, Βενετία 1806. Karamanlidika, 1, 
σ. 131-138. 
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Βίο τον Ιωσήφ (571)21. 

Ώ ς Μικρασιάτης όμως και μάλιστα κάτοικος της Κωνσταντινούπολης, 6 

Μισαηλίδης μετέχει ενεργά στή ζωή της 'Οθωμανικής πρωτεύουσας, μοιρά

ζεται τή μοίρα των 'Οθωμανών συμπολιτών του, γνωρίζει άριστα τή γλώσσα 

τους, τήν οποία χειρίζεται με εξαιρετική μαεστρία, καθώς και τά ήθη και τα 

έθιμα τους. Στο βιβλίο του μέσα μπορεί κανείς ν' ανιχνεύσει αναφορές στους 

γενιτσάρους και στην ιστορία τους (109, 11, 112, 114, 115, 219)22, στους 

βεκτασίδες δερβίσιδες (126-127, 448-449) και στον Νασρεδίν χότζα (341). 

'Ακόμη ό συγγραφέας διηγείται γεγονότα ιστορικά της αρχής του αιώνα με 

μυθιστορηματικό τρόπο (συγκεκριμένα αναφέρεται στην άφιξη στην Κωνσταν

τινούπολη του αγγλικού στόλου υπό το ναύαρχο J. Th. Duckworth, με σκοπό 

να εξαναγκάσει τήν 'Οθωμανική Κυβέρνηση να κινηθεί εναντίον της Γαλλίας). 

Κατακλείοντας αυτές τις συγκριτικές παρατηρήσεις επισημαίνουμε δτι 

αυτό το βιβλίο, το Ταμασάί Δοννγιά είναι πολύτιμο και για τήν τουρκική 

λογοτεχνία, άφοΰ το πλήθος τών λογοπαιγνίων, οί παροιμίες και οί μικρές λαο

γραφικές παρατηρήσεις προέρχονται από λόγιο, πού κατέγραφε τήν καθημε

ρινή πραγματικότητα στην οθωμανική Κωνσταντινούπολη τήν χρονική περίοδο 

του Τανζιμάτ. Δίκαια ό Μισαηλίδης μπορεί να χαρακτηριστεί Ρωμιός 'Οθω

μανός πού, ενώ καταφέρνει να βρει γέφυρες πού ενώνουν τις δυο ή, καλύτερα, 

όλες τις εθνότητες πού ζούσαν τότε στην Κωνσταντινούπολη, συγχρόνως ασκεί 

κριτική στα Ευρωπαϊκά κοινωνικά καί θρησκευτικά ήθη. Περιδιαβάζει στον 

κόσμο καί συναναστρέφεται μέ όλους τους ανθρώπους. Δέν διστάζει να επι

κρίνει το νέο ελληνικό κράτος λέγοντας Οτι «οί "Ελληνες μέ τήν απόκτηση 

της ανεξαρτησίας τους μοιάζουν μ' αυτόν πού βρήκε ένα πέταλο καί είπε: 

Μου μένουν τώρα να βρώ τρία πέταλα καί Ινα άλογο ! "Εχουν περιπέσει στην 

τρέλλα, δτι έτσι καί πάρουμε καί τήν Πόλη τέλειωσε ή δουλειά μας» (630). 

Ό ήρωας του Μισαηλίδη είναι κι αυτός Ρωμιός 'Οθωμανός. Γι' αυτό 

άφοΰ παντρεύεται μέ τή Ρωξάνδρα του καί μένει λίγο στην 'Αθήνα νά δια

σκεδάσει, επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη, εκεί αποκτάει ενα γιό, πού τον 

ονομάζει Βασιλάκη, σέ πείσμα δλων δσοι ήθελαν νά τον βαφτίσει 'Αλκιβιάδη, 

Θεμιστοκλή, Πυθαγόρα, Πτολεμαίο κλπ. (637). Ένώ ό αντίστοιχος Φαβίνης 

του Παλαιολόγου αποσύρθηκε στην Εύβοια, καί τον γιό του τον ονόμασε Κων

σταντίνο. Ό συμβολισμός έδώ είναι σαφής: ό συγγραφέας θέλει τον Μικρα-

21. Το βιβλίο βρίσκεται καί σέ τουρκική μετάφραση: Χαζρετί Ίωσηφιν όμροννονν 
νακλιετί, 'Αθήνα 1839. Karamanlidika Ι, σ. 252. 

22. Ό Εύαγγελινος Μισαηλίδης συνέταξε ενα βιβλίο για τους γενιτσάρους, το όποιο 
δυστυχώς γνωρίζουμε μόνο άπο βιβλιοπωλικές αναγγελίες. Το βιβλίο έχει τον τίτλο Γιε-
νιτζεριλέρ χικιαγεσινιν πιρινοζί δζιλδΐ, Κωνσταντινούπολη 1854. Βλ. E. Balta, Karaman
lidika, Additions, δ.π., σ. 140. 
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σιάτη Φαβίνη, πιστό στην ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση, να επιλέγει το 

όνομα Βασίλειος για το γιο του, ενα όνομα πού συνδέεται με τους Πατέρες 

και τη Βυζαντινή κληρονομιά. Ό ήρωας του Παλαιολόγου, απεναντίας, δια

κατέχεται άπο τάσεις μεγαλοϊδεάτικες, και το όνομα Κωνσταντίνος πού δίνει 

στο γιο του εκφράζει το παλιό όνειρο για ανακατάληψη της Κωνσταντινού

πολης, όπως αυτό τροφοδοτήθηκε άπο τους χρησμούς και τις λαϊκές δοξασίες. 

Τέλος, το Ταμασάϊ Δοννγιά τελειώνει με τήν επίσκεψη του Εύαγγελινοΰ 

Μισαηλίδη στην αγροτική κατοικία του Φαβίνη. Μένοντας εκεί μια βδομάδα 

ό συγγραφέας έπεισε τον Φαβίνη να του διηγηθεί τις περιπέτειες του καί άπο 

αυτή τή διήγηση προέκυψε το τετράτομο βιβλίο. 

Στον Πολύπαθη ό ήρωας σημειώνει: « Έ γ ώ υπαγόρευσα καί εκείνη (ή 

Ρωξάνδρα) έγραψε το πλείστον μέρος της παρούσης βιογραφίας μου». 

Συνοψίζοντας παρατηρούμε δτι στο καραμανλίδικο κείμενο συναντάει κα

νείς ολα εκείνα τα στοιχεία, πού είναι σημαντικά για τή σύνθεση της εθνικής 

ταυτότητας των Μικρασιατών2 3. Ό θαυμασμός προς τους αρχαίους "Ελληνες, 

ή θρησκεία καί ειδικότερα ή 'Ορθοδοξία2 4 καί ή παιδεία είναι τα χαρακτηρι

στικά, πού κρατούν αδιάσπαστη τή διαχρονικότητα του ελληνισμού. Με τα 

παραδείγματα άπο τήν ελληνική μυθολογία καί τήν αρχαία ιστορία ό συγγρα

φέας προσπαθεί να επιδείξει στους Μικρασιάτες οτι τα εθνικά χαρακτηριστικά 

εμφανίζονται αναλλοίωτα στους αιώνες καί οτι ή ελληνική παιδεία έχει μια 

διαχρονική υπεροχή καί ταυτίζεται με τήν κλασσική αρχαιότητα. 

Ό ρόλος της μικρής αυτής μελέτης ήταν να δείξει τή σημασία της καρα-

μανλίδικης αυτής λογοτεχνικής δημιουργίας καί να αποδείξει τή διπλή της 

ευεργετική ωφέλεια, για τήν ελληνική, δηλαδή, καί τήν τουρκική λογοτεχνία. 

Ο Μισαηλίδης, παρόλο οτι στηρίζεται στο ελληνικό μυθιστόρημα, πού ό δη

μιουργός του με περηφάνια δηλώνει οτι είναι «πρώτον τοιούτου είδους βιβλίον 

έκδιδόμενον εις τήν γλώσσαν μας», συνέγραψε ενα έργο, το όποιο χαιρετίστηκε 

καί άπο το τουρκικό αναγνωστικό κοινό ως το πρώτο τουρκικό μυθιστόρημα25. 

Δέν μένει παρά να μεταφραστεί το έργο στο σύνολο του, ώστε καί οι "Ελληνες 

αναγνώστες να χαρούν τήν ευρηματικότητα του Μισαηλίδη καί τις νέες περι

πέτειες του 'Αλέξανδρου Φαβίνη 2 6. 

23. Βλ. καί Ευαγγελία Μπαλτά, «ΟΙ πρόλογοι των καραμανλίδικο™ βιβλίων πηγή 
για τή μελέτη της "εθνικής συνείδησης" των τουρκόφωνων ορθοδόξων πληθυσμών της 
ΛΙικράς Ασίας», Μνήμων, 11 (1987), σ. 225-233. 

24. Robert Anhegger, «Hurufumuz Yunanca, Ein Beitrag zur Kenntnis der 
Karamanisch-Türkischen Literatur», Anatolica, VII (Leiden 1979-1980), σ. 157-202, 

του ϊδιου «Nachtraege zu Hurufumuz Yunanca», Anatolica, X (Leiden 1983), σ. 157-
202. 

25. Βλ. έφ. Cumhuriyet, 10 Νοεμβρίου 1986, άρθρο του Mehmet Kaplan. 
26. Βλ. καί Πηνελόπη Στάθη, «ΙΙίστη στή γνώση», έφ. Το Βήμα, 26 'Οκτωβρίου 

1988, δπου παρουσιάστηκε γιά πρώτη φορά ή τουρκική έκδοση του Ταμασάϊ Λοννγιά. 
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Στον πίνακα πού ακολουθεί χρησιμοποιήθηκαν για τον Πολύπαθη ή έκδοση 

της «Νεφέλης» καί για το Ταμασάΐ Αοννγιά ή έκδοση του Robert Anheg-

ger, του 1988 2 7. Καταβλήθηκε προσπάθεια να δοθούν σε δύο στήλες οι αντι

στοιχίες του καραμανλίδικου με το ελληνικό μυθιστόρημα. "Οπου δεν αντιστοι

χούν οι τόμοι, τα βιβλία και τα κεφάλαια, οι τουρκικοί τίτλοι μεταφράζονται 

στα ελληνικά καί έτσι γίνεται φανερή ή έκταση των προσθηκών του Μισαηλί-

δη στο αρχικό κείμενο του Γρηγορίου Παλαιολόγου. Παράλληλα μένουν κενά 

δπου δεν υπάρχει αντίστοιχο καραμανλίδικο κείμενο. Ωστόσο είναι σαφές, 

δτι πολλές είναι οί προσθήκες καί έκεΐ δπου φαινομενικά ό Μισαηλίδης με

ταφράζει τον Παλαιολόγο, πράγμα πού δεν μπορεί να παρουσιαστεί σ' αυτό 

τον πίνακα. 

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Ό Πολύπαθης 

σ. 9-10 Προς το κοινόν. 
Βιβλίον Πρώτον 
κεφ. α' σ. 13 Οί γεννήτορες μου καί ή γέν-
νησίς μου. 

κεφ. β' σ. 18 Ή νηπιότης μου. 

κεφ. γ' σ. 21 Οί διδάσκαλοι μου καί αϊ 

άταξίαι μου. 

κεφ. δ' σ. 29 Ή εφηβεία μου. 

κεφ. ε' σ. 38 Ή δικηγορία μου. 

Ταμασάΐ Δοννγια 

σ. 20 Mukaddeme / Εισαγωγή 

Birinci bab / πρώτο βιβλίο 

σ. 25 Atalanm ile tevellüdüm beyanin-
da. 

Ikinci bab / δεύτερο βιβλίο 
σ. 32 Kemal-i sebavatim beyaninda. 
Ücäncü bab / τρίτο βιβλίο 
σ. 35 Hocalanm ve ettigim tecavücat 
beyanindadir. 
Dördüncü bab / τέταρτο βιβλίο 
σ. 47 Delikanligim beyaninda 
Be§inci bab / πέμπο βιβλίο 
σ. 69 Avukatligim beyaninda. 
σ. 73 ïimarhane beyaninda / Σχετικά 
με το φρενοκομείο28. 

κεφ. στ' σ. 44 Αϊ παρεκτροπαί της νεότη-
τός μου, ή νόσος καί οί ιατροί μου. 
κεφ. ζ' σ. 49 Ή άπιστος ερωμένη μου. 
κεφ. η' σ. 56 Ή συμφορά καί ό καλός μου 
φίλος. 

27. Πβ. καί σημ. 2. 
28. Βλ. καί σ. 127 του ελληνικού κειμένου. 
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κεφ. θ' σ. 62 'Ιστορία τοϋ φίλου μου Στε
φάνου. 
κεφ. ι' σ. 66 Μολδαβο-βλάχο-ηγεμονικά 
και ή καβαδοφορία μου. 

Allinei bab / έκτο βιβλίο 
σ. 128 Karnaval / Καρναβάλι 
Yedinci bab / έβδομο βιβλίο 
σ. 137 Fahi§elerin fash / Οι πόρνες 
σ. 144 Birinci kizin vasfi / Ή ιστορία τοϋ 
πρώτου κοριτσιού. 

σ. 146 Ikinci kizin hikâyesi / Ή Ιστορία 
του δεύτερου κοριτσιού, 
σ. 147 Ücüncü kizin hikâyesi, Dördü-
ncü kizin hikâyesi / Ή ιστορία τοϋ δεύ
τερου και τρίτου κοριτσιού. 
σ. 148 Besjnci kizin hikâyesi, Altinci 
kizin hikâyesi / Ή ιστορία τοϋ πέμπτου 
και έκτου κοριτσιού. 
σ. 153 Yedinci kizin hikâyesi / Ή ιστο
ρία τοϋ έβδομου κοριτσιού. 
σ. 155 Sekizinci kizin hikâyesi / Ή Ιστο
ρία τοϋ ογδόου κοριτσιού. 
σ. 159 Dokuzuncu kizin hikâyesi / Ή 
ιστορία τοϋ ένατου κοριτσιού. 
σ. 162 I§te bunlardan birinin hikâyesi / 
'Ιδού ή ιστορία κάποιας άπο αυτές. 
Cildi sani / Δεύτερος τόμος 
Bab-i evvel / πρώτο βιβλίο 
σ. 199 Hak yerde kalmaz / Tò δίκιο δεν 
μένει στο έδαφος. 
σ. 224 Ikinci bab / Δεύτερο βιβλίο 
σ. 227 Hikâyat /'Ιστορία 
σ. 228 Kiriakula / Κυριακούλα. 
σ. 234 Sultanamn hikâyesidir / Ή 'ιστο
ρία της Σουλτάνας. 
σ. 241 Usta Yorgi'nin hikâyesidir /'Η 
ιστορία τοϋ μάστρο Γιώργη, 
σ. 243 Ücüncü bab / τρίτο βιβλίο 
Ah§mak huy olur ve hny ikinci tabiat-
tir / Ή συνήθεια είναι δεύτερη φύση. 
σ. 254 Dördüncü bab / τέταρτο βιβλίο 
Haksizin hasmi Allahtir, elbette halk 
eder /'Αντίπαλος τοϋ παράνομου είναι δ 
Θεός. 
σ. 264 Anadolu'dan çikan âlimler beya-
ninda / Σχετικά με τους σοφούς πού κα
τάγονται άπο την 'Ανατολή, 
σ. 265 Anadolu'nun âlimleri esamesidir/ 
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Αυτά είναι τα ονόματα των σοφών τη; 
'Ανατολής. 
σ. 276 Izmirli Kamer Hanimin fikrasi-
nin bakiyesidir / Το συμπλήρωμα της 
ιστορίας τής Καμέρ χανούμ τής σμυρνιας. 
σ. 303 Behind bab / πέμπτο βιβλίο 
Uygunsuz terbiyenin semeresi sefalet-
tir / Καρπός τής ανάρμοστης ανατροφής 
εΐναι ή αθλιότητα. 

σ. 305 Birinci mahpus / Πρώτος κατά
δικος. 
σ. 316 Zöhre hanimin Favini ile müka-
lemesi / Ή συνομιλία τής Ζοχρέ χανούμ 
με τον Φαβίνη. 
σ. 334 Ikinci mahpus / Δεύτερος κατά
δικος. 
σ. 336 Ücüncü mahpus / Τρίτος κατά
δικος. 
σ. 338 Dördüncü mahpus / Τέταρτος κα
τάδικος. 
Ücüncü eilt Ι Τρίτος τόμος. 
σ. 383 Besjnci babin bakiyesi, Be§inci 
mahpus / Συμπλήρωμα τοϋ πέμπτου βι
βλίου, πέμπτος κατάδικος. 
σ. 391 Yigirmi ikinci mahpus / Εικοστός 
δεύτερος κατάδικος. 
Altinci bab / έκτο βιβλίο 
σ. 396 Iki çanbaz bir ipte oynayamaz / 
Λυο ακροβάτες δέν μπορούν να χορεύουν 
στο ϊδιο σχοινί. 

σ. 400 Katoliklerin sürgün oldugu / 
Σχετικά μέ την εξορία τών καθολικών, 
σ. 405 Brmeni katoliklerin Der-i saa-
detten Nefiligi, Ermeniler / Ή εξορία 
τών Άρμενοκαθολικών άπα την Κωνσταν
τινούπολη, 'Αρμένιοι. 
σ. 407 Ermeni kilisesinin Rum kilise-
sinden aynlmasinin iptidaki sebebi / 
'Αρχική αιτία για τον χωρισμό τής 'Αρμε
νικής άπο την Ρωμαίικη 'Εκκλησία. 
Υ edifici bah J έβδομο βιβλίο 
σ. 454 Arayan belâsmi da mevlâsim da 
bulur /"Οποιος ψάχνει βρίσκει καί το μπε
λά του, άλλα πετυχαίνει καί τίς επιδιώξεις 
του. 

Sekizinci bab / όγδοο βιβλίο 
Tekkeyi bekleyen çorbayi içer / οποίος 
φυλάει τον τεκκέ πίνει καί τη σούπα. 
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Βιβλίον δεύτερον 
κεφ. α' σ. 75 Ή άφιξίς μου εις Βλαχίαν, 
Αύλαί των 'Ηγεμόνων καί ήθη των Δακών. 

κεφ. β' σ. 80 Πλουτώ, ευνοούμαι καί προ-
βιβάζομαι. 
κεφ. γ' σ. 86 Ό χαρακτήρ τοϋ Ήγεμόνος, 
ό εχθρός και ό φίλος μου. 
κεφ. δ' σ. 90 Ό καθαρός έρως και ή αρ
ραβώνα μου. 
κεφ. ε' σ. 97 Ή εξορία μου. 

κεφ. στ' σ. 103 Το ναυάγιον καί ή αιχμα
λωσία μου. 
κεφ. ζ' σ. 106 Οι δύο Κύριοι μου - ήθη 
Ρώσσων - τοκογλυφία - γλισχρότης. 

κεφ. η' σ. 113 Ή στρατιωτική μου, ήθη 
στρατιωτών, μισής ώρας έντάμωσις με την 
Ρωξάνδραν. 

κεφ. θ' σ. 118 Ή λιποταξία, ή μαστίγω-
σις, το νοσοκομείον και ή μάχη μου. 

Βιβλίον τρίτον 
κεφ. α' σ. 127 Ή επιστροφή μου εις Βυ-
ζάντιον, άπευκταίόν τι συμβάν, φρενοκο-
μεΐον30. 
κεφ. β' σ. 138 Ή γνωριμία μου μετά τίνος 
Όθωμανίδος. 
κεφ. γ' σ. 144 Ό Τουρκισμός μου, ίδέαι 
'Οθωμανών. 
κεφ. δ' σ. 150 Ό υπουργός καί ό γυναικω
νίτης μου" ήθη καί Ιθιμα 'Οθωμανών. 
κεφ. ε' σ. 158 Ή δικαστική μου, ή κατα
στροφή, ή άναβάπτισις καί ή απροσδόκη
τος συνάντησίς μου. 

κεφ. στ' σ. 166 Ρώμη, Πάππαι, Καρδινά
λιοι. 

κεφ. ζ' σ. 170 Το πνευματικόν μου επάγ
γελμα, παρεκτροπαί λαϊκών καί κληρικών, 
θεοβλάβεια. 

σ. 460 Ulaha Aziraet ve ìnuveseletim, 
Eflak ve Bugdanhlarin ahlâki ve bey-
lerinin ahvali beyaninda dir29. 
σ. 463 Kesbi servet ne §an-u §öhret edip 
riitbeye terfi olundugum beyanmda. 
σ. 467 Beyin ahlâk ve tabiati ve dostum 
ile dü§mamm beyanmda. 
σ. 470 Halisane a§k-u muhabbet ile na-
mizetlendigim beyanmda. 
σ. 474 Memuriyetten tard ile nefi oldu-
gum beyanmda. 
σ. 477 Gemimizin parçalanip Rusyali-
lardan esir olduèumuz. 
σ. 479 Hizmet ettigim iki efendilerim ve 
Rossialilann ahlâk ve tefecilikleri ve 
nekeslikleri beyanindadir. 
σ. 483 Silk-i askeriye gönüllü yazildigim 
ve Rossia asker neferlerinin ahlâki ve 
namizetlim Roksandra ile bir saat mik-
dan mülakat eyledigim beyanindadir. 
σ. 487 Ordudan firar ediip tutularak te-
dib olundugum ve hastaneye girdigim 
ve muharebe eyledigim beyanindadir. 

σ. 495 Istanbul'a avdetim ve dehçetli 
bir vakia beyanmda. 

σ. 497 Diger bir hammla kesa-i iilfet 
eyledigim beyanmda. 

σ. 503 Hizmet eyledigim pa§a ve hare-
mim ve Osmanli adetleri. 
σ. 508 Hakim nasboldugum ve min 
gayr-i memul miilakatim beyanmda. 

σ. 512 Me§hur Roma sehri ve kardinal
ler ve ahvalleri beyanindadir. 
Dokuzuncu bab / ένατο βιβλίο 
σ. 518 Pnevmatikoslugum ve laikosla-
nn ve ruhbanlann uygunsuz halleii 
beyanmda. 

29. Παρ' ολο πού ό Μισαηλίδης σ' αυτό το σημείο επιστρέφει πάλι στο αρχικό πρό
τυπο του, προσθέτει καί δική του διαίρεση κεφαλαίου: Sekizinci bab. Tekkeyi bekleyen 
çorbayi içer / οποίος φυλάει τον τεκκέ πίνει καί τή σούπα. 

30. Βλ. καί σ. 73 τοϋ Ταμασάϊ Δοννγιά. 
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Βιβλίον τέταρτοι» 

κεφ. α σ. 187 Ό Πανδοχεύς και ή ληστο-

κράτησίς μου. 

κεφ. β' σ. 195 Ιστορία των πέντε ληστών 

μου. 

κεφ. γ' σ. 209 Ή προανάκρισης και ή φυ-

λάκισίς μου - Ό ένδυματοπώλης μου. 

κεφ. δ' σ. 215 Ό Κόμης μου και ό Οικο

νόμος του. 

κεφ. ε σ. 223 Ό μαγνητίτης και ό έμπο

ρος μου - ή 'Απόκρεω της 'Ιταλίας. 

κεφ. στ' σ. 230 Ό Μιλόρδος μου -'Έθιμα 

τίνα "Αγγλων. 

κεφ. Γ σ. 237 Ή Μιλαίδη μου - Γυναικεία. 

Βιβλίον πέμπτον 

κεφ. α σ. 251 Ή άφιξίς μου εις Άγγλίαν -

"Εθιμα Βρετανών. 

κεφ. β' σ. 261 Ή χήρα Άγγλίς μου καί ό 

θάνατος τοϋ Μιλόρδου μου. 

κεφ. γ' σ. 272 Ή άφιξίς μου εις ΙΙαρίσια, 

ή έφημεριοδογραφία μου, χαρακτήρ Γάλ

λων. 

κεφ. Ò' σ. 279 Ή δραματοποιΐα μου, φι

λόλογοι καί άλλα ποικίλα. 

31. Άπα παραδρομή επαναλαμβάνεται 

Onunru bab / δέκατο βιβλίο 

σ. 529 Lokantaci ve lursizlar elino dü-

§tügüm beyaninda. 

Cildi-i rabi / τέταρτος τόμος 

fìirinci bob / πρώτο βιβλίο 

σ. 539 Be§ hirsizlarin hikâyeleri beya

ninda, evvela böcekbaijinin / Οί ιστο

ρίες τών πέντε ληστών καί πρώτα τοϋ 

αστυνόμου. 

σ. 543 Ikinci hirsizin hikâyesi /'Ιστορία 

τοϋ δεύτερου ληστή. 

σ. 544 Ücüncü hirsizin hikâyesi /'Ιστο

ρία τοϋ τρίτου ληστή, 

σ. 547 Dördüncü hirsizin hikâyesi / ' Ι 

στορία τοϋ τέταρτου ληστή, 

σ. 548 Beçinci hirsizin hikâyesi /'Ιστο

ρία τοϋ πέμπτου ληστή. 

Ikinci bob / δεύτερο βιβλίο 

σ. 550 Istintak ve mahpus oldugum. 

σ. 554 Hizmet ettigim Konte ve vekih-i 

harci beyaninda. 

σ. 556 Mihnadici ve hizmet ettigim tacir 

ve Italya'nin karnavah beyaninda. 

σ. 563 Hizmet eyledigim lord ve Ingi-

lizlerin ahlâki beyaninda. 

σ. 567 Milordun hem§iresi Mileydi ve 

di§ehli tayfesinin ahlâk ve tabiati beya

ninda. 

σ. 577 Ingiltera'ya muvasaletim ve In-

gilizlerin ahlâki beyaninda. 

Ibinci bab / δεύτερο βιβλίο31 

σ. 587 Bir dui Ingiliz hatun ile kesb-i 

münasebet eyledigim ve Lord çelebimin 

velati beyaninda. 

Ücüncü bab / τρίτο βιβλίο 

σ. 592 Stavrofori 

Dördüncü bab / τέταρτο βιβλίο 

σ. 598 Fransa payitahti Paris'e muva-

seletim ve onda gazeteciligim.- Ve 

Fransizlarin ahlâki beyanindadir. 

Be§inci bab / πέμπτο βιβλίο 

σ. 602 Teatroculuk ettigim ve bir takim 

hükema ile görü§tügüm ve bazi sair 

ahval beyaninda. 

ή ένδειξη δεύτερο βιβλίο (βλ. σ. 550). 
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κεφ. ε' σ. 292 Θέατρα, Ύποκριταί. 
Βιβλίον έκτον 
κεφ. α' σ. 311 Ή πειράτευσις και ή εΰά-
ρεστος συνάντησίς μου. 

κεφ. β' σ. 317 Ή ιατρική μου και ό νέος 
μου αποχωρισμός. 

κεφ. γ' σ. 324 Ή άφιξίς μου εις 'Αθήνας. 
Ελληνικά- ό φίλος μου Στέφανος. Εύγε-
νειομανία. 

κεφ. δ' σ. 335 Αι νύμφαι, ή νεκρανάστασις 
και ό γάμος μου. 
σ. 349 Χίλια οκτακόσια σαράντα. "Οχι, δέν 
την εγκατέλειψε. Ζήτω το "Εθνος ! Ζήτω 
ό Βασιλεύς ! Λαοκατάρατοι οι επίβουλοι 
αυτών, εις οποιανδήποτε άνήκουσι μερίδα. 
Τέλος. 

Allinei bob / έκτο βιβλίο 
σ. 613 Korsanlar eline geçtigim ve min-
gayr-i memul miilakatim beyaninda. 
Yedinci bah / έβδομο βιβλίο 
σ. 619 Hekimligim ve yeni aynhgim 
beyaninda. 
Sekizinci bob / δγδοο βιβλίο 
σ. 622 Atinaya azimetim, Yunanistan 
vukuati, Atik dostum Stefanos ile mii
lakatim ve zadeganlik iddiasi ve ölüp 
dirildigim babinda. 
Dokuzuncu bob / ένατο βιβλίο 
σ. 631 Gelinlik kizlar- ölünün dirildigi 
ve nihayet nikâhlandigim beyaninda. 
σ. 641 Hemen Cenab-i Hakk §eriyet-i 
müstakimesini dünyaya irsal edüp, §u 
Tama§a-i âlemde cefake§leri zalim ce-
fakâran cevrinden ve cehalet zulmetin-
den halas eylesin ! Amin summe A-
min l i ! /"Ο παντοδύναμος Θεός ας στείλει 
αμέσως στη γη, τή θεία του ευθύτητα και 
σ' αυτό το θέατρο τοϋ κόσμου ας λυτρώσει 
τους τυραγνισμένους άπ' την καταπίεση 
τών άσπλαγχνων τυράννων και άπ' τα βά
σανα της αμάθειας ! 'Αμήν. 
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