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Μ Ε Ρ Ο Σ  Α'  *

I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τον δέκατο έβδομο αιώνα ή νεοελληνική φιλοσοφική σκέψη χαρακτηρί
ζεται από τήν άριστοτελική οπτική τής προβληματοθεσίας καί τα κείμενα 
των Νεοελλήνων άριστοτελικών συντίθενται με τή βεβαιότητα ότι στο Corpus 
του Άριστοτέλους ενυπάρχουν εΐτε ad hoc είτε in posse οί άπαντήσεις σε 
καίρια φυσικοοντολογικά, άνθρωπολογικά και γνωσωθεωρητικά έρωτήματα. 
*0 νεοελληνικός άριστοτελισμός, ό όποιος συγκροτήθηκε ως ρεύμα σκέψης 
στο πλαίσιο τής εύρύτατης συζήτησης πού έκείνη τήν περίοδο διεξαγόταν 
στον εύρωπαϊκό χώρο καί ιδιαίτερα στα Πανεπιστήμια τής Τταλίας, δέν 
συνιστά βεβαίως ένα ομοιογενές πλαίσιο στοχασμού, άλλα παρουσιάζει έναν 
άξιοσημείωτο έσωτερικό διαφορισμό, όσον άφορά τή στόχευση καί τις με
θοδολογικές προϋποθέσεις των διανοητών πού μορφοποιοΰν μέ τό έργο τους 
τό φιλοσοφικό πεδίο τής συγκεκριμένης περιόδου* 1.

Στο άριστοτελικής νοηματοδότησης γνωσιακό σύνθεμα πού άποτυπώνε- 
ται στις χειρόγραφες πηγές διαπιστώνουμε μέ ευχέρεια οτι ή φιλοσοφική 
σκέψη τού δεκάτου εβδόμου αιώνα δέν επιδέχεται μία μονοσήμαντη ανά
γνωση, αλλά ή ιδιοτυπία των φιλοσοφικών προσεγγίσεων τις κατοχυρώνει 
ώς αύτοδύναμες καί πρωτότυπες καταθέσεις, πού διατηρούν τήν αύτοτέλειά 
τους άνεξάρτητα άπό τήν προγραμματική τους συστοίχηση μέ τις εδραίες 
παραδοχές τής άριστοτελικής φιλοσοφίας. Ό  νεοελληνικός άριστοτελισμός,

* Τό Β' Μέρος θά δημοσιευθεΐ στόν έπόμενο Τόμο της Δωδώνης.
1. ’Αναλυτικά γιά τό Θέμα βλ. Κώστας Θ. Πέτσιος, Ή  περί φνσεωζ συζήτηση στή  

Νεοελληνική Σκέψη. 'Όψεις τή ς  φιλοσοφικής διερεύνησης άπό τον 15ο ώς τον 19ο αΐ-
ώνα,' ’Ιωάννινα, 22003, σσ. 169 κ.έ.



242 Κώστας Θ. Πέτσιος

άλλωστε, παρά τδ γεγονδς οτι μόνον εύκαιριακά καί έπικριτικά προσήλκυ- 
σε τδ ενδιαφέρον των μελετητών, έχει νά παρουσιάσει μία εκτενή φιλοσο
φική ένδοχοόρα, τής όποιας ή κατόπτευση καί ή έπαρκής χαρτογράφηση 0ά 
μάς έπιτρέψει νά μορφοποιήσουμε τις έπιμέρους καταθέσεις σέ συγκεκριμέ
να προβλήματα καί νά κατανοήσουμε τδν τρόπο με τδν όποιο άναμετρή- 
Οηκαν οί Νεοέλληνες λόγιοι με τά φιλοσοφικά έρωτήματα πού τήν περίοδο 
αυτή άναδείχθηκαν ως ουσιώδη.

Ή  όποιαδήποτε προσπάθεια νά συνθέσουμε τήν ιστορία τής νεοελλη
νικής φιλοσοφίας προϋποθέτει έξειδικευμένες έργασίες, πού νά διαφωτίζουν 
σύμφωνα με τις σύγχρονες άπαιτήσεις τής έρευνας τή ζωή καί τδ έργο των 
επί μέρους στοχαστών, καθώς καί τήν έκδοση τών κειμένων τους, έτσι ώστε 
νά προκύψει ένα άσφαλές έρεισμα γιά τήν έρμηνευτική άνασύσταση τών 
άπόψεουν τους. Στή χορεία τών άριστοτελικής έμπνευσης διανοητών πού δέ 
στοιχίζονται με τή φιλοσοφική θεώρηση τού Κορυδαλέως, άλλά εντάσσον
ται στήν κατεύθυνση πού σχηματοποιήθηκε μέ τήν έπενέργεια τού μεσαιοο- 
νικού άριστοτελισμού [Γεοόργιος Κορέσσιος (1570-1660), Νικόλαος (Νικη
φόρος) Κλαροντζάνος (f 1645), Νικόλαος Κούρσουλας (1602-1652),Νικόλαος 
Κεραμεύς (f 1663), Γεράσιμος Βλάχος (1605/7-1685), Σεβαστός Κυμηνίτης 
(1632- 1702), Ματθαίος (Μελέτιος) Τυπάλδος (1648- 1713)]2 3 μπορούμε νά 
συναριθμήσουμε καί τδν Γεώργιο Σουγδουρή (1645 /7-1725), ό όποιος ύπήρ- 
ξε μαθητής τού Τυπάλδου στή Βενετία καί άναδείχθηκε σέ έναν άπδ τούς 
σημαντικούς λογίους τού τελευταίου τετάρτου τού δεκάτου έβδομου καί τής 
πρώτης εικοσαετίας τού δεκάτου όγδοου αιώνα. Ό  μαθητής του ’Αναστά
σιος Μιχαήλ ό Ναουσαΐος είχε άξιολογήσει τδν Σουγδουρή ως αάνδρα φιλο- 
θεώτατον, θεολογ ικώτατον, φιλοσοφώτατον»*, καί άπδ τδν σύγχρονό του Δη- 
μήτριο Προκοπίου χαρακτηρίσθηκε ως «της άριστοτελικής φιλοσοφίας έμπει
ρος, μάλλιον δέ και τής ίεράς θεολογίας))4 5.

*Η μέχρι σήμερα ισχνή ενασχόληση μέ τή ζωή καί τδ έργο τού Γεωρ
γίου Σουγδουρή άρκέσθηκε στήν επανάληψη τών άκροθιγών άναφορών τού 
Γεωργίου Ζαβίρα6, τού Παναγιώτη Άραβαντινού® καί τού Κωνσταντίνου Σά-

2. Κώστας Θ. Πέτσιος, ' Η  περί φυσεως συζήτηση στή Νεοελληνική Σκέψη, σσ. 152
κ.έ.

3. * Αναστάσιος Μιχαήλ, Περιηγηματικόν Πυκτάτιον ήτοι Περιήγησις τής Ευρώπης, 
Έ ν Άμστελοδάμφ, 1706, σ. 13.

4. Δημήτριος Προκοπίου (Πάμπερης), Άπαρίθμησις Λογιών Γραικών, στό: J. Α. 
Fabricius, Bibliotheca Graeca, Tomus XI, Hamburg, 1722 (ανατύπωση: Βιβλωπω- 
λεΐον Νότη Καραβία, Άθήναι, 1966), σ. 799.

5. Γεώργιος *1. Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς ή 'Ελληνικόν Θέατρον. Έ πιμ., Τάσος *ΑΘ. 
Γριτσόπουλος, Άθήναι, 1972 (=  Έ πιμ., Γεώργιος Π. Κρέμος, Άθήνησι, 1872), σσ. 
212-214 καί 525-526.

6. Παναγιώτης Άραβαντινός, Χρονογραφία τής  *Ηπείρου τών τε όμόρων 'Ελλη-
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θα7, οί όποιοι έστιασαν τήν προσοχή τους στή φιλοσοφική - θεολογική διαμάχη 
του Σουγδουρή μέ τον Βησσαρίωνα Μάκρη καί τον μητροπολίτη Ίωαννί- 
νων Κλήμεντα τό 1695, άντλώντας άπό τη γνωστή περικοπή πού άφιε- 
ρώνει στο θέμα 6 Μελέτιος στήν *Εκκλησιαστική του 'Ιστορία8. Μέσα άπο 
το £διο πρίσμα άποδελτιώνει πληροφορίες άπο γνωστές πηγές ό Χριστόφο
ρος Φιλητάς στα χειρόγραφα Φιλολογικά του Σνμμικτα πού εμπεριέχονται 

* στον κώδικα 316 τής Βουλής των Ελλήνων9 καί στο συγκεκριμένο πλαί
σιο έγγράφονται οί έπισημάνσεις του Φιλάρετου Βαφείδη10 καί τού Χρυσό
στομου Παπαδόπουλου11, καθώς καί οί μεταγενέστερες διαπιστώσεις του Γϊα-

νικών και * Ιλλυρικών χωρών όιατρέχονσα κατά σειράν τα έν αύταΐς συμβάντα άπό τον 
σωτηρίου έτονζ μέχρι του 1854. Τόμος Β', Έ ν Άθήναις, 1856, σ. 225* του ίδίου, Βιο- 
γραφική Συλλογή Λογιών τής Τουρκοκρατίας. Έ πιμ ., Κ. Θ. Δημαράς, Ιωάννινα, Ε .Η . 
Μ., 1960, σσ. 196-197* του ίδίου, ‘Ιστορία τής *Ελληνικής παιδείας παρ' "Ελλησιν. Ε ί- 
σαγ., έπιμ., Έ . Τ. Νικολαΐδου. ’Ιωάννινα, 1986, σσ. 316-317.

7. Κωνσταντίνος Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι τών έν τοϊς Γράμ- 
μασι διαλαμψάντων 'Ελλήνων από τής καταλνσεως τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μ έ 
χρι τής * Ελληνικής ’Εθνεγερσίας (1453-1821), Έ ν Άθήναις, 1868, σ. 393.

8. Μελέτιος, ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία. Μετενεχθεΐσα έκ τής 'Ελληνικής είς τήν ή- 
μετέραν απλοελληνικήν φράσιν, είς τόμους τρεις διαιρεθεϊσα και πλουτισθεϊσα μέ πολ- 
λ.άς χρησίμους, και αναγκαίας Υποσημειώσεις, και ακριβείς πίνακας παρά Γεωργίου Βεν- 
δότη έκ Ζακύνθου, και παρ' αυτού διορθωθεισα. Νυν πρώτον τύποις έκδοθείσα δι’ επι
στασίας και άκριβοΰς έπιμελείας Πολυζώη Ααμπανιτζιώτη του έξ Ίωαννίνο^ν. Τόμος 
Γ ', Έ ν Βιέννη τής Άουστρίας, 1784, σσ. 484-485. ‘Ο Ζαβίρας, Νέα Ε λλά ς ή Ε λ λ η 
νικόν Θέατρον, σ. 212, στηρίζεται σέ χειρόγραφο τής ’Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας.

9. Χριστόφορος Φιλητάς, Σνμμικτα Φιλολογικά. Τ.Β '. 'Άνδρες πεπαιδευμένοι ° Ελληνες 
μετά τήν "Αλωση μέχρι τής σήμερον. Χφ. 316 τής Βουλής τών Ελλήνων, σσ. 41-51, 
68-71. Πηγές του Φιλητά είναι ό ’Αναστάσιος Μιχαήλ, ό Έλλάδιος, ό Δοσιθεος ‘Ιερο
σολύμων καί ό Μελέτιος. ’Αναφορές στο έργο του Σουγδουρή υπάρχουν καί στους κώ
δικες 305 (σ. 111) καί 347 (σσ. 162-168) πού περιέχουν φιλολογικού περιεχομένου ση
μειώσεις του Φιλητά. Για τά χειρόγραφα Τετράδια του τελευταίου πού άπόκεινται στή 
Βιβλιοθήκη τής Βουλής (χφ. 250, 287, 300-307, 310, 313, 316, 335, 346, 347) βλ. Ντί- 
νος Κονόμος, Συμπληρωματικός Κατάλογος τών χειρογράφων κω δικοί τής Βιβλιοθήκης 
τής Βουλής. Συνέχεια τών Καταλόγων (1-241) τού Σπ. Λάμπρον. Ά ρ ιθ . 242-448, Ά -  
θήναι, 1965, σσ. 7, 17, 22-26, 31, 36. Σύντομη παρουσίαση τών Τετραδίων έπιχειρεί ό 
Στέφανος Μπέττης, Φιλητάς καί Ά σώ πιος. Οί Διδάσκαλοι τού Γένους, ’Ιωάννινα, Ε. 
Η.Μ., 1991, σσ. 117-128.

10. Φιλάρετος Βαφείδης, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία άπό τού Κυρίου ήμών Ιη σ ο ύ  Χ ρ ι
στού μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων. Τόμος Γ '. Νέα 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία (1453-1908). 
Μέρος Ν ’.'Α π ό  Άλώ σεω ς τής Κωνσταντινουπόλεως (1453) μέχρι τέλους τού 17ου αΐ- 
ώνος (1700), Έν Κωνσταντινουπόλει, 1912, σσ. 83-84.

11. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, «‘Ιστορικά σημειώματα. Γεώργιος Σουγδουρής». 
Θεολογία 4(1926), σσ. 8-10.
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ναγιώτη Χρήστου12 καί του Gerhard Podskalsky13. Μνείες στον Σουγδουρή, 
χωρίς νά συνοδεύονται άπο κριτικό έλεγχο των προγενέστερων εκτιμήσεων, 
συναντούμε σέ όλες τις γραμματολογικές προσεγγίσεις πού έχουν ώς άντι- 
κείμενο την Εκπαίδευση στά Γιάννινα κατά την περίοδο τής Τουρκοκρατίας 
καί τα έλάχιστα εξακριβωμένα στοιχεία, πού χρησιμοποιήθηκαν στις αρχές 
τού εικοστού αιώνα14, διανθίσθηκαν μέ ισχυρή φαντασία, μέ άποτέλεσμα νά 
προκόψει μία αύθαίρετη συναγωγή εικασιών, τόσο γιά τον Σουγδουρή, οσο 
καί-κυρίως- γιά το πνευματικό πλαίσιο τής έποχής, πού προβάλλεται συ
χνά ώς βιβλιογραφία15.

Ά πο τον Στέφανο Μπέττη δημοσιεύθηκε το 1963 ή πρώτη (καί μο
ναδική ως τώρα) βιογραφία τού Γεωργίου Σουγδουρή16, στήν οποία ενσω
ματώθηκαν στοιχεία πού έφεραν στο φως οί γενικότερες άναζητήσεις τού 
Κωνσταντίνου Μέρζιου στά Άρχεΐα τής Βενετίας. Το πληθωρικό δημοσί-

12. Παναγιώτης Χρήστου, «ΉσυχαστικαΙ άναζητήσεις εις τα ’Ιωάννινα περί τό 
1700», Κληρονομιά 1(1969), σσ. 341-344.

13. Gerhard Podskalsky, Griechische Theologie in der Z e ii der Tiirkenherrschaft 
1453-1821. D ie O rlhodoxie im  Spannungsfeld der nachreformatorischen Konfes- 
sionen des W estens, Munchen, 1988, σσ. 44-45, 298-299.

14. Βασίλειος Ά . Μυστακίδης, «Συμβολή εις την ιστορίαν των έν Τωαννίνοις Σχο
λείων. (Σχολή τού Γκιούμα - ’Ανέκδοτα ταύτης σιγίλλια», Παρνασσός 10 (1886), σσ. 
55-76, 132-140, 185-191* Ματθαίος Κ. Παρανίκας, Σχεδίασμα περί τής έν τφ  Έ λλη - 
νικώ νΕβνει καταστάσεωζ των Γραμμάτων άπο άλώσεωζ Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ. 
X .)  μέχρι των αρχών τής ένεστώσηζ ( ΙΘ ') έκατονταετηρίόοζ, Έν Κωνσταντινουπόλει, 
1867, σσ. 61-70* Σπυρίδων Π. Λάμπρος, «Περί της παιδείας έν Ίωαννίνοις έπί Τουρ
κοκρατίας», Νέος Έλληνομνήμων 13 (1916), σσ. 273-317* ’Αθηναγόρας, «Σχολή Έ πι- 
φανίου Ηγουμένου», ’Ηπειρωτικά Χρονικά 4 (1929), σσ. 63-78.

15. Βλ. ένδεικτ., τό βιβλίο τού Φάνη Μιχαλόπουλου, Τα Γιάννενα καϊ ή Νεοελληνι
κή Αναγέννηση (1648-1820), ’Αθήνα, 1930, ίδ., σσ. 35-37, στό όποιο συμφύρονται οί 
Ιστορικές ένδείξεις μέ τις άτομικές δοξασίες του συγγραφέα. Δεν κατορθώνουν νά άπαλ- 
λαγουν άπό τή νοοτροπία αύτή οί προσεγγίσεις του Κώστα Π. Λαζαρίδη, «Σχολεία καί 
δάσκαλοι των Γιαννίνων στά χρόνια της Τουρκοκρατίας. Κεφάλαιο τέταρτο. Διάσημοι 
δάσκαλοι των Σχολείων των Ίωαννίνων», "Ηπειροπική Ε σ τία  22 (1973), σσ. 80-98, 
Ιδ., σσ. 83-84* τού Νικ. Γ. Ζιάγκου, Τουρκοκρατούμενη"*Ηπειρος. Τιμαριωτισμός, άστι- 
σμός, νεοελληνική άναγέννηση (1648-1820), ’Αθήνα, 1974, σσ. 242-246* του Κωνστα
ντίνου Χατζόπουλου, Ελληνικά Σχολεία στήν περίοδο τής οθωμανικής κυριαρχίας 
(1453-1821), σσ. 88-105, καί της Ελένης Κουρμαντζή - Παναγιωτάκου, «Ή  έκπαίδευ- 
ση στά Γιάννενα καί οί ιδεολογίες της: οί "νεωτεριστικές” Σχολές καί οί Σχολές Μπα- 
λάνων καί Ταλίδα (1645-1820)», Δωδώνη, Επιστημονική Επετηρίδα τού Τμήματος Φι
λολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ίωαννίνων, 20(1991), σσ. 101 - 
174, ίδ., σ. 130.

16. Στέφανος Μπέττης, «Γεώργιος Ίερεύς Σουγδουρής. Ό  διδάσκαλος του Γένους 
(1645;-1725). Ό  δάσκαλος, ό συγγραφέας, ό άνθρωπος», ’Ηπειρωτική Ε σ τία  12(1963), 
σσ. 177-184, 278-287, 381-388, 492-501, 605-614.
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ευμα, γραμμένο μέ το συνήθη τρόπο του συντάκτη, άνεξάρτητα άπό τις πρόδη
λες παρανοήσεις καί τις συναισθηματικές άφηγήσεις, άξιοποίησε πληροφορίες 
άπό έναν περιορισμένο άριθμό πηγών καί δεν έ'λαβε υπόψη τις καταγραφές 
της ιστοριοδιφικής έρευνας σχετικά μέ τά σωζόμενα χειρόγραφα των έργων 
του, όπως θά διαπιστώσουμε στη συνέχεια τής μελέτης μας. Οί μεταγενέ
στεροι, οι όποιοι άντλησαν, άπό το παραπάνω, χρήσιμο γιά τήν εποχή του, 

, κείμενο, έπανέλαβαν ως βεβαιότητες τις άναπόφευκτες ερευνητικές παραλεί
ψεις του συγγραφέα17, μέ άποτέλεσμα νά διακυνίζονται οί άποσιωπήσεις καί 
οί εσφαλμένες άντιλήψεις γιά τήν ύφη τού έργου του.

Μέχρι πρόσφατα ή φιλοσοφική έργογραφία του Σουγδουρή περιορι
ζόταν στή Λογική, όμως τό εισαγωγικό εγχειρίδιο στήν άριστοτελική ανα
λυτική, πού διδάχθηκε σε όλες σχεδόν τις Σχολές κατά τή διάρκεια τής 
Τουρκοκρατίας, ελάχιστα διαφωτίζει τή θέση του Σουγδουρή στήν ιστορία 
τού νεοελληνικού άριστοτελισμού, τον όποιο δέ συγκεφαλαιώνει βεβαίως 
ή ρηξικέλευθη φιλοσοφική έρμηνεία τού Θεόφιλου Κορυδαλέως, παρά τό 
γεγονός ότι τά κείμενα τού τελευταίου άποτέλεσαν τό βασικό πυρήνα τής 
φιλοσοφικής μαθητείας στο δεύτερο μισό τού δεκάτου εβδόμου καί στις άρ- 
χές τού δεκάτου ογδόου αιώνα. Τό 1999 παρουσιάσθηκαν οί αύτόγραφες 
Διαλέξεις τού Σουγδουρή Εις τά τοϋ Φιλοσόφου περί γενέσεως καί φθοράς18, 
των όποιων ή σύνθεση ολοκληρώθηκε στις 16 Φεβρουάριου 1674 στή Βε
νετία, καί ή μελέτη τού κειμένου μάς επιτρέπει τό συμπέρασμα ότι ή έρ
μηνεία τού άριστοτελικού έργου, τήν όποια επιχειρεί ό Τίπειρώτης στοχα
στής, άφορμάται άπό προϋποθέσεις τού μεσαιο^νικού - σχολαστικού άριστοτε- 
λισμού, οί όποιες βρίσκονται στον άντίποδα των μεθοδολογικών υποδείξεων 
τού Κορυδαλέως γιά τό ριζικό διαχωρισμό φιλοσοφίας καί θεολογίας.

Στή συνοχή αύτή θά πρέπει νά σημειώσουμε ότι ό νεοελληνικός άρι- 
στοτελισμός συνιστά ενα δύσβατο πεδίο γιά τήν ιστοριογραφία τής νεοελ

17. Βλ. ένδεικτ., Τάσος Ά θ. Γριτσόπουλος, «Σουγδουρής Γεώργιος», Θρησκευτική 
και ’ Ηθική * Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 11, Αθήνα, 19G7, σσ. 287-289* Λίνος Γ. Μπενάκης, 
«Σουγδουρής Γεώργιος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Τόμος 9α, Αθήνα, Εκδοτι
κή Αθηνών, 1988, σ. 326 (=  Λίνος Γ. Μπενάκης, Μεταβυζαντινή Φιλοσοφία 17ος- 
19ος αιώνας. 'Έρευνα στις πηγές, Αθήνα, 2001, σ. 231)* Χρήστος Π. Μαραζόπουλος, 
*Η "ΕΊσαγωγή Λογικής” τον Γεωργίου Σουγδουρή και τά πρότυπά της στήν άρχαία καί 
στήν νεοελληνική φιλοσοφική γραμματεία. Διδακτορική Διατριβή. ’Ιωάννινα, 1998, σσ. 
11-26.

18. Κώστας Θ. Πέτσιος, «ΟΙ χειρόγραφες "Διαλέξεις” τοϋ Γεωργίου Σουγδουρή 
*Έίς τά τού φιλοσόφου περί γενέσεως καί φθοράς” (1674)», *0 Έρανιστής 22 (1999), 
σσ. 246-251. Βλ. άναλυτικότερα τή μελέτη τοϋ ίδίου, «'Ένα άνέκδοτο £ργο τοϋ Γεωργίου 
Σουγδουρή (μέσα 17ου αί.- 1725): 01 χειρόγραφες "Διαλέξεις είς τά τοϋ φιλοσόφου πε
ρί γενέσεως καί φθοράς” (1674)», Δωδώνη, ’Επιστημονική ’Επετηρίδα του Τμήματος 
Φιλοσοφίας - Παιδαγοίγικής καί Ψυχολογίας, 30 /Γ ’ (2000), σσ. 235-248,
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ληνικής φιλοσοφίας καί θά εξακολουθεί νά γίνεται άντικείμενο άπαξιωτικής 
συνθηματολογικής προσέγγισης, στο βαθμό πού ή έρευνα δεν άποδυθεΐ σέ 
μία εργώδη προσπάθεια άναζήτησης καί φιλοσοφικής στάθμισης τής λαν- 
θάνουσας φιλοσοφικής παραγωγής των στοχαστών πού έκφράσθηκαν μέ
σα άπό τή συγκεκριμένη φιλοσοφική οπτική. Οί γενικόλογες κατηγοριο
ποιήσεις πού δεν εδράζονται στην εξαντλητική έπακρίβωση των έπί μέρους 
φιλοσοφικών παραδοχών ελάχιστα συνεισφέρουν στήν άποφυγή του ολισθή
ματος τής άνιστορικής σύμφυρσης τών φιλοσοφημάτων καί ως εδραίο αίτη- 
μ.α προβάλλει ή συστηματική μελέτη τών καταθέσεων τών εκπροσώπων του 
νεοελληνικού άριστοτελισμού μέσα άπό τό πρίσμα τών ίστορικοφιλοσοφικών 
παραμέτρων, οί όποιες τή συγκεκριμένη περίοδο ϊσχυσαν ώς κριτήρια τής 
φιλοσοφικής άναζήτησης.

Προς τήν κατεύθυνση αύτή είναι προσανατολισμένη ή έργοβιογραφι- 
κή σύνθεση τήν όποια επιχειρούμε στήν παρούσα μελέτη καί στόχος μας 
είναι, άφού άποσαφηνίσουμε τις ίστορικοκοινωνικές συναρτήσεις πού άφο- 
ρούν τήν πνευματική του παρουσία καί τις δράστηριότητές του ως λογίου, 
νά επικεντρώσουμε τήν προσοχή μας στά άγνωστα στήν έρευνα φιλοσοφικά 
κείμενα τού Σουγδουρή, έτσι ώστε νά συγκροτηθεί τό σταθερό σημείο άπό 
τό όποιο είναι δυνατόν νά εκκινήσει όποιοδήποτε ερμηνευτικό εγχείρημα. 
Δε θά πρέπει άλλωστε νά διαφεύγει τής προσοχής μας ότι ό Σουγδουρής, 
ό όποιος ατοΐς Ιδίοις μαθηταϊς πάσαν τήν υπό τήν εξουσίαν τών Τούρκων 
ούσαν Ευρώπην καταβαρβαρωθεϊσαν πως έξεπαίδενσε»19, βρίσκεται ως στο
χαστής στό μεταίχμιο πού ορίζεται άπό τις ιστορικές άπολήξεις τής άρι- 
στοτελικής σκέψης καί τήν έμφάνιση τής νεότερης φιλοσοφίας20 καί ή διδα
σκαλία του προβάλλει ώς μία άπό τις επαρκείς καί συνεκτικές άριστοτελι- 
κής έμπνευσης θεωρήσεις σέ ένα φιλοσοφικό τοπίο πού βαθμιαίως μεταλ
λάσσεται.

19. Μελέτιος, ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία, Γ ', σ. 488.
20. Κώστας Θ. Πέτσιος, «’Ανθρωπολογία καί Γνωσιοθεωρία στις άπαρχές τού 18ου 

αίώνος: Descartes καί Νεοελληνική Σκέψη», *0 *Ερανιστής 22 (1999), σσ. 44-79.
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II. II ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥΓΔΟΤΡΗ

*Η γενεαλογία του Γεωργίου Σουγδουρή δεν είναι γνωστή στίς λεπτο- 
μέρειές της καί μέ τά υπάρχοντα στοιχεία δεν είμαστε σέ θέση νά άποφαν- 
Οουμε μέ άκρίβεια γιά τις συγγενικές σχέσεις πού διέπουν τά μέλη τής πο
λύκλαδης οικογένειας, των οποίων τά ονόματα σποραδικά έχουν έλθει στό 
φως. Ά πο τις άκροθιγεΐς μνείες πού συναντούμε στα διάφορα έγγραφα προ
κύπτει οτι ή οικογένεια Σουγδουρή διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στά οί- 
κονομικο-κοινωνικά δρώμενα τής εποχής καί άνήκε στις πλέον έξέχουσες 
«μεταξύ των τότε πολιτών»21 22. Γιά τή γενεά των Σουγδουρήδων υπάρχει ή 
έξιστόρηση του Κοσμά Μπαλάνου (1731-1808), πού παραδίδει ό Γεώργιος 
Τουρτούρης, σύμφωνα μέ την όποια ό Σουγδουρής, όπως καί ό Συρβάνος, 
ήταν άπύ τις οικογένειες των Ίωαννινων πού «δεν θέλησαν νά τουρκέψουν»^, 
βταν ό σουλτάνος Άμουράτ ό Δ' περί τό 1635 άπαίτησε τον έξισλαμισμδ 
των Χριστιανών Σπαχήδων τής Ηπείρου ως προϋπόθεση, γιά νά διατηρή
σουν την κυριότητα τής περιουσίας τους23, καί «έβαλαν τους υιούς τους και

21. Παναγιώτης Άραβαντινός, Χρονογραφία τής  ’ Ηπείρου, Β', σσ. 261-262.
22. Άγγελος Παπακώστας (έπ ιμ .),« Ό  Κουβαοάς. Σημειώματα ιστορικά κατά πα- 

ράδοσιν Γεωργίου Τουρτούρη του Καλαρρυτιώτη αντιγραμμένα άπό τό ιδιόχειρόν του 
(υπό Ά θ. Ψαλίδα). [Έ κ  των 'Ιστορικών ’Αρχείων Βλαχογιάννη ]>», Ό  Νέοζ Κονβα- 
ράς 1 (1961), σ. 20. Γιά τις διηγήσεις του Τουρτούρη βλ. τις παρατηρήσεις του Λέαν
δρου Βρανούση, Χρονικά τής Μεσαιωνικής και Τουρκοκρατούμενης Ή πειρον. ’Εκδό
σεις και Χειρόγραφα, ’Ιωάννινα, Ε.Η.Μ., 1962, σσ. 40, 100-101. Ό  Γεώργιος Τουρ
τούρης έμφανίζεται ώς μέλος της Ελληνικής ’Αδελφότητας της Βενετίας κατά τά έτη 
1788-1805. Βλ. Κωνσταντίνος Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετίφ Ηπειρωτικόν Άρχεΐον»,
’Ηπειρωτικά Χρονικά 11 (1936), σ. 247. Βλ. έπίσης, Γεώργιος Παπαγεωργίου, «Μαρ
τυρίες γιά τΙς δραστηριότητες Καλαρρυτινών εμπόρων (τέλη 18ου αί. - 1821). (Μέ βά
ση τό άρχειο Γεωργίου Δουρούτη)», *Ηπειροπικά Χρονικά 30(1992), σσ. 179-181.

23. Άγγελος Παπακώστας (έπιμ.), « Ό  Κουβαρας», σσ. 18-20. Γιά τά «γεγονό
τα» βλ. Παναγιώτης Άραβαντινός, Χρονογραφία τής  ’Ηπείρου, Α', σσ. 225-227* του 
ίδίου, Περιγραφή τής Η πείρου είς μέρη τρία . Μέρος Β'. ΕΙσαγ., Κ. Θ. Δημαράς. Έ πιμ ., 
Έ . Ί .  Νικολαΐδου. Ιωάννινα, Ε.Η.Μ., 1984, σσ. 163-164* Σπυρίδων Π. Άραβαντι- 
νός, * Ιστορία *Αλή Πασά τον Τεπελενλή. Σνγγραφεϊσα επί τή  βάσει ανεκδότου έργου 
τοΰ Παναγιώτου Άραβαντινοΰ, Έ ν Άθήναις, 1895, σσ. 46-47, σημ. 1* ’Αθανάσιος Κο- 
μνηνός - Ύψηλάντης, * Εκκλησι α στ ι κών καί Πολιτικών είς Δώδεκα. Βιβλίον Η ', Θ', καί 
Γ ήτοι Τά Μετά την "Αλο^σιν (1453-1789). ( Έ κ  χειρογράφου ανεκδότου τής ίεράς μο
νής τοΰ Σινά). Έκδοση: Ά ρχιμ. Γερμανός Άφθονίδης. Μετά Παραρτήματος περιέχο- 
ντος τά λείποντα τή έκδόσει των Μετά την "Λλο>σιν Εκκλησιαστικώ ν και Πολιτικών, 
έκδίδοντος ΆΟ. Παπαδοπούλου - Κεραμέο^ς, Έ ν Κωνσταντινουπόλει, 1870 (άνατύπωση:
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έμαθαν την χρυσοχοϊκήν τέχνην και έγιναν έπιτηδειότατοι τεχνίτες»u . 'Ό 
πως διαβάζουμε, «τον Συρβάνου καί τον Σονγδορή οι φαμίλιες είναι οι πλέον 
ευγενικές των Ίωαννίνων καί πάντοτε τές είχαν σε μεγάλην νπόληψιν, καί 
μόλον όπου μετά ταϋτα άπό το έμπόριον έπλούτισαν διάφορες φαμιλιές, μόλον 
τούτο άπδ τον Σνρβάνον καί Σονγδορή την φαμίλια έγίνονταν προεστοί των 
Ίωαννίνων, ώς τά ευγενικότερα σπίτια τον τόπον, καί έως σχεδόν τους 1700 
έπροέστεναν αυτές οι φαμιλιές»25.

Ανάλογη είναι καί ή αφήγηση του Παναγιώτη Άραβαντινου, ό όποι
ος πρέπει να άντλει άπό συναφές τοπικό Χρονικό: «ότε οι Χριστιανοί άπε- 
στερήθησαν[...] εκ των κληρουχιών σπαϊλικίων των», γράφει, αενησχολήθησαν 
οι μέν εϊς το έμπόριον, οι δέ εις τάς τέχνας. Φαίνεται δέ δτι ή γενεά τον Σονγ- 
δονρή έπιτηδενθη την χρυσοχοϊκήν τέχνην, καί την διετήρησεν επί πολύ, καθότι 
μεταξύ των χρνσοχόων τήςΙΗ ' έκατονταετηρίδος τά σχέδια των λ.ονλονδίων, α- 
τινα ένεχάραττον καί έγχαράττονσιν είσέτι εις τά έργα των, τά ώνόμαζον Σονγ- 
δονρά. Τό οίκημα τον Σονγδονρή», παρατηρούσε ό Άραβαντινός τό 1856, «ά- 
ποτελεϊ ήδη μέρος τής Ζοισιμαίας Σχολής))26.

Συναντούμε τό έπώνυμο Σουγδουρής ήδη τον δέκατο έκτο αιώνα στο 
Μητρώο τής Ελληνικής Κοινότητας τής Βενετίας27, όπου άνάμεσα σε άλλους 
Ήπειρώτες εμπόρους28, άναγράφονται ό Ι ω ά ν ν η ς  Σουγδουρής (περίοδος:

Βιβλιοπωλειον Νότη Καραβία, Άθήναι, 1982), σσ. 138-139* Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, 
«Οί Τούρκοι Σπαήδες», Η πειρω τική  * Εστία  1(1952), σσ. 10-14, 137-142* Νικόλαος 
Β. Πατσέλης, «Οί Τούρκοι Σπαχήδες. Ιστορικόν του θεσμού των Σπαχήδων», *Η πει
ρωτική Ε σ τ ία  1(1952), σσ. 787-793* του ίδίου, «Οί Τούρκοι Σπαχήδες. Αύθαιρεσίαι 
Σπαχήδων καί συνέπειαι αυτών διά την χώραν», Η πειρω τική* Εστία 2 (1953), σσ. 25- 
32.

24. "Αγγελος Παπακώστας (έπιμ.), «'Ο Κουβαράς», αυτόθι.
25. Αυτόθι.
26. Παναγιώτης Άραβαντινός, Χρονογραφία τής *Ηπείρου, Β', σ. 263, σημ. Κατά 

τό 19ο αιώνα δέ συναντάται τό έπώνυμο Σουγδουρής στά σχετικά με τή συντεχνία των 
χρυσοχόων έγγραφα. Βλ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, Οι Συντεχνίες στά Γιάννενα κατά 
τον 19ο καί τις αρχές τοϋ 20ου αιώνα. Διδακτορική Διατριβή. ‘Ιωάννινα, Ι.Μ.Ι.Α.Χ., 
1988, σ. 45, σημ. 2.

27. Τό όνομα Σουγδουρής δέ μνημονεύεται μέχρι τό 1530, όπως προκύπτει άπό τά 
γνωστά στοιχεία. Βλ. Άντώνης Δ. Πάρδος, «Αλφαβητικός κατάλογος των πρώτων με
λών της Ελληνικής Αδελφότητας τής Βενετίας άπό τό κατάστιχο 129(1498-1530). - Α \ 
Άνδρες (πίν. Α Γ')», Θησαυρίσματα 16 (1979), σσ. 294-386* του ίδίου, «Αλφαβητικός 
κατάλογος τών πρώτων μελών τής Ελληνικής Αδελφότητας τής Βενετίας άπό τό κα
τάστιχο 129 (1498-1530). - Β'. Γυναίκες», Θησαυρίσματα 17 (1980), σσ. 149-205.

28. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία ’Ηπειρωτικόν Άρχεϊον», σσ. 239-250. Γενικά 
γιά τό συγκεκριμένο θέμα βλ. Γεώργιος Πλουμίδης, «Ήπειρώτες ’Έμποροι καί Βενετία»,
*Ηπειρωτικό * Ημερολόγιο 8(1996), σσ. 108-110* του ίδίου, «’Επικοινωνίες τής Η π ε ί
ρου μέ τή Δύση», * Ηπειρωτικό * Ημερολόγιο 13 (1990), σσ. 5-8* Ζαχαρίας Ν. Τσιρπαν- 
λής, «Γιαννιώτες έμποροι καί ή έμπορική πολιτική τής Βενετίας (1720-1721)», στό:



Γεώργιος Σουγδουρής (1645/7-1725). ’Άγνωστα στοιχεία. Α \ 249

1555-1564 καί ό γιος του Λ ο υ κ α ς, δ οποίος άσχολήθηκε μέ τδ εμπόριο 
τουλάχιστον άπδ τδ 155530 καί άνέπτυξε εκδοτικές δραστηριότητες. Ό  Λο υ 
κ ά ς  Σουγδουρής τδ 1570 χρηματοδότησε άπδ κοινού μέ τδν *Ιππόλυτο Βά- 
λερι τήν έκδοση ένδς Ευχολογίου31 καί τδ τελευταίο τέταρτο του δέκατου έκτου 
αιώνα μετείχε ενεργά στις εκδηλώσεις τής Κοινότητας καί ένδιαφέρθηκε για 
τά ζητήματα πού άφορούσαν τή διοίκησή της32. Ά πδ τδ 1584 συμπράττει στήν

Χαριστεϊον Σεραφείμ Τίκα, Θεσσαλονίκη, 1984, σσ. 473-479* Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, 
«Γιαννιώτες Έμποροι στή Βενετία στά μέσα του 16ου αιώνα (1550-1567», Θησανρί- 
σματα 28(1998), σσ. 129-173.

29. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Το έν Βενετία ’Ηπειρωτικόν Άρχεΐον», σ. 242* του ίδιου, «‘Η 
οικογένεια των Γλυκέων ή Γλυκήδων», ’Ηπειρωτικά Χρονικά 10(1935), σ. 9. Στά άρ- 
χεΐα άποσημειώνεται ώς «Sigduri Zuan». Πβ. Φανή Μαυροειδή, Συμβολή στήν ιστο
ρία τήζ Έλλ.ηνικήζ 'Αδελφότητα ' Βενετίας στο ΙΣ Τ ' αίώνα. "Εκδοση τοϋ Β ' Μητρώου 
εγγράφων (1633-1562), Άθήναι, 1976, σ. 211 (φ. 54γ)· της Ιδίας, «Τά όνόματα των 
Ελλήνων τό 16ο αίώνα», 'Ονόματα 9(1984), σ. 151. Θά πρέπει να σημειώσουμε στό 
σημείο αυτό οτι τά Α ρχεία της Βενετίας δέν έχουν μελετηθεί έπαρκώς, έτσι ώστε νά 
έχουμε ικανοποιητικές πληροφορίες γιά τη  δραστηριότητα των Ήπειρωτών έμπόρων 
καί λογιών. Βασική πηγή, όσον άφορά τήν ’Ήπειρο, παραμένει τό έργο του Κ. Δ. Μέρ- 
τζιου, ή άξιοποίηση του δποίου όμως Οά πρέπει νά γίνεται μέσα άπό τό πρίσμα των τεκ
μηριωμένων έπιφυλάξεων πού ή νεότερη έρευνα διατύπωσε. Βλ. ένδεικτ., Μ. Ί .  Μανού- 
σακας, «Βιβλιογραφία τού Ελληνισμού της Βενετίας. Μέρος Λ'. Γενικά», Θησανρίσμα- 
τα 10(1973), σσ. 53 (άρ. 171) κ.έ.* Γιώργος Βελουδής, Τό *Ελληνικό Τυπογραφείο των 
Γλυκήδων στή Βενετία (1670-1854). Σνμβολή στή μελέτη τον έλληνικοϋ βιβλ.ίον κατά  
τήν εποχή τήζ Τονρκοκρατίαζ, ’Αθήνα, 1987, σσ. 344 κ.έ., καί passim.

30. Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, «Γιαννιώτες έμποροι στή Βενετία στά μέσα τού 16ου 
αίώνα (1550-1567)», σσ. 144 καί 158.

31. fimile Legrand, Bibliograpkie H ellenique ou description raisonec des ou- 
vrages publies par des Grecs aux  X V € et X V Ic  siecles, Tome 4, Paris, 1906, σσ. 170- 
171: Ευχολόγιου. To παρόν Εύχολόγιον έτυπώθη Ένετίησιν έν οικία Κυρίου Τππολίτου 
τού Βαλέριδος, άναλώμασι μέν τοΐς αύτού καί τού Κυρίου Λουκά τού σουγδουρί του έξ 
Ίωαννίνων* πόνω δέ καί δεξιότητι καί έπιμελεία πολή, διορθωθέν καί άκριβώς συντε- 
θέν παρά τού έν ίερεΰσι κυρίου Ίωάννου τού Ναθαναήλου..., αφο'. Βλ. άναλυτικά Κ. 
Δ. Μέρτζιος, «Λουκάς Σουγδουρής ό έξ Ίωαννίνων έκδότης έν Βενετία (1750-1591)», 
'Ηπειρωτική * Εστία  18(1969), σσ. 1-14* Evro Layton, The S ix teen th  C entury Greek 
Book in Ita ly , Venezia, σσ. 473-475. Γιά τις έκδόσεις τών Ευχολογίου κατά τόν 16ο 
αίώνα βλ. Φίλιππος Ή . Ήλιοΰ, Προσθήκεζ στήν *Ελληνική Βιβλιογραφία. Α 1. Τά β ι
βλιογραφικά κατάλοιπα το ν £ .  Legrand καί τον Η . P ernot (1515-1799), ’Αθήνα, 1973, 
σ. 65 (άρ. 19)* πβ. Τριαντάφυλλος Έ . Σκλαβενίτης, «Προσθήκες στήν Ελληνική Βι
βλιογραφία (1536 -1799)», Θησανρίσματα 14(1977), σσ. 133-137. Γιά τόν Ιππόλυτο 
Βάρελι βλ. Φανή Μαυροειδή, «Ειδήσεις γιά τά ελληνικά τυπογραφεία τής Ιταλίας τόν 
16ο αίώνα», Δωδώνη 4(1975), σσ. 241-247* τής ίδιας, Συμβολή στήν ιστορία τήζ  ' Ε λ
ληνικής *Αδελφότητας Βενετίας στο ΙΣ Τ ' αίώνα, σ. 99.

32. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία Ήπειρο>τικόν Άρχεΐον», σ. 240* τού ίδιου, «Λου
κάς Σουγδουρής», σ. 1. Στήν Ελληνική ’Αδελφότητα τής Βενετίας καταβάλλει τή συν
δρομή του άπό τό 1573 μέχρι τό 1588. Βλ. Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, «Γιαννιώτες έ-
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ίδρυση Εταιρείας μέ σκοπό τήν εκτύπωση λειτουργικών βιβλίων (’Οκτώη
χος, Ψαλτήρων, ’Απόστολος, Εύχολόγιον, Τριώδιον, Εναγγέλιον, Παρακλη
τική, ’Ανθολόγιο, Πεντηκοστάριον» J* 33 34, τά όποια άποτελούσαν «τη ραχοκοκαλιά 
των ελληνικών έ;κδόσεο)ν σε δλη τη διάρκεια τής Τουρκοκρατίας»™, καί δ ρόλος 
του ήταν επιτελικός, άφού εξουσιοδοτήθηκε ανά έκλέγη [...] διορθοπήν των 
τυπογραφικών δοκιμίοπ» καί νά ρυθμίζει αό ϊδιος [...]  το μηνιαΐον μίσθωμα 
πού θά δίδεται εις τον διορθοπήν κατά τήν κρίσιν του»35 36 37, Τδ 1591 συνεταιρί- 
σθηκε στή Βενετία μέ τόν Εμμανουήλ Γλυνζώνιο (1540- 1596), τον *Λντο>νιο 
Zemilli καί τον εκδότη — βιβλιοπώλη Ί(υάννη Άλιμπράντη μέ στόχο τήν 
έκδοση Μηναίων™ καί ίσως δέν είναι άμοιρη των ενεργειών του Σουγδουρή 
ή άποστολή στα ’Ιωάννινα περί τά τέλη τού δεκάτου έκτου αίούνα (1591) 
βιβλίο>ν άξίας «έξακοσίοπ περίπου δουκάτων»31, γεγονός πού υποδηλώνει οτι 
ή πόλη λειτουργούσε ήδη ώς ένας σημαντικός βιβλιοεμπορικός κόμβος.

Κατά τόν δέκατο έβδομο αιώνα δραστηριοποιήθηκαν στή Βενετία ο5ς 
έμποροι άρκετά μέλη τής ευρύτερης οικογένειας. ’Από τό 1617 ώς τό 1649 
ήταν μέλος τής Ελληνικής ’Αδελφότητας δ Ε ύ σ τ ώ θ ι ο ς  Σουγδουρής38, δ 
οποίος τό 1641 εκλέχθηκε πρόεδρός της (Guardian Grande)39. Κατάτήδιάρ-

μποροι στή Βενετία στα μέσα του 16ου αίώνα (1550-1567)», σ. 145, σημ. 20. Σύμ- 
φο>να μέ τόν Κ. Δ. Μέρτζιο, «Λουκάς Σουγδουρής», αυτόθι, έλαβε μέρος «ατίς συνελεύ
σεις των μελών κα) είς τό Διοικητικόν Συμβούλιο ώς άντιπρόσο)πος των * ίιοαννίνων» 
κατά τά έτη 1573-1578, 1582, 1584, 1585, 1587-1591. Γιά τή συμμετοχή του στή 
Γενική Συνέλευση (Capitolo general) στίς 2 ’Ιανουάριου 1574, βλ. Στέφανος Ε. Κα- 
κλαμάνης, «Μάρκος Δεφαράνας (1503-1575;). Ζακύνθιος στιχουργός του 16ου αίώνα», 
Θησαυρίσματα 21 (1991), σ. 315: «dalla Giannina [...[  Luca Suduri».

33. Τό σχετικό έγγραφο δημοσίευσε δ Κ, Δ. Μέρτζιος, «Λουκάς Σουγδουρής», σσ. 
6-8. Γιά τά δνόματα των συμβαλλομένων (’Ιάκωβος Λεογκίνος, άδελφοί Ξαγρύρη, *Α. 
Ζαμέλλι) βλ. Φίλιππος Ή . Ήλιου, «Σημειώματα γιά τά "τραβήγματα” των έλλη- 
νικών βιβλίων τόν 16ο αίώνα», * Ελληνικά 28(1975), σσ. 106-107. Γιά τά έλληνικά βι
βλία πού τύπωσε ό ’Ιάκωβος Leoncini βλ. Νικόλαος Γ. Κοντοσόπουλος, «Τά έν Βενε
τία Τυπογραφεία Ελληνικών βιβλίων κατά τήν Τουρκοκρατίαν», 'Αθήνα 58(1954), σσ. 
299-30Γ πβ. Φίλιππος Ή . Ήλιου, Προσθήκες στήν 'Ελληνική Βιβλιογραφία, σσ. 55, 
57, 60-62 κ.έ.

34. Φίλιππος Ή . Ήλιου, «Σημειώματα γιά τά "τραβήγματα” των έλληνικών βι- 
βλίο^ν τόν 16ο αίώνα», σ. 105.

35. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Λουκάς Σουγδουρής», σ. 8. Τό συμβόλαιο του 1584 άξιολογεί- 
ται άπό τόν Φίλιππο Ή . Ήλιου, «Σημειώματα γιά τά "τραβήγματα” των έλληνικών 
βιβλίων τόν 16ο αίώνα», αυτόθι, ώς «ή μόνη μας αυθεντική πηγή γιά τόν 16ο αιώνα».

36. Κ. Δ. Μέρτζιος, Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός e Ελληνο μνημών, *Εν Άθήναις, 
Ακαδημία ’ΛΟηνών, σσ. 204-205.

37. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Λουκάς Σουγδουρής», σ. 14.
38. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία Ηπειρωτικόν Άρχείον», σ. 242.
39. ‘Ιωάννης Βελούδης, * Ελλήνο)ν ’Ορθοδόξων * Αποικία έν Βενετία, Βενετία, 21893, σ.
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κεια της θητείας του θεσπίσθηκαν διατάξεις πού ένίσχυσαν τή δικαιοδοσία 
τού μητροπολίτη Φιλαδέλφειας σέ ζητήματα πού άφοροΰσαν τήν ’Αδελφό
τητα, οι οποίες άκυρώθηκαν το 165740, καί τον Σεπτέμβριο τού 1641 ο Ε υ 
σ τ ά θ ι ο ς  Σουγδουρής υπογράφει ώς αΓαστάλδος τής εκκλησίας τον με
γάλων Γεωργίου» δύο ’Επιστολές προς τούς ηγεμόνες τής Μολδαβίας Βα
σίλειο Lupu καί τής Βλαχίας Ματθαίο Μπασσαράμπα, ζητώντας τήν οι
κονομική συνδρομή τους γιά τή σχεδιαζόμενη οικοδομική δραστηριότητα τής 

•Αδελφότητας41.
'Όσον άφορά τις κοινωνικές του σχέσεις διαθέτουμε ορισμένα στοι

χεία42 καί σώζονται έμμάρτυρες βεβαιώσεις τής οικονομικής του συνεργα
σίας μέ τον Έπιφάνιο * Ηγούμενο43, τον ιδρυτή τής φερώνυμης Σχολής στά 
Γιάννινα44. Το 1647 ό Ε ύ σ τ ά θ ι ο ς  καταβάλλει ώς πληρεξούσιος τού ‘Η
γουμένου τήν άμοιβή τού Νικηφόρου Πριγγιλέως γιά τα μαθήματα πού ό τε
λευταίος παρέδιδε στά ’Ιωάννινα τή διετία 1645-16474δ καί ήταν ένας άπο 
τούς έκτελεστές τής Διαθήκης τού Γιαννιώτη εύεργέτη46. Τήν ’ίδια περίοδο 
εμφανίζονται στή Βενετία οί Μ ί χ ο ς (1632 )47, ’Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  (1666),

Γεώργιος Σουγδουρής (1645/7-1725). ‘'Αγνωστα στοιχεία. A*. 25l

186* Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία’Ηπειρωτικόν Άρχεΐον», σ. 251* τού ίδίου, « Ή  
οικογένεια των Γλυκέων ή Γλυκήδων», σ. 34.

40. Μ. Ί .  Μανούσακας, «Συλλογή άνεκδότων έγγράφων (1578-1685) άναφερομένων 
εις τούς έν Βενετία Μητροπολίτας Φιλαδελφείας», Θησανρίσματα 6(1969), σσ. 67-70, 
78-79.

41. Στις 11 Αύγούστου τού 1641 ή ’Αδελφότητα ένέκρινε τά σχέδια γιά τήν άνα- 
καίνιση ορισμένων οικοδομών καί τήν άνέγερση τού κτιρίου της Φλαγγινιανής Σχολής, 
άπόφαση πού υλοποιήθηκε πολλά χρόνια αργότερα. Βλ. ’Αθανάσιος Έ . Καραθανάσης, 
*Η Φλαγγίνειος Σχολή τής Βενετίας, Θεσσαλονίκη, 21986, σ. 83. Οί σχετικές ’Επιστο
λές πρός τούς Ηγεμόνες δημοσιεύονται στή μελέτη τού Μ. Ί .  Μανούσακα, «’Αλληλο
γραφία της Ελληνικής ’Αδελφότητας Βενετίας (1641-1647) μέ τούς ήγεμόνες τής Βλα
χίας καί τής Μολδαβίας (άπό τά έπίσημα πρακτικά της) (πίν. Α '-Γ ')» , Θησαυρίσμα- 
τα 15 (1978), σσ. 9-14.

42. Τό 1621 ό Εύστάθιος Σουγδουρής έμφανίζεται ώς άνάδοχος σέ βάπτιση (Κ. Δ. 
Μέρτζιος, Μνημεία Μακεδονικής ' Ιστορίας, Θεσσαλονίκη, 1947, σ. 257* πβ. σ. 258) 
καί τό 1649 παρίσταται ώς κουμπάρος σέ δύο γάμους. Βλ. Μ. Ί .  Μανούσακας — Ί**Ιω. 
Γ. Σκουλάς, Τά ληξιαρχικά βιβλία τής *Ελληνικής ’Αδελφότητας Βενετίας. Λ '. Πράξεις 
Γόμων (1599-1815), Βενετία, 1993, σ. 32.

43. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία Ηπειρωτικόν Άρχεΐον», σσ. 41-42 (έτους 
1628). Βλ. έπίσης σ. 53 (έτών 1632 καί 1641)* πβ. σ. 60 (έτους 1647)* τού ίδίου, «*Η 
οικογένεια των Γλυκέων ή Γλυκήδων», σ. 9 (έτους 1649).

44. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία Κρατικόν Άρχεΐον», σσ. 66 κ.έ.
45. ‘Η σχετική άπόδειξη δημοσιεύθηκε άπό τόν Κ. Δ. Μέρτζιο, «Ανέκδοτα ’Ηπει

ρωτικά μνημεία. Γ '. Έπιφάνιος Ηγούμενος — Νικηφόρος ΙΤριγγελεύς καί ή Σχολή των 
Ίωαννίνων», ’Ηπειρωτικά Χρονικά 13 (1938), σ. 110.

46. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετίφ Ήπειροατικόν Άρχεΐον», σ. 39.
47. "Ο.π., σ. 53.
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Γεώργιος (1669)" Π α ν α γ ι ώ τ η ς (1687 )40 καί *Λ λ έ ξ ι ο ς (t 1681 )60 
Σουγδουρήδες.

Στην Κέρκυρα διέμ,εινε άπό τό 1625 ο Ν ι κ ό λ α ς Σουγδουρής, ό 
οποίος τό 1645 άποσημειώυεται ο>ς «πρόξενος λεβαντίνος»*1 καί στα Γιάν
νινα ζουν καί συναριΟμουνται άνάμεσα στους «τίμιοπάτους άρχοντες», ό 
Ζ α χ α ρ ί α ς Σουγδουρής, ίσο;ς πρόκειται γιά τόν πατέρα του φιλοσό
φου, ο όποιος συνυπογράφει τό 1655 συστατική *Επιστολή του μητροπο
λίτη Καλλίνικου γιά τόν Στέφανο Τζιγαρα, πού άπευΟύνεται στό Ελληνι
κό Κολλέγιο τής Γνώμης*2, ό Ζ ώ τ ο ς (1658)63 καί ο Α ν α σ τ ά σ ι ο ς  
Σουγδουρής, του όποιου ή υπογραφή επικυρώνει τό 1697 τό «πιστοποιη
τικό τής Σχολής Έπιφανίον 'Ηγουμένου γιά τόν ΙΙαρΟένιο Κατζιούλη»5*. 
Α ξίζει νά σημειώσουμε στή συνοχή αυτή οτι στόν Α ν α σ τ ά σ ι ο  Σουγδου- 
ρή και τόν γιό του Σ ε ρ μ π  ά ν ο έμπιστεύθηκε τό 1698 ό μαθητής του 
Βησσαρίωνος Μάκρη Παίσιος ό Μικρός66 τό γνωστό «πόνημά» του Περί τής 
γενομένης υπερβολικής ψυχρότητας ίν τή πόλει τοτν * Iojavvlvcov, "Οπως δια
βάζουμε, «έγοάίμτ/ έν χιλιαστώ έξακοσίω Ρτει // όκτώ καί έννενήκοντα, φε- 
βρουορίου ίκτη H hom o τό παραμικρόν πόνημα, καί έόόΟηΙ/τψ κυρ Σερ- 
μπάνο) Σουγόουρή όιΛ νά. άναγνώσΟη // όπόταν Ρχει αόειαν καί Λ α ι ορισμός 
του, II μ ί γνώμην καί μό θέλημα ϊόιον του πατρός του, έντιμοτάτου Ιίρχοντος 48 * 50 51 52 53 54 55 * * *

48. Βλ. τά ύπ. άριΟ. 78Β2 (25 Μαίου 1606) καί 7835 (5 Απριλίου 1009) έγγραφα 
τ ο υ ’Αρχείου τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδας, άντίστοιχα* πβ. 
’Αθηναγόρας, «Σχολή Έπιφανίου Ηγουμένου», σ. 09. Ή  υπογραφή στό χρεωστικό γράμ
μα ενός ’Αποστόλη Χατζή πρός τόν Νικόλαο Γλυκύ («γηόργιος σουγδουρής μαρτνρό τα 
ανοΟεν») είναι άνορθόγραφη καί ό γραφικός χαρακτήρας δεν είναι του λογίου. Τό έγγρα
φο συνέταξε ό Νικόλαος Μπέρκος. Έ κ  παραδρομής ό Άθηναγόρας (αυτόθι) μνημονεύει τόν 
Μιχαήλ άντί του Νικόλαου Γλυκύ.

09, Αθανάσιος Έ . Καραθανάσης, 'Η  Φλαγγίνειος Σχολή τής Βενετίας, σ. 233,
50. "Οπο>ς πληροφορούμαστε άπό ’Επιστολή του Μιχαήλ Γλυκύ πρός τόν πατέρα 

του Νικόλαο. Βλ. Γιώργος Βελουδής, Το 'Ελληνικό Τυπογραφείο των Γλυκήόων, σ. 304.
51. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία Κρατικόν Άρχεϊον, * Ηπειρωτικά Χρονικά 15 

(1940), σ. 47,
52. έιτιίΐβ LegraniJ, Bibliographic Hellenique ou description raisonee des ou

trages public» par des drees au d ix  - septibm e sibcle, Tome 5, Paris, 1903, σσ. 
308-309' πβ. Στέφανος Μπέττ/)ς, «Ζώτος, Απόστολος καί Στέφανος Τζιγαράδες», Η 
πειρωτική 'Εστία  27(1977), σ. 208.

53. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία Ηπειρωτικόν Άρχείον», σ, 03.
54. Γεώργιος Σ. Πλουμίδης, «Σχολεία στήν Ελλάδα συντηρούμενα άπό κληροδο

τήματα Έλλήνοιν τής Βενετίας», Θησανρίσματα 9(1972), σ. 248.
55. Γιά τόν ίίαίσιο τόν Μικρό βλ. Παναγιώτης Άραβαντινός, Βιογραφική Συλλο

γή , σσ, 151-152* πβ. Βύλόγιος Κουρίλας, *ΙΙπειροπικά ’Λνάλεκτα. Α ' . ΓΙαίσιος Ιερο
μόναχος ό Μικρός. Β /  Αναστάσιος Ιερευς ΓΙαπαβασιλόπονλος. Σελίδες τής Ιστορίας των
γραμμάτων καί τον πολιτισμοΰ εν * Ηπειρο), 'Ιωάννινα, 1956, σσ, 7-16.
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τον κόρ 9Αναστασίου, // φίλον πιάτου και ακριβού έμον του Παϊσίουυ6*.
Στις άρχές του δεκάτου ογδόου αιώνα ήκμαζε ό ιερομόναχος Ρ α φ α ή λ  

Σουγδουρής, του οποίου σώζεται αχρονολόγητη * Επιστολή67 προς τον μητροπο
λίτη Ίωαννίνων 'Ιερόθεο (απανιερώτατε, λογιότατε καί σεβασμιώτατε μη- 
τροπολϊτα Ίωαννίνων κε κυρ 'Ιερόθεε, εν άγίω πνενματι Οειότατέ μοι πα
τέρα και Δέσποτα, προσκυνώ και την χαριτόβρυτον αυτής δεξιάν ενλαβώς 

' άσπάζομαιυ), πού άρχιεράτευσε από τό 1714 ώς τό 173556 57 58. 'Ένα άπό τά γνω
στά μέλη τής εύρύτερης οικογένειας αύτή την περίοδο είναι ό Ε ύ σ τ ά - 
θ ι ο ς  Σουγδουρής. Τό 1742 συνυπογράφει επιτροπικό γράμμα του διδασκά
λου τής Έπιφανείου Σχολής Π αίσιου Δήμαρου προς την 'Ελληνική ’Αδελ
φότητα τής Βενετίας59 καί ό ίδιος τό 1749 προσαγορεύεται «εντιμότατος 
και εύγενέστατοςυ στον κατάλογο των συνδρομητών τής *Οδοϋ ΜαΘηματι-

Γεώργιος Σουγδουρής (1645/7-1725). "Αγνωστα στοιχεία. Α'.

56. Παίσιος ό Μικρός, Γνώμαι Ή θικαϊ και Π ο λ ι τ ι κ ο ί . Ένετίησιν, 1778, σ. 3. 
πβ. im ile  Legrand, B ib liographic  H cllen iq u c  ... au d ix  - sep liem e , Tome 5, σ. 
258. Τά σχετικά μέ τήν πόλη των Ίωαννινων ποιήματα έπανεκδόθηκαν άπό τόν ’Από
στολο Καρπόζηλο, «Δύο στιχουργήματα του δεκάτου έβδομου αιώνα γιά τήν πόλη των 
Ίωαννίνων», Η πειρω τικά Χρονικά 26 (1984), σσ. 79-116. Στον 'Έπαινο τών Ίωαννί- 
νων (στ. 24) ό ΓΙαίσιος άναφέρεται στο «έργαστήριον / . . . /  του Σονγόονρέως». Βλ. ’Α
πόστολος Καρπόζηλος, ό.π., σ. 111.

57. Χφ. 2390 της ’Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, σσ. 468-470. Γιά τήν περι
γραφή βλ. Αίνος Πολίτης—Μαρία Λ. ΙΙολίτη, Κατάλογος τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής  
Ελλάδος άρ. 1857-2500, Άθήναι, ’Ακαδημία ’Αθηνών, 1991, σσ. 382-385, Ιδ., σ. 383. Ό  
Ραφαήλ Σουγδουρής πληροφορεί τόν 'Ιερόθεο ότι είναι «πολλά καλά κυβερνημένος», σημειώ
νοντας ότι «περί δέ τής [άπο]καταστάσεώς μου, είμαι βέβαιος δτι προλαβόντως από γράμ
ματα προς τόν ήμέτερον ευεργετικότατου θεών, νά έόηλοποιήθη...»(σ, 469). Στήν Ε π ι 
στολή γίνεται μνεία (αυτόθι) του «δμ ετέρου κυρ Θεμελή» καί του ’Αθανάσιου Μοσπινι- 
ώτη. Τσως πρόκειται γιά τόν έμπορο Μανοΰσο Θεμελή. Βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βε
νετία ’Ηπειρωτικόν Άρχεΐον», σ. 266* Ζαχαρίας Τσιρπανλής, «Γιαννιώτες έμποροι καί 
εμπορική πολιτική τής Βενετίας (1720-1721 )», σ. 485. Τό όνομα τού δεύτερου συνα- 
νταταιτό!729 σέ σημειωματάριο, στό όποιο καταγράφεται ή διαμάχη μεταξύ του «'Ιε
ροθέου καί τών αρχόντων τής πόλεως». Βλ. Παναγιώτης Άραβαντινός, Χρονογραφία τής 
Ή πειρον, Β', σ. 266* πβ. σ. 226. Ό  Άραβαντινός, Περιγραφή τής Ή πειρον εΙς μ έ
ρη τρία, Μέρος Γ ', σ. 188, γράφει ότι πρόκειται γιά τόν πατέρα του λογίου ’Αναστάσιου 
Μοσπινιώτη, μαθητή καί διαδόχου του Εύγένιου Βούλγαρη στή Μαρουτσαία Σχολή. ’Από
σπασμα Ε πιστολής  του ’Αθανάσιου Μοσπινιώτη στόν Κωνσταντίνο Σελέκη δημοσιεύει 
ό Κ. Δ. Μέρτζιος, ό'.π., σ. 265.

58. Άθηναγόρας, « Ή  ’Εκκλησία τών Ίωαννίνων», Ή πειρυπικά Χρονικά 3(1928) 
σ. 37* Μητροπολίτης Σάρδεων Γερμανός, «’Επισκοπικοί Κατάλογοι τών έν Ήπείρω 
καί Αλβανία έπαρχιών του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως», Η πειρω τικά Χρο
νικά 12 (1937), σ. 68* Βασίλειος Γ. Ά τεσης, «’Επισκοπικοί Κατάλογοι τής ’Εκκλη
σίας τής Ελλάδος άπ’ άρχής μέχρι σήμερον», Εκκλησιαστικός Φάρος 56(1974), σ. 441.

59. Θ. Ν. Φιλαδελφεύς, «Έγγραφα άναγόμενα είς τό έν Ίωαννίνοις Σχολεΐον Έ π ι- 
φανίου του Ηγουμένου», Έ πετηρΙζ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός Η ' (1904), σ. 
48. Γιά τόν Παίσιο Δήμαρο βλ. Γεώργιος Ί .  Ζαβίρας, Νέα Ε λλά ς  ή Ελληνικόν Θέα-
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κήςω> χαρακτηρισμοί πού άποκλείουν την ενασχόλησή του μέ την εκπαίδευ
ση61. Στο εργαστήριο χρυσοχοΐας πού διατηρούσε ό Ε ύ σ τ ά Ο ι ο ς  στά Ίο)- 
ώννινα με τύν άδελφό του Σ ε ρ μ π ά ν ο κατασκευάσθηκε ένας πολυέλαιος 
πού κοσμεί το Ναό τής Μεταμόρφωσης τής Μονής Σινά, οπίος πληροφο
ρούμαστε άπο τή σχετική έπιγραφή: αέτελειώΟη τό παρόν κειμήλιον κατά τό 
αψνβ'[ 1752] έτος τό σωτήριον, μηνί9 Ιουλία) άρχερατεύοντος του πανιερο)- 
τάτον Αρχιεπισκόπου'Αγίου Σιναίου ’Όρους και νπερτίμου Κυρίου Κων- 
σταντίον, κατεσκενασται δε εν πόλει 9Ιωαννίνων δι επιστασίας μεν του εύ- 
γενεστάτου αοχοντος Κυρίου 9Αναστασίου Καραϊωάννου, εργασίας δέ των 
χουσοχόο)ν Σερμπάνου τε καί Ευσταθίου Σουγδουρή των αυτ αδελφών καί 
άφιέρωται παρά του πανοσιωτάτου κύ[ρ] Γερμανού 9Αρχιμανδρίτου Σινα- 
ιτου εκ πατρίδας Καστοριάς...»62. Απο 9 Επιστολή τού Ε ύ σ τ ά θ ι ο υ  Σουγ
δουρή ατω πανοσιοτάτω εν Ίερομονάχοις κ(υρί)ο) 9 Αρσένιο) προσκυνητώς 
εις την αγίαν μονήν του Βαρλαάμ των Μετεώρων» (1 Αύγούστου 1759) 
μέ περιεχόμενο σχετικό μέ τή χρυσοχοϊκή τέχνη, ή όποια σώζεται στόν 
κούδικα 52 (φφ. 250-253) τής Μονής Βαρλαάμ63, διαπιστούνουμε ότι ο γρα- 
φέας ήταν κάτοχος ικανοποιητικής εγκύκλιας παιδείας.

Ώ ς  μέλη τής Ελληνικής ’Αδελφότητας τής Βενετίας άναφέρονται οί 
’Α ν α σ τ ά σ ι ο ς  (17.12.1754 )Μ καί Μ ι χ α ή λ  (1756-1761) Σουγδουρή- 
δες65, ένώ σε κατάστιχα έμπορικών συναλλαγών καταχουρίζονται επίσης τά

τρον, σσ. 506-507* Κωνσταντίνος Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 428. Βλ. επί
σης, Σπυρίδων Δ. Κοντογιάννης, Τον έπισκόπου Παραμυθίας Π  αισίου, Περιγραφή τοϋ 
αγίου καί θεοβάδιστου ορούς Σινά, ‘Αθήναι, 1978, σσ. 27 κ.έ.

60. Μεθόδιος ‘Ανθρακίτης — Βασιλόπουλος Μπαλάνος, *Οδός Μαθηματικής. Τόμος Γ'. 
Έ ν  φ  περιέχονται αί πραγματειαι αϋται: ή κατά Πρόκλον Σφαίρα, τό περί χρήσεως 
Σφαιρών Κωνσταντίνου Γορδάτου, Αστρολάβω ν, Γεο)γραφία Θεωρητική καί 'Οπτική..., 
Ένετίησιν, 1749, σ. 4.

61. Συγχέει όνόματα καί γεγονότα ό Τρύφων Ε. Εύαγγελίδης, * Η  παιδεία επί Τουρκο
κρατίας. C Ελληνικά Σχολεία άπο τής Ά λώ σεω ς μέχρι Καποδιστρίου). Τόμος Α', Έν Ά - 
θήναις, 1936 (άνατύπωση: Βιβλιοπωλειον Διονυσίου Νότη Καραβία,‘Αθήνα, MCMXCII), 
σ. 157. Τά σφάλματα τού Εύαγγελίδη, άναφορικά μέ τόν Εύστάθιο Σουγδουρή, έπανα
λαμβάνει ό Στέφανος Μπέττης, «Γεώργιος Τερεύς Σουγδουρής», σ. 284.

62. Θεοφ. Γ. Μέντζιος, «Συμβολή είς τήν ιστορίαν των έν Ήπείρω Μονών τού Σι
νά», Η πειρω τική  * Εστία  5(1956), σ. 539. Για τόν Σιναίτη άρχιμανδρίτη Γερμανό βλ. 
Βαγγέλης Σκουβαράς, «Σιναϊτικά», Η πειρω τική Ε σ τία  5(1956), σσ. 675-677.

63. Νίκος Ά . Βέης, Τά χειρόγραφα των Μετεώρου\ Κατάλογος περιγραφικός των 
χειρογράφου* κο)όίκο>ν των άποκειμένο>ν είς τάς Μονάς των Μετεώρου\  Τόμος Β'. Τά 
χειρόγραφα τής Μονής Βαρλαάμ, ‘ΑΟήναι, Κ.Ε.Μ.Ν.Ε. τής ‘Ακαδημίας ‘Αθηνών, 1984, 
σ. 61. Στόν πίνακα 56 καταχωρίζεται φωτογραφικό πανομοιότυπο τής Επιστολής.

64. ’Από τόν ΙΙαναγια>τη ‘Αραβαντινό, Χρονογραφία τής Η πείρου, Β', σ. 265, ά- 
ναφέρεται κάποιος «Αναστάσιος ό Σουγδουράς ζών καί τφ  1744».

65. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετίφ Ηπειρωτικόν ‘Αρχειον», σσ. 244 καί 247.
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ονόματα τού" Ν ι κ ό λ α ο υ  (1764 J66, (1772)67 καί των άδελφών Γ ε ω ρ 
γ ί ο υ  καί Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο υ  Σουγδουρήδων (1768)68. Τό 1775 σέ ά- 
ποσημειώματα άναγράφονται ό Σ τ ά θ η ς  Σουγδουρής, ή Μ π  α λ ά σ ω 
Σουγδουρη καί ή «X  ο ι σ τ ο φ ό ρ α  μονάχη Σονγδορίά»*9, καί στις αρχές του 
δέκατου ένατου αιώνα διαδραμμάτισε σημαντικό ρόλο στην όμογένεια της 
Κωνσταντινούπολης ό Ε ύ σ τ ά θ ι ο ς  Σουγδουρής. Πρόκειται για τόν ανεψιό 
τού λογίου εμπόρου Μιχαήλ Βασιλείου70, ό όποιος παράλληλα με τις έμπο- 
ρικές του ενασχολήσεις, πού εκτείνονταν άπό τη Βιέννη τής Αύστρίας μέχρι 
την Όδησσό τής Ρωσίας71, χρημάτησε επίτροπος τής Σχολής Καπλάνη στήν 
Κωνσταντινούπολη τό 181872 καί υπήρξε επιφανές μέλος τής Φιλικής 'Ε 
ταιρείας, στήν όποια μυήθηκε τό 181873. *0 Μανουήλ Γεδεών άναφέρει τόν

66. Κ. Δ. Μέρτζιος, Μΐ'ημεϊα Μακεδονικής f ιστορίας, σ. 393.
67. Στέφανος Ινουγέας, «Τό ’Ηπειρωτικόν Άρχεϊον Σταύρου Ίωάννου», Η πειρω 

τικά Χρονικά 14 (1939), σ. 91.
68. Κ. Δ. Μέρτζιος, Μνημεία Μακεδονικής ' Ιστορίας, σ. 403* πβ. Θεοφ. Γ. Μέν- 

τζιος, «Συμβολή εις την ιστορίαν των έν Ή πείρω Μονών του Σινα», σ. 510, δπου καί ή 
πληροφορία οτι «ανέκδοτον πατριαρχικόν γράμμα  (sc. Πατριαρχικός Κώδικας Ε ', σ. 
322) αναφέρει ότι ό Γεώργιος Σονγδονρής διέλυσε τήν μετά τον άδελφον τον Χ ριστο
δούλου συντροφιάν κατά τό έτος 1766».

69. Άθηναγόρας, «Νέος Κουβαράς. Ή το ι χρονικά σημειώματα άναφερόμενα εις τήν 
πόλιν ίδίφ των Ίωαννίνων, εις Μονάς αύτης καί τάς έπαρχίας αυτής», ’Ηπειρωτικά Χρο
νικά 4 (1929), σ. 25.

70. Χρηστός Κ. Ρέππας, «’Ανέκδοτες Επιστολές του Ήπειρώτη λογίου Μιχαήλ 
Βασιλείου σέ προσωπικότητες του Ελληνισμού της διασποράς κατά τήν περίοδο 1821- 
1829», Η πειρω τικό Η μερολόγιο  11 (1989), σσ. 299, 304, 306 καί passim* Κώστας 
Αάππας — Ρόδη Σταμούλη (έπιμ.), Κωνσταντίνος Οικονόμος 6 εξ Οικονόμων. 'Α λλη
λογραφία. Τόμος Β \ 1818-1822, ’Αθήνα, 2002, σσ. 167, 185, 426 καί passim.

71. Γιά τή συμμετοχή του Ευστάθιου Σουγδουρη τό 1813 στήν εμπορική εταιρεία 
των άδελφών Βασιλείου (’Αλέξανδρου καί Μιχαήλ) βλ. Γεώργιος Λάϊος, « Ή  Φιλόμου- 
σος Εταιρεία της Βιέννης (1814-1820). Νέα ’Έγγραφα», Έ πετηρις τοΰ Μεσαιωνικού 
’Αρχείου 12 (1965), σ. 168, σημ. 2* πβ. Χρηστός Κ. Ρέππας, «’Ανέκδοτες Επιστολές 
τοΰ Ήπειρώτη λογίου Μιχαήλ Βασιλείου», σ. 345. Γιά τήν πτώχευση της εταιρείας τό 
1820 βλ. Λέων Ί .  Μελας, ’Η πειρωτικές Με).έτες. Μιά οικογένεια - μιά Ιστορία, Ά θή- 
ναι, 1967, σ. 238* Χρηστός Κ. Ρέππας, «Ανέκδοτες Επιστολές Κωνσταντίνου Οικο
νόμου τοΰ έξ Οικονόμων πρός τόν Ήπειρώτη λόγιο Μιχαήλ Βασιλείου», ’Ηπειρωτικό 
Η μερολόγιο  10 (1988), σ. 304* τοΰ ίδιου, «Μιχαήλ Βασιλείου. "Ενας άγνωστος Ή πει
ρώτη ς λόγιος της γενιάς τοΰ Κοραή», στό: Γιάννινα - 'Ήπειρος 19ος - 20ος αί. 'Ισ το 
ρία - Κοινωνία - Πολιτισμός. Πρακτικά Β' Επιστημονικού Συνεδρίου (Γιάννινα 2-3-4 
Δεκεμβρίου 1988), Γιάννινα, 1993, σ. 144.

72. Λέων *1. Μελάς, Η πειρω τικές Μελέτες. Μιά οικογένεια - μιά ιστορία, σσ. 100, 
σημ. 3, 106.

73. ’Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον 'Ιστορικόν περί τής *Ελληνικής *Επαναστάσεως. Τό
μος Α ', Έ ν Άθήναις, 1959 (άνατύπωση μέ εισαγωγή τοΰ Έ . Γ. Πρωτοψάλτη, ’Αθηναι, 
[1963]), σ. 412 (άρ. 572). Πβ. σσ. 311, 321, όπου έκδίδονται δύο σημαντικά έγγραφα
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«Ε ύ σ τ  ά θ ι ο Σουγδονηή» Ανάμεσα στα ονόματα των «έμπορευο μενών» πού 
«φαίνονται μεταξύ των εφόρων των έν τ fj πρωτευούστ} κατά τά πρώτα τον 
αΐώνος (sc. 19ου) ετη ψιλανΘοο)πικών και εκπαιδευτικών καταβτημάτο)ν»η .

Όλοκληρούνοντας την Αναπόφευκτα ελλειπτική ανάπτυξη αύτής τής ε
νότητας Αξίζει νά μνημονεύσουμε ορισμένους Από τούς Σουγδουρήδες για 
τούς οποίους υπάρχουν Αναφορές καί τεκμήρια ότι διακρίθηκαν για τη λο
γιοσύνη τους. ’Από έμμεσες πηγές πληροφορούμαστε ότι ο Ά  ν δ ρ έ α ς, 
γιος τού Ευστάθιου, μ,αλλον τού έν Ίωαννίνοις χρυσοχόου, Αφού σπούδασε 
«ελληνικά μαθήματα» στα Γιάννινα καί τήν «Γαλλικήν διάλεκτον» στην Κων
σταντινούπολη, μετέβη στην Πετρούπολη τής Ρωσίας καί Ανέλαβε τήν εκ
παίδευση των έγγονών τής Αικατερίνης Β', περί τό 1787, διαδεχόμενος τον 
Γεούργιο Μπαλδάνη75, καί φέρεται ώς συγγραφέας ενός 'Ύμνου στήν ’Αθή
να σέ στίχους ομηρικούς, τον όποιο άφιέρο^σε στήν Αικατερίνη Β'76. Στή 
Ρωσία διέτριβε το τελευταίο τέταρτο τού δεκάτου ογδόου αιώνα καί ό X ρ ή- 
σ τ ο ς  (;) Σουγδουρής, ο όποιος μετέφρασε καί έξέδωσε τό 1781 τό ιατρι
κό σύγγραμμα τού G. Emerigon, Περί ποδαλγίας} τού όποιου όμως δέ δια
θέτουμε Αντίτυπο77.

προς τόν Άλέξανδο 'Τψηλάντη (2.1.1821 καί 12.1.1821). Τά κείμενα Αναδημοσιεύονται 
στό βιβλίο του Λέοντος Μελά, * Ηπειρώτικες Μ ελέτες. Μια οίκογένεια - μια Ιστορία, σσ. 
131, 209, 212.

74. Μανουήλ *1. Γεδεών, Ή  πνευματική κίνησις τον Γένους κατά τόν ΙΗ ' και /Θ' 
aid)να. Εκδοτική φροντίδα "Αλκής ’Αγγέλου — Φίλιππος Ήλιου, ’Αθήνα, 1976, σσ. 280- 
281. Μεταξύ «των εύκαταστάτων εμτιόρων και κτηματιών τής πόλεως» των Ίωαννί- 
νων συμπεριλαμβάνεται περί τό 1805 καί «ο Ευστάθιος Σουγδονρας». Βλ. Παναγιώτης 
Άραβαντινός, Χρονογραφία τής  ’Ηπείρου, Β', σ. 269.

75. Γεώργιος Ν. Ζαβίρας, Νέα rΕλλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, σ. 197* πβ. καί τή 
διήγηση τού Γεωργίου Τουρτούρη, στό: "Αγγελος Παπακώστας (έπιμ.), «Νέος Κουβα- 
ράς», σ. 24. Για τόν Μπαλδάνη βλ. Γεώργιος Ί .  Ζαβίρας, δ.π., σσ. 459-460* Κωνστα
ντίνος Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 610. Για τήν Ικανότητά του στήν πολεμική 
τέχνη καί τήν Αξιοποίησή του Από τόν πρίγγιπα Potemkin βλ. Ζαβίρας, δ.π., σσ. 197- 
198. Τόν Ζαβίρα Ακολουθεί ό Παντελής Μ. Κοντογιάννης, Οι "Ελληνες κατά τόν πρώ
τον επί Αικατερίνης Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον (1768-1774), Έ ν Άθήναις, 1903, σσ. 
404-405. Βλ. καί τήν Αναλυτική παράθεση των πηγών στη μελέτη του Δημητρίου Γ. 
Καλούσιου, «Ήπειρώτες (Ματσουκιώτες) δάσκαλοι στη Ρωσία», Ηπειρωτικό Η μ ε 
ρολόγιο 10 (1988), σσ. 251-260, ίδ., σσ. 251 κ.έ.

76. Γεώργιος Ζαβίρας, αυτόθι.
77. [Χρήστος Σουγδουρής], Βιβλίον ιατρικόν τής ποόαλγίας, [Nijni - Novgorod, 

1781]. Βλ. Smile Legrand, Bibliographic H ellenique ou description raisonnee des 
outrages publies par des Grecs au d ix-hu itiem e siecle, Tome 2, Paris, 1928, σ. 354 
(Ap. 1031 )* Θωμάς Ί .  Παπαδόπουλος, * Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci - 1800). Τόμος 
A '. * Αλφαβητική καί χρονολογική άνακα τάταξις, Άθήναι, Ακαδημία ’Αθηνών, 1984, σ. 
158 (άρ. 2117). Ή  έκδοση είναι γνωστή Από τόν Άνδρέα Παπαδόπουλο-Βρετό, Νεοελ-
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* Αξίζει νά σημειώσουμε στή συνοχή αύτή οτι μέ εγκωμιαστικό τρό
πο μνημονεύεται τό όνομα του «έν τη μακαρία λήξει» Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο υ  
Σουγδουρή στήν άφιέρωση του έργου Βιβλίον διηρημένον εις μέρη δύω, 
ώ>' τό μέν πρώτον περιέχει Επιστολήν τινα διαλαμβάνονσάν τινας διακρίσεις 
εις τό ποίημα τον κυρίου Βολτέρ. Τό δε δεύτερον στοχασμούς τινας περί 
των αιτιών τον μεγαλείου καί τής πτώσεως τον δήμον τής Ρώμης. Νυν 

•πρώτον τύποις έκδοθέν καί μετά πλειστης έπιμελείας διορθωθέν, Ένετίησι, 
1796* 78. Τό βιβλίο έχει ήδη προσελκύσει τό ενδιαφέρον των ιστορικών τών

λ.ηνική Φιλολογία, ήτοι κατάλογος τών από πτώσεως τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
μέχρι τής έγκαθιδρύσεως τής έν 'Ελλάδι βασιλείας τνπωΟέντων βιβλίων παρ’ 'Ελλήνων 
είς την όμιλουμένην, ή είς την άρχαίαν 'Ελληνικήν γλώσσαν, μέ βιβλιογραφικάς και κρι
τικός σημειώσεις περί τών άξιου λόγου συγγραμμάτων. Μίρος Β', Έ ν Άθήναις, 1857, 
σ. 73: «Βιβλίον ιατρικόν τής ποδαλγίας, δπερ εβαλεν είς δοκιμήν και εις φως έξέδωκεν 
ό Γ. Έ μεριγόν' εις 8ον. Σημείωσις. ΈτυπώΟη είς Νίζναν, πόλιν τής Ρωσαίας, καί μ ετε -  
φράσθη έκ τοϋ Γαλλικού παρά τοΰ "Λογιω τάτον Κυρίου Χρήστου Σουγδουρή, τοϋ έξ 
Τωαννίνων**, τό 1781 έτος, ώς ό ίδιος σημειώνει είς τό τέλος τοϋ βιβλίου τούτου».* Από 
τον Βρετό άντλοΰν ό Κωνσταντίνος Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 01Γ  ό Παναγιώ
της Άραβαντινός, Βιογραφική Συλ.λογή, σ. 197* Περιγραφή τής  *Ηπείρου είς μέρη τρία. 
Μέρος Γ ', σ. 234* ό Εύλόγιος Κουρίλας, Ισ τορική  Βιβλιογραφία. Τα Φυτικά καί οι συ
ναφείς έν 'Ελλ.άδι Έ π ιστήμα ι. Τόμος Α' (1470- 1899), Έ ν Άθήναις, 1938, σ. 252, καί 
ό Γιάννης Καράς, Οί ’Επιστήμες στήν Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα καί έντυπα. Τόμος 
Γ '. Οί * Επιστήμες τής ζωής, Αθήνα, 1994, σ. 139. Στόν «Κατάλογο τών παρά Μαρκίδων 
Πούλιου εύρισκομένων διαφόρων παλαιών καί νέων βιβλίων», πού δημοσιεύθηκε στις 28 
’Οκτωβρίου 1794 καί 17 Νοεμβρίου 1794 στην Εφημερίδα [== Έφημερίς. Ή  άρχαιότε- 
ρη έλληνική έφημερίδα πού έχει διασωθεί. Βιέννη 1791-1797. Εκδότες οί αδελφοί Μαρκί- 
δες Πούλιου. Ερευνητική, συλλεκτική καί έκδοτική φροντίδα, προλεγόμενα καί σημειώ
σεις Λέανδρος Βρανούσης. Τόμος 4, Αθήνα, Κ.Ε.Μ.Ν.Ε. της Ακαδημίας Αθηνών, 1995], 
άναφέρεται έργο Ποδαλγία. Βλ. έπίσης, Δημήτριος Ά π . Καραμπερόπουλος, *Η  μεταφο
ρά τής έπιστημονικής Ιατρικής γνώσης μέσω τών έντυπων έλληνικών βιβλίων κατά τήν 
εποχή τοϋ Νεοελληνικού Διαφοιτισμοϋ (1745 - 1821). Διδακτορική Διατριβή. ’Αθήνα, 
1996, σ. 47.

78. Γεώργιος Γ. Λαδάς — ’Αθανάσιος Δ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλ.ιογραφία τών 
ετών 1796-1799, Αθήνα, 1973, σσ. 12-14* Θο>μάς Ί .  Παπαδόπουλος, *Ελληνική Βιβλιο
γραφία, Α', σ. 81 (άρ. 1078). Τό ποίημα του Voltaire, Γιά τήν καταστροφή τής Λ ι
σαβόνας (1755) δημοσιεύθηκε τύ 1756 (Voltaire, Pocm c sur lc desastrc de L isbon - 
nc, Melanges, Paris, Bibliothdque de la P16iade, 1995, σσ. 302-309) καί στις 18 Αύ~ 
γούστου ό Rousseau έγραψε τή γνωστή *Επιστολή μέ τήν όποία άπαντοΰσε στις θέ
σεις πού έξέφραζε στο ποίημά του ό Voltaire (L e ttre  de J . - J .  Rousseau a M onsieur 
de Voltaire, στό: Oeuvres Com pletes, Tome 4, Paris, Bibliothfcque dc la Pl0iade 
1969, σσ. 1059-1075). Βλ. έπίσης Z. Z. Ρουσσώ, ΟΙ ’Εξομολογήσεις. Μετάφρ.,’Αλε
ξάνδρα Παπαθανασίου. Έπιλεγ., Κοσμάς Τυχοπαίδης. Τόμος Β', ’Αθήνα, 1997, σσ. 165- 
166, δπου άναφέρεται στην Ε πιστολή . Γιά τύ θέμα βλ. ένδεικτ., Κ. Π. Άναγνωστό- 
πουλος, «‘Ο σεισμός της Λισαβόνας καί ή διένεξη του Voltaire μέ τόν Rousseau», Πόρ- 
φυρας 21(1980), σσ. 605-612.
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ιδεών79 καί μόλις πρόσφατα έγινε γνωστό ότι συγγραφέας του πρωτοτύ
που, τον όποιο συναντούμε μέ τά άρχικά B j I.80, είναι ό Ρώσος Vassilij 
Alekseevic Levsin καί τό έργο μέ τίτλο Pis9mo, soderz ascee nekotorye 
rezsuzdenija o Poeme G. VoVtera na razrusenic Lissabona δημοσιεύ- 
θηκε τό 1787 στη Μόσχα81. 5Από τήν ’Αφιέρωση, πού ύπογράφεται μέ τά 
άρχικά Μ.Σ. καί Σ.Κ .82, προκύπτει ή στενή σχέση του Χριστόδουλου Σουγ- 
δουρή μέ τον έμπορο Στέριο Κυριάκη καί είναι έρευνητέα ή συμμετοχή 
τού Σουγδουρή στή μετάφραση τού σημαντικού αύτού κειμένου καί στήν 
προετοιμασία τής εκτύπωσης. Προς έπίρρωση τού συγκεκριμένου αιτήμα
τος άξίζει νά προσθέσουμε στο σημείο αυτό ότι στά χειρόγραφα Φιλολογι
κά Σύμμικτα τού Χριστόφορου Φιλητα συναντούμε τήν παρακάτω ένδιαφέ- 
ρουσα αναγραφή: «Χριστόδουλος Σονγδονρής εξ 9Ιωαννίνων " άπόκρισις εις 
τον Βολταίρου τό σνγγραμμάτιον περί τον σεισμόν τής λισβώνοζ”»83.

Ό  εκδότης, άφού σημειώνει μέ φιλοφρόνηση ότι <(οΐονδήποτε πόνημα 
ή εφενρεμα τον αυτού τό ένόμιζεν ό ίδιος (sc. ό Σουγδουρής) τέλειον, επαι
νετόν, και άριστον, δταν ή ανθεντεία της τοιοντον τό εκρινενν, υπογραμμί
ζει μέ έμφαση τή δική του πνευματική καί οικογενειακή σχέση μέ τον Χρι
στόδουλο Σουγδουρή: « έ π ι θ ν μ ώ ν  ό εν τ ο ϊ ς  ϊ χ ν  ε σ ι ν α ν τ ο ν  
π ε ρ ί π α τ ω ν ,  κ α ι  τ ή ν  έ π ί κ λ η σ ι ν  ε π ι φ έ ρ ω  ν», τονίζει, «αυ
τόν μεν ενχαριστήσαι και μετά θάνατον, τήν δε νμετέραν τιμιότητα άναβε- 
βαιώσαι τής ιδίας εύλαβείας, καί σέβας, προσφέρει αυτή τήν παρούσαν με- 
τάφρασιν, Ικετενων δέξασθαι αυτήν μετ ενμενείας, ώς πόνημα μέν ειλι
κρινούς φίλου της, εις άνάμνησιν δε καί τού προσφέροντος, καί τού συν- 
εργούντος, οιτινες μεθ9 δσης τής εύλαβείας, καί σέβας λαμβάνονσι τήν τι
μήν όνομάζεσθαι,..»84 85.

Στον ' Α ν α σ τ ά σ ι ο  Σουγδουρή οφείλεται μία άπό τις πρώτες πα
ρουσίες τού Metastasio στή νεοελληνική θεατρική παιδεία86 καί στον κώ-

79. Κωνσταντίνος Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, *1980, σσ. 160-161* Ρω
ξάνη Αργυροπούλου, « 'Η  απήχηση τού έργου τού Ρουσσώ στόν Νεοελληνικό Διαφωτι
σμό», *0 9Εραηστήζ  11 (1974), [Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά], Αθήνα, 1980, σσ. 
200-201.

80. Βιβλίον διηρημένον εϊζ μέρη δύω, σ* 75.
81. ’Οφείλουμε τήν ταύτιση στον Δημήτρη Αποστολόπουλο, «Τό πρωτότυπο του 

έργου '*Επιστολή περιέχουσα τινάς διακρίσεις είς τό ποίημα τού κυρίου Βολτέρ περί της 
καταστροφής της Λισβώνης” », 'Ο Έρανιστής 23(2001), σσ. 323-325.

82. Βιβλίον διηρημένον ε ϊζ  μέρη δύω, σσ. γ '- 8'.
83. Χριστόφορος Φιλητάς, Φιλολογικά Σύμμικτα, χφ. 316 της Βιβλιοθήκης της Βου

λής (βλ. παραπάνω σημ. 9), σ. 108.
84. Βιβλίον διηρημένον εϊζ μέρη δύω, αύτόθι.
85. Ή  πρώτη μετάφραση έργου του Metastasio στά ελληνικά φαίνεται νά είναι ή 

Ζηνοβία, γύρω στο 1755, ή έκδοση όμως λανθάνει. Βλ. Φίλιππος Ή . Ήλιου, Προσθή
κες στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία, Α ', σσ. 205-206.
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δικά 807,2 ’τής Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας εμπεριέχεται δ 
άναγνωρισμος τής Σεμιράμιδος. Δράμα τον Πιέτρον Μεταστασίον τον 'Ρω
μανόν, μεταφοασθέν εκ τής ιταλικής εις ετούτην την διάλεκτον υπό τον 9Α 
ναστάσιον Σονγδονρή τον εξ *Ιωαννίνων κατά τό 1758®6. Τδ μεταφραστικό 
εγχείρημα είναι μάλλον τδ χρονολογικά πρώτο στή σειρά των σχετικών χειρο
γράφων πού παραδίδουν έργα του Metastasio86 87. Τριανταεννέα χρόνια άργότερα 
στην 9Εφημερίδα τής 21ης ’Ιουλίου 1797, πού έξέδιδαν οί άδελφοί Μαρκίδες 
Πούλιου στη Βιέννη, τδ έπώνυμο Σ ο υ γ δ ο υ ρ ή ς  συμπεριλαμβάνεται στούς 
συνδρομητές τού Νέον ’Αναχάρσιδος88.

Βεβαίως τά ερωτήματα γιά τδ είδος τών συγγενικών σχέσεων καί την 
ταυτοποίηση τών προσώπων παραμένουν, σύμφωνα με τά στοιχεία πού διαθέ
τουμε, άναπάντητα. 'Η  εκτίμηση αύτή ισχύει καί γιάτδν λόγιο μοναχό ή ιερο
μόναχο ’Α ν α σ τ ά σ ι ο  Σουγδουρή, τδν «εξ 9Ιωαννίνων», ό όποιος κατά τδ 
τελευταίο τέταρτο του δεκάτου ογδόου αιώνα άνέπτυξε πλούσια κωδικογρα- 
φική δραστηριότητα, τής όποιας ή αφετηρία εντοπίζεται το 177689. ’Ανάμε
σα στούς κώδικες πού άντέγραψε συμπεριλαμβάνονται θεολογικά έργα, νο- 
μοκανονικά κείμενα90, έργα του Γεωργίου Κορέσσιου (1570-1660 )91, ένα Κα-

86. Constantin Litzica, Biblioteca A cadem iei Rom ane. Catalogul M anuscripte- 
lor Grcce$ti, Bucuresti, 1909, σ. 528.

87. Δημήτρης Σπάθης, Αγνωστες μεταφράσεις του ΛΙεταστάσιου καί πρωτότυπα 
στιχουργήματα. "Ενα χειρόγραφο του 1785», ‘Ο Έοανιστήζ 16(1980), σ. 256* πβ. και 
τις παρατηρήσεις του ίδιου, «"Τόμυρις, Βασίλισσα της Σκυθίας” . Μιά θεατρική μετά
φραση του 18ου αίώνα», Ό  Έ ρανιστής  11(1974) σ. 256 κ.έ.

88. *Εφημερίς (έπιμ., Λέανδρος Βρανούσης), Τόμος 6, σ. 672.
89. Νίκος *Α. Βέης, Τά χειρόγραφα τών Μετεώρων, Β', σ. 172 (χφ. 142).
90. "Ο.π., σ. 472 (εύρετήριο) καί τή σημ. του Δ. Ζ. Σοφιανού, ό'.π., σ. 68. Βλ. έπί- 

σης, Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Τά χειρόγραφα τών Μετεώρων. Τόμος Δ '. Τά χειρόγραφα 
τής 'Α γίας Τριάδος. Μέρος πρώτον, Άθήναι, Κ.Ε.Μ.Ν.Ε. της ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 
1993, σσ. 158-171 (χφ. 6), 491-496 (χφ. 52). Μία εύσύνοπτη χρονολογική κατάταξη 
τών άντιγραμμένων άπδ τδν ’Αναστάσιο Σουγδουρή κωδίκων, δσοι ήταν γνωστοί στήν 
έρευνα μέχρι τδ 1984, δηλαδή είκοσι τεσσάρων, περιλαμβάνεται στή μελέτη τών Λίνου 
Πολίτη — Μαρίας Πολίτη, «Βιβλιογράφοι 17ου-18ου αίώνα. Συνοπτική καταγραφή», Δ ελ
τίο τον * Ιστορικού καί Παλαιογραφικον Α ρχείου  6 (1988-1992), ’Αθήνα, 1984, σσ. 347- 
348. ’Αναφορές στδν ’Αναστάσιο Σουγδουρή, οί όποιες όμως δέ διαφωτίζουν τήν παρου
σία του, υπάρχουν στις μελέτες: Nikos A. Bees, «Prosopographisches Hagiologisches 
und Kunstgeschichtlichesuber hi. Bessarion, den Metropoliten von Larissa (f 1540). 
Zur Kirchengeschichte Tessaliens im 15-16. Jahrhundert», B yzantin isch  - N eugrie- 
chiscke Jahrbiicher 4 (1924), σσ. 368-369* του ίδίου, « Ό  Χριστόφορος Βαρλαμίτης καί 
τδ βραχύ Χρονικδν αύτου», ’.Ηπειρωτικά Χρονικά 1 (1926), σ. 65 [ =  στήν άναδημο- 
σίευση του άρθρου: Τρικαλινά 13 (1993), σ. 109].

91. ’Αγαμέμνων Τσελίκας, «Τά βυζαντινά καί μεταβυζαντινά χειρόγραφα τής Βι
βλιοθήκης τής Χίου "δ Κοραής” », Χιακά Χρονικά 14 (1982), σσ. 47-49 (άρ. 2) καί 16 
(1984), σ. 106.
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λεντάριον°2, καθώς καί 'Επιστολές τού ’Αναστάσιου Γόρδιου(1654 /5-1729)93, 
ενώ άπο τις διορθο')σεις πού έπέφερε σέ ένα στιχούργημα τού Γαβριήλ Ά - 
γιαμονίτη (1786)04 μπορούμε νά συναγάγουμε ότι διέθετε γλωσσοπλαστι- 
κή ικανότητα καί επαρκείς γνο)σεις μετρικής. Τύ όνομα τού ’Αναστάσιου 
Σουγδουρή άναγράφεται στούς κτήτορες τού χφ. 47 τής Μονής Όλυμπιώ- 
τισσας, πού περιέχει Τετράστιχα ίαμβεΐα καί ηρώα εις τά κεφαλαιωδώς ήη- 
Οέντα έν τη παλαια πάση γραφή τον Θεοδώρου τον Προδρόμον95, καί οπωσ
δήποτε ή ενδελεχής αρχειακή έρευνα θά προσαγάγει νέα στοιχεία πού θά 
μας έπιτρέψουν νά διευρύνουμε τις γνώσεις μας γιά τά μέλη τής πολύκλωνης 
οικογένειας καί τις συγκεκριμένες εμπορικές ή λόγιες ενασχολήσεις τους.

92. Χφ. 86 της Μονής τού * Αγίου Στεφάνου Μετεώρων. Βλ. Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, 
Τά χειρόγραφη των Μετεώρου. Τόμος Γ \  Τά χειρόγραφα τής Μονής του 1 Αγίου Σ τε
φάνου, ΆΟήναι, Κ.Ε.Μ.Ν.Ε. της ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 1980, σσ. 269-271. Βλ. καί τό 
πανομοιότυπο τής γραφής του στόν πίνακα 132.

93. Χφ. 203 της Μονής Βαρλαάμ. Βλ. Νίκος Ά . Βέης, Τά χειρόγραφα των Μετε
ώρου, Β', σσ. 305-321* πβ. Δημήτρης Ζ. Σοφιανός, «Ό  Ιερομόναχος Χριστόφορος ό 
Βαρλαμίτης (ca. 1740- f  post 1814), ό Μετσοβίτης έπιμελητής - συνδρομητής χειρο
γράφων καί χρονογράφος», στό: Πρακτικά Γ ' Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών (Μέ
τσοβο 29-31 Αύγούστου 1997). Έ πιμ., Τριαντάφυλλος Δημ. Παπαζήσης, ’Αθήνα, 
2000, σσ. 466 κ.έ.

94. Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, «Ίερομονάχου Γαβριήλ Άγιαμονίτη, άνέκδοτο Προσκυ- 
νητάριο των Μονών των Μετεώρου (1786)», Τρικαλινά 6(1986), σσ. 8-26. Ή  έπεξεργα- 
σμένη μορφή του στιχουργήματος άπό τόν Σουγδουρή παρατίθεται στίς σσ. 21-25. Ό  
Δ. Ζ. Σοφιανός σημειώνει (σ. 11) οτι «κατά ένα μεγάλο μέρος μπορεί νά θεωρηθεί έργο 
του ’Αναστασίου Σουγδουρή».

95. Ευάγγελος Ά . Σκουβαράς, Ό λυμπιώτισσα. Περιγραφή τής Μονής, ή Βιβλιοθήκη 
καί τά χειρόγραφα, κατάλογος των κο)δίκων, άναγραφαϊ καί χρονικά σημειώματα, άκο- 
λουθία Παναγίας τής Ό λυμπιυπίσσης, έγγραφα έκ του αρχείου τής μονής (1336-1900), 
Άθήναι, Κ.Ε.Μ.Ν.Ε. τής Ακαδημίας Αθηνών, 1967, σ. 254. Ό  κώδικας είναι του 18ου 
αίώνα. Στό φ. Ια υπάρχει τό κτητορικό σημείωμα: «*Αθανασίου παρασκευα πέφυκε ήδε 
βίβλος»* φ. 1 β: « | έδιορίσθη διά χειρός του αγίου Ιερολογιωτάτου κυρίου κυρίου άμφι- 
λοχίου τον έξ lomvvivomy φ. 63β: «ή βίβλος αϋτη άνδρών πέλει πανσόφων, αΰτη πέ- 
λει αναστασίαν σουγδουρή». Γιά τόν Άμφιλόχιο Παρασκευα, τόν οπαδό «τής παλαιάς 
λεγομένης φιλοσοφίας» βλ. Χαρίσιος Μεγδάνης, ’Αγγελία  περί του κατ’ έτος τελουμέ- 
νου κοινού μνημοσύνου υπέρ των συνδρομητών τών έν Κοζάνη Σχολείων f Ελληνικού τε 
καί κοινού..., [Έ ν Βιέννη, 1820], σσ. 66-79* Παναγιώτης Άραβαντινός, Βιογραφική 
Συλλογή, σσ. 166-167* X. Μέγας — Ν. Π. Δελιαλής, «Άμφιλόχιος Παρασκευας. Συμβο
λή στήν Ιστορία τής παιδείας τής Κοζάνης κατά τόν 18ο αίώνα», Μακεδονικά 5(1961- 
1963), σσ. 415-437* Άλέξης Πολίτης, «*II Βιβλιοθήκη τού Άμφιλόχιου Παρασκευα. 
Προσπάθεια γιά μιά τυπολογία τών Βιβλιοθηκών», στό: *Ή πειρος. Κοινωνία - Οικονο
μία 15ος - 20ος at. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου ‘Ιστορίας (Γιάννινα 4 - 7  Σεπτεμβρί
ου, 1985), Γιάννινα, 1987, σσ. 347-356.
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III. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΤΓΔΟΤΡΗΣ: ΒΙΟΣ — ΣΠΟΥΔΕΣ — 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Οί άσφαλεΐς ενδείξεις πού μας επιτρέπουν νά διακριβώσουμε τις συντε
ταγμένες του βίου καί των σπουδών του Γεωργίου Σουγδουρή είναι ελά
χιστες καί θά επιχειρήσουμε μέσα άπό τον κριτικό έλεγχο των ποικιλώνυ
μων στοιχείων πού έχουμε στή διάθεσή μας νά άνασυνθέσουμε το πνευματι
κό του οδοιπορικό. Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τού συγχρόνου του Μιχαήλ 
Μήτρου (Μελετίου Γεωγράφου, 1661-1714)0 Σουγδουρής αΐωαννίτης ήν τό 
γένοςw96 97 καί 6 χρόνος τής γέννησής του πρέπει νά τοποθετηθεί περί το 1645/ 
47, όπως μπορούμε νά συμπεράνουμε άπό το γεγονός ότι τό 1672 υπογράφει 
ώς «Γεώργιος ιεροδιάκονος Σουγδουρής»*1. Γιά νά χειροτονηθεί «διάκονος» 
έπρεπε νά εύρίσκεται στην ήλικία, τουλάχιστον, ατών είκοσιπέντε χρόνων»98.

'Στις αναμφίβολα περιορισμένες θετικές πληροφορίες πού μάς προσφέ
ρουν οι άρχειακές πηγές περιλαμβάνονται τά ονόματα τού πατέρα του Ζα
χαρία99, ίσως πρόκειται γιά τον συνυπογράφοντα τό έγγραφο τού 1655 πού 
ήδη άναφέραμε100, καί των δύο έκ των τριών άδελφών του: τής Χάϊδως

96. Μελέτως, * Εκκλησιαστική 'Ιστορία, Γ ', σ. 488. Είναι άμάρτυρη ή νεότερης σύλ
ληψης θρυλούμενη καταγωγή του Σουγδουρη άπό τήν Κρετσούνιστα (Δεσποτικό) των Κου- 
ρέντων, τήν όποία υποστηρίζει ό Στέφανος Μπέττης, «Γεώργιος Ίερεύς Σουγδουρής», 
σσ. 285 καί 613, σημ. 70* τού ίδίου, «Κουρεντιακά» ή γιά τήν άλλοτε επαρχία Κονρέντων 
και τά 88 χωριά της. ( Ά π ο  τήν όρχαιότητα ως τό 1913), Γιάννινα, Νομαρχιακή Αύτο- 
διοίκηση Ίωαννίνων, 1997, σ. 374.

97. Βιβλίον όνομαζόμενον Νέος Θησαυρός..., Ένετίησιν, αχοβ'.
98. Σύμφωνα μέ τον ΙΔ ' Κανόνα της έν Τρούλω Στ' Οικουμενικής Συνόδου. Βλ. Γ. 

Ά . Ράλλης — Μ. Ποτλής, Σύνταγμα των Θείων και ιερών κανόνων των τε άγιων και πα- 
νευφημων * Αποστόλων, και των ιερών Οικουμενικών καί Τοπικών Συνόδων, καί τών κατά 
μέρος Ά γ ιω ν  Πατέρων, Τόμος Β', Άθήνησιν, 1852, σ. 337.

99. Κ. Δ. Μέρτζιος, «’Ανέκδοτα Ηπειρωτικά Μνημεία. Γ '. Διαθήκη Χάϊδως Γλυ- 
κή», Η πειρω τικά Χρονικά 13 (1938), σ. 107: «...έγόι ή Χόϊδυ) Ονγάτηρ τοϋ ποτέ Ζ α - 
χαρία Σουγδουρη»* πβ. Γεώργιος Σ. Πλουμίδης, «ΑΙ πράξεις έγγραφης τών ‘Ελλήνων 
Σπουδαστών τής Παδούης (Μέρος A'. A rtis ti). Συμπλήριυμα (έτη 1674-1701 )», Θησαυ- 
ρίσματα 8 (1971), σ. 191 (άρ. 93): «Sygdarini Georgio del Zaccaria da Giannina...».

100. Βλ. παραπάνω σ. 252. Ό  πατέρας του μάλλον δέ ζούσε, όταν παντρεύτηκε (με
τά τό 1664) ή άδελφή του Γεωργίου Βασιλική, όπως συνάγεται άπό τήν ’Επιστολή άρ. 2 
πρός τή [Χάϊδω ( = σ .  293, παρακάτω, στ. 21): «πλήν ήξενρε οτι όταν έπάνδρενσεν ή 
μητέρα μας τήν άδελφήν μας Βασιλικήν σου έδωσεν...».
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(1640-1706)10\  πού νυμφεύθηκε τον τυπογράφο καί εκδότη Νικόλαο Γλυ- 
κυ (1619- 1693) περί το 1664102, τής Βασιλικής (f πριν τήν 7η Δεκεμβρίου 
1/06)1Ο3,η οποία απο το γάμο της μέ τον γνωστό Γιαννιώτη έμπορο Δελή- 
ντουρη104 άπέκτησε εναν γιό, τον Ζώτο, στον οποίο άναφέρεται ό Γεώργιος 
στις Επιστολές του προς την άδελφή του Χάΐδω105. *Ένας άκόμη ανεψιός όνό- 
ματι Γεώργιος μαθήτευσε πλησίον τού Σουγδουρή καί άπό τις ’Επιστολές 
πληροφορούμαστε σχετικά μέ την παραδοσιακή διαδικασία εκμάθησης τής 
γραφής καί τής άνάγνωσης, δηλαδή των κοινών γραμμάτων106. "Οπως προ
κύπτει άπο *Επιστολή τού Μιχαήλ Γλυκύ προς τον πατέρα του Νικόλαο (10 
Μαρτίου 1681) ύπήρχε καί τρίτη άδελφή, γιά το θάνατο τής οποίας είχε ε
νημερώσει ό Μιχαήλ τή Χάΐδω: «ακόμη», γράφει, «ευχαριστώ κατά πολλά 
τήν κυρία μητριά μου, όπου δ& εκαταδέχθη νά μον γράψει δυο λόγια, όπου 
εμαθε το πολύ μον ζαμποννιλίκι. 9Εγώ διά τον θάνατον τής αδελφής της έ
καμα το χρέος μον και τής έγραψα»107.

101. Κ. Δ. Μέρτζιος, « Ή  οικογένεια των Γλυκέων ή Γλυκήδων», σ. 6, σημ. 2. Ή  Χάΐ
δω (Chiara Glichi) φαίνεται έγγεγραμένη στα Βιβλία της 'Ελληνικής ’Αδελφότητας της 
Βενετίας κατά τά έτη 1705-1706. Βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία Ηπειρωτικόν Ά ρ- 
χεΐον», σ. 250.

102. *Οπως μπορούμε νά συναγάγουμε άπο τήν *Επιστολή άρ. 3 (26 ’Ιουνίου 1694= 
σ. 296, στ. 16-17) τού Γεωργίου πρός τή Χάΐδω: «τό προικίον σον ορίζεις [...] καί εδώ 
και τριάντα χρόνονς τίς είναι όπον θυμάται,"».

103. Κ. Δ. Μέρτζιος, «’Ανέκδοτα ’Ηπειρωτικά Μνημεία. Γ \  Διαθήκη Χάΐδως Γλυκη», 
σ. 108: «τής ποτέ κνρά Βασιλικής άδελφής μον».

104. Πιστεύω ότι πρόκειται γιά τον Δελήντουρη πού μνημονεύεται στο ποίημα τού 
Πα*ί*σιου τού Μικρού, Περί τής γενομέν/)ς ύπερβο?ακής ψνχρότητος εν τή  πόλει των ’/ω- 
avvtvtov [ =  ’Απόστολος Καρπόζηλος, «Δύο στιχουργήματα γιά τήν πόλη των Ίωαννίνων», 
σ. 103, στ. 78-80: «.είχαν και τον γείτονα τοι*ζ, / /τον Δελήντονρη, μαζν τους / /είχαν και 
τον Σονγδονρή τοος»]. (Ό  εκδότης, ό.π., σ. 91, δεν τον ταυτίζει). Ένας Νικόλαος Ντελί- 
δορις άναφέρεται σέ Ε πιστολή  τού Μιχαήλ Γλυκύ πρός τον πατέρα του Νικόλαο (10 Μαρ
τίου 1681). Βλ. Γιώργος Βελουδής, Τό Ελληνικό Τυπογραφείο των Γλνκήδων, σ. 305. 
Νά σημειώσουμε επίσης οτι στις 15 ’Ιουνίου 1685 ό Νικόλαος Κερασάρης άπό τήν Κέρκυρα 
ενημερώνει τον Νικόλαο Γλυκύ ότι «έφόρτωσε 28 κώλα κηρϊ τον Νικόλα Διαληντόρη».

105. Ε πιστολές  άρ. 3 ( = σ .  297, στ. 35)* 4 ( = σ .  299, στ. 21)· 6 (=  σ. 303, στ. 
21) καί 8 ( = σ .  307, στ. 10). Τον συμπεριλαμβάνει στούς κληρονόμους της ή Χάΐδω 
Γλυκύ. Βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, «’Ανέκδοτα ’Ηπειρωτικά Μνημεία. Γ \  Διαθήκη Χάΐδως Γλυ- 
κή», σ. 108: «...τον ήγαπημένον ανεψιόν μον τον κνρ Ζώτον τον Δεληνδορη..,».

106. Ε π ιστολή  άρ. 1 (4 Φεβρουάριου 1694= σ. 286, στ. 17-18): «τό άνηψίδι μας τον 
^ίάμπρον ήλθε, και τό μαθαίνω αράδα τά γράμματα»' Επιστολή  άρ. 2 (10 ’Απριλίου 1694 
=  σ. 294, στ. 50-51): «τό άνιψίδι μας εχθές τό έβαλα εις τήν Ε ιτέχω »’ Επιστολή  άρ. 3 
(26’Ιουνίου 1694= σ. 297, στ. 42-43): «ό Γεώργιος ανεψιός μας [...]  εμαθεν κάμποσον 
τήν γλώσσαν, και διαβάζει εις τήν Εντέχον». Βλ. και τά σχόλια στήν Επιστολή  άρ. 2, στ. 
51, παρακάτω.
• 107. Τήν * Επιστολή δημοσιεύει 6 Γιώργος Βελουδής, 7ο Ελληνικό Τυπογραφείο των
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*Η μητέρα του, της οποίας 8ε γνωρίζουμε το ονομα καί το επώνυμο, 
άπεβίωσε («επλήρωσεν [ ...]  τό κοινόν χρέος») στις 7 Σεπτεμβρίου 1703, 
όπως πληροφορούμαστε από άνέκδοτη ’Επιστολή του Γεωργίου πρός τή Χάϊ- 
δω108, καί άπδ την άλληλογραφία τής εποχής διαπιστώνουμε ότι ή οικογένεια 
του Ζαχαρία Σουγδουρή συνδεόταν μέ στενές συγγενικές σχέσεις μέ τις οικο
γένειες του Γκιόνμα και τού έξ *Άρτης Γεωργίου Κοθώνη109. *0 Γεώργιος 

.Σουγδουρής ήταν έξάδελφος τού Μάνου Γκιόνμα (f 1688 )110, τού ιδρυτή τής 
ομώνυμης Σχολής στα Γιάννινα, καί συχνά στις 'Επιστολές τού Γεωργίου 
προς τη Χάϊδω μνημονεύονται τα αεξαδέλ.φια [ . . .] τά Κοθωνόπονλ.α»111, τά ό
ποια μπορούμε νά ταυτίσουμε μέ τά παιδιά τού Γεωργίου Κοθώνη καί τής 
Χάϊδως ('Αγνής, Ciara) Πουλημένου, πού καταγόταν μάλλον από τά ’Ιωάν
νινα. Οί «άρχοντες τά εξαδέλφια μας», όπως γράφει ό Σουγδουρής112, είναι οί 
Θωμάς, Δομένικος (Κυριάκος), ’Λνδρέας καί Νικόλαος Κοθώνης113, πού έλα
βαν τον τίτλο τής αενγενείας)) άπο τή Βενετική ’Αριστοκρατία τό 1699114 115, καί 
είναι γνωστό ότι ή αδελφή τους Ελένη (tl7 2 5 )U5 ήταν σύζυγος τού τυπο-

Γλνκήδων, σσ. 303-305. Τό παράθεμα στή σ. 305. Ζαμποννιλίκι: <τουρκ. zabun, αδια
θεσία, άσθένεια. (Μετέγραψα τό κείμενο στην ιστορική όρθογραφία).

108» 'Επιστολή  άρ. 7 ( = σ .  306, στ. 13)* πβ. 'E m  στ. 8 ( =  σ. 307, στ. 3).
109. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία Ηπειρωτικόν ΆρχεΤον», σσ. 53, 214-215, 229 

καί passim.
110. Βλ. τις ' Επιστο)Λς του Μάνου Γκιόνμα στόν Νικόλαο Γλυκύ, στό: Κ. Δ. Μέρτζι- 

ος, «Τό έν Βενετία ’Ηπειρωτικόν Άρχεΐον», σ. 104: «...ι·ά βά?χ>υν τόν έ ξ ά ό ε λ φ ό ν  
μον Παπακνργεώργιον τόν Σονγόουρήν...»' τού ίδίου, «’Ανέκδοτα ’Ηπειρωτικά Μνημεία 
Ε '. Ή  Σχολή τού Γγιόνμα», σ. 113: «άς μον προσκυνάει την κνρά Χάϊδω την ε ξ α δ έ  Λ- 
φ η μον την Γλνκονσα...». (Μετέγραψα τό κείμενο στην ιστορική όρθογραφία).

111. 'Επιστολές άρ. 2 ( = σ .  294, στ. 51-52), 3 (σ. 296, στ. 9-10) καί 6 ( = σ .  303, 
στ. 20).

112. ’Επιστολή άρ. 7 ( = σ .  306, στ. 10).
113. Βλ. καί την άνέκδοτη ’Επιστολή  (6 ’Απριλίου 1700) του Μιχαήλ Γλυκύ πρός τή 

Χάϊδω (’Αρχείο τής ’Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδας, άρ. 7881): 
οήλθεν ό έ ξ ό δ ε λ φ ό ζ  σου S ignor Νικολετος Κοθώνης και 6 Μασγανας και μου εδοίσαν 
οτι ήθέλησαν...ι>. (Μετέγραψα τό κείμενο στην ιστορική όρθογραφία). Ό  Μασγανάς ίσως 
είναι ό άναδεκτός της Χάϊδως, ό όποιος μνημονεύεται στή Διαθήκη της. Βλ. Κ. Δ. Μέρ- 
τζιος, «’Ανέκδοτα Ηπειρωτικά Μνημεία. Γ '. *Η Διαθήκη Χάϊδως Γλυκή», σ. 109.

114. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία ’Ηπειρωτικόν Άρχεΐον», σ. 229, σημ. Γ  πβ. σ. 
168, σημ. 1.

115. *Η Διαθήκη τής Ελένης Κοθώνη δημοσιεύΟηκε άπό τόν Κ. Δ. Μέρτζιο, «Μικρός 
* Ελλη νο μνή μων. Τεύχος δεύτερον», Η πειρω τική  'Εστία  9 (1960), σσ. 204-206. Βλ. 
έπίσης 'Επιστολή άρ. 3 (= σ . 297, στ. 28-29): «τά εξαδέ?χρια μας / . . . /  τά όποια ακριβώς 
τά προσκυνώ, ύμον και κυρίαν ' E/JJvr/v»' πβ. *Επιστολή άρ. 6 ( = σ .  303, στ. 20-21). 
Ή  Ελένη Κοθώνη ήταν πρώτη έξαδέλφη των Ευεργετών Σίμωνα καί Αάμπρου Μα- 
ρούτση. Βλ. Κ. Δ. Μέρζιος, «Τό έν Βενετία’Ηπειρωτικόν Άρχεΐον», σ. 168. Σέ προ
γενέστερη μελέτη του όμως ό Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία ’Ηπειρωτικόν Άρχεΐον», σ. 229, 
έμφανίζει ώς ήμερομηνία θανάτου τής Ελένης Κοθώνη τήν 5 Μα'ί'ου 1736.
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γράφου Νικόλαου Σάρρου (f 1697 )11β. ’Από τά στοιχεία πού εμπεριέχονται 
στην προικοόα συμφωνία τής Χάϊδως έχουμε τή δυνατότητα νά συμπερά- 
νουμε οτι ή οικογένεια ήταν οίκονομικώς εύρωστη116 117 καί οί επιγαμίες118 119 120 121 φανε- 
ρούνουν μία έξέχουσα θέση στην κοινωνική ζ<υή τής πόλης των Ίωαννίνο^ν. 
Δέν έχει βεβαίως μελετηθεί ή κοινωνικο-οικονομική διαστρωμάτωση τής πό
λης κατά τούς αιώνες τής Τουρκοκρατίας, έτσι θ)στε νά έχουμε μία σαφή ει
κόνα για τις «πρωτεύουσες» οικογένειες, όμως άπό τίς παραπάνω πληροφο
ρίες, σέ συνδυασμό με όσες παραθέσαμε για τήν εύρύτερη οικογένεια, εξηγεί
ται γιατί ό Γεράσιμος Βλάχος χειροτονώντας τό 1681 τον Σουγδουρή ιερέα 
τόν άποκαλεΐ «ευπατρίδην [...]  εκ πόλεως Ίωαννίνων»11θ καί άργότερα ό 
’lojavvivtώτης στοχαστής χαρακτηρίζεται ώς άγονος εύπατρίδος και άρχαιο- 
τατης οικογένειας»1*”.

'Όσον άφορά τίς εγκύκλιες σπουδές του στα ’Ιωάννινα δέ διαθέτουμε 
κανένα άσφαλές στοιχείο. Ό  Άραβαντινός σημειούνει οτι ((εικότως [...] Οε- 
θ)ροϋμεν αυτόν ώς ενα των ακροατών τον Σπυρίδωνος Τριαντάφυλλου»m καί ή 
χρονική περίοδος κατά τήν όποια ό εκ Κερκύρας καταγόμενος λόγιος δίδαξε 
στήν πόλη, δηλαδή άπό τό 1658 ο:ς τό 1665 περίπου, φαίνεται νά ενισχύει 
τήν υπόθεσή του. ’Από έμμεσες μαρτυρίες τεκμαίρεται ότι ό Σπυρίδων Τρια- 
νταφύλλης ή Τριανταφύλλου δέν περιόριζε τή διδασκαλία του στήν Κύκλο- 
παιδεία, άλλά προσέφερε ένα υψηλό επίπεδο φιλοσοφικής καί θεολογικής γνώ
σης, γεγονός τό όποιο επιβεβαιώνεται οχι μόνο άπό τίς εγκωμιαστικές άνα- 
φορές των μαθητών του καί τίς άντιδράσεις πού φαίνεται νά προκάλεσαν οί 
άπόψεις του122, άλλά καί άπό τήν εκτίμηση τών συγχρόνων του. Σύμφωνα μέ

116. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Ανέκδοτα Ηπειρωτικά Μνημεία. Β'. Νικόλαος Σάρρος», 'Η πει
ρωτικά Χρονικά 13(1938), σσ. 103-106, ίδ., σ. 105. Ό  Νικόλαος Γλυκύς υπήρξε άνάδο- 
χος παιδιών της οικογένειας του Σάρρου. Βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Ή  οικογένεια τών Γλυκέων 
ή Γλυκήδων», σ. 20* του Ιδίου, «Τό έν Βενετίςι Ηπειρωτικόν Άρχειον», σσ. 214-215.

117. 'Επιστολή  άρ. 2 (= σ . 292). Για τήν κτηματική περιουσία («τό ζευγάρι») που 
διέθετε ή οίκογένεια στη Βελτζίστα (σημερινή Κληματιά) Τωαννίνων βλ. την έπικυρωμέ- 
νη άπό τόν Μελέτιο Τυπάλδο παραχώρηση της Χάϊδως πρός τόν άδελφό της Γεώργιο πού 
δημοσιεύει ό Κ. Δ. Μέρζιος, « Ή  οικογένεια τών Γλυκέων ή Γλυκήδων», σ. 30* πβ. του 
ιδίου, «’Ανέκδοτα ’Ηπειρωτικά Μνημεία. Γ '. Διαθήκη Χάϊδως Γλυκή», σ. 108. Βλ. τά 
σχόλια στήν *Επιστολή άρ. 1, παρακάτω.

118. ΣτΙς 16 ’Απριλίου ό Φίλιππος Δημουλάς άπό τά Τρίκαλα σέ 'Επιστολή του πρός 
τόν Νικόλαο Γλυκύ άπευθύνει χαιρετισμό πρός τήν «έ ξ α δ  έ λ φ η  του τήν Κνρά Χάΐδω». 
Βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Ή  οίκογένεια τών Γλυκέων ή Γλυκήδων», σ. 12.

119. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Κατάλογος τών Ένετίησι παρά Νικολάω Γλυκεΐ τώ έξ Ίωαν- 
νίνο^ν έκτυπωθέντων καί έκδοθέντων βιβλίων άπό τού 1670-1831», ’Ηπειρωτικά Χρονι
κά 10 (1935), σ. 56, σημ.

120. Παναγιώτης Άραβαντινός, Βιογραφική Συλλογή, σ. 196.
121. Αυτόθι.
122. "Ο.π., σσ. 122 καί 203.
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τή γνώμη πού διασώζει δ Εύγένιος Γιαννούλης (f 1682), ό Τριαντάφυλλου 
είχε άναγνωρισθεΐ περί τδ 1663 ώς «άνήρ [...]  ελλογιμώτατος και εις άκρον 
έξησκημένος παιδείας τής τε καθ’ ήμας [...] καί τής θύραθεν» καί στα Τω- 
άννινα παρέδιδε στούς «προσφοιτώντας αύτω [...)  γραμματικήν τε καί λο
γικά μαθήματα»123 124.

Μία έγκυρη πηγή για τά δρώμενα τής εποχής είναι ή 'Εκκλησιαστική 
* Ιστορία του Μελετίου καί δέ Οά πρέπει νά παραβλέψουμε την επισήμανσή του 
δτι δ Σουγδουρής «έμαθητεύθη εν Ούενετίαις την Λατινικήν, 'Ιταλικήν καί 
'Ελληνικήν διάλεκτον»12Α. 'Η  συνέχιση των σπουδών στην ’Ιταλία, ιδιαίτερα 
στη Βενετία καί τήν Πάδοβα, συνιστουσε αύτονόητη επιλογή όσων είχαν τήν 
πρόθεση καί τις απαραίτητες οικονομικές προϋποθέσεις, για νά διευρύνουν 
τις γνώσεις τους καί νά σταδιοδρομήσουν στον εκκλησιαστικό ή τον εκπαι
δευτικό χώρο, καί μέ απόλυτη βεβαιότητα μπορούμε νά υποστηρίξουμε οτι 
ό Σουγδουρής βρισκόταν στή Βενετία πριν τό 1672, έτος κατά το όποιο υπο
γράφει «ώς ελάχιστος δούλος καί πιστός μαθητής» του Ματθαίου Τυπάλδου. 
'Όπως είναι γνωστό, ό «διδάσκαλος τον Γένους» («Maestro della Nazionc») 
Τυπάλδος, ό μετέπειτα μητροπολίτης Φιλαδέλφειας Μελέτιος (1685-1713), 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Φλαγγινιανό Φροντιστήριο τό 1669 καί τήν 
ίδια'χρονιά έκανε τήν έγγραφή του στό Πανεπιστήμιο τής Πάδοβας στδν 
κλάδο τών ιατροφιλοσόφων (A rtisti), οπού τον συναντούμε καί τό 1670125. 
Στις 16 Αύγουστου 1671 έξελέγη γιά δύο χρόνια διδάσκαλος τής Ελληνικής 
Σχολής τής ’Αδελφότητας τής Βενετίας126 καί όπως άποδεικνύεται τώρα ένας 
εκ τών μαθητών τού άριστοτελικοΰ στοχαστή, πού εμφορείται άπό τή με- 
σαιωνική-σχολαστική ερμηνεία τού αριστοτελικού έργου127, ήταν καί ό Γεώρ
γιος Σουγδουρής, ό όποιος τήν περίοδο αύτή δεν είχε άκόμη χειροτονηθεί ίε- 
ροδιάκονος.

Γεώργιος Σουγδουρής (1645/7-1725). ’Άγνωστα στοιχεία. Α'.

123. Εύγένιος Γιαννούλης, *Επιστολή  στον μητροπολίτη Λαρίσης Διονύσω (18 Δεκεμ
βρίου 1663), στό: Τ. Ε. Στεφάνής — Νίκη Παπατριανταφύλλου - Θεοδωρίδη (έπιμ.), Ευ
γενίου Γιαννονλη του ΑΙτωλοϋ * Επιστολές. Κριτική 'Έκδοση, Θεσσαλονίκη, Άριστοτέ- 
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Φιλολογίας- 
Παράρτημα άρ. 1, 1992, σ. 152.

124. Μελέτιος, Εκκλησιαστική  * Ιστορία, Γ ', σ. 488.
125. Γεώργιος Πλουμίδης, «Αί πράξεις έγγραφής τών Ελλήνων Σπουδαστών τής Πα- 

δούης Μέρος A'. Artisti, 1634-1782» Έ πετηρΙς τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών 37 
(1969- 1970), σ. 276 (άρ. 437, 466)* ’Αθανάσιος Έ . Καραθανάσης, Ή  Φλαγγίνειος 
Σχολή τής Βενετίας, σσ. 96-97.

126. Κ. Δ. Μέρτζιος, Θωμάς Φλαγγίνης και ό Μικρός ' Ελληνομνήμων, σ. 179’ ’Αθα
νάσιος Έ . Καραθανάσης, Ή  Φλαγγίνειος .Σχολή τής Βενετίας, σ. 96.

127. Κώστας Θ Πέτσιος, ’/ /  περί φύσεως συζήτηση στή Νεοελληνική Σκέψη, σσ. 183- 
184. Βλ. σσ. 277 κ.έ., τής παρούσας μελέτης.
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Τά άγνο)στα στην ώς τώρα έρευνα στοιχεία προέρχονται άπό τήν άφιέ- 
ρωση «τω Λογιοπάτω καί Σοφωτάτφ Κυρίω Ματθαίω τω Τυπάλδο) 'Αρχι
διάκονο* τού ΙΙανιεροηάτον καί Θεολογ ικοηάτου Μελετίου Φιλαδελφίας Καί 
άξιωτάτφ Αιδασκάλο* παντός του ήμετέρου Γένους» πού προτάσσεται στό 
βιβλίο ή Θεία Λειτουργία έρμηνεμένη, τό όποιο έκδόθηκε τό 1672 άπό τό 
τυπογραφείο τού Νικόλαου Γλυκύ μέ έπιμέλεια τού Σουγδουρή128 * 130 131 132. Ό  Σουγ
δουρής προϋποθέτει τήν άναγνώριση τήν,οποία έχαιρε ό Τυπάλδος ο>ς «λει
τουργός καί κοινός ερμηνευτής του * Ελληνικού γένους» καί μέ υπαινικτική 
άναφορά στό νεαρόν τής ήλικίας του («ακμαίος είσαι τήν ηλικίαν, όμολο- 
γώ, αλΧ εύ μάλα τούς πρεσβύτης προέχεις τή σο)φροσύνη»)1Ζ0 εξαιρεί τήν 
πνευματική του συμβολή στά πλαίσια τής Ελληνικής Κοινότητας: «καί 
γάρ νέος ώιυ>, παρατηρεί, ατούς γέροντας διδάσκεις καί τούς νέους παιδαγο*- 
γεϊςυ™.

Ό  Σουγδουρής σημειώνοντας ότι ό Τυπάλδος ατόν νουν 'έχαιν του *Αρι- 
στοτέλους καί του ΔημοσΟένους τήν γλώσσαν [...] φιλοσόφους καί έήτορας» 
άπεργάζεται, τόν άποκαλεΐ αήμέτερε ΚαΟηγητα» καί υπογράφει τήν προ- 
σφο>νηση ο>ς «ό τής σής Λογιότητος έλάχιστος δούλος καί πιστός Μαθητής. 
Γεώργιος Σουγδουρής ό εξ *Iomvvlv(ovY*m . Μ Ι άναμφίλεκτη αύτοβιογραφική 
μαρτυρία πού έρχεται στό φως καί βεβαιώνει τή μαθητεία τού Σουγδουρή κα
τά τό 1671 καί 1672, τουλάχιστον, πλησίον τού Ματθαίου Τυπάλδου στήν 
Ελληνική Σχολή τής Βενετίας είναι ιδιαίτερα σημαντική οχι μόνο διότι 
άποκαλύπτει μία άγνωστη πτυχή των σπουδών του, άλλά κυρίως επειδή μάς 
έπιβοηθεΐ νά σχηματίσουμε μία σαφή εικόνα τού κοσμοθειυρητικού πλαισίου 
εντός τού οποίου διαμορφώθηκαν οί φιλοσοφικές του άντιλήψεις καί νά ερ
μηνεύσουμε τόν προσανατολισμό τής σκέψης του.

Τό βιβλίο τού πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεο^ς Γερμανού, * Η  Θεία Λει
τουργία..., πρέπει νά είναι, σύμφωνα μέ τά ως σήμερα γνωστά στοιχεία, τό 
πρώτο άπό όσα έπιμελήθηκε ό Σουγδουρής καί ίσως τό μοναδικό ώς λαϊ
κός, άφού στά ύπόλοιπα πού έκδόθηκαν τήν ίδια χρονιά ύπογράφει ώς αίε-

128. Γεώργιος Λαδάς — 'Αθανάσιος Χατζηδήμος, Προσθήκες, διορθώσεις καί συμπλη
ρώσεις στήν *Ελληνική Βιβλιογραφία τοϋ ft  mile Legrand για τούς αΙώνες X V , X V I  καί 
X V II, *Λ0ήνα, 1976, σ. 164 (άρ. 236). *0 Μελέτιος Φιλαδελφείας, άρχιδιάκονος του ό
ποιου ήταν ό Ματθαίος Τυπάλδος, είναι ό Μελέτιος Χορτάτσης (1657 - 1677). Βλ. Μ. 
*1. Μανούσακας, «Συλλογή άνέκδοτων έγγράφων (1578 - 1685) άναφερομένων εις τούς 
έν Βενετία Μητροπολίτας Φιλαδελφείας», σ. 82, όπου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία.

120. * I I  Θεία Λειτουργία έρμηνεμένη. Ί Ι  «αφιέρωση» του Σουγδουρή καταχο^ρίζεται 
στά [χ.ά.] φφ. 3α-β. Τό συγκεκριμένο παράθεμα βρίσκεται στό φ. 3β. Τήν αναδημοσι
εύουμε όλόκληρη στό Β' Μέρος τής μελέτης.

130. "Ο.π., φ. 3α. Ό  Τυπάλδος ήταν τότε 24 έτών.
131. "Ο.π., φ. 3β.
132. Αυτόθι,
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' / /  Θεία Λειτουργία έρμηνεμένη..., 1672, [φφ. 3α-β]. 
Αποσπάσματα της * Αφιέρωσης του Σουγδουρή.
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ροδίάκονος». Τό 1672, κατά συνέπεια, συνιστά την άπόληξη μίας εύδόκιμης μα
θητείας στα Γιάννινα καί τή Βενετία, καί τήν άπαρχή τής δημόσιας πνευ
ματικής του δραστηριότητας. 'Η  παρουσία του Σουγδουρή «εν Ονενετίαις» 
τήν περίοδο αυτή συγκεκριμενοποιεί τή μαρτυρία του Μελετίου πού παρα
θέσαμε παραπάνω133 καί άπύ τά διαθέσιμα στοιχεία μπορούμε νά συμπερά- 
νουμε ότι στή συγκεκριμένη πόλη είχε τήν εύκαιρία νά. έλθει σέ επαφή, έ- 
κτύς των άλλων, μέ τον Άλοΐσιο - ’Αμβρόσιο Γραδενίγο (1616 - 1680) καί 
τόν Βίκτοφα έκ Κερκύρας, οί όποιοι δίδαξαν στήν Ελληνική Σχολή τής Βε
νετίας άπο τις 20 ’Ιανουάριου 1662 μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 1669 ό πρώτος 
καί άπό τήν 10η Δεκεμβρίου 1660 μέχρι τήν ανάληψη τής Σχολαρχίας άπο 
τόν Τυπάλδο ο δεύτερος134. ’Ανεξάρτητα άπό τήν τυπική ή ούσιαστική φοίτη
σή του στή Σχολή πριν τό 1671, ό Σουγδουρής είχε τή δυνατότητα νά είναι 
ακροατής τους, άφου οί ίδιοι δάσκαλοι άμείβονταν τις άντίστοιχες περιόδους 
άπό τό Κληροδότημα τού Έπιφάνιου 'Ηγουμένου, για νά παραδίδουν «μα
θήματα εις τα έξ ’lomvvivojv παώία που εύρίακονται εν Βενετία καθώς καί 
εις Άλλα που ήθελον τυχόν naoovataaQfj»135.

’Από όσα τεκμ,ήρια παρουσιάσαμε στή συνάφεια αυτή δίδεται άπάντηση, 
ώς ένα βαθμό βεβαίως, στο έρούτημα γιά τό είδος των σπουδών του στή Βε
νετία άπό το 1671 α>ς τό 1673 καί το γεγονός ότι πιστοποιείται ή συναρίθ
μησή του άνάμεσα στους μαθητές τού Τυπάλδου είναι μία σημαντική πληρο
φορία πού συμβάλλει άποφασιστικά στήν άπόπειρά μας νά ερμηνεύσουμε τήν 
υφή τού άριστοτελισμού πού διέπει τή σκέψη τού Σουγδουρή, όπο^ς Οά έχου
με τήν εύκαιρία νά άναπτύξουμε στή συνέχεια. ’Αξίζει όμως νά έπισημά- 
νουμε στό σημείο αυτό ότι ή άπουσία τού ονόματος του άπο τούς καταλόγους 
των υποτρόφων τής Φλαγγινείου Σχολής δεν άποκλείει τό ενδεχόμενο νά πα
ρακολούθησε μαθήματα ως «έξωτερικός» σπουδαστής136, άφού γιά τό θεσμό 
αύτό οί πηγές σιωπούν137, Γιά νά προσανατολισθούμε στό πνευματικό γίγνε
σθαι τής έποχής θά πρέπει νά έχουμε υπόψη μας οτι άπό τό 1665 ώς τό 1676 / 
77 τή Φλαγγίνειο Σχολή διηύθυνε ό Νικόλαος Καλλιάκης (πριν τό 1644- 
1707 J138 139, τής «Philosophiae, Medicinae ac sacrae Theologiae Doctor»m ,

133. Βλ. σημ. 124.
134. K. Δ. Μέρτζιος, Θωμάς Φλαγγίνηζ κα) ό Μικρός Έλλην ο μνημών, σσ. 178-179.
135. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία Ηπειρωτικόν Άρχειον», σσ. 65-66.
136. Ό  Κ. Δ, Μέρτζιος, Θωμάς Φλαγγίνης καί 6 Μικρός Έλλψομνήμων, σ. 120, υπο

στηρίζει, χο^ρίς νά μνημονεύει τήν πηγή του, οτι σπούδασε στή Σχολή του Φλαγγίνη.
137. Αθανάσιος Έ . ΚαραΟανάσης, ' / /  Φλαγγίνειος Σχολή τής Βενετίας, σ. 155.
138. "Ο.π., σσ. 91-94. Βλ. έπίσης, Ζαχαρίας Ν. Τσιρπανλής, Τό 1 Ελληνικό Κολλέγιο 

τής Ρώμης καί οί μαθητές τον 1570-1700, Θεσσαλονίκη, Πατριαρχικόν "Ιδρυμα Πατερι- 
κών Μελετών, 1980, σσ. 603-605.

139. "0π6>ς διαβάζουμε στίς προμετοίπίδες των £ργων του. Βλ. JSmile Legrand, Bi-
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ό όποιος δίδαξε άρχαία ελληνικά, λατινικά καί άριστοτελική φιλοσοφία140, καί 
6 Σουγδουρής είχε τή δυνατότητα νά παρακολουθήσει στή Βενετία τις πα
ραδόσεις του εύρυμαθοΰς λογίου, τον όποιο αργότερα (1678) συνάντησε ώς 
καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τής Πάδοβας.

Στή συνοχή αύτή επιβάλλεται νά υπογραμμίσουμε τό γεγονός ότι τήν 
περίοδο εκείνη τά Τυπογραφεία, τά όποια λειτουργούσαν ώς ιδιότυπες έστί- 
ες πνευματικών διεργασιών, βρίσκονταν στο επίκεντρο τής διακίνησης τών ι
δεών καί ή ενεργός άνάμειξη του Σουγδουρή στις εκδοτικές δραστηριότη
τες του Νικόλαου Γλυκύ141 είχε ώς άμεσο επακόλουθο νά συγχρωτισθεί μέ 
τούς 'Έλληνες λογίους τής Βενετίας καί τής Πάδοβας. ΤΙ παρουσία του 
στήν όμογένεια ήταν αισθητή καί μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική μαρτυρία γιά 
τήν παιδεία του καί τήν εκτίμηση τήν οποία απολάμβανε στούς πνευματικούς 
κύκλους τής Ιταλίας τή συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι ή συμμετο
χή του μέ ένα ’Επίγραμμα στή Συλλογή τών επικολυρικών ποιημάτων, πού 
δημοσιεύθηκε στήν Πάδοβα στις 15 Δεκεμβρίου 1672 μέ τήν ευκαιρία τής 
απόκτησης τής διδακτορικής δάφνης άπό τον Κρητικό Μάρκο Φράγκο, μέ 
τίτλο GV allori Frcggiati142. Επιμελητής τής έκδοσης ήταν ό Γεώργιος Κα
λαφάτης (1655-1716;), ό όποιος μαθητέυσε γιά δύο χρόνια (1667-1669) 
στή Σχολή του Θωμά Φλαγγίνη καί τή χρονιά τής έκδοσης σπούδαζε στήν Τ- 
ατροφιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου τής Πάδοβας, άπό τό όποίο έ
λαβε τό δίπλωμά του τό 1674143.

Τό 1672 έκδόθηκε άπό τό άρτισύστατο Τυπογραφείο (1670) τού Νικόλαου 
Γλυκύ ό Νέος Θησαυρός μέ επιμέλεια τού ’Αλοίσιου - Αμβρόσιου Γραδενί- 
γου144 καί ή συμβολή τού Σουγδουρή ήταν ούσιαστική, άφού επιφορτίσθηκε

bliographie... au dix- sep tiem e siecle, Tome 2, σσ. 447-448 (άρ. 616-617)· του ίδιου, 
Tome 5, σ. 144 (άρ. 219), σ. 151 (άρ. 233), σ. 152 (άρ. 236), σ. 168 (άρ. 262).

140. Emile Legrand, Bibliographic Iie llen ique ... au d ix  - septiem e siecle, Tome 5, 
σ. 364* πβ. Ζαχαρίας N. Τσιρπανλής, Τό 'Ελληνικό Κολλέγιο τής Ρώμης και οί μαθη
τές του 1576-1700, σ. 605.

141. Γιά τό Τυπογραφείο βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, « Ή  οικογένεια τών Γλυκέων ή Γλυκή- 
δων», σσ. 41 κ.έ.* Γιώργος Βελουδής, Τό 'Ελληνικό Τυπογραφείο τών Γλνκήδων, σσ. 22 
κ.έ., 39 κ.έ. Γιά τόν Κατάλογο τών εκδόσεων βλ. 6.π.% σσ. 187-283.

142. Emile Legrand, Bibliographic ... au d ix- sep tiem e siecle, Tome 5, σσ. 99-100, 
(άρ. 148). Βλ. άναλυτικά στό Β' Μέρος της μελέτης.

143. ’Αριστείδης Π. Στεργέλλης, Τά δημοσιεύματα τών 'Ελλήνων σπουδαστών τοϋ 
Πανεπιστημίου τής Πάδοβας τόν 17ο και 18ο αί. Διδακτορική Διατριβή. ’Αθήνα, 1970, 
σ. 39 καί σσ. 158-159' ’Αθανάσιος ’Ε. Καραθανάσης, 'Η  Φλαγγίνειος Σχολή τής Βενε
τίας, σσ. 250-251.

144. Emile Legrand, Bibliographic Iiellenique  ... au d ix  - septiem e sUcle, Tome 
2, σσ. 272-273. Βλ. καί τό σχετικό σημείωμα τών Γεωργίου Λαδά — ’Αθανασίου Χατζη- 
δήμου, Προσθήκες, διορθώσεις καί συμπληρώσεις, σ. 165* πβ. Θωμάς *1. Παπαδόπουλος, 
*Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ά .-  1800). Τόμος Β'. {Παράρτημα). Προσθήκαι - Συ μ -
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μέ τή συγγραφή του χαιρετισμού «τοΐς έντευξομένοις», ό όποιος συνόδευε 
εκτοτε τό βιβλίο στις έπανειλημμένες άνατυπώσεις145. 'Όπως σημειώσαμε, 
ό Σουγδουρής υπογράφει ώς «Ιεροδιάκονος», γεγονός πού μάς υποχρεώνει 
νά τοποθετήσουμε τή χειροτονία του στο χρονικό διάστημα πού μεσολάβησε 
άνάμεσα στήν έκδοση τής Θείας Λειτουργίας καί του Νέου Θησαυρόν. 'Ένα 
χρόνο άργότερα, τό 1673, ό ίδιος προλογίζει τή «νεωστί μετατνπο)θεΐσαϊ> 
Γραμματική τού Κωνσταντίνου Λασκάρεως τού Βυζαντίου146 μέ ένα ενδια
φέρον κείμενο καί τήν ίδια χρονιά συμμετέχει στήν έκδοση τού Πεντηκο- 
σταρίου μέ τό προοίμιο απάσι τοις ϊερολογιωτάτοις και χριστιανικοφιλοσο- 
φωτάτοις έντενξομένοις»1*7. Στά τρία τελευταία βιβλία συνεργάσθηκε μέ τον 
Άλοϊσιο - ’Αμβρόσιο Γραδενίγο, ό οποίος έκτος άπό διδάσκαλος χρημάτι
σε (ca. 1670) βιβλιοφύλακας τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης148 και άναδείχθη- 
κε σε μία. αέξέχουσα φυσιογνωμία» τής Ελληνικής Κοινότητας τής Βενε
τίας149. Στις 3 /13 Σεπτεμβρίου 1673 ό Σουγδουρής υπογράφει ώς μάρτυρας 
σέ έγγραφο σχετικό μέ τήν άγορά βιβλίων άπό τό Τυπογραφείο τού Νικόλα
ου Γλυκύ150 καί φαίνεται ότι μέχρι τό 1677 παρέμεινε στή Βενετία151, όπου 
ενδεχομένως νά παρέδιδε ίδιοκτικά μαθήματα152. Στο ’Αρχείο τού Έλληνι-

πλ.ηρώσεις - Διορθώσεις, Άθήναι, Ακαδημία ’Αθηνών, 1986, σ. 149-150 (άρ. 428α).
145. Βλ. τήν οικεία ενότητα στο Β' Μέρος της μελέτης.
146. Γεώργιος Ααδάς— ’Αθανάσιος Χατζηδήμος, Προσθήκες, διορθώσεις και συμπλη

ρώσεις, σ. 167 (άρ. 240).
147. Emile Legrand, Bibliographic Η ellenique ... au d ix- septiem e siecle, Tome 2, 

σσ. 295-296.
148. Μ. Ί .  Μανούσακας, «Άλοισιος - ’Αμβρόσιος Γραδενίγος (1616 ci - 1680)», Έ π ε-  

τηρίς τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας Αθηνών 5 (1959), σσ. 102-148, ίδ., σσ. 
110 κ.έ.* ’Αθανάσιος Έ . Καραθανάσης, « Ό  Άλοισιος - ’Αμβρόσιος Γραδενίγος στή Βε
νετία (1650-1680)», Θησαυρίσματα 7 (1970), σσ. 139-150, ίδ., σσ. 141 κ.έ.

149. Μ. *1. Μανούσακας, «Άλο’ί'σιος - ’Αμβρόσιος Γραδενίγος (1616 ci-1680)», σ. 128, 
Γιά τον Γραδενίγο ώς διορθωτή βιβλίων βλ. επίσης, Γιώργος Βελουδής, To *Ελληνικό Τυ
πογραφείο των Γλνκήόων, σσ. 59-60.

150. Κ. Δ .  Μέρτζιος, «’Ηπειρωτικά σταχυολογήματα. (Κρατικόν Άρχεΐον Βενετίας- 
Παραλειπόμενα περί τοΰ διδασκάλου τοΰ Γένους Γεωργίου Σουγδουρή)», *Ηπειρωτική * Ε 
στία 11 (1962), σσ. 382-383. Βλ. καί τό πανομοιότυπο της ύπογραφής τοΰ Σουγδουρή στο 
συγκεκριμένο έγγραφο, στό: Κ. Δ .  Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία Ηπειρωτικόν Άρχειον», ά
νάμεσα στις σσ. 324-325.

151. Ό  Κ. Δ .  Μέρτζιος, «Ηπειρωτικά Σταχυολογήματα», σ. 383, άναφέρει ότι σέ ’Ε 
πιστολές τοΰ Μιχαήλ Γλυκύ πρός τον πατέρα του Νικόλαο (23.2.1675, 27.5./ 20.7./ 26.8. 
1676, 24.1.1677 καί 20.3.1680) διαβιβάζονται χαιρετισμοί στον «ίεροδιάκονον» (Σουγδου
ρή)· πβ. τοΰ ίδιου, «Τό έν Βενετία ’Ηπειρωτικόν Άρχειον», σ. 298 (*Επιστολή του 1676).

152. Ό  Άνδρέας Παπαδόπουλος-Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία, Β’, σ. 336, σημειώ
νει ότι «έπαγγέλλετο τον διδάσκαλον έν Βενετίρ».
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Χοΰ ’Ινστιτούτου της Βενετίας σώζεται άπόδειξη άμοιβής «τεσσάρων δου
κάτων)) για κήρυγμα στον "Αγιο Γεώργιο στις 6 Λύγούστου του 1677153.

Οί πνευματικές του δραστηριότητες καί οί πρωτόλειες συγγραφικές του 
καταθέσεις, όπως άποτυπώνονται στο γνωστό Επίγραμμα  καί τούς Προλό
γους στις εκδόσεις τού Γλυκύ, πιστοποιούν ότι πρόκειται για έναν λόγιο μέ 
εύρεία παιδεία καί στέρεα φιλολογική υποδομή, εφόδια τα όποια άπέκτησ3 

β κατά τή διάρκεια των σπουδών του στά Ιωάννινα καί διεύρυνε κατά την παρα
μονή του στη Βενετία. Αύτήν την περίοδο έχει άποκρυσταλλωθεΐ ή γνωσιακή 
του σκευή καί τό σημαντικότερο τεκμήριο γιά τή φιλοσοφική του συγκρό
τηση είναι ό αύτόγραφος κώδικας 87 τού Μετοχιού τού ΙΙαναγίου Τάφου, 
ο όποιος παραδιδει τις Διαλέξεις του ΕΙς τά τον Φιλοσόφου περί γενέσεως 
και φθοράς154. *Η μορφή τού κειμένου πείθει ότι τό βιβλίο ήταν έτοιμο προς 
έκδοση στις 16 Φεβρουάριου 1674 καί στις σελίδες του ύπάρχουν ρητές μαρ
τυρίες ότι πριν τήν ήμερομηνία αύτή ό Γιαννιώτης στοχαστής είχε άποπερα- 
τώσει τή σύνθεση ένός σχολιαστικού έργου στο Περί φυσικής άκροάσεως τού 
Άριστοτέλους155. Τό εκτενές πόνημα, καθώς καί τό υπόμνημα στο Περί Ου
ρανού καί στο ψευδοαριστοτελικό Περί Κόσμον, σώζεται στον ανώνυμο 
καί άχρόνιστο κώδικα 94 τής Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης τής Κο
ζάνης, όπως θά διαπιστοόσουμε στή συνέχεια, καί ή μελέτη τους μάς επιτρέ
πει νά συμπεράνουμε ότι πριν τή φοίτησή του στο Πανεπιστήμιο τής Πάδο- 
βας ό Σουγδουρής είχε μορφοποιήσει τή φιλοσοφική του άντίληψη καί τήν 
είχε άποτυπώσει στά χειρόγραφά του μέ τον τρόπο πού άπαρτίζονταν τήν ε
ποχή αύτή τά φιλοσοφικά συγγράμματα. Τό 1674 είναι, κατά συνέπεια, ένα 
ασφαλές χρονολογικό ορόσημο γιά τήν πνευματική του άνέλιξη καί συνιστά 
έναν terminum ante quem γιά τή σύνθεση ένός μεγάλου μέρους τού φιλο
σοφικού του έργου.

Ό  έπόμενος σταθμός τού πνευματικού-συγγραφικού του οδοιπορικού 
έντοπιζεται τό 1678, όταν ολοκληρώθηκε ή μετάφραση τού διαδεδομένου λα
τινικού εγχειριδίου έκκλησιαστικής Ρητορικής τού Francisco Panigarola

153. ’Αθανάσιος Έ . Καραθανάσης, «Ή  έκκλησιαστική Ρητορική στόν ‘Άγιο Γεώργιο 
των Ελλήνων της Βενετίας (1534-1788)», Θησανρίσματα 9(1972), σ. 158, σημ. 102 «... 
Giorgio Guderini (sic) diaco per la predica del giorno del S. Salvador [ ...]  due. 
6 d im in u iti per le cause e t percio in solo d. 4».

154. Ά θ. Πατταδόπουλος - Κεραμεύς, 'Ιεροσολομιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι κατάλογος τών 
έν ταϊς Βιβλιοθήκαις τον άγιωτάτον άποστολικοΰ τε και καθολικού όρθοόόξον πατριαρχι
κού θρόνου τών *Ιεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης αποκειμένο»· ελληνικών κωδίκων, 
Τόμος 4, Bruxelles, 1963 (Έν Πετρουπόλει, 1899), σσ. 94-95. Βλ. άναλυτικά Κώστας 
Θ. Πέτσιος, «ΟΙ χειρόγραφες "Διαλέξεις” τού Γεωργίου Σουγδουρή "Είς τά τού φιλοσό
φου περί γενέσεως καί φθοράς” (1674)», σσ. 246-25Γ^τοΰ ίδίου, «'Ένα άνέκδοτο έργο 
τού Γεωργίου Σουγδουρή (μέσα 17ου αί. - 1725)», σσ. 235-248.

155. Κώστας Θ. Πέτσιος, «'Ένα άνέκδοτο έργο τού Γεωργίου Σουγδουρή», σ. 241.
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Περί τον πώς όει ομιλίαν ξνγγοάφειν, πού εκπόνησε ό Σουγδουρής αέν Πα- 
ταβίο)»1™, καί τό ίδιο έτος πρέπει νά έκανε τήν έγγραφή του στό Πανεπιστή
μιο. Το 1679 τό όνομά του εμφανίζεται στους Καταλόγους των δευτεροετών 
σπουδαστών («Sygdarini Georgia del Zaccaria da Giannina 2° anno»)r(fr 
Ίατροφιλοσοφικής Σχολής (Artisti) τού Πανεπιστημίου τής Πάδοβας156 157 καί 
από άρχειακές πηγές πληροφορούμαστε ότι ένδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τά 
ζητήματα τής πανεπιστημιακής ζωής, άφού τό 1680 ήταν «inquisitor» τού 
έθνους του158 159. Το 1680, έπίσης, δύο *Επιγράμματα, ένα οκτάστιχο καί ένα 
δίστιχο, συνιστούν τή λογοτεχνική συνεισφορά τού Σουγδουρή στη Συλλο
γή ' Ελικώνος ”Av()rjm , πού εκτυπώθηκε για νά τιμηθούν ο Κο^νσταντινουπο- 
λίτης Απόστολος Ράσπις καί ή προστάτιδά του, μητέρα τού Αλέξανδρου 
Μαυροκορδάτου, Ρο^ξάνη Σκαρλάτου, ή οποία, όπως είναι γνωστό, παρακο
λούθησε τά φιλοσοφικά μαθήματα τού Θεόφιλου Κορυδαλέως160.

Δέ διαθέτουμε συγκεκριμένες πληροφορίες γιά τό περιεχόμενο σπου
δών τού Γεωργίου Σουγδουρή στύ χρονικό διάστημα 1678/9- 1680/1, γιά τό 
οποίο έχουμε άναμφίλεκτες μαρτυρίες ότι φοίτησε στην Universita degli Ar
tisti, μπορούμε ομο^ νά οδηγηθούμε σέ ορισμένα συμπεράσματα μέ βάση 
τούς χρονολογικούς πίνακες ( Rotuli) τής θητείας τών καθηγητών στις έδρες 
πού διαμόρφωναν τό πρόγραμμα διδασκαλίας. Ανάμεσα στούς καθηγητές τής 
Σχολής έκείνη τήν περίοδο ήταν καί δύο 'Έλληνες: ό Νικόλαος Καλλιάκης, 
γνώριμος τού Σουγδουρή άπό τήν περίοδο τής Βενετίας, καί ό Κύπριος ’Ιω
άννης Κιγάλας (1622-1687). Τό πλαίσιο σπουδών στο Πανεπιστήμιο τής 
Πάδοβας ήταν άριστοτελικής κατεύθυνσης καί ό Σουγδουρής παράλληλα μέ

156. Βλ. τήν οΐκεία ενότητα στύ Β' Μέρος της μελέτης.
157. Γεώργιος Σ. Πλουμίδης, «ΑΙ πράξεις έγγραφης τών Ελλήνων Σπουδαστών τής 

Παδούης (Μέρος A'. A rtisti). Συμπλήρο>μα (έτη 1674-1701)», σ. 191 (άρ. 93).
158. ‘Αριστείδης Π. Στεργέλλης, Τά δημοσιεύματα των 'Ελλήνων Σπουδαστών, σ. 160. 

Γιά τούς min quisi tori della Nationer> βλ. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Τά Καταστατι
κά τον σωματείου [No tione) τώ ν rΕλλήνων φοιτητών τής Πάδοβας (17δζ-18οζ ah), ‘Α
θήνα, 'Ιστορικό ’Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας - Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1995, 
σσ. 30 κ.έ.

159. Bnriile Legrand, Bibliographic H ellcnique... au dix- septifcme sifcclc, Tome 2, 
σσ. 362-365 (άρ. 555). Γιά τούς συμμετέχοντες βλ. τήν οΐκεία ενότητα στύ Β' Μέρος της 
μελέτης.

160. G lobule Tsourkas, Lee debuts dc Venseigncmenl philosophique et de la libre 
pcnsec dans les Balkans. La vie el V oeuvre de Theophile Corydalee (1570-1646), 
Thessalonique, Institu te for Balkan Studies, 21967, σσ. 91-92, σημ. 5* Μ. T. Μανούσα- 
κας, 9Ανέκδοτα Πατριαρχικά Γράμματα (1547-1806) προς τους Μητροπολίταζ Φιλαδέλ
φειας κ*ά τήν * Ορθόδοξον Ελληνικήν 9 Αδελφότητα, Βενετία, 1968, σ. 72-74, όπου καί ή 
προγενέστερη βιβλιογραφία* πβ. ’Αριστείδης Σ. Στεργέλλης, Τά δημοσιεύματα τών * Ελ
λήνων Στιουδαστών, σ. 124.
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τη φιλοσοφία καί τή θεολογία είχε τή δυνατότητα νά έμβαθύνει στην κλασι
κή παιδεία. Στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο μέ τη μακραίωνη παράδοση 
στις ανθρωπιστικές σπουδές ό Γιαννιώτης λόγιος είχε τήν ευκαιρία, έκτος 
άπό * Αστρονομία, Μαθηματικά, Μετεωρολογία («ad Mctcorologicos Ari- 
stotelis libros»), πρακτική και Θεωρητική *Ιατρική181, νά παρακολουθήσει 
τά παρακάτω μαθήματα, πού άνταποκρίνονταν στα φιλοσοφικά και θεολο- 

»γικά του ενδιαφέροντα.
α. Φιλοσοφία: Τήν πρώτη καί τή δεύτερη κανονική έδρα τής φιλοσοφίας 

κατείχαν άπό το 1667 6 Carolus Renaldius, ό όποιος δεν ήταν «μό
νο φιλόσοφος, αλλά και μαθηματικός και θεολΑγος»161 162, καί ό Vitalis Terraru- 
bea άπό τό 1679 αντίστοιχα163, ενώ τήν πρώτη, δεύτερη καί τρίτη έκτακτη 
έδρα τής φιλοσοφίας καταλάμβαναν ό Petrus Franzanus (άπό τό 1663 )164, 
ό ’Ιωάννης Κιγάλας (άπό τις 22.9.1668 μέχρι τις 2.4.1687 )165 καί ό Adria- 
nus a s. Juliana (άπό τό 1663 )166. ’Αξίζει νά σημειώσουμε ότι ό Ιωάννης 
Κιγάλας άσχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τό άριστοτελικό έργο Περί γενέσεως και 
φθοράς, ένα κείμενο πού είχε προσελκύσει καί τό ενδιαφέρον του Σουγδουρή, 
καί οί παραδόσεις του (Elenchus disserlationum quas συν θεώ habebil in 
Gymnasio Patavino Ioannes Cigala Cyprius Philosopkiae Professor in 
duos Aristot. libros De ortu et interitu) δημοσιεύθηκαν τό 1686 στήν Πά- 
δοβα167 168. Στις 24.7.1681 άνέλαβε τήν πρώτη έκτακτη έδρα τής Φιλοσοφίας 
ό Νικόλαος Καλλιάκης.

β. Λογική . Ά πό τις 11.2.1677 (m. ν. 1676) είχε εκλεγεί καθηγητής 
στήν πρώτη έδρα τής Λογικής («Ια prima lettura di Logica»)m  ό 

Νικόλαος Καλλιάκης, ό οποίος διατήρησε τή θέση μέχρι τις 24.7.1681, όταν 
τού άνατέθηκε ή πρώτη έκτακτη έδρα τής φιλοσοφίας169, *0 έκ Κρήτης κα- ·

161. Jacobus Facciolatus, F asti G ym nasii P a iavin i ab anno M D X V Il quo resti- 
tutae Scholae su n t ad M D C C LVJ, Patavii, Typis Seminarii, 1757 (άνατύπωση: Bo
logna, 1978), σσ. 323, 326, 334 κ.έ.

162. 9 Ο.π., σ. 277.
163. ° Ο.π., σ. 281.
164. ”0 .π ., σ. 285.
165. "Ο.π., σ. 290. Γιά τόν Κιγάλα βλ. Ζαχαρίας Ν. Τσιρπανλής, Τό *Ελληνικό Κολ- 

λέγιο τής Ρώμης και οί μαθητές του 1576-1700, σσ. 527-529.
166. "Ο.π., σ. 292.
167. Αριστείδης Π . Στεργέλλης, 7α δημοσιεύματα των Ελλήνων Σπουδαστών, σ. 39, 

σημ. 2' Γεώργιος Λαδάς — ’Αθανάσιος Χατζηδήμος, Προσθήκες, διορθιόσεις και συμ
πληρώσεις, σ. 207* Θωμάς Ί .  Παπαδόπουλος, ' Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci. - 1800), 
Α', σ. 299 (άρ. 3105).

168. Τό σχετικό έγγραφο δημοσίευσε ό ’Αθανάσιος Έ . Καραθανάσης, Ή  Φλαγγίνειος 
Σχολή τής Βενετίας, σσ. 332-334.

169. Jacobus Facciolatus, F asti G ym nasii P atavini, σ. 285. Άπό τις 22.2.1686 μέ-
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ταγόμενος ((καθηγητής των έν ρητορική μαθημάτων έν rfj περίφημα) ακαδη
μία το ν Παταβίον, έξαίσιος εν τε τη φιλοσοφία, και μάλιστα τη φιλολογία»110, 
έκτος άπό τό άριστοτελικδ *'Οργανον, άσχολήθηκε ιδιαίτερα, όπως προκύπτει 
άπό το δημοσιευμένο έργο του170 171 172, με το περί Γενέσεως και Φθοράς112, καί 
τήν Ποιητική τού Άριστοτέλους173, τή Ρητορική174, τή σατυρική τέχνη175, τά 
σκηνικά παίγνια καί τον μίμο176, καθώς καί μέ τά Έλευσίνια Μυστήρια177. 
Ά πο το 1667 τή δεύτερη έδρα τής Λογικής κατείχε ό Albanius Albanen- 
sis178 καί άπο το 1674 δίδασκε στήν τρίτη έδρα τής Λογικής δ Jordanus de 
Jordanis179.

χρι τδ θάνατό του (8.5.1707) κατείχε τήν έδρα της άρχαίας έλληνικής καί της λατινικής φι
λολογίας. Βλ. Emile Legrand, Bibliographic... au dix- septiem e siecle, Tome 5, σ. 364* 
πβ. ’Αριστείδης Στεργέλλης, 7α δημοσιεύματα των fΕλλήνων Σπουδαστών, σ. 39* ’Α
θανάσιος Έ . Καραθανάσης, Ή  Φλαγγίνειος Σχολή τής Βενετίας, σσ. 93-94* Ζαχαρί
ας Ν. Τσιρπανλής, Το 'Ελληνικό Κολλέγιο τής Ρώμης και οι μαθητές του 1576-1700. σ. 
605.

170. Δημήτριος Προκοπίου (Πάμπερης), 9Απαρίθμησις Λογιών Γραικών, σ. 788.
171. Για την έργογραφία του βλ. Emile Legrand, Bibliographic ... au d ix  - septieme 

siecle, Tome 2, σσ. 447-448 (dtp. 616-617)* του ίδίου, Tome 5, σ. 144 (άρ. 219), σ. 151 
(άρ. 233), σ. 152 (άρ. 236), σ. 168 (άρ. 262). Βλ. τήν άλφαβητική άναγραφή του Θωμά 
*1. Παπαδόπουλου, ' Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci -1800), Α', σσ. 219-220.

172. Nicolaus Calliacius, Aristo telis S tagyritae, De ortu et in ter im  libros..., Pa- 
tavii, 1686. Βλ. ’Αριστείδης Π. Στεργέλλης, Τά δημοσιεύματα των 'Ελλήνων Σπουδα
στών, σ. 39, σημ. 6* πβ. Θωμάς *1. Παπαδόπουλος, *Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci.- 
1800), Α ', σ. 219.

173. Nicolaus Calliacius, V oluptatis artifex  dolor prolusio ... cum illam Aristote- 
licae Poetices p a rtem  explanandam  accederet, quae est de Tragoedia, Patavii, 1687. 
Βλ. Emile Legrand, Bibliographic ... au d ix- septiem e siecle, Tome 5, σ. 144 (άρ. 219).

174. Nilocaus Calliachius, O ptim um  oratorem nisi philosophum  fieri neminem. 
O r a t i o Patavii, 1687. Βλ. Emile Legrand, Bibliographic... au d ix -se p tie m e  siecle, 
Tome 2, σ. 447* Γεώργιος Λαδάς — Αθανάσιος Χατζηδήμος, Προσθήκες, διορθώσεις, καί 
συμπληρώσεις, σ. 211.

175. Nicolaus Calliacius, Satira  ars bene dicendi prolysio ... cum ad Satiram  per- 
tractandam , exponendum que Juvenalem  accederet, Patavii, 1690. Βλ. Emile Le
grand, Bibliographic ... au d ix  - septiem e siecle, Tome 5, σ. 152 (άρ. 236).

176. Nicolaus Calliachius, De Ludis scenicis, Patavii, 1713 (= D e Ludis scenicis, 
M im orum  et P antom im orum , Syn tagm a P osthuum , ax6:Novus Thesaurus A ntiqu i- 
tarum  R om anarum , congestus ab Alberto Henrico de Sallengre..., Tomus II, Ve- 
netiis, 1735, σσ. 699-768). Βλ. Θωμάς T. Παπαδόπουλος, * Ελληνική Βιβλιογραφία, 
Β' (Προσθήκαι), σ. 215.

177. Nicolaus Calliacius, D issertatio de Sacris Eleusinis eorumque M ysteriis, στό: 
U triusque Thesauri A n tiq u ita ru m  R om anarum  Graecarumque nova Supplem enta, 
congesta ab Joanne Poleno, Volumen 4, Venetiis, 1737, σσ. 321-326. Βλ. Θωμάς T. 
Παπαδόπουλος, * Ελληνική Βιβλιογραφία, Β' (Προσθήκαι), σ. 218.

178. Jacobus Facciolatus, F asti Gymnasii Patavini, σ. 304.
179. “O m ., σ. 307.
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THESES PHILOSOPHIC Λ!ί ^
Γη ν ίΓ ο φ κ  I d io m a te jD i fp t t t c t to n l  t x f o j i t *  ά  S iu d c n tib n J  ^
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iy tfy a z '.
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r iu s . g
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Oi Theses Philosophicae, Venetiis, 1681.
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γ. Μεταφυσική. Το μάθημα ήταν δομημένο σύμφωνα μέ τις κατευθυν
τήριες παραδοχές τού Θωμά Άκινάτη (Via Thomae)y.uX το\J Ντούνς 

Σκότου (Via Scoti). Την ευθύνη για τη διδασκαλία του είχαν ή πρώτη 
έδρα τής Μεταφυσικής, aquae in Via D. Thomae dicta est» (Seraphinus 
Piccinardus, Nilocaus Arnu)180, καθώς καί ή δεύτερη έδρα, aquae in Via 
Scoti dicta est» (Fr. Antemius Maria de Blanchis άπό το 1672)181.

δ. Θεολογία. Επιμεριζόταν σε Theologia Thomistica (Michael Ange- 
lus R ivetta άπό τό 1662 μέχρι τό 1681 καί στη συνέχεια ό Sera

phinus Piccinardus)182 καί σε Theologia Scotistica (άπό τό 1655 διατη
ρούσε τήν έδρα ό Felix Rotundus )183.

ε. Ά γ ια  Γραφή (de Sacrae Scriptura Schola, ad Libros omnes 
Veteris et Novi Testamenti): Ά π ο  τό 1678 τό συγκεκριμένο 

διδακτικό άντικείμενο εϊχε άνατεθεΐ στον Jo. Hieronymus Textorius184.
Θά πρέπει να υπογραμμίσουμε στη συνοχή αύτή οτι άπό τήν περίοδο 

των σπουδών του στήν Πάδοβα προέρχεται τό έναυσμα για τή μετοχέτευση 
αέπϊ τήν έλληνίδα [...]  γλώτταν» τού έργου Συμφωνία τής Θείας Παλαιάς 
και Νέας Γραφής. 'Όπως εξηγεί στο χειρόγραφό του ό Σουγδουρής, άπευ- 
θυνόμενος ατοίς έντευξομένοις», πρόκειται για ένα άνώνυμο αφιλοπόνημα» 
(αβίβλος [...]  ούδενός συγγραφέως έπιφέρουσα δνομα»), γραμμένο στά Λα
τινικά, καί γιά νά τελεσφορήσει τό εγχείρημά του απαιτήθηκαν απερίπου τα 
τριάκοντα έτη»185 186. Θά έχουμε τή δυνατότητα στή συνέχεια τής μελέτης μας 
νά άναφερθούμε διεξοδικά στά χειρόγραφα έργα τού Σουγδουρή καί νά άνα- 
συστήσουμε τά εδραία σημεία τής φιλοσοφικής του κατάθεσης, θεωρούμε 
χρήσιμο όμως στο σημείο αύτό, ως κατακλείδα τής πραγμάτευσης πού επι
χειρήσαμε στήν παρούσα ένότητα, νά παραθέσουμε ένα τεκμήριο πού δια
φωτίζει μέ έναν ιδιαίτερο τρόπο τήν υφή τής φιλοσοφικής μαθητείας τή συ
γκεκριμένη περίοδο.

Πρόκειται γιά ένα μονόφυλλο, στο όποιο εμπεριέχονται οί Theses Phi- 
losopkicaelm, πού άποτέλεσαν τή θεματική των εξετάσεων στή Φλαγγίνειο

180. Jacobus Facciolatus, F asti G ym nasii P atavini, σσ. 261 -262. Οί ίδιοι καθη
γητές δίδαξαν καί στήν έδρα της Θεολογίας.

181. "Ο.π., σ. 265.
182. "Ο.π., σ. 254.
183. "Ο.π., σσ. 257-258.
184. "Ο.π., σ. 270.
185. Βλ. άναλυτικά γιά τό έργο στο Β' Μέρος της Μελέτης.
186. ’Αρχείο τής Ελληνικής Κοινότητας τής Βενετίας, φακ. 531. Τό ελληνικό κείμενο 

δημοσιεύθηκε άπό τον Κ. Δ. Μέρτζιο, Θωμάς Φλαγγίνηζ και ό Μικρός Έλλψομνήμων, 
σσ. 118-119* Στή σημασία του φυλλαδίου άναφέρεται καί ό ’Αθανάσιος Έ . Καραθανά- 
σης, Ή  Φλαγγίνειος Σχολή τής Βενετίας, σσ. 98 καί 196-197, σημ. 1-2.
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Σχολή τής Βενετίας το 1681, έτος κατά το όποιο δίδασκε ό Ματθαίος Τυ- 
πάλδος. Οί Theses187, διατυπωμένες έλληνικά καί λατινικά, συγκροτούνται 
στον ερμηνευτικό ορίζοντα του μεσαίων ικοΰ-σχολαστικου άριστοτελισμου 
καί δεν έξεικονίζουν μόνον τον καμβά επάνω στον όποιο έγγράφεται τό πε
ριεχόμενο του μαθήματος τής φιλοσοφίας, πού παρέδιδε ό Τυπάλδος, άλλά 
συνιστουν ταυτόχρονα καί έναν αποκαλυπτικό οδοδείκτη γιά τή μελέτη του 

» έργου του Σουγδουρή, ό όποιος ύπήρξε, όπως ήδη σημειώσαμε, μαθητής του 
Τυπάλδου.

Στις Theses προτάσσεται μία διάσταση του προβληματισμού αναφορι
κά μέ τά «καθόλου» («universalia»), ό όποιος απασχόλησε επί μακρόν τή 
μεσαιωνική σκέψη. Τά υπόλοιπα θέματα συνιστουν πτυχές τής αναλυτικής 
καί τής φυσικής φιλοσοφίας του Άριστοτέλους, τις όποιες παντοιοτρόπως 
άξιοποίησε ή θεολογική σκέψη. Οί Theses β', δ' καί ε' άντλουνται άπο τό 
έργο Κατηγορίαι καί ή άναγραφή τους άκολουθεΐ, κατά βάση, τή σειρά πού 
υιοθέτησε, σέ γενικές γραμμές, ό Αριστοτέλης188. ’Αξίζει νά σημειώσουμε 
στο σημείο αύτό ότι ή «ουσία» άποδίδεται στά λατινικά μέ τον όρο «sub
stantia» τον όποιο χρησιμοποίησε ό Boethius (470-525) στή μετάφραση 
των Κατηγοριών189. ' Η άφετηρία των υπολοίπων «Θέσεων» εντοπίζεται 
στά φυσικά συγγράμματα του Σταγειρίτη καί ένα άξιοπρόσεκτο γνώρισμα 
του κειμένου είναι ή μορφή των επί μέρους προβλημάτων, ή όποια προσιδιά 
ζει στή σχολαστική μέθοδο πραγμάτευσης των «quaes tionum».

187. Ευχαριστώ θερμά καί άπό τή θέση αυτή τήν φίλη ιστορικό Βασιλική Μπόμπου- 
Σταμάτη, ή όποία μου παραχώρησε φωτογραφία του κειμένου καί μου έπέτρεψε νά τό 
δημοσιεύσω.

188. ’Αριστοτέλης, Κατηγορίαι, 4, lb , 25-26: «Των κατά μηδεμίαν συμπλοκήν λεγο
μένου· έκαστον ήτοι ο υ σ ί α ν  σημαίνει ή π  ο σ ό ν  ή ποιόν ή π  ρ 6 ς τ ι  η...»· Τοπικών 
Α \ 9, 103b 22: «τ ί  έ σ τ  ι ,  π ο σ ό  ν, ποιόν, π ρ ό ζ τ  ι...»* * Αναλυτικών * Υστέρων Α', 
7, 83a 21-22* Ton' Μετά τά  Φυσικά, Δ ', 7, 1017a 25-26.

189. Manlii Severini Boetii, In Categorias Aristotelis L ibri Quatuor, στό: J . - P. 
Migne, Patrologia Latina, Tomus 64, σ. 181: «Substantia  autem  quae propriae et 
principaliter et m axim e dicitur, est quae neque de subjecto dicilur, neque in su- 
bjecto est, u t aliquis homo, vel aliquis equus. Secundae autem  substantiae d icun* 
tur species...».
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THESES PHILOSOPHIC,̂

a. To ειδικόν Καθόλου αδύνατον νπάρχειν χωρίς τής τον νοός ένεργείας. 
β. Ο συστατικός τής Ουσίας λόγος ον κεϊται μεν εν τή άποφάσει τον μή εί

ναι εν ύποκειμένω, μήτε έν τω ύπόκεισθαι τοΐς συμβεβηκόσιν, άλλ9 εν 
τώ καθ' αυτήν νπάρχειν καί ύφίστασθαι. 

γ. 9Εν. τή Κατηγορία τής Ουσίας πάντα τίθεται τα κτιστά, καί αυτός άσε- 
σαρκωμένος Λόγος ώς άνθρωπος, ό δε γε Θεός ή τοιοϋτος υπάρχει ά- 
χώρητος.

S. Γ0  τον Ποσού συστατικός λόγος ούκ έστιν αυτό το μέτρον, ον μην ή 
ειδική των μερών διαίρεσις, ουδέ γε το μή δι άλλήλων τα μέρη χωρεϊν, 
άλλ9 ή κατ9 οντότητα έκτασις των μερών. 

ε. 'Η  σχέσις τών Πρός τι ονκ έστι τ ί τρίτον παρά τά άκρα πραγματικώς 
διακεκριμένον.

στ. Τρεις εισιν αί άρχαί του φύσει δντος έν τω γίνεσθαι, δύο δέ έν τω γε- 
νέσθαι, ώς έδοξε τω Σταγειρίτη.

ζ. 'Ο τών αρχών δοθείς ορισμός παρ9 9Αριστοτέλους έστίν υγιέστατος. 
η. Ή  'Ύλη καθ9 αύτήν υπάρχει δι οικείας ύπάρξεως, φύσει δέ παντός εί

δους άδιαφόρως έφίεται.
θ. Καί φύσει μεν ή 'Ύλη ούχ οΐά τε χωρίς είδους νπάρχειν, δύναται δέ 

υπέρ φύσιν άπολελνμένη Θεόν δυνάμει. 
t. 'Η  μεταξύ τής ύλης καί του είδους ένωσις έστι μέν τί άμφοϊν διακεκρι- 

κριμένον, το δ9 έκ τούτων σύνθετον ούδέν έστι πραγματικώζ παρά τά 
μέρη ηνωμένα.

ια. Οικεία δυνάμει ή Τέχνη ούκ έκτελει τά τής Φύσεως, είμή κατ9 έπίθεσιν 
τών δραστικών τοις παθητικόις.

ιβ. 7ο Ποιητικόν αίτιον ον δύναται αμέσως εις τά πό$$ω ένεργεϊν. 
ί,γ. Το δυνάμει νΑπειρον, έστι μέν, το δ9 έντελεχεία, υπάρχει άδύνατον καί 

αυτή τή θεία δυνάμει.
ιδ. Ούκ ένδέχεται φύσει δύο σώματα δμοϋ είναι έν τω αντώ τόπω, δύναται 

δέ υπέρ φύσιν.
ιε. "Εν, καί το αυτό σώμα άμα έν πολλοις τόποις είναι περιγρατπώς, καί 

υπέρ φύσιν άδύνατον.
ιστ. Το κενόν ούκ έστιν, ούτε μήν ενδέχεται είναι κατά φύσιν, υπέρ φύσιν 

δέ δύναται.
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I n  u t r o q u e  I d io m a te ,  D is p u ta t io n !  e x p o s i ta e  A S tu d e n t ib u s
G o lle g ii  F la n g in ia n i

1. Universale formale esse non potest sine operatione intellectus.
2. Ratio constitutiva Substantiae non est neque in negatione non 

essendi in subjecto, nec in substando accidentibus, sed in eoy quod 
existat per se, atque per sc subsistat.

3. In Praedicamento Substantiae ponitur omnis creatura, et ipsum  
quoque Verbum incarnatum quatenus Jiomoy Deus autem prout talis 
est incollocabilis.

4. Quantitatis Ratio constitutiva non est ipsa mensura, neque formalis 
divisio partium , neque illarum imp enetr a bilitas, sed est extensio par- 
Hum entitativa.

5. Habitudo Relativorum, sive Relatio, non est quid realiter distinc- 
lum  ab extremis.

6. Tria sunt principia entis naturalis in fieri, duo vero in facto esse, 
ut visum est Stagiritae.

7. Definitio principiorum ab Arlstotele allata est optima.
8. Materia per se existit per propriam existentiam, naturaliter tamen 

appetit indifferenter omnem formam.
9. Et quidem naturaliter Materia nequit cxistere sine forma, potest 

tamen supernaturaliter potentia  Dei absoluta.
10. Unio inter materiam, et formam est equidem quid ab utraque distin- 

cturn, compositum autem  ex his non est quid realiter ultra partes 
unitas.

11. Propria virtute Ars non efficit opera Naturae; nisi applicando a d i 
va passivis.

12. Causa efficiens non potest immediate agere in distans.
13. Infinitum  potentia, est quidem , actu verb, est omnino impossibile e- 

tiam per potentiam  Dei absolutam.
14. Non possunt duo corpora naturaliter simul esse in codem loco, 

possunt tamen supernaturaliter.
15. Unum, et idem corpus simul in pluribns locis esse circumscriptive 

etiam supernaturaliter implicai.
16. Vacuum non datur, nec dari potest naturaliter, supernaturaliter 

verb potest.



Κώστας Θ. Πέτσιο^.

ιζ. 'Ο Χρόνος έστίν αριθμός κινήσεως κατά πρότερον, και ύστερον,
ιη. Το Συνεχές ονκ έστιν εξ αδιαιρέτων μαθηματικών, ή φυσικών, άλλ9 εκ 

μερών άει διαιρετών,
ιθ. *0 Κόσμος ούκ cm αΐώνος, αλλ* έν χρόνφ εκ τον μηδαμώς όντος έποι- 

ήθη παρά Θεόν,
κ. Ot'ye μήν εδννατο άπ αΐώνος ποιηθηναι, πη μεν κατά τά όντα τά δια- 

μένοντα, πη δέ κατά τά διαδεχόμενα,
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α '.  Σ τ ύ  έρ γο  Κατηγορίαι, 5, 2a 14-19, ό ’Α ρ ισ τ ο τέ λ η ς  δ ια κ ρ ίνε ι τή ν  «ούσίαν» σέ 
«ουσίαν πρώ την» («τό<5ε τ ι» )  κ α ί  «ούσίαν δευτέραν» («γένος», «είδος»), Σ τ ό  Περί 'Ερ
μηνείας, 7 , 1 7 a , 38-b 1, ή  «πρώ τη ουσία» ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι « καθ* έκαστον»  κ α ί « α ί δεντεραι ου- 
σίαι» χ α ρ α κ τ η ρ ίζ ο ν τ α ι «καθόλου», ’Α ν α γ ν ω ρ ίζ ο ν τ α ς  τ ή  σ υ γ γ έ ν ε ια  τ ω ν  π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ώ ν  μ έ  
τ ή ν  π λ α τ ω ν ικ ή  «περί ιδεών» δ ιδ α σ κ α λ ία , ό Π ο ρ φ ύ ρ ιο ς  θ έ τ ε ι τ ό  π ρ ό β λ η μ α  πού  ύ π η ρ ξε  ή  ά -  
φ ε τ η ρ ία  γ ια  τ ή  μ α κ ρ α ίω ν η  σ υ ζ ή τη σ η  « π ε ρ ί τ ω ν  καθόλου» : «αύτίκα περί των γενών τε  καί 
ειδών το μέν είτε  ύφέστηκεν είτε  καί εν μόναις ψιλαϊς έπινοίαις κεϊται ε ίτε  καί ύφεστηκότα 
σώ/ιατα έστιν  ή  άσώματα καί πότερον χωριστά ή εν τοίς αίσθητοϊς καί περί ταϋτα νφεστώ- 
τα παραιτήσομαι λέγειν βαθύτατης οϋσης τής τοιαντης πραγματείας καί άλλης μείζονος 
δεόμενης έξετάσεως». Β λ . Π ο ρ φ ύ ρ ιο ς , Εισαγω γή, la , 10-15 ( — Porphyrii, Isagoge e t 
in A ris to te lis  C ategorias C om m entarium , Ed. Adolfus Busse. Com m entaria in A r i- 
s to tc lem  G ra e c a .Y ol. IV, 1, Berolini, 1887, σ . 1). Σ τ ή  Σ χ ο λ α σ τ ικ ή  Σ κ έψ η  σ υναντούμε 
τ ι ς  π α ρ α κ ά τ ω  π α ρ α δ ο χ έ ς  ά ν α φ ο ρ ικ ά  μ ε  τ ή ν  ύ π α ρ ξ η  τ ω ν  γ ε ν ικ ώ ν  εννο ιώ ν: I .  Τ ή  ρ εα λ ισ τ ι

κ ή  ά π ο ψ η : «universa lia  a n te  rem » [ J .  Scotus Eriugena ( f  877)] κ α ί τ ή  μ ετρ ιο π α θ ή  
ε κ δ ο χ ή  τ η ς :  «universa lia  in rebus». II. Τ ή  ν ο μ ιν α λ ισ τ ικ ή  θ έσ η : «universalia p o s t rem »  
[Roscellinus (j*1125), Guilielmus de Occam ( f l3 5 0 ) ] .  III. Τ ή  σ υνδυα σ τική  θ εώ ρ η σ η : 
« universalia  a n te  rem  (in d eo )»· «universalia  in  re (in m undo)» ' «universalia p o s t  
rem  (in in te llec tu )» .  [Petrus Abaelardus (1079-1142), Albertus Magnus (f 1280) 
Thomas Aquinas (1225-1274), Duns Scotus (1265-1308)]. Β λ. έ ν δ ε ικ τ ., W . Steg- 
miiller, «Das Universalienproblem eins und jetzt», A rch iv  fur P hilosopkie  6 (1956), 
σ σ . 192-225* 7 (1957), σ σ . 45-81.

β '.  Α ρ ισ τ ο τ έ λ η ς ,  Κατηγορίαι, 5 , 2 a  1 1 - 1 3 :  «ούσία έστίν ή κυριώτατά τε  καί πρώ -  
τω ς καί μάλιστα  λεγομένη ή μή τε καθ* ύποκειμένου τίνος λέγετα ι μήτ* εν ύποκειμένφ τινί 
έστιν». Γ ια  τ ή  δ ια τ ύ π ω σ η  «λόγος τής ουσίας» β λ . ο .π . 1 , l a  2 κ .έ . Β λ . έ π ίσ η ς , ’Α ρ ι
σ τ ο τ έ λ η ς , Τών Μ ετά τά Φυσικά, Ζ ' ,  3 , 1 0 2 9 a  7 -9 :  « ννν  μέν ουν τύπ φ  είρηται τ ίπ ο τ '
έστιν ή ουσία, δτι τό μη  καθ* ύποκειμένου αλλά καθ' ον τά  άλλα». Π ρ ο η γ ε ίτ α ι τ η ς  α 
π ό φ α ν σ η ς  ή  θ ε μ ε λ ιώ δ η ς  α ρ ισ τ ο τ ε λ ικ ή  έ ρ ώ τη σ η  «καί δή καί τό πάλαι τε  καί νυν καί αεί 
ζητούμενοι· καί άει άπορονμενον, τι τό άν, τούτο έστι τις ή ουσία,.,» (δ,π., 1028b 3-5). 
Β λ . έ π ίσ η ς , ’Ιω ά ν ν η ς  Δ α μ α σ κ η ν ό ς , Διαλεκτικά, Λ Θ', «περί ουσίας» ( = J . - P .  Migne, 
P atro log ia  Graeea, Tomus 94, σ. 605): «ουσία έστί πράγμα αυθύπαρκτοι· μή δεόμε
νοι· έτερον προς σ ύστασ ιν  καί π ά λ ιν  ουσία έστί παν, οτιπερ αυθυπόστατόν έστι καί μή έν 
έτέρω έχει τό είνα ι...» ' Thomas Aquinas, Sum rna C ontra Gentiles, I, 25 (=  Thomas 
von Aquin, S u m m e  Gegen die H eiden . Hrsg., undlibersetzt von Karl Albert und Pa- 
ulus Engelhardt unter M itarbeit von Leo Dumpelmann. Band I., Darmstadt, 1974,
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17. Tempos est mensura motos secundum prius, et posterius.
18. Continuum non est ex indivisibilibus Mathematicis, seii Physicis, 

serf e# partibus semper divisibilibus.
19. Mundus non ab aeterno, m tempore ex nihilo a Deo factus est.
20. Neque poterat esse ab aeterno, turn quo ad entia pernuinentia, 

turn quo ad entia successiva.

VENETIIS Anno M.DC. LXXXI

σ. 108): aoportet ig itur quod ratio substantiae intelligatur hoc modo, quod substan
tia s it res cui conveniat esse non in subjecto; et sic in ratione substantiae in tellig i- 
tur quod habeat qu iddita tem  cui conveniat esse non in allio»' Γεώργιος Σχολάριος, 
ΕΙς t o  Βιβλίον των *Αριστοτέλουζ Κατηγοριών έξήγησις, ατό: Γενναδίου του Σχολάρίου,
"Απαντα τά Εύρισκόμενα. Ed. f Mgr. Louis Petit — t  X· A. Sideridfcs — Martin Jugie. 
Tome VII, Paris, 1936, σσ. 137-138: «αλλ’ έμοί μάλλον άρέσκει [...] δτι ή πρώτη  
ονοία διά τά άλλοις άπασιν ύποκεϊσθαι, αυτήν δε μήτε καθ' ύποκειμένον τινός λέγεται μ ή 
τε έν υποκείμενοί είναι, πρώτη ουσία και μάλιστα ουσία λέγεται, ώσανει λέγων τήν πρώ- 
την ουσίαν, οντω λέγεσθαι διά τον ορισμόν αυτής».

γ \  Θεολογική - δογματική θέση.
δ'. ’Αριστοτέλης, Κατηγορίαι, 6, 4b 20-22: «Τον μέν ποσού τό μέν έστι διωρισμέ- 

νον, τό δέ συνεχές' και τό μεν έκ θέσιν έχόντων προς άλληλα των έν αύτοιζ μορίων συνέ- 
στηκε, τό δέ ούκ εχόντων θέσιν»' πβ. Των Μετά τά Φυσικά, Δ’, 13, 1020a 7-10: Ποσόν 
λΛγεται τό διαιρετόν εις ενυπάρχω·τα ών έκατέρον ή έκαστον έν τι καί τόδε τι πέφυκεν ε ί
ναι. Πλήθος μέν ουν ποσόν τι εάν αριθμητόν ή, μέγεθος δέ δν μετρητόν ή».

ε'. ’Αριστοτέλης, Κατηγορίαι, 7, 6a 36-38: «Πρός τι δέ τά τοιαϋτα λέγεται, οσα αύ- 
τά άπερ έστ'ιν ετέρων είναι λέγεται ή όποίσοϋν άλλως πρός έτερον»' πβ. Των Μ ετά τά  Φυ
σικά Δ ', 15, 1020b 26 κ.έ.

στ'. ’Αριστοτέλης, Φυσικής *Ακροάσεως, Α', 7, 191a 20-21: «αλλ’ δτι αί άρχαϊ τρεις 
και πως τρεις, και τίς ό τρόπος αυτών, δήλον». Οί προϋποθέσεις τής μεταβολής είναι, ώς 
γνωστόν, τρεις: ή νλη, ή μορφή και ή στέρηση. Βλ. επίσης, Τών Μετά τά Φυσικά Λ ', 
1069b 32-35: «τρία δή τά αίτια και τρεις αί άρχαί, δύο μέν ή έναντίωσις, ής τό μέν λόγος 
και είδος, τό δέ στέρησις, τό δέ τρίτον νλη».

ζ'. Βλ. καί τήν άνάπτυξη στό Β' Μέρος τής Μελέτης.
η'. ’Αριστοτέλης, Φυσικής Άκροάσεως, Α', 7, 190b 20: «γίγνεται παν έκ τε τον υ 

ποκειμένου και τής μορφής»' πβ. Β', 1, 193b 3-5: «ώστε άλλον τρόπον ή φύσις δν εϊη  
τών εχόντων έν αύτοίς κινήσεως άρχήν ή μορφή καί τό είδος, ον χωριστόν δν αλλ* ή κατά  
τόν ?.όγον»' Β', 2, 194a 12-13: «έπει δ’ ή φύσις δίχως, τό τε  είδος και ή νλη»' Τών Μετά 
τά Φυσικά, Ε ', 1, 1025b 25-28.

θ'. Στδν άντίποδα τής θεμελιώδους άριστοτελικής παραδοχής οτι «ον γίγνεται ούτε ή 
ϋλη ούτε τό είδος, [...]  τά έσχατα» (Τών Μετά τά Φυσικά, Λ', 3, 1069b 35-36), ή θεολογι
κή σκέψη προέβαλε τή Δημιουργία. Ή  σχετική  διδασκαλία αναφορικά μέ τήν «ϋλη» καί τή 
«μορφή» δέν έχει θέση έδώ (βλ, καί τό επόμενο σχόλιο), ενδεικτικά όμως σημειώνουμε ότι 
ο Thomas Aquinas, Sum m a Theologiae, I., qu. 66, art. 1 (=  S. Thomae Aquina-
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tis Doctoris Angelici, Sum m a Theologiae. Cura et Studio Sac. Petri Caramello. 
Cum Textu ex recensione Leonina. Tomus I., Italy, Marietti, 1952, σσ. 321-322), 
τονίζει οτι «ή άμορφία τήζ ϋληζ» («inform itas materiae») δέν προηγήθηκε χρονικώς 
τής μορφοποίησής της άλλα αίτιακώς. Βλ. επίσης ό'.π., qu. 56, art. 2 (= σ . 324): «Ma
teria enim, secundum  id quod est, est in po ten tia  ad for mam. Oportet ergo quod ma
teria, secundum  se considerata, sit in potentia  ad form am  om nium  illorum quorum  
est materia com m unis».

ι'. Ή  συναφής συζήτηση «περί τήζ ενώσεωζ τήζ ϋληζ καί μορφήζ» άπηχεΐται και 
στή χειρόγραφη Φυσιολογία (terminus ante quern 1739) του Βικεντίου Δαμοδοΰ, ό οποί
ος διερευνά το ζήτημα άν «τό σύνθετον είναι ή ϋλη και ή μορφή όμον ή όντότηζ όιηρημένη 
βλαστάνονσα εκ τήζ ενώσεωζ ϋληζ και μορφήζ», δπως υποστήριζε 6 Duns Scotus. Ό  Δα
μοδός έπάγεται δτι «τό σύνθετον δέν διαφέρει από τά μέρη». Βλ. Βασιλική Μπόμπου - 
Σταμάτη, *Ο Βικέντιοζ Δαμοδόζ. Βιογραφία - * Εργογραφία 1700-1754, * Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 
1998, σ. 268. Ή  Σχολαστική Σκέψη του δεκάτου τρίτου αίώνα, άπό τήν όποία προέρχο
νται οί σχετικές άναπτύξεις, είχε ενσωματώσει «en bloc» τήν αριστοτελική θεωρία για 
τήν «ϋλη» καί τή «μορφή», μέσα βεβαίως από τήν οπτική της θεολογίας. Βλ. ένδεικτ., 
C. R. S. Harris, D uns Sco tu s . Vol. II. The Philosophical Doctrines o f Duns Scotus, 
New York, 1959, σσ. 75 κ.έ., όπου έπισημαίνονται καί οί διαφορές άνάμεσα στόν Duns 
Scotus καί τόν Thomas Aquinas.

ια'. ‘Αριστοτέλης, Φυσικής ’Ακροάσεως, Β', 2, 194a 21-22: «εΐ δέ ή τέχνη μιμείται 
τήν φύσιν, τήζ δέ ταύτηζ επιστήμης ειδέναι τό είδοζ και τήν ύλην...»* 8, 199a 15-18: «δλως 
δέ ή τέχνη τά μέν έπιτελεϊ ά ή φύσιζ αδυνατεί άπεργάσασθαι, τά δέ μιμείται»* πβ. Των 
Μετά τά Φυσικά, 7J, 7, 1032a 12-13: «των δέ γιγνομένων τά μέν φύσει γίγνεται τά δέ 
τέχνη»' 1032a 33 - 1032b 2: «από τέχνης δέ γίγνεται όσων τό είδος εν τή ψυχή (είδος δέ 
λέγω τό τι ήν είναι έκαστου και τήν πρώτην ουσίαν»' 1034a 24: «ή γάρ τέχνη τό είδος».

ιβ \ ’Αριστοτέλης, Περί Γενέσεως και Φθοράς, Α', 7, 324 b 13: «έστι δέ τό ποιητι
κόν αίτιον ώς δθεν ή αρχή τήζ κινήσεωζ»' πβ. Φυσικής *Ακροάσεοος, Β', 3, 194a 29-30. 
*0 προβληματισμός του ιβ' θέματος καταγράφεται άργότερα καί άπό τόν Βικέντιο Δαμο- 
δό, Συνταγμάτων τήζ Μεταφυσικής. Κριτική έκδοση, έπιμ., είσαγ., Βασιλική Μπόμπου - 
Σταμάτη. Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων / Τομέας Φιλοσοφίας — Κέντρο Ερευνών 
Νεοελληνικής Φιλοσοφίας [Σειρά: Κείμενα Νεοελλήνων Φιλοσόφων, άρ. 1 ], 2002, σσ. 85- 
86.

ιγ \  ’Αριστοτέλης, Φυσικής ’Ακροάσεως, Γ ', 6, 206a 14-18: «λέγεται δή τό είναι τό 
μέν δυνάμει τό δέ έντελεχεία, και τό άπειρον έστι μέν προσθέσει έστι δέ και διαιρέσει [...]  
λείπεται οδν δυνάμει είναι τό άπειρον...»' 206b 13 κ.έ. Ή  έννοια του «απείρου» διευ
κρινίζεται άπό τόν Thomas Aquinas μέ άφορμή τή συζήτηση περί «απειρίας τού Θεού» 
(«De in fin ita te  D ei). Βλ. Thomas Aquinas, Sum m a Theologiae, I., qu. 7, art. 1-4 
( = S .  Thomae Aquinatis Doctoris Angelici, Sum m a Theologiae, σσ. 32-35).

ιδ'. ’Αριστοτέλης, Φυσικής ’Ακροάσεως, Δ’, 4, 210b 33 κ.έ. Ή  συγκεκριμένη θέση, 
δπως καί ή έπόμενη, αντλείται άπό τή σχολαστική συζήτηση. Σέ μεταγενέστερο κείμενο 
(Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, στό: Μπόμπου - Σταμάτη, 'Ο Βικέντιος Δαμοδός, σσ. 
277-278) συναντούμε άναφορά στή σχετική θεματική: «Πότερον δύναται δύο σώματα είναι 
νπερφνσικώζ h> τω αύτω τόπω και πότερον δύναται τό αυτό σώμα είναι άμα εν διαφόροις 
τόποις;». Ό  Δαμοδός σημειώνει δτι ώς «πρόζ τό πρώτον ζήτημα πάντες οί φιλόσοφοι τών 
σχολαστικών λέγουσιν, οτι ό θεός δύναται νά βάλη δύο σώματα εκτεταμένα έν τώ αύτω 
σωματικω, εις άπόδειξιν φέρουσιν διάφορα θαύματα [...]· Ό  Δουράνδοζ, παλαιός τών θω
μιστών θεολόγος, φρονεί, δτι μήτε ύπερφυσικώς δέν δύναται ό Θεός νά βάλη τω Ιδίω τόπω 
δύο σώματα, διότι τό άδιάβατον τών σωμάτων (im penentrabilitas) ον διαιρείται εκ τής
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έκτάσεως, ήν ϊχουσιν τά σώματα. *Η μείς λέγοιιεν», συμπληρώνει ό Κεφαλλήνας φιλόσο
φος, αδτ/ το ζήτημα τούτο ούκ έστι φυσικόν καί ον δεϊ έρευναν τήν δύναμιν τον Θεόν...». 
*0 Δουράνδος είναι ό άποκληθείς «doctor modernns» και «doctor resolutissimus»  φιλό
σοφος και θεολόγος Guilielmus Durandus de S. Poriano (1270/75 - 1332/4). *Απο- 
στασιοποιήθηκε από τή Οωμιστική διδασκαλία καί συνέβαλε καθοριστικά στην ανανέωση 
του νομιναλισμού.

ιε'. Ή  δυνατότητα να υπάρχει ένα σώμα κατά τρόπον «περιγραητόν» (α per m odum  
circum scrip tivum ») διερευναται άπό τούς Σχολαστικούς σέ σχέση μέ θεολογικά ζητή
ματα. Συναντούμε τη σχετική συζήτηση καί στό έργο του Σουγδουρή. Βλ. τήν οίκεία έ- 
νότητα στό Β' Μέρος της μελέτης.

ιστ'. ’Αριστοτέλης, Φυσικής Άκροάσεως, Δ ', 8, 214b 12 κ.έ.: «δτι ό’ ούκ έστιν κε
νόν ουτω κεχωρισμένον...»' 217b 20 κ.έ.: «εκ δ ή των εϊρημένων φανερόν ώς οϋ τ* άποκε- 
κριμένον κενόν έστιν...».

ιζ'. Αριστοτέλης, Φυσικής Άκροάσεως, Δ', 11, 219a 34-2191) 1-2: «τούτο γάρ 
έστιν ό χρόνος, όριθμός κινήσεως κατά τό πρότερον και ύστερον».

ιη \ ’Αριστοτέλης, Φυσικής Άκροάσεως, Α', 2, 1851) 10-11: «εϊς άπειρον γάρ διαι
ρετόν τό συνεχές»' πβ. Γ ', 1, 200b 19-20: «ώς τό εϊς άπειρον διαιρετόν συνεχές ό'ν». 
Τή συγκεκριμένη θέση του Άριστοτέλους άξιοποιεΐ ό Thomas Aquinas, S um m a The- 
ologiae, I., qu. 7 (: De infinitate Dei), art. 3, 3 (=  σ. 34): «Praetcrea, m agnitu 
de divisibilis est in in fin itu m : sic enim definitur continuum  “ quod est in in fin itum  
divisibile,y, u t p a te t in I I I  P hysik. Ο ’Αριστοτέλης σημειώνει, Φυσικής Άκροάσεως, Ε ', 
3, 227a 21-25, οτι γιά νά υπάρχει συνεχές άπαιτεΐται οχι μόνον σύναψη άλλα καί σύμφυ
ση: «και εΐ μέν συνεχές, ανάγκη άπτεσθαι, εΐ δ* άπτεται, ούπο> συνεχές’ ού γάρ ανάγκη εν 
είναι αυτών τά άκρα, εΐ άμα ε ϊεν  άλλ* ει εν, ανάγκη και άμα. "Ωστε ή σύμφυσις ύστάτη κα
τά τήν γένεση*' ανάγκη γάρ άψασθαι ει συμφύσεται τά άκρα, τά δε όπτόμενα ού πάντα συ- 
μπέφνκεν». Γιά τις θέσεις πού διατυπώθηκαν κατά τή διάρκεια του Μεσαίωνα αναφορικά 
μέ τό συγκεκριμένο ζήτημα βλ. ένδεικτ., Wolfgang Breidert, Das aristotelische K on- 
tinuum  in der Scholastik, Munster, 1970.

ιθ '-κ '. Πρόκειται γιά τή διδασκαλία περί της ex nihilo δημιουργίας. Βλ. σχετικά 
Κώστας Θ. Πέτσιος, Ή  περί φύσεως συζήτηση στη Νεοελληνική Σκέψη, σσ. 45 κ.έ. Ό  
Thomas Aquinas υπογραμμίζει οτι ή άποψη περί δημιουργίας (άρχής) του Κόσμου δεν 
άποτελεϊ άποδεικτικό συμπέρασμα άλλά παραδοχή «πίστεως». Βλ. Thomas Aquinas, 
Sum m a Theologiae, I., qu. 46 (De Principio durationis rerum creatarum) ( =  
σσ. 234 κ.έ.). Ίδ ., art. 2 ( =  σ. 237): «Respondeo dicendum  quod m undum  non 
semper fuisse, sola fide tenetur, el dem onstrative probari non potest».

Στις 25 Μαρτίου 1681 ό μητροπολίτης Φιλαδέλφειας Γεράσιμος Βλάχος 
χειροτόνησε τον Γεώργιο ιερέα, όπως πληροφορούμαστε άπό τό παρακάτω 
έγγραφο, πού άπόκειται στό ’Αρχείο τής Βενετίας: α.'Ημείς Γεράσιμος Βλά
χος, έ?,έω Θεόν Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας, νπέρτιμος και εζαρχος Πατρι
αρχικός, τοϊς των Ά γιω ν Αποστόλων και ' Ιερών Συνόδων Οεομοϊς καΟνπεί- 
κοντες [...] δηλοποιοϋμεν δτι έν τω έν Ένετίαις πεοιφήμω ναω τον τροπαι- 
οφόρον Γεωργίου, χερσϊν άναξίαις [...]  εις τήν προελΟονσαν πεοιδοξον τον 
Ευαγγελισμού εορτήν, εκ διακόνου εϊς πρεσβντερον κεχειροτονήκαμεν τον 
πανευλαβέστατον καί λογιότατον Κύριον Γεώργιον Σουγδουρήν, τον έκ πό-
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λεως 9Ιωαννίνων ευπατρίδην και δεδώκαμεν αντώ έξονσίαν [...]. νΕτι δε έ- 
ντετάλμεθα αύτω ώς άνδρί λογίω καί έναρέτφ κηρύττειν άπ9 αμβωνος τό 
ιερόν Εύαγγέλιον, έπ ώφελεία καί σωτηρία των ψυχών, διδάσκειν καί νου- 
θετεΐν πάντας τούς άμαρτάνοντας καί έλέγχειν τούς εν άμαρτίαις σχολάζο
ντας καί μετά πάσης έπιμελείας τούς απελπισμένους προς μετάνοιαν άνακα- 
λεϊν κατά τό χαρισθέν αύτω παρά του μεγα λοδώρου Θεόν τάλαντον. [ . . . /  
9Εν ταΐς κλειναΐς 9Ενετίαις τη 5 9Aπρtλ(oυ ςιχπα'»190. 'Ένα χρόνο άργότερα 
ό Σουγδουρής έπέστρεψε στή γενέθλια πόλη, όπου άνέλαβε τή διεύθυνση 
τής Σχολής Γκιόμνα.

190. Ελληνικό ’Ινστιτούτο τής Βενετίας, Reg. 50, φφ. 20-21. Παραθέτω τό έγγραφο 
σύμφωνα μέ τή μεταγραφή του Κ. Δ. Μέρτζιου, «Κατάλογος των έκδόσεων Νικολάου 
Γλυκέως», * Ηπειρωτικά Χρονικά 10 (1935), σσ. 55-56, σημ. 2, σέ συνδυασμό μέ τή με
ταγραφή τού υπολοίπου τμήματος άπό τόν ’Αθανάσιο Έ . Καραθανάση, «Ή  εκκλησιαστι
κή Ρητορική στόν 'Άγιο Γεώργιο των Ελλήνων της Βενετίας (1543-1788)», σσ. 158-159. 
Πρέπει νά διορθωθούν τά χρονολογικά στοιχεία πού παραθέτει ό συγγραφέας στή σ. 158.
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IV. 01 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΓΔΟΥΡΗ 
ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΧΑ-Ι-ΔΩ ΓΛΥΚΥ

, Στο * Αρχείο τής Ιστορικής και ’Εθνολογικής Έταιοείας τής e Ελλάδας, 
(IEEE) άπόκειται ένας φάκελλος μέ έγγραφα τής οικογένειας των Γλυκύ- 
δων (άρ. 7764-7924 )191, στον όποιο έμπεριέχονται οκτώ αύτόγραφες Ε π ι
στολές του Γεωργίου Σουγδουρή (’Ιωάννινα) προς τήν άδελφή του Χάϊδω 
Γλυκύ (Βενετία), πού άπεστάλησαν τό χρονικό διάστημα 1694-1703. Αυ
τές καθ’ έαυτές οί Επιστολές, ώς διαλέξεις «άπόντος προς άπαντα»192, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικές, διότι άφ’ ενός μέν άποκαλύπτουν τό «ήθος τον 
γράφοντος», όπως είχε έπισημάνει ή άρχαία τεχνοκριτική193, ταυτόχρονα 
όμως προβάλλουν καί ώς μία άναντικατάστατη, σύμφωνα μέ τά ώς σήμε
ρα δεδομένα, πηγή πληροφοριών γιά τή βιογραφία του Σουγδουρή καί γιά 
τό μικρόκοσμο τής πόλης των Ίωαννίνων στα τέλη τού δεκάτου έβδομου 
καί στις άρχές τού δεκάτου ογδόου αιώνα. Το ύφος των Επιστολών είναι 
λιτό καί ή γλώσσα πού χρησιμοποιεί ό Σουγδουρής είναι ή απλοελληνική 
τής έποχής, στήν οποία, έχουν ενσωματωθεί ιταλικές καί τουρκικές λέξεις, 
φαινόμενο σύνηθες στήν έπιστολιμαία επικοινωνία τής περιόδου αυτής.

Οί έξι πρώτες Επιστολές (άρ. 1-6) τής κατάταξής μας έχουν δημο- 
σιευθεί άπό τον Άθηναγόρα19* καί άνατυπώθηκαν άπό τον Στέφανο Μπέτ- 
τη195, χωρίς όμως ό τελευταίος νά λάβει υπόψη του τις πηγές, μέ άποτέλεσμα 
οί παρεισφρήσασες παραναγνώσεις νά άναπαραχθοΰν καί νά επιταθούν έξ 
αιτίας των τυπογραφικών άβλεπτημάτων. Δύο ’Επιστολές, οί ύπ. άρ. 7 καί 
8 είναι άνέκδοτες καί άξίζει νά σημειώσουμε στο σημείο αύτό ότι άπό τά 
κείμενα (Επιστολές 1, στ. 17* 2, στ. 36* 4, στ. 28· 5, στ. 1-2* 6, στ. 3), 
διαπιστώνουμε πώς λανθάνουν άρκετές Επιστολές τού Σουγδουρή προς τήν 
άδελφή του Χάϊδω, ίσως καί προς άλλους στή Βενετία. Στήν παρούσα με

191. Εύχαριστώ καί άπό τή θέση αυτή τις κυρίες Τρισεύγενη Δάλλα καί Μαρία Πα
παναστασίου, οί όποιες μέ προθυμία διευκόλυναν τήν έρευνά μου.

192. Θεόφιλος Κορυδαλεύς, "Εκθεσίζ περί ’ Επιστολικών Τύπων, εν ή  προσετέθησαν 
και Άφθονίον Προγυμνάσματα και έτέρα νΕκΟεσις περί rΡητορικής τον αυτόν κνρίον 
Θεοφίλον. Έκδοθεΐσα σπουδή καί έπιμελεία ’Αμβροσίου Ίερομονάχου του Παμπέρεως, 
Έ ν “Αλλη τής Σαξονιας, 1768, σ. 2.

193. Δημήτριος, Περί 'Ερμηνείας, 227 [ =  D6m£trios, D u S ty le . Textc 6tabli ct 
traduit par Pierre Chiron, Paris, Les Belles Lettres, σ. 64],

194. Άθηναγόρας, «Σχολή Έπιφανίου ’Ηγουμένου», σσ. 70-78.
195. Στέφανος Μπέττης, «Γεώργιος Ίερεύς Σουγδουρής», σσ. 499-501, 605-608.
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λέτη έκδίδονται όλες μέ βάση τά πρωτότυπα διπλωματικώς, διατηρείται 
δηλαδή ή στιχομετρία καί ή ορθογραφία των αύτογράφων. Κεφαλαιογρά- 
ψαμε τά κύρια ονόματα καί τις λέξεις μετά από τελεία καί άναλύσαμε σιω
πή ρώς τις συντομογραφίες. Σέ ελάχιστα σημεία διορθώσαμε, γιά λόγους 
εύχερέστερης κατανόησης, τή στίξη καί μέσα σέ όρθογώνιες άγκύλες ([ ]) 
θέσαμε τις συμπληρώσεις σέ κενά των εγγράφων. Τά σχόλια άποβλέπουν 
στη διασάφηση του άνθρωπογεωγραφικού πλαισίου τής εποχής καί έπεξη- 
γήσαμε τις λέξεις των οποίων ή σημασία δέν είναι ευκρινής στον σύγχρονο 
άναγνώστη.

- 1 -

ΙΕΕΕ, άρ. 7854 
Διαστάσεις: 3 1 ,2 x 2 1 ,5
Αύτόγραφη 4 — 10 Φεβρουάριου 1694

t  Τιμιωτάτη καί καταπολλά ήγαπημένη μου αδελφή κυρία Χάϊδω Γλύκαι
να την |2 αυθεντίαν σου δλοψύχως άσπάζομαι. ΕΙς την πρώτην του παρόντος 
έλαβε γοα\3φήν δ κυρ Λεοντάρης Γλυκύς, άπ αυτού, ή δποία μας έφανέρω- 
σε τον θάνα\*τον τού μακαρίτου γαμβρού μου, τον δποϊον Κύριος δ Θεός νά 
τον άναπαύση έν |δ σκηναΐς δικαίων, και νά τον άξιώση τής ουρανίου αυτού 
βασιλείας. Την δε αύθεν\6τίαν σου νά διαφυλάττη άπδ παντός ανιαρού συνα- 
ντίματος εις παρηγοριάν πάν\ητων μεν ημών, μάλιστα δε τής μητρός μας, δτι 
ήμεθα έρημοι από έδικούς. |8 Ή  αυθεντία σου ώς φρόνιμη μη ρίξης τού λό
γου σου εις λύπην υπερβολικήν, μήπως |9 σε ρίψη εις ασθένειαν, άλλ* ήξεύ- 
ροντας πώς τά ανθρώπινα είναι δλα τοιαύτα, και |10 δλοι μέλλωμεν νά πλη
ρώσω μεν το τοιούτον κοινόν, δόξασον τον Θεόν και εις αυτό, |11 και είς δ
λα τά θελήματα αυτού, καί αυτός θέλει σε κυβερνήση και έως τέλους.

|12 Δέν ήξεύρω την γνώμην σου &ν άγαπφς νά άπομείνης αυτού ή θέ
λεις νά ελθης |13 εδώ νά άπολαύσης καί την μητέρα σου0 ή αυθεντία σου θέλε1 
μάς τό φανερώση μέ |14 τίμιόν της γράμμα. Μέ τον κυρ Μιχέλη αυτού νά ά- 
περάσετε ειρηνικά |16 δσον είναι τό δυνατόν, καί νά μη κουσθή τίποτε γγί- 
ξιμον αναμεταξύ σας, δτι\ι%είναι απρεπον, καί ή μικρή ξεδιαντροπιά φέρ
νει μεγάλαις μάχαις.

|17 Σού έγραψα μέ άλλην μου πώς τό άνηψίδι μας τού Λάμπρου ήλθε, 
καί τό μαθαίνω |18 αράδα τά γράμματα, πλήν άν δρίζης στείλαι του νά κά- 
μη ένα κοντόσι, καί τέσσε\ 1ϋρεις πήχαις ατλάζι διά ένα ντουλαμά, ή καί τί
ποτε παλαιά από τά δικά σου, |20 δτι δι αυτό είναι δλα χρειαζόμενα. Λόγιά-
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ζω ό μακαρίτης νά σάς άφησε καλά |21 κυβερνημένα, όμως πάλιν άν ορίσετε 
στείλετε μας μίαν κόπιαν άπό την όιαΟή\*κην διά νά γνωρίσωμεν τά πάντα 
καλίτερα. Διά το ζευγάρι σου εϊς I23 Βελτζίσταν άν όρίσης κάμαι τώρα εμέ
να έπίτροπον και νοικοκύρην με γράμμα σου, I24 διά νά ζωοτροφίζεται το 
άνηφίδι μας. 'Η  κοκώνα σε προσκυνά και είναι πολλά I26 μετανοιωμένη 
όπου ήρθε εδώ. Ταϋτα κατά το παρόν, ό δε Κύριος βοηθός σας.

I26 eH  κυρία μητέρα μας σάς χαιρετά καί όλο έχει ελπίδες κάν τώρα 
ποϋ είσαι ελευθέ\27ρα νά ελθης νά σε απόλαυση καί ό Γεώργιος το άνηφίδι 
μας σε προσκυνά.

I281694 Φενρουαρίον 4. Εϊς ’Ιωάννινα.

|29 * Αδελφός σου ήγαπητός
|30 Γεώργιος ίερενς ό σουγδουρής.

131 Σήμερον οπού είναι δέκα του παρόντος έλαβα γραφήν σου, καί έδό- 
ξασα τον Θεόν I32 όπου είσαι καλά. Πλήν μή βάνης το πικρόν τόσον εις την 
καρδίαν σου, άλΣ επίρ\γρίφον επί Κύριον την μέριμνάν σου, καί αυτός σε δια
θρέψει. νΕλαβα καί τό ρούχο διά I34 τό άνηφίδι μας, καί την πασχαλία θέλω 
τοϋ τό κόψη. νΙδα άτι ό μακαρίτης σου άφη^σε την κνβέρνησίν σου κα
τά τό πρέπον, καί ό Θεός νά τον άξιώση τής ουρανίου αυτού βασιλείας. |36 
Πλήν έχω χρέος νά τής είπώ καί τούτο, άτι έξω άπό εκείνο όπου θεληματι
κός σοϋ ά\™φησε, μή λεμαργήσης καί βλάφης τήν ψυχήν σου μέ τίποτε ξένον 
καί παράλογον πράγ\^μα καί άδικον, άτι ή άδικία ούκ εύλογεΐται. ΎΑρον τον 
σόν καί ϋπαγαι.

I39 Έμάθαμε πώς ό κυρ Μιχέλης έβαλε τον Πάνον Στράτη εϊς τό μα
γαζί του, καί λογι\ί0άζω νά τό κυβερνήση, μάλιστα πού έχει καί τήν σταμπα- 
ρίαν, καί αυτός έχει τήν εϊδησιν. |41 rΗ  αυθεντία σου έως όπου είναι αύτου 
ό κυρ Μιχέλης καθήσατε άντάμα ειρηνικά, I42 καί άταν θελήση νά μισεύση, 
κίταξε κυβερνήσου ώς φρόνημη καί εϋραι σπίτι παστρικόν j43 νά καθήσης 
νά είρηνεύσης έως όπου Θεού θέλοντος νά έλθης καί εδώ με κανένα σ υ γ ί^ ε -  
νή μας. Είχα γράψη τού μακαρίτου διά ένα μοσκέτο άπό τά μικρά, καί άν 
I46 όρίζης στεϊλαι μάς το. Γράφαι μας καταλεπτώς τά πάντα, καί μάλιστα 
στειλαί μου I48 καί μίαν κόπιαν άπό τήν διαθήκην τοϋ μακαρίτου, καί μή 
άλησμονήσης.

I47 Διά τό σχολεΐον μας είναι δύο χρόνοι οπού δεν μάς έδωσαν τίποτε, 
καί κάν ή αύθεν\**τία σου μεσίτευσον εϊς τόν κύρ Ίωάννην *Ιερομνήμονα νά 
μάς στείλη τίποτε.
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I49 Τα έξαύέλφιά μας τα Κοθο)νόπουλα πολλά προσκυνώy καί ή βοή
θεια τους καί ή συμ\Β0 βουλή τους μή λείψουν άπο λόγου σου, τούς παρακα
λώ. *Ο 0έ Κύριος ειη βοηθός σας.

3. 6 κυρ Λ ιονταρής Γλυκός: Ιϊρύκειται για τόν άδελφό του Νικόλαου Γλυκύ καί στήν 
έμπορική τους συνεργασία, ή όποια δέν υπήρξε άνέφελη, όπως πληροφορούμαστε άπό τή 
γνιοστή άλληλογραφία (Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία Ηπειρωτικόν Άρχειον», σσ. 
297, 299), άναφέρεται ό Νικόλαος στη Διαθήκη  του (Κ. Δ. Μέρτζιος, «Ή  οικογένεια 
των Γλυκέων ή Γλυκήδων», σ. 25). Τήν περίοδο αύτή ό Λεοντάρης (f μετά τό 1706) 
ζούσε στά Γιάννινα καί ήταν παντρεμένος μέ τήν άδελφή του Πάνου Στράτη, του συνερ
γάτη του Μιχαήλ Γλυκύ (Κ. Δ. Μέρτζιος, //.π., σ. 7). Πίταν πρώτος έξάδελφος του εύ- 
εργέτη ίίάνου Ηερομνήμονος (Κ. Δ. Μέρτζιος, αυτόθι· του ίδίου, «Τό έν Βενετίοκ ’Ηπει
ρωτικόν Άρχειον», σσ. 118-119, 296, σημ. 3, 320, <τημ. 16) καί τό 1663 συνυπογρά
φει μέ άλλους προεστώτες τής πόλης των Ηωαννίνίυν έπιτροπικό γράμμα του μητροπο
λίτη Hojavvivoiv Καλλίνικου (Κ, Δ. Μέρτζιος, ό'.π., σ. 62). Ά πό τις Ε π ισ το λές  του, 
άποσπάσματα των όποίων έχουν δημοσιεύσει ό ΆΟηναγόρας, «Σχολή Έπιφανίου Η 
γουμένου», σσ. 64 κ.έ., καί ό Κ. Δ. Μέρτζιος, ό.π., σσ. 304 κ.έ., διαπιστώνουμε ότι ήταν 
κάτοχος Ικανοποιητικής έγκύκλιας παιδείας καί φαίνεται ότι διαδραμάτισε σημαντικό 
ρόλο στήν έκπαιδευτική κοινότητα τής πόλης, ώς ένας έκ των έπιτρόπιον τής Σχολής 
Γκιόνμα πού ορίσθηκαν άπό τόν ίδιο τόν δωρητή (Κ. Δ. Μέρτζιος, ό.π., σ. 98).

ΓΙ’ό 1681 ό Κερκυραΐος ιατροφιλόσοφος Νικόλαος Βούλγαρις άφιέρωσε «τω πανε- 
ντιμοτάτω  και εύγενεστά τφ  άρχοντι Λέοντι Γλυκεία  τή μία άπό τΙς δύο έκτυπώσεις του 
βιβλίου του Κ ατήχησις Ιε ρ ά  ήτοι τή ς θείας καί Ιεράς λειτουργίας έξήγησις..., Ένετίη- 
σιν καί στήν προσφώνηση «τω έντιμοτάτν) και λογιωτάτυ) κνρίφ κνρίφ Λέοντι τφ  Γλν- 
κεΐ, άνόρΐ κατά πάντα χρηα ιμοπάτψ , καϊ άξιοπρεπεστάτο%) τής *Ιωαννίνων μητροπόλεως 
λογοθέτη», άνάμεσα στά άλλα, διαβάζουμε: ιΓΕδοξε δέ σοι, φίλων άριστε και γλυκύτα
τε,, άνατιθέναι μετά  τήν πατρίδα τό σύγγραμμα, ώς γνησίφ  τής άνατολικής έκκλησίας υΐφ, 
υπερασπιστή προθυμότατα), κληρικώ ύπερτίμφ , και των έκκλησιαστικών όποθέσεων άρί- 
στ<ρ σ υζη τη τή . "Οθεν σε καί Φροντιστηρίου του των Γραικών πρύτανιν, και τοΐς φιλέλ- 
?>ηοι βίβλους ών ον μεν ον άπό δυσμών τάς χρησιμωτάτας, καί πανάριστον τής αυτόθι ά γι
ας μητροπόλεο)ς έπικριτήν πάσα ”Η πειρος γεραίρει και μεγαλύνει. Ου μήν άλλα και at 
πέριξ πόλεις καί νήσοι, αυτό τό Βυζάντιον, εύφημεϊ, καί τοϋνομα τό γλυκό και μελί$$υτον 
αεί διά στόματος έχει. Ίδ ο υ  γάρ συστροφή μελισσώνος (Κ ριτώ ν ιδ ') έν τω στόματι τοϋ 
ΪΛοντος καί μ έλ ι’ έξ Ισχυρού έξήλθε γλυκύ. Τ ί γλυκύτερον μέλιτοζ, καί τ ι  Ισχυρότερον λέο- 
ντος\ Α ϋ τα ί σου, Λέων, αί φερω\>υμίαι' τοιαϋτά σου, Γλυκύ, καί τηλικαϋτα τά κατορθώμα
τα». Βλ. ftmile Legrand, Bibliographic Η  client q u c ... au d ix- SeptiSm c eiccle, To
me 2, σ. 383. Τό 1706 ο Κερκυραΐος Φραγκίσκος Προσσαλέντης (1679 - 1728) στό 
βιβλίο του Ό  αιρετικός διδάσκαλος ύπό τοϋ ορθοδόξου μαθητου έλεγχόμενος.. ., [Έν] 
Άμστελοδάμω, σ. 7β, συμπεριλαμβάνει καί τό ποίημα Πρός τό έν τή  Ίωαννίνων πόλει 
Φροντιστήριον, στό όποιο έξυμνεΐ τόν Λεοντάρη Γλυκύ: «...τά δε Καραΐωάννης, Γλυκός 
θ' όμοϋ, μόνοι || Κ οσμήτορε δν* άμφιδιέπουσ* *Ιωαννίνων...».
3-4. τόν θάνατον τοϋ μακαρίτου γαμβρού μ ο υ : ό Νικόλαος Γλυκύς γεννήθηκε τό 1619 
στά Γιάννινα καί άπεβίωσε στή Βενετία στις 30 Δεκεμβρίου 1693 σέ ήλικία 74 έτών (Κ. 
Δ. Μέρτζιος, «Ή  οικογένεια των Γλυκέων ή Γλυκήδων», σσ. 2 καί 28* του Ιδίου, «Τό 
έν Βενετία Ήπειρο^τικόν Άρχειον», σ. 228).
7. έρημοι άπό έδικούζ: ’Ίσως υπονοείται ή έλλειψη συγγενών έξ αίματος.'
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10. το τοιουτον κοινόν: ο θάνατος.
14. μέ τον κυρ Μιχέλην αυτόν. Είναι ό γιος του Νικόλαου Γλυκύ καί της έρωμένης του 
Πολώνιας, ό όποιος γεννήθηκε τό 1647 καί ό θάνατός του τοποθετείται «πιθανότατα λίγο 
πριν τά 1721» (Γιώργος Βελουδής, Τό *Ελληνικό Τυπογραφείο των Γλνκήόων, σσ. 17, 
156, σημ. 28 καί 300). Ή  ένασχόλησή του μέ τη διακίνηση των βιβλίων τόν ύποχρέο^- 
νε νά ταξιδεύει άπό τά ’Ιωάννινα μέχρι τη Σόφια καί την Κωνσταντινούπολη (Άθηνα- 
γόρας, ο.π., σ. 65* Κ. Δ. Μέρτζιος, «Ή  οικογένεια των Γλυκέων ή Γλυκήδων», σσ. 13- 
14) καί τή συγκεκριμένη περίοδο βρισκόταν στη Βενετία, για νά διευθετήσει τις υποθέ
σεις του Τυπογραφείου καί νά φροντίσει γιά την έκτέλεση της Διαθήκης του πατέρα του 
(πβ. Γιώργος Βελουδής, ο.π., σ. 28). Ε πτά  μήνες άργότερα, στις 31 Αύγούστου 1694, 
τον συναντούμε στην ίδια πόλη, οπού λαμβάνει ως πληρεξούσιος τήν άμοιβή τού Μιχαήλ 
Μήτρου (Μελετίου) άπό το Κληροδότημα τού Έπιφάνιου Ηγουμένου (Κ. Δ. Μέρτζιος 
«Τό έν Βενετία Ηπειρωτικόν Άρχείον», σ. 74). *Επιστολές τού Μιχαήλ Γλυκύ δημο
σίευσαν ό Γιώργος Βελουδής, ο.π., σσ. 300 κ.έ. καί ό Παναγιώτης Μιχαηλάρης, «’Ανέκ
δοτες ’Επιστολές (1695-1696) τού Μιχ. Ν. Γλυκύ στο Μιχ. Σταμ. Περούλη», Θησαυ- 
ρίσματα 13 (1976), σσ. 245-257. Πβ. καί τά αποσπάσματα πού παρατίθενται στις με
λέτες τού Άθηναγόρα, ο.π., σσ. 65 κ.έ., καί τού Κ. Δ. Μέρτζιου, «Τό έν Βενετία: ’Ηπει
ρωτικόν Άρχείον», σσ. 296 κ.έ. Στά Σχόλιά μας άξιοποιούμε καί τήν άνέκδοτη Ε π ισ το 
λή  του [(6 ’Απριλίου 1700): IEEE, άρ. 7881] προς τή μητριά του Χάιδω. ΟΙ σχίσεις 
τού Μιχαήλ μέ τή Χάϊδω, δπιος προκύπτει καί άπό τήν άλληλογραφία του (10 Μαρτίου 
1681) μέ τον πατέρα του (Γιώργος Βελουδής, ο.π., σ. 305) δέν ήταν καλές καί ή σύ
γκρουση έπιτάθηκε μετά τό θάνατο τού Νικόλαου Γλυκύ, μέ άφορμή τήν έρμηνεία δια
τάξεων της Διαθήκης καί τή διανομή της περιουσίας. Πβ. Παναγιώτης Μιχαηλάρης, 
«Ανέκδοτες Επιστολές (1695-1696) τού Μιχ. Ν. Γλυκύ», σσ. 253, 255. Βλ. καί τό 
σχόλιο στήν * Επιστολή  5, στ. 16 παρακάτω. Στήν προαναφερθείσα ’ Επιστολή (IEEE, 
άρ. 7881) δμως ό Μιχαήλ προτείνει στή Χά*ι*δω «άπό τοϋ νυν και είς τό έξης άς παύ
ση ή αντιπάθεια όπου αναμεταξύ μας ηύρίσκονταν. "Α ς άλησμονήσωμε τά προαπερασμέ
να [ ...]  και ας λογισθοϋν ώς νά μην έγένονταν. "Ας ενδνθονμε τά όπλα τοϋ φωτός κα
τά  τον μακάριον Παύλον...». (Μετέγραψα τό κείμενο στήν ιστορική όρθογραφία).
15. κονσθεΐ: άκουσθεί* γγίξιμον: σύγκρουση.
17. τό άνηφίδι μας τοϋ Λάμπρον: Δέ γνωρίζουμε περισσότερα γιά τούς συγκεκριμένους 
συγγενείς τού Σουγδουρή. Ά πό παρανάγνωση τού οριστικού άρθρου («τον», άντί «του», 
διάβασε ό Άθηναγόρας, ό'.π., σ. 70) δημιουργήθηκε (Στέφανος Μπέττης, «Γεώργιος 
‘Ιερεύς Σουγδουρής», σ. 609) άνύπαρκτος άνεψιός όνόματι Λάμπρος.
18. άράδα τά γράμματα: <βενετ. arada, σειρά, χωρίς διακοπή. Πρόκειται γιά τόν πα
ραδοσιακό τρόπο εκμάθησης γραφής καί άνάγνωσης* κοντόσι: <τουρκ. kontos, τό κο
ντό έξωφόρι, τό έπανωφόρι.
19. ατλάζι: <άραβ. atlas, τό μεταξωτό, τό γυαλιστερό ύφασμα' ντουλαμάς: <τουρκ. do- 
lam a, ό μανδύας. Πβ. Εύάγγελος Μπόγκας, Τουρκικές λέξεις σε παλαιότερα έλληνικά 
κείμενα, Άθήναι, 1958, σ. 50* λογιάζω: ύπολογίζω, σκέπτομαι.
21-22: μίαν κόπιαν [...]  διαθήκην: <ίταλ. copia, άντίγραφο, πανομοιότυπο. Ή  αύτό- 
γραφη Διαθήκη τού Νικόλαου Γλυκύ δημοσιεύθηκε άπό τόν Κ. Δ. Μέρτζιο, «Ή  οικο
γένεια τών Γλυκέων ή Γλυκήδων», σσ. 20-28. *0 Γλυκύς, έκτος τών άλλων, κληροδό
τησε χρηματικά ποσά στόν Γεώργιο Σουγδουρή («τοϋ λογιωτάτου παπά κυρ Γεωργίου 
Σουγδουρή, διά νά μέ μνημονεύει και νά παρακαλεί τόν έπουράνιον θεόν νά μοϋ σνγχω- 
ρέσει τά πολλά μου πταίσματα τοϋ άφήνω δουκάτα είκοσι Δ. 20») [Κ. Δ. Μέρτζιος, ό. 
π., σ. 22 (έδάφιο ιδ ')], στήν πόλη τών Ίωαννίνων, γιά κοινωνικούς σκοπούς [«θέλω 
καί οί κληρονόμοι μου νά ξοδεύουν τόν κάθε χρόνο είς έπτωχούς καί σκλάβους και φυλά-
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χωμένους είς 'Ιωάννινα καθώς τύχη ή όκαζιόν (<ίταλ. occasion: εύκαιρία) top κάθε χρό
νο δουκάτα 50 πενήντα»] καί στή Σχολή Γκιόνμα: «θέλω ακόμα νά δίδουν οι κληρονό
μοι μου στο σεμενάριο τον Γγιόνμα διά ζωοτροφία όόο παιδίων έτττωχών, διά νά μα
θαίνουν γράμματα δουκάτα σαράντα οκτώ τον κάθε χρόνο, διά τά δύο Δ . 48» (ό.π., σ. 
24, έδάφ. κζ' καί κη', άντίστοιχα). (Μετέγραψα τό κείμενο στήν Ιστορική όρθογραφία). 
’Αναφορικά μέ τή Χάϊδω βλ. τά έδάφια κα' - κδ' της Διαθήκης (ό.π., σ. 23).
22-23. διά τό ζευγάρι σου είς Β ελτζίσταν:' Η συγκεκριμένη έκταση, ή οποία ήταν δυνατόν 
νά γεωργηθει μέ ενα ζεύγος βοδιών, είχε παραχωρηΟεΐ ώς προίκα στή Χάϊδω καί ή βού
ληση του Γλυκύ (ό.π., σ. 23, έδάφ. κγ ') ήταν «τό ζευγάρι τής Βελήτζιστας νά τό αφή
νει (sc. ή γυναίκα του) και αυτό του νίοϋ» του «και των εγγονίων» του. Τήν άποψη αύ- 
τή προβάλλει καί ό Μιχαήλ σέ άνέκδοτη 'Επιστολή  του προς τή Χάϊδω [(6 Απριλίου 
1700): IEEE, άρ. 7881]: «...μέ τό νά άφήσεις τό ζευγάρι τής Βελήτζιστας καί όλα 
τά τής προικός σου έμενα και του παιδιού μου...». (Μετέγραψα τό κείμενο στήν Ιστορι
κή όρθογραφία). Τό αγρόκτημα νεμόταν ό Μιχαήλ (Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία 
Ηπειρωτικόν Άρχεΐον», σσ. 298, 302), αλλά ή Χάϊδω τό παραχώρησε στον Γεώργιο 
Σουγδουρή, «όπως αυτός συν τή  μητρϊ αύτον και σνναδελφής καταπολαύη πάντοτε των 
καρπών τοΰ όηθέντος ζευγαριού» (Κ. Δ. Μέρτζιος, «Ή  οικογένεια των Γλυκέων ή Γλυ- 
κήδων», σ. 30). Γιά τό πληρεξούσιο πού έπιζητεΐ ό Σουγδουρής βλ. τό σχόλιο στήν 'Ε π ι
στολή 4, στ. 3. Σχετικά μέ τήν τοποθεσία της κτηματικ/,ς περιουσίας [Β ελτζ(ί)ήστα  
όνομαζόταν τό σημερινό χωριό Κληματιά Ίωαννίνων] βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, αυτόθι, σημ. 
3* Στέφανος Μπέττης, «Τοπωνυμικό του χωριού Βελτσίστα Ίωαννίνων», 'Η πειρω τική  
*Εστία 9 (1960), σσ. 37-38* τοΰ ίδιου, «Γεώργιο; ‘Ιερεύς Σουγδουρής», σ. 283* τοΰ 
Ιδιου, " Κονρεντιακά” ή γιά τήν άλλ.οτε επαρχία Κουρέντοη·, σσ. 208-209.
24. ζωοτροφίζεται. Τόν δρο «ζωοτροφία» χρησιμοποιούν έπίσης ό Νικόλαος Γλυκύς (βλ. 
τό κείμενο στο σχόλιο των στ. 21-22 παραπάνω), ή Χάϊδω Γλυκύ (Κ. Δ. Μέρτζιος, «’Α
νέκδοτα ’Ηπειρωτικά Μνημεία. Γ \  Ή  Διαθήκη της Χάϊδως Γλυκή», σ. 108) καί ό Με
θόδιος ’Ανθρακίτης, Βοσκός Λογικών Προβάτων, Ένετίησιν, 1708, σ. 128: «και άπο- 
φασίσετε νά αναφέρετε εκείνο τό κέρδος όπου περισσεύει από τήν ζωοτροφίαν σας...»' 
πβ. σ. 171. Κοκκώνα: <ρουμαν. coco&na, ή κυρία.
26. ό Γεώργιος τό άνηφίδι μας. Προφανώς ό γιός του Λάμπρου (βλ. στ. 17).
34. πασγαλία, ή: τό Πάσχα.
39. έβαλε τόν Πάνον Στράτη: *0 έμπορος Πάνος Στράτης (1663-1728), ό γυναικάδελ- 
φος του Λεοντάρη Γλυκύ, καταγόταν από τήν Παραμυθιά της ’Ηπείρου καί ύπηρξε μέ
λος της Ελληνικής ’Αδελφότητας της Βενετίας άπό τό 1680 ώς τό 1708. *0 συνεταιρι
σμός του μέ τόν Μιχαήλ διήρκησε άπό τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1693 ώς τό 1702 καί ό τελευ
ταίος τόν θεώρησε ύπεύθυνο γιά τήν έπιγενόμενη οικονομική κρίση τοΰ Τυπογραφείου. 
Βλ. Άθηναγόρας, ό.π., σ. 67* Κ. Δ. Μέρτζιος, « Ή  οικογένεια των Γλυκέων ή Γλυκή- 
δων», σσ. 14-15* Γιώργος Βελουδής, ό.π., σσ. 28-30* Παναγιώτης Μιχαηλάρης, «’Ανέκ
δοτες ’Επιστολές (1695-1696) τοΰ Μιχ. Ν. Γλυκύ», σσ. 245-257.
42. μισεύση: <μεσν. μιασεύω' <λατιν. m issum , άναχωρώ* παστρικόν: <μεσν. σπαστρι- 
κός, καθαρός.
44. μοσκέτο: <·λατ. musca, ή μύγα* m uscarium , κιβώτιο στό όποιο τοποθετούσαν ά- 
ντικείμενα γιά τήν προφύλαξή τους άπό τις μύγες. Στήν ’Ήπειρο καί Ιδιαίτερα στήν έ- 
παρχία Δωδώνης σημαίνει τό «φωμοφυλάκιο», τό όποιο χρησίμευε «καί γιά τήν προ
στασία τών φαγητών άπό τις  μύγες», δπως διαβάζουμε σέ σχετικό δελτίο τοΰ ’Αρχεί
ου τοΰ Κέντρου Σύνταξης τοΰ ‘Ιστορικού Λεξικού τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών (άρ. 603).
45. καταλεπτώς: λεπτομερώς.
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47-48: διά τό σχολείου μας / . . . /  στείλη τίποτε : Elvat μία Ιδιαίτερης σημασίας μαρτυ
ρία γιά τίς οίκονομικές δυσκολίες πού άντιμετώπιζε ή λειτουργία των σχολείων κατά 
τή διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Ή  πρώτη, μετά τύ θάνατο του Γκιόνμα (t Δεκέμβ
ριος/’Ιανουάριος 1688/9), καταβολή χρημάτων (630 δουκάτα ή 3906 λίρες) άπύ τή Δω
ρεά γιά τύ Seminario των Ίωαννίνων έγινε στις 26 ’Απριλίου 1691 (Κ. Δ. Μέρτζιος, 
Τύ έν Βενετία ’Ηπειρωτικόν Ά ρχει ον», σ. 103). Βλ. καί τύ σχόλιο στήν 9 Επιστολή 3, 
στ. 37-39 παρακάτω.
48. τον κύρ 9Ιωάννην Ίερομνήμονα: Είναι ύ άδελφος του εύεργέτη Πάνου Τερομνήμο- 
νος καί πρώτος έξάδελφος του Νικόλαου Γλυκύ (Κ. Δ. Μέρτζιος, ό.π., σσ. 116 κ.έ.). 
Ά πύ  τύν Μάνο Γκιόνμα όρίσθηκε ως ένας άπύ τούς έπιτρόπους της Σχολής (Κ. Δ. 
Μέρτζιος, ό.π., σ. 98) καί άπύ τύν άδελφό του Ιίάνο επιφορτίσθηκε (1691) μέ τήν εύ- 
θύνη νά εισπράττει χρήματα γιά τούς άπορους μαθητές: «κάθε χρόνο νά στείλονσιν εις 
χεϊρας Κύρ 9Ιωάνναν αδελφού μου ή είς άλλον επιτρόπου τον Γκιωνμάτικον σπουδαστη
ρίου δουκάτα 50 διά ΐ’ά έξοδεύωνται σε τροφήν πτωχών μαθητών» (Κ. Δ. Μέρτζιος, δ. 
π., σ. 124). Αποσπάσματα άπύ τή Διαθήκη τού ’Ιωάννη ‘Ιερομνήμονος (f 7 Δεκεμβρίου 
1709) δημοσίευσε ό Κ. Δ. Μέρτζιος, «’Ανέκδοτα ’Ηπειρωτικά Μνημεία. Ε '. Τής Διαθήκης 
του Ίωάννου Τερομνήμονος ενδιαφέροντα άποσπάσματα», ’Ηπειρωτικά Χρονικά 13(1938), 
σ. 111.
49. Τά έξαδέλφια μας τά Κοθωνόπονλα: Άναφέρεται στούς Θωμά, Κυριάκο (Δομένι- 
κο), Άνδρέα, Νικόλαο καί Ελένη Κοθώνη, τά παιδιά του Γεωργίου Κοθώνη καί τής 
Χάΐδω ς (Αγνής) Πουλημένου, τά όποια είχαν μία έξέχουσα θέση στήν κοινωνία τής 
Βενετίας (Κ. Δ. Μέρτζιος, ό.π., σ. 229, σημ.). Βλ. επίσης, σσ. 263-264 παραπάνω. 
Γιά τύν Νικόλαο πληροφορούμαστε άπύ τήν άνέκδοτη 9Επιστολή του Μιχαήλ Γλυκύ πρύς 
τή Χάΐδω (IEEE, άρ. 7881): «ήλθε 6 έξάδελφος σου Signore Νικολέτος Κοθώνης...», 
καί τή Διαθήκη τής Ελένης Κοθώνη (Κ. Δ. Μέρτζιος, «Μικρύς Έλληνομνήμων. Τευ- 
οχς Δεύτερον», σ. 206): «εϊς τό σπίτι του εύγενοϋς Νικολάου αδελφόν μου»), Βλ. έ- 
πίσης τήν *Επιστολή  (5 Ιουλίου 1698) του Αεοντάρη Γλυκύ πρύς τή Χάΐδω (Κ. Δ. 
Μέρτζιος, «Τύ έν Βενετία ’Ηπειρωτικόν Άρχείον σ. 318): «σε παρακαλώ ρώτησε τον 
σινιόρ Μένεγο Κοθώνην έξάδελφό σου...».

- 2 -

ΙΕΕΕ, άρ. 7856
Διαστάσεις: 30,7x21
Αύτόγραφη Μάρτιος — 17 ’Απριλίου 1694

+ Τιμιωτάτη και πολλά ήγαπημένη μοι άδελφή κυρία Χάΐδω Γλύκαι
να τήν |2 αύθεντίαν σου ακριβώς προσκυνώ.'Η κυρία μητέρα μας πολλά σε 
χαιρετφ. *Ελά\*βομεν τό τίμιόν σου γράμμα, γραμμέ\>ον προς τήν κυρίαν 
μητέρα μας} και ορίζεις |4 νά σου δώσω μεν ειδησιν διά τό προικίον σου, ε
πειδή καί δεν 7]ύρες τό προικοσνμφω\^νόν σου. "Ομως λογιάζω τώρα όπου 
ήλθεν αύτοϋ 6 κύρ Μιχέλης, θέλετε τό εδρη |6 είς κανένα κουτί, δτι ό μακα
ρίτης τά έφύλαγεν δλα καλά. 9Ιδού λοιπόν όπου |7 σου γράφω έδώ τά όσα 
μου είπεν ή μητέρα μας, δτι δεν ήξεύρω κανένα εγώ*
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|8 Τά μετριτά λοιπόν όπου έτάξαμεν τον μακαρίτη γαμβρόν μας ήταν 
άσπρα 70000 πλήν |9 δι αν τά τον έδώσαμεν ένα άλνσον χρυσόν χοντρόν
μέ μαχτούλι διά άσπρα 18000
|10 ένα σαχαντρίκι χρυσό μέ μαργαριτάρι άσπρα 8000
|u φοινίκια χρυσά άσπρα 6000
I* μαργέλι χρυσό άσπρα 3000
|18 μία σαλιτζέρα άσιμένια άσπρα 15000
|14 καί ένα άργαστήρι τζερτζίτικο άσπρα 20000

|16 σοϋμμα άσπρα 70000

|1β Μέ ταϋτα τά άνωθεν έπλερώθησαν τά μετριτά σου άλα. |17 'Έξω
άπ* αυτά όπου έβάλθησαν καί έδώθησαν εις τόπον μετριτών, τον έδώσαμεν 
καί |Μ άλλα ειδήσματα διά προικίον σου, δηλαδή ένα άλνσον χρυσόν μικρό
τερον· ένα ζευ\19γάρι μπελεζίκια, μαργαριτάρι σχοινιά 9. Ποτήρι άσιμένιο 
ένα, και μία κούπα |20 άσιμένια’ δακτυλίδια φλορένια 4* κεμέρι σιατήρικο 
ένα· καί τό μισό τό ζευγάρι. |21 Πλήν ήξευρε άτι όταν έπάνδρευσεν ή μητέ
ρα μας την αδελφήν μας Βασιλικήν σοϋ έδωσεν, |22 ώς μου λέγει ή μητέρα 
μας, τό άλλο μισό ζευγάρι, καί τής έδωσες τό άνωθεν άργαστήρι καί τό I23 έ- 
τιούλησε. ΕΙς τρόπον όπου τό άργαστήρι σου λείπει, όμως πάλιν έχεις δλον 
I*4 τό ζευγάρι έδικόν σου. Διά τό όποιον κάμε με επίτροπον με γράμμα σου 
νά I25 τό κιτάζω, διά νά ζωοτροφήται τό άνηψίδι μας καί ή μητέρα μας.

|2β Τά τεψία σου εύρίσκονται άλα εδώ εις τό σπίτι μας’ πλήν δυο πευ
κιά, καί ένα παγούρι |27 μέγα έχει ό κυρ Μιχέλης εις τά χέρια του. Τούτα 
σοϋ τά εσημείωσα καθώς ώρισες, I28 πλήν σοϋ λέγω, άτι νά φυλαχθήτε, νά 
μή μαλώσετε τίποτε με τον κυρ Μι\29χέλην, μόνον μέ τό ειρηνικόν δσον ή- 
μπορείτε, άτι έτζη άρέσει καί Θεώ καί άνθρώποις. Είδε |30 καί ξεδιαντραπή- 
τε, θέλετε λάβη κατηγορίαν μεγαλωτάτην.

|311694 Μαρτίου.

132 * Απριλίου 10.

133 Τονταις ταϊς ημέραις έλαβα γραφήν σου καί ϊδα όποϋ άρχισεν <5 κύρ 
Μιχέλης νά I34 σέ πειράζη, πλήν ή άφθε\>τία σου ώς φρόνιμη μή λνπηθής 
τίποτε καί πέσης I35 εις ασθένειαν, μόνον άφησέ τον εις τόν δίκαιον κρι- 
τψ , ό όποιος θέλγει δώση έκάστογ |3β κατά τά έργα του καί τάς βουλάς του. 
*Ο κύρ Μιχέλης μοϋ γράφει πώς τοϋ επήρες με^γάλην σοϋμμαν από τό 
σκρίνιον, καί τοϋ έμαρτύρισες μοναχά 1400 δουκάτα. Δεν I38 ήξεύρω άν εί
ναι αλήθεια, ή αυτός τά γεννάει μέ τόν νοϋν του διά νά καλαθρωπιστή, |8ί
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και να δείξη πώς εκείνο που λέγει είναι αλήθεια; ή αυθεντία σου καί δεν μάς 
σημειώ\*°νεις τίποτε, πλήν ήξευρε πώς έως όπου έζη δ μακαρίτης γαμβρός 
μου9 ήτον άρκε^τόν εις ημάς νά άκούωμεν μόνον την ύγίαν σας. *Αμή οπέ- 
δω προς άγαποϋμεν |42 νά μάς γράφης καταλεπτώς κάθε πράγμα διά δλαις 
ταις υπόθεσες σου, δτι είναι I43 απρεπον άλλοι νά μάς ομολογούν δι εσάς 
και ημείς νά μην ήξεύρωμε τίποτε. I44 'Έ τι ενθυμήθη ή μητέρα μας πώς σου 
έδωσεν διά προικίον τρεις δψαις, τρία σεντό^νια, τρία παπλώματα, τρεις 
μαξιλάραις, έξη προσκέφαλα μέ τά σοντίματά τους. I4® Είναι καί άλλα ώσάν 
ντουλαμάδες, μακριμάνικο, γελέκια και άλλα, τά όποια δεν |47 κάνει χρεία 
(λογιάζω) νά τά γράψωμε. 'Η  αψέντια σου κυβερνήσου μέ τό ειρηνικόν I48 
δσον είναι τό δυνατόν, δτι έτζη σου πρέπει, είδε καί αυτός πάλιν κάνει εκεί- 
|49νο όποϋ δεν πρέπει, θέλει λάβη την άνταμειβήν εκ Θεού, καθώς εδώ έλα
βε |50 την κατηγορίαν από δλονς σχεδόν τούς συμπατριώταις μας. Τό άνη- 
ιψίδι μας εχθές |61 το έβαλα εις την Εύτέχω καί σέ προσκυνά. Τά έξαδέλφιά 
μας τά Κοθωνόπουλα πολλά |52 προσκυνώ. ΣτεΙλαι μου μίαν κόπιαν από την 
διαθήκην του μακαρίτου γαμβρού μου, I53 άλλέως μή κάμης. Σου έγραφα καί 
μέ άλλην μου πώς το ρούχο διά τό άνηψίδι μας |54 τό έλαβα, καί την ποδιάν 
τής μητρός μας ομοίως. 'Ορίζεις νά σού γράψω διά τό ζευγάρι I55 οπού είναι 
εις Βελτζίστα καί γίνωσκε πώς είναι δλον έδικόν σου, καί μή σε γελάση τι- 
\™νάς καί τό δώσης, μόνον γράψαι μου νά τό κυβερνήσω έγώ, καί εις τήν 
γραφήν οπού |67 γράψης διά τό ζευγάρι, βάλε καί δύο μάρτυρας νά υπογρά
ψουν καί στείλε την εδώ εις I68 εμέ διά νά γένω νοικοκύρης. Ταύτα κατά 
το παρόν, ό δέ Κύριος ειη μετά σού.

| 1694 8 9Απριλίου 17. Εις Ιωάννινα.
|β0 Γράμμα σου νά έχωμε τό συχνόν.

I81 αδελφός σου ήγαπητός

|β2 Γεώργιος ιερεύς ό σουγδουρής.

8. άσπρα: <λατ. asp(e)ra, τά άργυρά νομίσματα, τά χρήματα. Ή  άξία των «άσπρων» 
δέν ήταν σταθερή κατά τή διάρκεια της Τουρκοκρατίας καί ή Ισοδυναμία τους μέ άλλα 
νομίσματα της έποχής [γρόσι <ίταλ. grosso· παράζ <τουρκ. para' άσ(ου)λάνι <τουρκ. 
aslan· τζεχίνι <βενετ. zechin* σο?.δίο <ίταλ. soldi· δουκάτο <ίταλ. ducato ] κυμαινόταν. 
Γιά σχετικές πληροφορίες βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία Ηπειρωτικόν Άρχειον», 
σ. 296, σημ. 4· του ίδίου, Μνημεία Μακεδονικής *Ιστορίας, σσ. 225-226, σημ. 1* του ί- 
δίου, «Πώς ήτο ή αύλή του πασσα των Ίωαννίνων τό 1720», * Ηπειρωτική * Εστία 2
(1953), σ. 348* του ίδίου, «Μικρός Έλληνομνήμων. Τεύχος Δεύτερον» * Η πειρω τική' Ε 

στία  9 (1960), σσ. 366-368* του ίδίου, «Εμπορική άλληλογραφία έκ Θεσσαλονίκης», 
Μακεδονικά 7 (1967), σ. 110, σημ. 5.
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9. μαχτούλι: Βλ. έπίσης, Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετίφ ’Ηπειρωτικόν Άρχείον», σ. 
313, σημ.: «κόσμημα μέ μαργαριτάρι και πέτρα όνομαζομένην μαχτούλι».
10: σαχαντρίκι: <\ τουρκ. «ahane, μεγαλοπρεπές, είδος κοσμήματος.
11. φοινίκια: είδος νομίσματος. Σ τό ’Αρχείο του Κέντρου Σύνταξης του ‘Ιστορικού Λε
ξικού της Ακαδημίας ’Αθηνών συναντούμε σέ δελτίο (άρ. 1101) τή διατύπωση: «χρυ
σά νομίσματα και φλουριά και πιταλάκια τιτράγοννα π’τά λέμι φοινίκια» (Μακεδονία).
12. μαργέλι: <γαλ. margelle, κράσπεδο, χείλος, ρέλιασμα, διακοσμητική περιρραφή. Βλ. 
επίσης, Κ. Δ. Μέρτζιος, ο.π., σ. 313, σημ.: «κόσμημα μέ μαργαριτάρι και πέτραν όνο- 
μαζομένην μαργέλι».
14. άργαστήρι τζερτζίτικο: οτουρκ. ςarsi (: αγορά), έμπορικό κατάστημα υφασμάτων. 
Σέ μεταγενέστερο έγγραφο [Σωκράτης Κουγέας, «Τό ’Ηπειρωτικόν Άρχείον Σταύρου 
Ίωάννου», σ. 52 (βλ. καί τήν έρμηνεία στή σημ. 1)] διαβάζουμε καί τήν έκφραση «αρ- 
γαστήρι r ξαρτζίδικον». Γιά τόν όρο βλ. Αγγελική Χατζημιχάλη, «Ραπτάδες, Χρυσορ- 
ραπτάδες καί καποτάδες», στό: ’Αφιέρωμα στή μνήμη τον Μανόλη Τριανταφυλλιό η, ’Α
θήνα, 1960, σσ. 470-471. Γιά τή συντεχνία «τών Τζαρζίδων ή των έμπόρων» (Πανα
γιώτης Άραβαντινός, Χρονογραφία τής *Ηπείρου, Β', σ. 260) βλ. Γιώργος Παπαγεωρ- 
γίου, Οι Συντεχνίες στα Γιάννενα, σ. 38.
15. σονμα: <λατιν. sumrna, το άθροισμα.
18. είδήσματα: οικιακά είδη μεγάλης άξίας (έπιπλα, ρουχισμός, κοσμήματα). Βλ. Εύ- 
άγγελος Ά θ. Μπόγκας, Τό γλωσσικά ιδιώματα τής  *Ηπείρου ( Βορείου, Κεντρικής καί 
Νοτίου). Α '. Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια, ’Ιωάννινα, Ε.Η.Μ., σ. 119,
19. μπελεζίκια: <τουρ. bilezik, ol κρίκοι, τά βραχιόλια, τά κεντητά άκρα τών υποκα
μίσων* κούπα: <λατιν. cupa, κύπελο.
20. φλορένια, τά: <βενετ. florin  (: χρυσό νόμισμα), τά χρυσαφένια* κεμέρι: <τουρκ. 
kemer, ή ζώνη, «τό πέτσινο ζουνόρι οπού έκρυβαν οι οδοιπόροι τά χρήματά τους». Βλ. 
Νικόλαος Π. Άνδριώτης, ’Ετυμολογικό Λεξικό τής Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονί
κη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / ’Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1995, σ. 158* 
26. τά τεψ ία: <τουρκ. tepsi, τά άβαθή καί στρογγυλά μεταλλικά σκεύη' πευκιά : <μεσν. 
έπενχιον, τά μικρά χαλιά, τά στρωσίδια. Πβ. Εύάγγελος Ά θ. Μπόγκας, 7α γλωσσικά  
Ιδιώματα τή ς  *Ηπείρου, σ. 302.
37. σκρίνιο: <λατ. scrin ium , είδος θήκης, όπου φυλάσσονται πολύτιμα άντικείμενα, χρήμα
τα.
37. δουκάτα: <ίταλ. ducato, χρυσό καί άργυρό βενετσιάνικο νόμισμα. Βλ. τό σχόλιο στόν 
στ. 8 παραπάνω* πβ. Παναγιώτης Μιχαηλάρης, «Ανέκδοτες ’Επιστολές (1695-1696) 
τού Μιχ. Ν. Γλυκύ», σ. 255, σημ. 1.
44: άφαις: τά  προσόψια, ol πετσέτες.
45: σοντίσματα: τά  έσω ένδύματα (καλύμματα) τών μαξιλαριών, ol μαξιλαροθήκες. Βλ. 
Εύάγγελος Ά θ. Μπόγκας, Τά γλωσσικά Ιδιώματα τής * Ηπείρου, σσ. 357 (σούντ’σμα) 
και 378 (σώνά’σμα).
46. ντονλαμάδες: <τουρκ. dolama, μακρύ ένδυμα μέ ζώνη* γελέκια: <ίσπαν. jileco ' τουρκ. 
yelek, είδος άνδρικοΰ καί γυναικείου ένδύματος.
51. εις τήν Εύτέχω: στήν ’Οκτώηχο τό ’Ο κ(χ)τω ήχι. Εκκλησιαστικό βιβλίο πού έ- 
μπεριέχει ύμνους καί κανόνες. Βλ. Άθηναγόρας, ο.π., σ. C0. Γιά τή θέση τ η ς ’Οκτω
ήχου στά διδασκαλία τών κοινών γραμμάτων βλ. ένδεικτ., Alexandrus Helladius, S ta tu s  
Praesens Ecclesiae Graecae. In  quo etiam  causae exponuntur cur Graeci M oderni 
Novi Testam enti editiones in Graeco - Barbara Lingua Facias acceptare recusent...,
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[Altdorf], 1714, σ. 27: «InScholis Trivialibus infantes Graecorum, quae Colibogram- 
m ata ironice a Graecis vocantur: p rim um  penacidia docentur, octoBchum, deinde 
D am ascenicant, tertio to turn D avidis Psalterium...».

-3-

IEEE, άρ. 7857 
Διαστάσεις: 31x21
Αύτόγραφη 26 ’Ιουνίου 1694

t  Τιμιωτάτη και πολλά ήγαπημένη μου κυρία αδελφή Χάϊδω Γλύκαι
να την αυθεντί\2αν σου ακριβώς προσκυνώ. Έλάβομεν ταις δύο γραφαϊς 
σου και έχάοημεν την ύγίαν σας, |3 έλάβομεν και το κουτί άπό τον Άρτινόν, 
και σέ ευχαρίστησα πολλά είς την ροδοζάχαρην |4 δτι μου 'έκανε χρείαν. 9Ε- 
κατάλαβα και τά δσα σέ επότισεν ό κυρ Μιχέλης, και |5 δοξασμένος άς εί
ναι ό Θεός όπου έλευθερώθης, καί έπεσεν ή κατάκρισις καί ή άτι\6μία είς 
αυτόν, επειδή έπεχειρίσθη άπρεπα πράγματα καί ίμφάμε. Πλήν είς μίαν 
σου |7 γραφήν ϊδα όπου τον καταριεσε, καί τούτο δεν πρέπει τής αυθεντίας 
σου δτι βάνεις |8 βάρος εις τήν ψυχήν σου. Ευλογείτε τούς καταρωμένους 
υμάς λέγει ό Χριστός μας, ευλογείτε, |9 καί μή καταράσθε. Είδα όπου έβή- 
κες καί άπό το σπίτι του, καί υπήγες είς τά έξα\10δέλφιά μας τά Κοθωνόπου- 
λα, καί καλά έκαμες, κάθον αυτού έως οπού νά εϋρης |u σπίτι τής άρεσιάς 
σου είς τιμιμένην κοντράδα, καί πλέον μετ' αυτόν μή έχης άν\12τάμωσιν, 
ούτε amf αναστροφές. Διά δε τά φουρνιμέντα, καί μπιανκαρία, καί Ι^μα- 
σαρία όπου σοϋ άφησεν ό μακαρίτης νά τά γοδέρης ζώντα σου, μου φαίνε
ται ευ| 1Αλογον αν σταθήτε ντακόρδο ειρηνικά νά τά μοιράσετε, καί ούτε νά 
έχη πλέον |15 αυτός νά άναζητα τίποτε άπό τήν αυθεντίαν σου, ούτε ή αυ
θεντία σου άπ αυτόν.

|16 Το προικίον σου ορίζεις νά σοϋ το γράψω καί νά βάλω καί μάρτυ
ρες. Καί εδώ καί τριάντα |17 χρόνους τις είναι όπου θυμάται; &ν όρίζης 
γυναίκας είναι ή μητέρα μας καί ή |18 Χάϊδω τής Άρτινής οπού τά θυ
μούνται. Είναι καί ό κυρ Λεοντάρης, δμως αυτός |19 ντηρεύεται νά μαρ- 
τυρήση άπό τόν κυρ Μιχέλην, καί δεν ήξεύρω τι νά σοϋ κάμω. |20 *Ομως 
λογιάζω νά μή σταθή ενάντιος καί είς αυτό. Διά τά μετριτά λογιάζεις νά |21 
ήτον όγδοήντα χιλιάδες, πλήν ώς λέγει ή μητέρα μας δεν ήταν όγδοήντα, 
ύλλά εύδο\22μήντα. Εις τό ζευγάρι θέλω γένη νοικοκύρης έως οπού νά στή
λης καί τήν |23 πρεκούρα, καθώς ορίζεις. ’Έμαθα πώς γυρεύει ό κυρ Μιχέ
λης νά τού όμπλιγαρι^στής με χαρτί διά τά στολίδια σου καί άλλα. Καί ό 
μακαρίτης δέ σε όμπλιγάρισε, καί |25 αυτός διατί θέλει νά σε όμπλιγάρη
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μέ γράμμα;* πρόσεχε καλά τήν δουλείαν σου |26 καί μη σε γελάση καί τον 
κάμης. "Οτι τά πράγματα αυτά είναι ένδεχόμενον άλλα |27 νά χαλάσουν, 
άλλα νά χαθοϋν, και άλλα νά κλεφθούν, ύστερα αυτός μάς τά  I28 γιρεύει 
σωστά. Διά τούτο βλέπε καλά την δουλείαν σου, και δτι σου είπονν τά έξα- 

μας, έκεϊνο κάμε, τά όποια ακριβώς τά προσκυνώ, όμον και κυ
ρίαν 'Ε?.λένην.

js0 7ο προικοσύμφωνόν σου ορίζεις πώς δ& τό ηνρες, και θαυμάζω πώς 
δέν εύρέθη. *0 μα\Ζ1καρίτης δεν έχανε ποτέ χαρτί, καί πώς αυτό έχάθη; μή
πως δ κύρ Μιχέλης τό ηϋρε I82 καί δέ θέλει νά τό φανερώση; βάλτου σφίξη 
νά τό πρεζεντάρη. 6 * * 9 * * * 13 Από τά άμπιτά σου σ[τεΐ]\**λαι άν ορίζεις από έκεϊνα 
όπου δέ σου κάνουν χρεία νά κάμουμε του ανεψιού ντονλα[μά]  I34 καί γελέ
κι, καί διά τό μαναστήρι μας κανένα φαιλόνι ή στιχάρι. 9 Εχθές ήλθεν καί 
[ό άνε]\2δψιός μας ό Ζώτος από την Ούγκρίαν ύγιής, καί όταν όρίσης νά έλ- 
Οης εδώ [....]  I36 καί τήν μητέρα μας, αυτός έρχεται και σέ φέρνει, ή άν 
όρίσης έρχομαι καί εγώ.

|37 Περιπατούν τρεις χρόνοι όπου άσπρα τοϋ σχολείου μας δέν ήρθαν 
άπ9 αύτοϋ, καί διά τούτο βούλομ[αι] I38 νά το άφήσω. Παρακαλώ τά έ- 
ξαδέλφια μας νά συνδράμουν νά κρίνουν τοϋ Γαστάλδου, μή^πω ς καί μάς 
πέψΟυν καμπόσα. "Οτι δέν ?)μπορώ νά δουλεύω, καί νά δανείζωμαι νά τρώ
γω. |40 'Η  κυρία μητέρα μας σάς χαιρετά, καί άν δέν σου γράφη, μου είπε, 
μη τήν ξεσυνερίζεσαι |41 ότι δέν ή μπορεί, άμή ή αυθεντία σου γράφε μας 
συγχνά διά νά μαθαίνουμε τά πάν|42τα. Ό  Γεώργιος ανεψιός μας σάς προ
σκυνά, καί έμαθε καμπόσον τήν γλώσσαν, καί I43 διαβάζει εις τήν Εύτέχον. 
Ταϋτα κατά τό παρόν, ό δέ Κύριος νά σέ έλευθερώση από I44 παντός κακού.

|45 1694 Ιουνίου 26. Εις 9Ιωάννινα.

I46 9Αδελφός σου ήγαπητός 
|47 Γεώργιος ιερευς ό σουγδονρής.

6, Ιμφάμε: <1ταλ. infam e, αισχρός, άτιμωτικός.
8. ευλογείτε τους καταρωμένουζ υμάς: Βλ. Καινή Διαθήκη, Κατά Ματθαίον, 5, 44: <Δ Εγώ
δέ λέγω ύμίν, άγαπατε τούς έχθρούζ υμών, ευλογείτε τους καταρωμένουζ ύμαζ...»' πβ. Κ α
τά Λουκάν, 6, 28.
11. χοντράδα'. <ίταλ. contrada, συνοικία, δρόμος.
12. φονρνιμέντα: <ίταλ. forn im ento , προμήθεια, έξοπλισμός, οίκιακά σκεύη* μπιανκαρία\
<ίταλ. biancheria, τά άσπρόρουχα.
13. μασαρία: <ίταλ. masserizia, ή επίπλωση του σπιτιού. Βλ. και τή Διαθήκη του Νι
κόλαου Γλυκύ (Κ. Δ. Μέρτζιος, « Ή  οίκογένεια των Γλυκέων ή Γλυκήδων», σ. 23)* 
γοδέρηζ: <1ταλ. godere, άπολαμβάνω, νέμομαι, καρπουμαι.



20d Κώστας έ). Πέτσιος

1 ό. ντακόρόο: <1ταλ. ά* accordo, μέ συμφωνία.
19: ντηρεύεται: <μαν. έν -f τηρέομαι, διστάζω φοβούμαι, δειλιάζω. Βλ. Γεώργιος Ν. Χα- 
τζηδάκης, Μεσαιοηηκά καί Νέα 'Ελληνικά. Τόμος Α', ’Αθήνα, 1991 (1915), σ. 138* 
Νικόλαος ίί. Άνδριοότης, * Ετυμολογικό Λεξικό , σ. 233.
23. πρεκούρα: <ίταλ. procura, πληρεξούσιο, πληρεξουσιότητα.
23-20: όμπλιγαριστής: 4ταλ. obbligore, υποχρεώνω, έξαναγκάζω,
25. δουλεία: έργασία.
28-30: τά έξαδέλφια μαζ / . . . /  κυρίαν 'Ελλένην. Βλ. παραπάνο) σημ. 113-116.
32. σφίξη: πίεση’ πρεζεντάρη: <1ταλ. prcfwri tare, παρουσιάζω, έμφανίζω* άμπιτα : <ίταλ. 
abita, φορέματα, ένδύματα.
3ό. όιά τό μαναστήρι μα ζ: Μάλλον άναφέρεται στή μονή του Αγίου Νικολάου του Γκιόν- 
μα στό Νησί των Ίωαννίνων. Βλ. τίς ΔιαΟήκεζ του Μάνου Γκιόνμα (Κ. Δ, Μέρτζιος, 
«Τό έν Βενετία 'Ηπειρωτικόν * Αργείον», σσ. 95, 103) καί τής Χάΐδως Γλυκό (Κ. Δ. 
Μέρτζιος, «’Ανέκδοτα ΊΙπειροίΤΐκά Μνημεία. Γ'. Ή  Διαθήκη τής Χάΐδως Γλυκή», σ. 
107)* ψαιλόνι: Ιερατικό άμφιο* στιχάρι: τό μ.ακρό έσωτερικό ένδυμα των κληρικών.
35. [ό άνεβριόζ μαζ ό Ζώτοζ: *0 γιός τής άδελφής του Σουγδουρή Βασιλικής καί τού 
Δελήντορη. Βλ. παραπάνω σ. 262, σημ.. 10ό. ’Από τίς Ε πιστολές  (άρ. ό, στ. 21-22* 
άρ. 6, στ. 21) πληροφορούμαστε ότι άσ/ολοΰνταν μέ τό έμπόριο στίς Παραδουνάβιες 'Η 
γεμονίες. Βλ. καί τό σχόλιο στήν ’Επιστολή 7, στ. 5.
37-38: περιπατούν τρείζ χρόνοι / . . . /  1'ά τό άφήσω: Βλ. καί τό σχόλιο στήν ’Επιστολή 
1, στ. 07-όΗ. ΟΙ μισθοί τού Σουγδουρή είσπράχθησαν άπό τήν άδελφή του Χάϊδω καί ή 
σχετική άπόδειξη, καΟιυς καί τό πανομοιότυπό της δημοσιεύθηκαν άπό τόν Κ. Δ. Μέρ- 
τζιο, «Τό έν Βενετία Ηπειρωτικόν Άρχειον», σ. 108: «Έλαβα έγό) Χάΐ0ο> Γλύκαινα 
άπό τόν άνιυΟεν όονκάτα κορέντε (<ίταλ. correnti: άξίας των 6, ό) τετρακόσια πενήντα 
εφτά καί μισό, τά όποια είναι άπό τά όσα είχε νά λάβη ό όόελφόζ μου ό διδάσκαλος 
για  τό σχολείο τον / 'γιόμα όπου Αφήνει όιά νά σπουδάζει τά παιδιά καί είναι πλερο)μέ- 
νοζ μέ τά άνωθεν ίωζ 1096 καΟόκ ή φέδε (<ίταλ. fede: πιστοποιητικό) καί πρεκούρα 
διαλαμβάνει δ. 057.12». (Μετέγραψα τό κείμενο στήν Ιστορική όρθογραφία).
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ΙΕΕΕ, άρ. 7858
Διαστάσεις: 31,2x21
Λύτόγραφη [1695/1696]

I  Τιμιωτάτη κυρία αδελφή Χάϊδω Γλύκαινα τήν αυθεντίαν σου ακρι
βώς |2 άσπαζόμεθα. Τήν προχθές έδέχθημεν τό τίμιόν σου γράμμα, καί έχά- 
ρη\2μεν πολλά τήν αήν ύγίαν. ’Έλαβα καί τήν πρεκούραν, δμως μέ τό νά 
εύρα |4 τήν παρούσαν όκαζιόν όπου έκίνησε σάν έξαφνα, δέν ήμπορώ νά σου 
γράψω |δ δι αυτό λόγον βέβαιον, πλήν ώς γροικώ ή Μιχέλιοβα δέν μ άφί- 
νει νά τό λά\**βω εις χείρας μου, μόνον αυτού νά πάρης ένα γράμμα άπό τόν 
Μιχέλην, |7 νά μάς τό στείλης, καί τότε τό άφίνει μέ τό στανιόν της. Τά δέ
κα τζεκίνια, όπ\8ον ορίζεις ακόμα είναι είς τούς Κορφούς, καί έως τήν ΰιραν
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δέν τά έλάβαμεν, ο\9μως είς δύο τρεις ήμέραις λογιάζω θέλομεν τά λάβη, 
και εύχαοιστονμεν πολλά |10 την αυθεντίαν σου, επειδή ήλθαν είς καιρόν 
χρείας. *7<5α ότι ό Μιχέλης ακόμη I11 σε πειράζει, καί ας το εύρη από τον 
Θεόν, ή αύθεΐ'τία σου μή βά?.ης είς τον I12 νουν σου τίποτε τά τραβάϊ του, ό τι 
αυτός έτζη είναι αυθάδης και λαίμαργος, καί |13 πάσχει με κάθε τρόπον νά 
σου φάγη καί εκείνο ποΰ σου άφησεν 6 μακαρίτης, |14 καί τό ίδιον έδικόν 

t σου έτι. Διά τό προικίον σου έγραφε τοϋ κύρ Λεοντά\15ρη πώς δεν σου τό 
άρνεϊται, καί πάλιν είδες τί σου άφίνει, καί τί άρνεϊται, καί |16 γράψαι μας. 
Μά εγώ βλέπω πώς κατά την διαθήκην πρέπει νά τά πάρης |17 όλα είς τά 
χέρια σου, διατί λοιπόν τόσον καιρόν τά άφησες καί τά έχει αυτός, |18 καί 
συ ζητάς άπ αυτόν; λάβε τα είς χειρας σου, καί αυτός άς γνοενη άπ εσέ
να. Καί |19 τα έξοδα όπου γίνονται είς ταϊς κρίσες σας, ίδές πούλησε τίπο
τε πράγμα από τοϋ |20 μακαρίτου, διά νά μην ό?αγοστεύσουν τά τριακόσια 
σου καί δεν σου φθάνουν.

|21 *0 Ζώτος ανεψιός μας έπήγεν είς την Βλαχίαν διά πραγματείαν, 
καί έχθές ήλ^θεν άνθρωπος άπέκει, καί μάς είπε πώς είναι γερός. 'Ο Γεώρ
γιος σάς προσκυνά, I23 καί έμπήκεν είς τον προ αιώνων. 'Η  κυρία μητέρα 
μας σε χαιρετά, καί μόνον \u  σέ έπάντεχε, καί τώρα ϊδε όποϋ έπιασες σπί
τι νά καθίσης χώρια σου, καί τής έ\25κακοφάνη. Αϋριον πλερώνεται ή προί
κα τής θυγατρός τοϋ Μπούφεση, καί I26 την Κυριακήν θεοϋ θέλοντος χαί- 
ρομέστε τούς γόμους. Καί συγχαίρομαι με τον κύρ |27 Διαμάντην αύτοϋ, 
μά δεν ήξεύρω άν σέ βοηθά τίποτε είς τά τοαβάϊα σου, ή μό\*6νον κιτάζει 
άπ αγνάντια. Μέ άλλην μου σοϋ έγραψα πώς έκαμα έπίτροπον τον |29 
Signiore Δομένικον έξάδελφόν μας νά τά λάβη νά μοϋ τά στείλη καί ίδές άν 
δέν τάλαβε |30 ώς τήν ώραν, παρακίνησε τον τον παρακαλώ νά τά λάβη νά 
μοϋ τά στ ε ίλη, ότι έχω χρείαν. 'Ως πότε είστε μαχεμένοι |31 καί μέ τον 
[κύρ] Μιχέλη’ άν είναι μόδος κάμετε νά είρηνεύσετε, καί κάλλια χάσαι [καί 
τί]ποτε από τό δικό σου, παρά νά I82 εύρίσκε[σθε είς μ]άχην καί κρίσες. 
Είστε σέ κρίσες, μά δέ μου γράφεις τί ζητά. Αυτός ώς λ[αίμαργος(;) τά]-
γει όλα είς χειρας του. Αυτός σέ τραβά, J33 ή σύ τ[ .....]ν νά σοϋ τά δώση;
γράφε μου καθαρά νά καταλαμβάνω. 'Ο  δέ Κύριος βοηθός σου.

I34 *76α ποϋ δέν έπήρες τά 300 σου I85 δουκάτα, καί έθαύμασα, διατί 
I36 τά άφίνεις τόσον καιρόν; ιδού |37 όποϋ έφθασεν ό χρόνος.

I38/".....] 26
|26 [Είς *Ιωάννιν]α

|40 άδελφός σου ήγαπητός
I41 Γεώργιος ίερεύς ό σουγδουρής.
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’Έ χει άποσχισΟεΐ ή χρονολογία τής Ε π ι σ τ ο λ ή ς ,  άπύ τήν πληροφορία όμως του Σουγ- 
δουρή (στ. 3) ηγετικοί μέ τήν παραλαβή τοϋ πληρεξούσιου πού έπιζητουσε για τό «£ε?>- 
γ ά ρ ι  τ ή ς  Β ε λ τ ζ ίσ τ α ς »  προκύπτει ένας terminus post (juern, δηλαδή ή 7η 'Οκτωβρίου 
1694 πού υπογράφτηκε τύ έγγραφο. Ί ί  συγκεκριμένη Ε π ι σ τ ο λ ή  φαίνεται ότι άπεστάλη 
στις άρχές τού 1695, άφού γιά τύ έτος αύτύ έκλέχΟηκε πρόεδρος (Grande Guardian) 
τής ‘Ελληνικής ’Αδελφότητας ύ Διαμάντης Μπούφεσης (πβ. στ. 25 καί 27). Γιά τή θη
τεία τού τελευταίου βλ. 'Ιωάννης Βελούδης, * Ε λ λ ή ν ω ν  'Ο ρ θ ο δ ό ξω ν  ' Α π ο ικ ία  b  Β ε ν ε τ ίρ ,  
n . 18Η. Πρόκειται γιά τύν έμπορο Δια μάντη Μπούφεση, ύ όποιος είναι έγγεγραμμένος 
στύ Μητρώο τής ‘Ελληνικής Αδελφότητας άπύ τύ 1580 ώς τύ 1701. Βλ. έπίσης, Κ. 
Δ. Μέρτζιος, «Τύ έν Βενετία 'Ηπειρωτικόν Άρχεΐον», σ. 100* πβ. σσ. 101, 128, 304- 
305. Άπεβίωσε στις 5 Λύγούστου 1722 σέ ήλικία 56 έτών (Κ. Δ. Μέρτζιος, δ .π . ,  σ. 
228).
3. Ρ λαβα  κα ) τ ή ν  π ρ εκ ο ύ ρ α ν :  Βλ. καί τύ σχόλιο στήν 'Ε π ισ τ ο λ ή  1, στ. 22-23 παραπάνο*. 
Τύ πλήρες έγγραφο δημοσιεύΟηκε άπύ τύν Κ. Δ. Μέρτζιο, «Τϊ οίκογένεια των Γλυκέων 
ή Γλυκήδων», σ. 30, καί υπογράφεται άπύ τύν Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Μελέτιο Τυ- 
πάλδο (1685-1713), τούς Ιερείς Βαρθολομαίο Συρόπουλο, Γεο5ργιο τύν Κύπριο, 'Αντώ
νιο Μπουμπούλη, Μάρκο Μαρά, Γεώργιο ΜαΙωτα, τύν ιερομόναχο ’Άνθιμο Πρασανίκο 
καί τύν άρχιερατικύ νοτάριο Αλέξανδρο Καγγελάριο, τύν Ιατροφιλόσοφο:
« Μ ε λ έ τ ιο c ελάιο Θ εο ύ  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς  Φ ιλ α δ έ λ φ ε ια ζ .
' Ε ν ε φ α ν ίσ θ η  ή μ ίν  κ α ) τ ο ϊ ς  κ α 0* η μ ά ς  ε ν λ α β ε σ τ ά τ ο ις  Γ ίρ ε σ β υ τέ ρ ο ις  ή  ε ύ γ ε ν ε σ τ ά τ η  Κ υ 
ρ ία  Χ ά ϊδ ω  χ ή ρ α  το υ  π ο τ ι\ κ υ ρ ίο υ  Ν ικ ο λ ά ο υ  Ι 'λ υ κ ά ω ς , ή τ ις  ίκ ο υ σ ίρ  β ο υ λ ή  κα ) ά π ο φ ά σ ε ι  
δ ίδ ω σ ι κα ) χ α ρ ίζ ε τ α ι  τ ώ  ά γ α π η τ ω  α υ τ ή ς  α δελφ ο ί κ ύ ρ  Γ εο ιρ γ ίω  Σ ο υ γ δ ο υ ρ ή  τό  α υ τή  π ρ ο ι-  

κ ο δ ο τη θ έ ν  ζ ε υ γ ά ρ ι  κ ε ίμ ε ν ο ν  ε ίς  χ ω ρ ίο ν  Β ε λ τ ζ ίσ τ α  τω ν  Έ ο α ν ν ίν ω ν , ό π ω ς  α ύ τό ζ  σ υν  τ ή  
μ η τ ρ )  α υ τ ο ύ  κα ) σ υ ν α δ ε λ φ ή ς , κ α τ α π ο λ α ν η  π ά ν τ ο τ ε  τω ν  κ α ρ π ώ ν  το ύ  ή η θά ντο ς ζ εν γα ρ ίο ν ,  
χ ω ρ ίς  τ ίν ο ς  ε μ π ο δ ισ μ ο ύ  ή α ν τ ιλ ο γ ία ς  ώ ν hi ε ίς  ιπ ίδ ε ιξ ιν  κα ) α σ φ ά λ ε ια ν  γά γο ν ε  το  π α ρό ν  
κ υ ρ ω θ έ ν  τ ή  ε μ ιε τε ρ α  υ π ο γ ρ α φ ή  κ α ) σ φ ρ α γ ίδ ι ,  ύ π ο γ ρ α φ ά ν το ς  κα ) τ ο ύ  μεΟ* ιμ ιώ ν  σ υ ν ε -  

δ ρ ιά ζ ο ν τ ο ς  α γ ίο υ  Π ρ ε σ β υ τ ε ρ ίο υ .  ' Ε ν ε τ ίη σ ιν  φ χ ^ δ '  ' Ο κ τω β ρ ίο υ  ζ ' . . ,» .  Τή βούλησή της ή 
Χάϊδω τήν έπαναδιατυπώνει καί στή Δ ια θ ή κ η  της: «άφ ίνα ) το ϋ  ή γ α π η μ έ ν ο υ  μ ο υ  α δ ελ 

φ ο ύ  Γ ε ω ρ γ ίο υ  Σ ο υ γ δ ο υ ρ ή  τό  υ π ο σ τ α τ ικ ό ν  μ ο υ  τ ή ς  Β ε λ τ ζ ίσ τ α ς  νά ε ίν α ι ν ο ικ ο κ ύρ η ς  νά τό  

κ ά μ γ ι ώ ς  θ ά λει κα ) β ο ύ λ ε τ α ι  ά τ ι  ε ίν α ι  π α τ ρ ικ ό ν  μ α ς  π ρ ά γ μ α  κ α ί μ ο υ  τό Ρδω καν ο ΐ γ ο 
ν ε ί ς  μ ο υ  δ ιά  π ρ ο ικ ίο ν » . Βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Ανέκδοτα Ηπειρωτικά Μνημεία. Γ \ 
ΊΤ Διαθήκη τής Χάΐδως Γλυκή», σ. 108.
4. ό κ α ζ ιό ν :  <1ταλ. o c c a e io n e ,  ευκαιρία, άφορμή.
5. γροικώ: έννοώ, άντιλαμβάνομαι* ή  Μ ιχ ά λ ο φ α :  ή σύζυγος του Μιχαήλ Γλυκύ 'Αγγε
λική Μαρούτση, ή άδελφή των εύποιητών Λάμπρου καί Σίμωνα Μαρούτση. Βλ. Κ. Δ. 
Μέρτζιος, ( ί .π ., σσ. 2-3* τού ίδίου, «Τύ έν Βενετίφ Ηπειρωτικόν Άρχεΐον», σσ. 160, 
172-307 κ.έ., 317 κ.έ., 319 κ.έ.
7. μ έ  τ ό  σ ταν ιό ·, μέ μεγάλη δυσκολία, μέ έξαναγκασμό.
8. τ ζ ε κ ί ν ι α : ςβενετ. z e c h in ,  χρυσό νόμισμα τής Βενετίας. Βλ. καί τύ σχόλιο στήν Ε 

π ισ τ ο λ ή  2, στ. 8 παραπάνω.
12. τ ά  τ ρ α β ά ϊ  το υ :  <γαλ. t r a v a i l ·  <ίταλ. t r a v a g l io ,  ή έργασία* <βενετ. t r a v a g io , ή τα
λαιπωρία, τύ βάσανο, ύ μόχθος.
10. κ ρ ίσ ε ς :  οΐ δικαστικές διαμάχες.
20: δ ιά  νά μ ή ν  ό λ ιγ ο σ τ ε ύ σ ο υ ν  τ ά  τρ ια κ ό σ ια  σου: Στή Δ ια θ ή κ η  του (έδάφ. κα') ό Νικό
λαος Γλυκύς προέβλεψε γιά τή Χάϊδω «νά  Ρχει τό ν  κ ά θ ε  χρ ό νο  δ ο υ κ ά τα  τρ ια κ ό σ ια » . Βλ. 
Κ. Δ. Μέρτζιος, «*IJ οίκογένεια τών Γλυκέων ή Γλυκήδων», σ. 23. Βλ. καί τή θέση τού 
Μιχαήλ Γλυκύ ( Ε π ι σ τ ο λ ή  άρ. 7881 τής IEEE): « ό μ ω ς  εγώ ε χ ω  δ ν ό  χρ ό νο υ ς  π ρ ω τ ύ 

τ ε ρ α  γραφή το υ  (sc. τού Νικόλαου Γλυκύ) π ρ ίν  ά π ο θ ά νε ι καί μ ο υ  ά γρ α φ ε  π ώ ς  Ρ τζι έ σ υ μ -
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φώνησε με τήν  άφεντία σου, o n  rd παίρνεις τά τρακόσια δουκάτα τδν κάθε χρόνον, μέ 
τό νό άφήσεις το ζευγάρι τής ΒελητζΙσταζ...».
25. τον Μπούφεση: Βλ. τ6 σχόλιο παραπάνω.
31. μόδοζ: <βενετ. m odo, τρόπος.
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IEEE, άρ. 7867 
Διαστάσεις: 31,2x21 
Αύτόγραφη 1 Μαρτίου 1696

t  Τιμιωτάτη κυρία άδελφή Χάΐδω Γλύκαινα την αυθεντίαν σου προ
σκυνώ. Προχθές |2 μέ τδν κυρ Τριαντάφυλλον Ζύμούλαν σου έγραψα άρκετώς 
τά δσα έκαναν χρεία, σοϋ |3 έστειλα έτι και το άσκόπουλον μέ ταΐς έλιαΐς, 
μέ τό παρόν είμαι μόνον νά σοϋ δώσω |4 εϊδησιν, πώς ό Μιχέλης σήμερον 
τής 9Ορθοδοξίας πρώτη Κυριακή τής αγίας Τεσσαρα\6κοστής έβαλε τον αρ
χιερέα μας και έκαμεν άφορισμόν, δτι εί μέν τοϋ έπήρες τίποτε πα\βράνου, 
έξω από εκείνο όπου σοϋ άφησεν ό άνδρας σου, σε έβαλεν εις έπιτίμιον. 
Και έτι |7 δποιος σέ έπαρακίνησε και σέ έσυμβούλευσεν ή μέ λόγον ή μέ 
γράμμα, νά τοϋ πάρης |8 τίποτε, νά είναι εις τό έπιτίμιον. Τοϋτα έκατασκεύ- 
ασεν ό υιός τής 9Απωλωνίας λογιάζοντας πώς εμείς σέ έσυμβουλεύσαμεν 
νά πάρης τό βίος του. Τόσην προκοπήν |10 νά Ιδη και αυτός και τά παιδιά 
του, δσην παρακίνησιν σοϋ έκάμαμεν εμείς.

|11 Μέ τον Μούργκαν μοϋ έγραφες πώς ό άνωθεν σοϋ έπήρε τό φόρε
μά σου, τήν λάστραν I12 τήν καλήν, και μοϋ έπεψες καί τρία κομάτια απ' 
αύτην, προστάζουσά με νά θεωρώ έπι\13μελώς μήπως τό ϊδω νά τό κάμη τί
ποτε νά τό πιάσω. Λοιπόν ήξευρε πώς έκα\1Ατακίταζα έπιμελώς, και τέλος 
πάντων ϊδα δτι τό έκαμε πύλην εις τά βημόθυρα I15 τής μητροπόλεώς μας. 
Τό όποιον δέν τό έφανέρωσα τίνος, ούτε τής μητρός μας, ό Θεός τό γινώ- 
σκει, |1β διά νά μή τοϋ γένη τέτοια πομπή καί άτιμία. "Ομως έπειδή αυτός έθέ- 
λησε νά |17 μάς κάμη εντροπήν μέ τον άφορεσμόν, Ιδού όποϋ καί έγώ τό έφα
νέρωσα καί εδώ, |18 καί τό γράφω καί τής αυθεντίας σου, διά νά τον γνωρί
σετε καλλίτερα ποταπός είναι, |19 καί νά τήν ζητήσης τήν λάστραν σου νά 
τήν λάβης.

|20Ζε έκαμα έπιτρόπισσαν εις τό νά λάβης από τήν μπάνκαν αύ-· 
τοϋ τζεκίνια εκατόν, |21 καί πάσχησε νά τά λάβης από τον κύρ Διαμάντη 
έως όποϋ είναι Γουαρδιάνος, έτζη τον |22 παρακαλώ, καί έγώ πάλιν είμαι 
εις τους ορισμούς του εις δτι δυνατόν μέ προστάξη. Λάβε I23 άκόμη καί τό
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ρέστο από τό πρώτον γράμμα τα 66’ τζεκίνια από τον αυτόν και στεϊ- 
λαι τα . I24 Την έπιτροπίαν όπου σου άφησεν ο μακαρίτης γαμβρός μου Ιδες 
φύλαγε την καλά μή |25 την χάσης, οτι είναι αμαρτία να μη γένωνται τα οσα 
διατάσσει. Μου γράφεις |26 νά βλέπω καλά &ν γίνωνται όλα όσα διατάσσει, 
και εγώ δεν βλέπω τίποτε, μόνον ή |27 αυθεντία σου έπιμελήσου ωσάν νοι
κοκυρά. Ταϋτα κατά τό παρόν, ό δέ Κύριος εϊη βοηθός σου.

|28 1696 Μαρτίου αη- Εις 9Ιωάννινα.

|29 9Αδελφός σου ήγαπητός 
|30 Γεώργιος Ιερεύς ό σουγδουρής.

2. τον κυρ Τριαντάφυλλο» Ζύμονλαν: Ό  συγκεκριμένος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 
της Ελληνικής Αδελφότητας της Βενετίας κατά τα έτη 1703-1708 (Κ. Δ. Μέρτζιος, 
«Τό έν Βενετία Ηπειρωτικόν Άρχείον», σ. 248) καί άναφέρεται σέ διάφορα έγγραφα 
(6.7τ., σσ. 128, 306, 319). Βλ. καί 9Επιστολή 7, στ. 23.
3. άσκόπονλον: μικρό δερμάτινο δοχείο γιά τή μεταφορά ύγρών.
4-5. ό Μιχέλης [...]  έκαμε αφορίαμόν: Στό θέμα άναφέρεται καί ό Μιχαήλ Γλυκύς στήν 
ανέκδοτη ’Επιστολή του προς τη Χάϊδω (6 'Απριλίου 1700: IEEE, άρ. 7881): «Τιμ ιό
τατη, εύγενέστατη και πολλά ήγαπημένη μου κυρία Χάΐδω Γλύκαινα την αψέντια σου 
πολλά και άκριβώς προσκυνώ. Με τό έλθη τον κνρ Ay)μου Βασιλόπουλου γραφή σου έλαβα 
δίχως καιρόν μέ την οποίαν μου άποκρίνεσαι ε\ς τά οσα σοϋ έγραφα. Πλήν εις πολλά αύ- 
Οαόιάζεις και δεν άποκρίνεσαι ώς άρχοντοπούλα. ’Εγώ σοϋ έγραφα τό παράπονό μου μέ λό
για  τιμημένα και όχι άχρηστα, σοϋ έστειλα και τό άφορεστικόν γράμμα εΐζ χείραζ τοϋ κνρ 
Ίωάννον Ίερομνήμονος νά σου τό διαβάσει. 'Οπου ον έχεις τίποτες παρμένα από την περι
ουσία τοϋ πατρός μου νά τά επιστρέφεις διά νά μή κολασθώ...». Φαίνεται όμως ότι καί ή 
Χάίδω εκδήλωσε τήν πρόθεση νά ζητήσει νά άφορεσθεΐ ό Μιχαήλ, όπως προκύπτει άπό 
τήν ίδια *Επιστολή : «... ορίζεις πώς θέλεις νά φέρεις καί ή άφεντία σου γράμμα συνοδικόν 
νά μέ άφορέσεις είς τά όσα σε εζημίωσα...».

Τήν περίοδο εκείνη στά Γιάννινα άρχιεράτευε ό Κλήμης ό Χίος (1680-1714), ό όποιος 
άπό τό 1695 βρισκόταν, όπως είναι γνωστό, σέ πνευματική άντιμαχία μέ τον Γεώργιο 
Σουγδουρή. Σέ 'Επιστολή του (17 Ιουλίου 1693) ό Μιχαήλ Γλυκύς πληροφορεί τόν 
πατέρα του δτι «άπό τόι» άρχιερέα μας και κάμποσα κακά αγγεία πού τόν άκολουθοϋν εύ- 
ρισκόμεθα είς μεγαλόταταις διχόνοιες καί σκάνδαλα ύπερβολικά και ό θεός νά κάμει γλή- 
γορα ξεδίκηση είς τούς κακούς ανθρώπους...». Βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό έν Βενετία 'Η 
πειρωτικόν Άρχείον», σ. 305.
6. έπιτίμιον: ή έκκλησιαστική ποινή. Γενικά γιά τό θέμα βλ. Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, 
'Ο  9Αφορισμός. Ή  προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότητες τής Τουρκοκρατίας, 'Α
θήνα, Ε.Ι.Ε/Κ.Ν.Ε., 1997, σσ. 57 κ.έ.
11. Μέ τόν Μούργκαν: Τόν Πάνον Μούργγαν (sic) αναφέρει 6 Σουγδουρής καί στήν ’Ε
πιστολή 6, στ. 6 και 17.
11-12. τ/)ν λάστραν τήν καλήν: <ίταλ. lasrra, λεία έπιφάνεια, ύαλοπίνακας, ποιότητα 
υφάσματος. Πβ. τήν προαναφερθείσα ’Επιστολή του Μιχαήλ Τλυτώ: «έλειφαν έκεϊνα [...] 
από λάστρα παλαιό γαλάζια άπό τό φουστάνι σου...».
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16. πομπή  καί '-ατιμία [ . . . /  μέ  ror αφορεσμόν: Ό  Παναγιώτης Άραβαντινός, Χρονογραφία 
τής Ή πειρον, Β', σ. 258, σημειώνει «δτι ή ποινή τον αφορίαμον μεταξύ των χριστιανών 
τής Ή πειρον ύπήρχεν άλλοτε, και εξελαμβάνετο τό μέ^ηστον δυστύχημα τής οικογένειας' 
καθότι εκτός τής ηθικής σνναισθήσειος και τον φόβον, δν ό άφορισμός ενεπνεεν, συνωόεν- 
ετο και δι* ανστηράς άπαγορεύσεως τώκ συμπολιτών, ή σννεγχωοίων, ινα μ ή χαιρετρ, πλη- 
σιάζη ή σχετιζηταί τΐζ  εμπορικούς μετά τον αφορισΟέντος».
18. ποταπός: εύτελής, τιποτένιος.
20. μπάνκαν: <ίταλ. Banco, ή διοικητική έπιτροπή της Ελληνικής Αδελφότητας της 

* Βενετίας* τζεκινια έκατόν: Ή  σχετική απόδειξη καί τό πανομοιότυπό της δημοσιεύθη- 
καν άπό τόν Κ. Δ. Μέρτζιο, δ.π., σ. 108: «.έλαβα ακόμα εγώ ή άνωθεν από τόι* άνωθεν 
τζεκινια έκατό τά όποια είναι διά τόν αδελφό μον ιός άνωθεν διά τόσα έχει νά λάβη διά 
τή χρονιά 1696 ώς καθα>ς ή φέδε και ή πρεκούρα φανερώνει».
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ΙΕΕΕ, άρ. 7870 
Διαστάσεις: 33,3x22
Αύτόγραφη 20 Νοεμβρίου 1608

t  Τιμιωτάτη αδελφή κυρία Χάιδω Γλύκαινα προσκυνώ σε. Με τόν κυρ 
Κωνσταντίνον Μοσπινιώτην σου έστειλα τα δεκατέσσερα αυγοτάραχα, έτι 
δέ I3 σου έστειλα και άλλην γραφήν μέ τόν Νάκον όπου έρχεται εϊς τό μα- 
γα\*ζι τοϋ Καραγιάννη, και σου έγραφα τά οσα έκαναν χρεία, κατά τό |5 
παρόν δμωζ δεν έχω τίποτε άναγκαϊον νά τής σημειώσω, παρά J6 διά νά μη 
λείψω και τώρα, έπειδή έρχεται αυτόν ό κυρ Πάνος Μούργγας. Τούτο |7 μό
νον τής ξαναθυμίζω νά κρίνης τοϋ Signore Γουαρδιάνου, εάν δεν έγίνη ή 
δουλεία |8 τής πάγας μου έως την ώραν, νά δώση σολδία τοϋ Καραγιάννη νά 
τά στείλη εδώ διά |θ την πάγαν μου. Είδε και τοϋ έδωσεν Ικανά σολδία, νά 
τόν προστάξη νά τά στείλη |10 εδώ νά δοθούν εϊς τήν πάγαν τοϋ διδασκάλου. 
σΟτι έδώ λέγει ό κυρ Πάνος I11 Καραγιάννης πώς αυτά όποϋ σκουδάρει αύ- 
τοΰ ό Καραγιάννης άπό τήν μπάν\12καν, είναι μόνον διά τούς μαθητάς, καί 
δχι καί διά τόν διδάσκαλον. Τό όποιον I18 δεν λογιάζω νά είναι έτζη. Καί 
διά τοϋτο φανέρωσέ το εις τόν Signore Γουαρδιάνον καί |14 εϊς τήν μπάν
καν, καί πάσχησε νά πάρης καί κομάτι χαρτί άπό χέρι τους, δτι |15 τά σολ
δία όποϋ δίδουσι τοϋ Νικολοϋ Καραγιάννη} τά δίδουσι διά τόν διδάσκαλον 
I16 και διά τούς μαθητάς τοϋ γγιονματικοϋ φροντιστηρίου. *Ετζη προκουρά- 
ρισε.

|17 Μέ τόν κυρ Πάνον Μούργγαν λάβε μπρισίμι κομάτια τρία, δύο 
μαϋρον, καί ένα |18 κομάτι καβελίν, καί ίδές άν είναι τής άρεσιάς σου, γρά- 
ψαι μου νά σοϋ στείλω |19 καί άλλο. Καί έάν τό καβελίν δέ σ* άρέση) στεϊ- 
λαί μου μίαν κλωστήν άπ αύτοϋ, καί |20 θέλω βάλη νά τό κάμουν δμοιον. 
Τά έξαδέλφιά μας, καί τήν κυρίαν r Ελλένην |21 προσκυνώ.' Ο Ζώτος ανεψιός
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μας εύρίσκεται κατά το παρόν είς 9 Αδριανούπολιν. |22 Ταϋτα κατά τό πα
ρόν, ό δε Κύριος εϊη μετά σου.

123 1698 Νοεμβρίου 20. ΕΙς 9Ιωάννινα.

124 Δύο ντουβαέλια, και δύο όμπόλιαις κάμε νά στείλης τής μητρός 
μας. |25 Τά σαράντα δουκάτα έλεγες νά τά στέλνης τού καψογιώργη, τώρα 
επειδή άπέθανε, διατί δεν I26 τά στέλνεις τής μητρός σου κάθε χρόνον νά 
πορεύη έως οπού ζή καί νά σου δίδη την ευχήν της; |27 βλέπω τάζεις, άμή δεν 
κάνεις. Καν το ψαλτικό της στεΐλαι. Αυτή έντρέπεται νά σου γράψη. I28 Τήν 
ύπόθεσιν τής πάγας μου κυβέρνα την καλά, με |29 συμβουλή των έξαδελ- 
φίων μας.

|30 αδελφός σου ήγαπητός
|31 Γεώργιος Ιερεύς ό σουγδονρής.

1. Κωνσταντίνον Μοσπινιώτην: 'Ένας Κωνσταντίνος Μοσπινιώτης συνυπογράφει έγ
γραφο (31 Μαρτίου 1730) υπεράσπισης της οικογένειας του Πάνου Λεοντάρη Καρα- 
γιάννη. Βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, ο.π., σ. 321, σημ. 16. Μέλη της οικογένειας Μοσπινιώτη, 
έκτος άπό τον ‘Αθανάσιο καί τον ‘Αναστάσιο (βλ. σ. 253, σημ. 57 παραπάνω) άναφέρο- 
νται σποραδικά στην προαναφερθεΐσα μελέτη του Κ. Δ. Μέρτζιου: σσ. 279 (‘Ιωάννης), 
σ. 310 (Χριστόδουλος), σ. 311 (Μιχαήλ). ‘Αναστάσιος Μοσπινιώτης όνομαζόταν καί ό 
γαμβρός του Μιχαήλ Γλυκύ. Βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Ή  οικογένεια των Γλυκέων ή Γλυ" 
κήδων», σ. 3.
6. Πόνος Μ ούργγας: Μνημονεύεται καί στήν *Επιστολή 5, στ. 11.
8. τής πάγας μου: <1ταλ. paga, ή πληρωμή* σολδία: <1ταλ. soldi, τά χρήματα.
10-11. ό κυρ Πάνος Καραγιάννης: Elvat ό γιος του Μιχαήλ Καραγιάννη (Κ. Δ. Μέρ- 
τζιος, «Τό έν Βενετία Ηπειρωτικόν Άρχεΐον», σ. 150) καί πρώτος έξάδελφος του εύ- 
εργέτη Νικόλου Καραγιάννη (ό.π., σσ. 144, 148). Ό  Μιχαήλ Καραγιάννης όρίσθηκε 
άπό τόν Μάνο Γκιόνμα ώς ένας άπό τούς πληρεξούσιους της Σχολής στα Γιάννινα (δ.π., 
σ. 98) καί ό ρόλος του ήταν ιδιαίτερα σημαντικός, όπως πληροφορούμαστε καί άπό μία 
9Επιστολή  του διδάσκοντος στή Σχολή Γκιόνμα Νικόδημου Μαζαράκη (18 Νοεμβρίου 
1681) προς τόν παπά Χριστόδουλο Μυροκοβίτη; «άν τής φανησθή άρεστόν νά πέμψη τόν 
υιόν της είς τά 'Ιωάννινα πρός ήμάς, χάριν σπουδής, δεν είναι κανένα έμπόδιον ώς καθώς 
προτντερα, τούτο μοναχά πρέπει, δτι νά μεταχειρισθή τοϋ σοφωτάτον εν αρχιερεϋσι ά
γιον Λαρίσσης μέσον πρός τόν κυρ Μήχον (sc. Καραγιάννη) τόν επίτροπον τον σχο
λείου μου, εϊς τό νά τόν γράψη είς τόν λουφέν (<τουρκ. ulufe : μισθός), επειδή και είναι 
τόπος ά δ ε ι ο ς . Βλ. ’Ελευθέριος Καρακίτσιος, «Ή  έλληνική παιδεία κατά τόν 17ο αι
ώνα στή Θεσσαλία, μέσα άπό τήν άνέκδοτη άλληλογραφία του λογίου πνευματικού πα
πά - Χριστόδουλου Μυροκοβίτου», Τρικαλινά 16(1996), σ. 65. Γιά τήν οικογένεια Κα- 
ραγιάννη πού δραστηριοποιήθηκε στά Γιάννινα καί τή Βενετία βλ. Παντελής Μ. Κοντο- 
γιάννης, «Ειδήσεις περί του ήπειρωτικοΰ οίκου Καραγιάννη», στό: Τεσσαροκονταετή- 
ρις τής Καθηγεσίας Κ, Σ . Κόντου, Έ ν ‘Αθήναις, 1909, σσ. 188-198* Κ. Δ. Μέρτζιος, 
δ.π., σσ. 140, σημ. 1, 150-151, 310, σημ., 320-321, σημ. 16 καί passim* πβ. τις πα



Γεώργιος Σουγδουρής (1645/7-1725). ’Άγνωστα στοιχεία. Α \ 305

ρατηρήσεις του ’Απόστολου Καρπόζηλου, «Δύο στιχουργήματα του δεκάτου εβδόμου 
αιώνα γιά τήν πόλη των Ίωαννίνων», σσ. 89-90. Βλ. καί όρισμένα κτητορικά σημειώ
ματα σέ βιβλία μελών της οικογένειας στή μελέτη του ’Αριστείδη Στεργέλλη, «Χειρό
γραφα σημειώματα στά βιβλία της παλαιάς βιβλιοθήκης της Ελληνικής Κοινότητας τής 
Βενετίας», Θησαυρίσματα 4 (1967), σσ. 121, 124, 127 κ.έ.
11. σχουδάρει: <βενετ. scuoder’ Ιταλ. riscuotere, είσπράτω τά όφειλόμενα.
15. τον Νικολοϋ Καραγιάννη: Elvat ό εύεργέτης (t 28.1.1733 /4 ), του οποίου ή Διαθή- 

9χη  (20 Δεκεμβρίου 1732) δημοσιεύθηκε άπό τόν Κ. Δ. Μέρτζιο ο.π., σσ. 140-150. Τό 
1698 καί τό 1699 είσπράττει χρήματα γιά λογαριασμό άλλων άπό τό Κληροδότημα του 
Επιφάνιου ‘Ηγουμένου (ό.π., σ. 71). Βλ. τις έγκωμιαστικές άναφορές πού περιέχονται 

στό κείμενο Συστατικόν φροντιστηρίου κοινών μαθημάτων γεγονόζ έν τη κατά τήν Π ε 
λοπόννησον χώρρ των Τρικάλλων τής επαρχίας Κόρινθόν διά τής δόσεωζ των πεντακο- 
σίων γροσίων τον Νικο?Αον Καραγιάννη, βεβαιωθέν διά γράμματος τον μακαρίτου πα - 
τριάρχον 'Ιεροσολύμων Χρνσάνθον, στό: ’Ιωακείμ Φορόπουλος, «Πηγαί τής Ιστορίας τής 
ίδρύσεως, συντηρήσεως καί διοικήσεως των Σχολών του Γένους έν Κωνσταντινουπόλει 
καί ταΐς έπαρχίαις του Οικουμενικού Θρόνου»,* Εκκλησιαστική * Αλήθεια 21(1900),σσ. 
202-204, ίδ. σσ. 201-202. Τό «βεβαιωτήριον γράμμα» συντάχθηκε τό 1729. Βλ. έπίσης, 
Παναγιώτης Άραβαντινός, Βιογραφική Συλλογή, σσ. 78-79.
15-16. τά δίδουσι διά τον διδάσκαλον και τούς μαθητάς τον γγιοιψατικον φροντιστηρίου: 
*0 Μάνος Γκιόνμας (f Δεκέμβριος / ’Ιανουάριος 1688/9) μέ τη Δωρεά του (5 Νοεμβρίου 
1676) αφιέρωσε τά έτήσια έσοδα τών 20356.10 Δουκάτων γιά τήν ίδρυση του Scmi- 
nariO'TtSv Ίωαννίνων μέ τήν εξής υπόμνηση, ή οποία δικαιώνει τό αίτημα του Σουγδου- 
ρή: «τό ύπόλοιπον τών τόκων θά διατίθηται διά τήν πληρωμήν τον ενοικίου, τον μ ι
σθού τού διδασκάλου και δι* άλλ.α έξοδα απαραίτητα διά τό έν λόγφ  *Ιεροσπουδαστήρι- 
ον και δ,τι άπομένη νά διατίθηται διά τροφήν και ενδυμασίαν τών άπορωτέρων μαθητών 
καί μόνον εκείνων οί όποιοι είναι όντως άποροι, τονθ* βπερ δέον νά είναι έν γνώσει τής  
σννειδήσεως τών *Επιτρόπων μου...». Βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος δ.π., σ. 97. Βλ. καί τό σχό
λιο στήν ’Επιστολή  1, στ. 48. Χορηγία «διά νά τρέφηται ένα παιδί εις τό αυτό Σχολείον 
(sc. του Γκιόνμα) καί νά σπονδάζη» προέβλεπαν στις Διαθήκες τους, άνάμεσα σέ άλ
λους, ή Χάίδω Γλυκύ (Κ. Δ. Μέρτζιος, «’Ανέκδοτα ’Ηπειρωτικά Μνημεία. Γ '. Ή  Δια
θήκη τής Χάΐδως Γλυκή», σσ. 107-108) καί ό Πάνος Ίερομνήμων. Βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, 
ο.π., σ. 124.
17. μπρισίμι: <τουρκ. ibrisim , μεταξωτή κλωστή.
24. ντονβαέλια: <1ταλ. tovagliuolo, ή πετσέτα* <1ταλ. tovaglia, τό τραπεζομάντηλο* ό- 
μπόλιαις: <βενετ. imbogio, τό γυναικείο μαντήλι τής κεφαλής, τό τσεμπέρι (<τουρκ. 
member).
28. ψαλτικό, τό: ή άμοιβή τών ψαλτών.

-7-

ΙΕΕΕ, άρ. 7898 
Διαστάσεις: 30,5x21.
Αύτόγραφη Αύγουστος — 10 Σεπτεμβρίου 1703



306 Κώστας Θ. Πέτσιος

1703 Αύγούστου

|2 t  Τιμιωτάτη άδελφή κυρία Χάϊδω Γλύκαινα την αυθεντίαν σου προ
σκυνώ . Με τον κυρ Χριστόδουλον 'έλαβα το γράμμα σου και έχαρίκαμεν 
|4 5 * την ύγίαν σου, έτι έλάβαμεν και το κουτί μέ τα κουφέτα, καί το μητρι- 
δάτο9 |δ καί σε ευχάριστά καί ή νύμφη καταπολλά. ΟΙδα καί το στρούσιο 
όπου |β έχεις δσο να λαβαίνης την φάτα σου, καί εις τούτο τί νά σε συμ
βουλεύω δεν |7 ήξεύρω: πάρεξ νά ύπομένης δσον όποϋ γροικφς δτι ή υπομο
νή είναι |8 πρέπουσα9 σπ αυτού έκεϊθε, έάν δεν βαλθοϋν σε στράταν, κάμε 
δτι ό |9 Θεός σέ φωτίση, καί μην άφήσης νά σέ καταπατήσουν. ”Ιδα όπου |10 
οι άρχοντες τά έξαδέλφιά μας είναι έτοιμοι νά σέ βοηθήσουν εις κάθε |u 
δουλείαν σου. 'Ο Κύριος νά τούς διαφυλάττη9 καί προσκύνα τους άπό μέρους 
μου. |12 Καί δλο ένθύμισέ τους διά την κεράν Σωσάνναν.

I18 Σεπτεμβρίου 10. Εις τάς έπτά τού παρόντος έπλήρωσεν ή μητέρα 
μας τό κοινόν χρέος, |14 άς είναι καλά ή αυθεντία σου, αυτήν δε δ Κύριος 
νά τήν άναπαύση εν κόλποις |1δ 'Αβραάμ. Τήν έτιμίσαμεν εις τήν θανήν της 
καθώς έπρεπε.

|1β Μέ τον Σάκατα έλάβαμε τήν γραφήν σου καί σέ ευχάριστά ή νύμ
φη μας διά |17 τά ράματα. Ελαβα καί τό μπουλετί τού Signiore Zorzeiou 
Κοθώνη, καί |18 προσκύνα μού τον πολλά, καί &ν ευρώ άπό εκείνα όπου ζητά, 
βέβαι\ι*α θέλω τον δουλεύψω. Πλήν δσον διά μαντάγιαις ίσως εΰρωμεν |20 
μερικές, άμή από βιβλία παλαιά χειρόγραφα άτύποτα είναι σχεδόν |21 αδύ
νατον 9 δτι ή πολυκαιρία άλλα έξόδευσε, καί άλλα έφθειρεν. "Ο \™μως εγώ θέλω 
κάμη τό χρέος μου νά εξετάζω έπιμελώς, δσον τό δυνατόν. I23 ΟΙδα οπού 
δ κύρ Τριαντάφυλλος άργοπορεϊ διά τήν ύπόθεσίν μας, καί άς είναι I24 ύ- 
πομονή, μόνον ή δουλεία νά γένη. Ταύτα κατά τό παρόν, ο δέ Κύριος βοη
θός σου.

I26 ΕΙς 9Ιωάννινα

I26 άδελφός σου άγαπητός
|27 Γεώργιος ιερεύς δ σουγδουρής.

4. μητριόάτο: (; μιτριδάτο: <μίτρα, είδος ζώνης, κάλυμμα της κεφαλής).
5. ή νύμφη: ή σύζυγος του Ζώτου Δελήνδουρη. ’Απόσπασμα 9Επιστολής (15 ’Ιουλίου
1688) του Ζώτου Δελήνδουρη πρδς τή Χάϊδω Γλυκύ, οπού γίνεται λόγος για σχεδιαζό
μενο γάμο μέ την κόρη του Λεοντάρη Γλυκύ Βάσω, δημοσιεύει ό Κ. Δ. Μέρτζιος, «Τό
έν Βενετία ’Ηπειρωτικόν Άρχείον», σ. 319. Βλ. καί τό άπόσπασμα της 9Επιστολής του
Λεοντάρη Γλυκύ στή Χάϊδω (ό'.π., σ. 318).
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7. την ρότα σου: <ίταλ. rata, ή δόση.
13. είς τάς έπτά τοϋ παρόντος έπλήρωσεν ή μητέρα μας το κοινόν χρέος: Δέ γνωρίζουμε 
τδ όνομα καί τδ επώνυμο της μητέρας του, ή οποία φαίνεται ότι έχήρευσε πριν τδ γά
μο της Βασιλικής, σύμφωνα μέ βσα γράφει ό Σουγδουρής στήν ’Επιστολή  2, στ. 21-22. 
17. μπονλετι τον Signore Zorzetou Κοθώνη: <ίταλ. bulletino' bollctino : δελτάριο, ση
μείωμα, γράμμα. Ή  λέξη «/ιποΑετί» άποθησαυρίζεται καί στό: D. Karl Weigel, Λεξικόν 
* Λπλορωμαίκόν - Γερμανικόν και * ιταλικόν, Leipzig, 1796, σ. 743. Ό  «Ζώρζης Κοθώ- 
νηζτο ήταν άνεψιός της Ελένης Κοθώνη, ή δποία τδν άναφέρει στή Διαθήκη της. Βλ. Κ. 
Δ. Μέρτζιος, «Μικρδς Έλληνομνήμων. Τεύχος Δεύτερον», σ. 206.
19. διά μαντάγιαις: <; τουρκ. m adiyat, τά υλικά άντικείμενα* (;) τουρκ. m adalya, 
τδ μετάλλιο.
20-21. από βιβλία παλαιό, χειρόγραφα [ ...]  εφθειρεν: Προφανώς κείμενα των παρελθό
ντων αίώνων.
23. ο κύρ Τριαντάφυλλος. Μάλλον δ Ζήμουλας. Βλ. τδ σχόλιο στήν *Επιστολή  5, στ. 2.

- 8-

ΙΕΕΕ, άρ. 7899 
Διαστάσεις: 30,5x20,5.
Αύτόγραφη 4 ’Οκτωβρίου 1703

t  Τιμιωτάτη κυρία άδελφη Χάϊδω Γλύκαινα την αυθεντίαν οου |2 όλο- 
ψύχως άσπάζομαι. Μέ άλλην μου τής έγραφα τον Θάνατον |8 τής μητρός 
μας εις τάς 7 τοϋ άπερασμένου μηνάς. Τώρα είμαι μόνον |4 νά τής δώσω 
εϊδησιν πώς μέ τον Κωνσταντίνον Στάνου όπου έρχεται |δ εις το μαγαζί 
τοϋ Στράτη τής πέβομεν εις ένα κουτί αυγοτάραχα |6 πέντε, και εις ένα 
φαγότο γλώσσαις πέντε. Πέμπει καί ή νύμ\ηφη μας ένα μαντύλι χρυσό. Και 
χάρου τα διά άγάπην μας, και |8 ωσάν τά λάβης άς έχωμεν την άπόκρισιν. 
rH  κυρία Σουσσάνα |9 σέ προσκυνφ και σέ παρακαλεϊ νά αγαπάς τον Τζορτζέ- 
το της. |10 *0 άνεψιός μας και ή νύμφη σέ προσκυνοϋν. Μέ το νά μην |u  
παραπλερώνη ό πρίνκιπας αντοϋ, καί δέν έχω και εγώ την |12 πάγα μου 
εις τον καιρόν, μόνον μοϋ λείπουν ως δύο χρόνοι, καθώς |13 παθαίνεις καί ή 
αυθεντία σου καί χειρότερα. "Ομως επιθυμώ νά |14 ξετάξης αύτοϋ άν αλή
θεια δέν πλερώνει ή τζέκα: καί νά μοϋ τά γρά^ψης. Ταϋτα τής ώρας, ό δέ 
Κύριος εϊη βοηθός σου εν πάσι.

|1β 1703 * Οκτωβρίου 4 εις * Ιωάννινα.

|17 λάβε καί μίαν σφραγίδα ά|18πο τον άνωθεν 
Κωνσταντίνον διά ταϊς |19 προσφοραις.
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|20 9Αδελφός σου αγαπητός 
I21 Γεώργιος Ιερεύς ό σονγόονρής.

. Κώστας Θ. Πέτσιος

4. μ ε  τον Κωνσταντίνον Στάνον: Γιαννιώτης έμπορος, του όποιου ή οικογένεια μνημο
νεύεται άπό τον Παναγιώτη Άραβαντινό, Χρονογραφία τής *Ηπείρου, Β', σ. 268* του 
Ιδιου, Βιογραφική Συλλογή, σ. 199. *0 Κωνσταντίνος Στάνου συνυπογράφει έγγραφο 
(28.9.1720) μέ άλλους έπιφανεΐς έμπόρους των Ίωαννίνων, μέ τό όποιο προτείνουν «την 
κατάργηση τοϋ " προξενείου” τής Κέρκυρας». Βλ. Ζαχαρίας Τσιρπανλής, «Γιαννιώτες 
έμποροι καί έμπορική πολιτική της Βενετίας», σσ. 486-487.
6. φαγότο: <ίταλ. fagotto , ό μπόγος τό δέμα.
11. ό πρίνκιπας. <ίταλ. principe, ό Δόγης της Βενετίας.
12. μοϋ λείπουν ώζ δύο χρόνοι: Είναι σαφές άπό τις * Επιστολές ότι παρά τις ρητές υπο
δείξεις των Έλεοθετών παρατηρειται μία δυσλειτουργία όσον άφορά τήν έκταμίευση των 
προβλεπόμενων γιά τή Σχολή Γκιόνμα χορηγιών.
14. τζέκα: <1ταλ. zecca, νομισματοκοπείο, τράπεζα.
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Γεώργιος Σουγδουρής, Ε π ιστολή  στή Χάΐδω Γλυκύ, 1703 (άρ. 8). 
Αύτόγραφη. [’Απόσπασμα],


