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Ε ίναι πλουσιότατη ή βιβλιογραφία για  τις ελληνικές κοινότητες 
ή «κομπανίες» στήν Αύστροουγγαρία1. Έ χο υ ν γραφτή μάλιστα καί ε ι
δικές μονογραφίες για  τον ελληνισμό τής Ο υγγαρίας2, τής Τρανσυλβα
νίας3, τής Βιέννης4, τής Τεργέστης5 και μικρότερων πόλεων τής μεγά-

1. ’Από τΙς παλαιότερες έργασίες αξιόλογες παραμένουν ή έκτενής μελέτη (μέ 
βάση τά αρχειακά δεδομένα) τοΰ Σ π . Λάμπρον, Σελίδες έκ της ιστορίας τοϋ έν 
Ουγγαρία καί Αύστρία Μακεδονικού Ελληνισμού, «Νέος Έλληνομνήμων» 8 (1911), 
σ. 257-300, ή σύντομη και περιεκτική τοϋ I . Κ . Β ογιατζίδη, Αΐ έλληνικαί κοινό
τητες τής Αυστροουγγαρίας, στό Ή μερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1926, σ. 
71-78, καθώς καί ή διαρθρωμένη μέ πολλά νέα στοιχεία και βιβλιογραφία τοϋ Nico
laus Β. Tomadakis, Les communautes helleniques en Autriche, άναδημοσίευση 
στδν τόμ. M iscellanea Byzantina - N eohellenica, Modena 1972, σ. 179-188, 244.

2. Στόν τομέα αύτόν Ιχουν έργασθή μέ λαμπρά άποτελέσματα δ Ε. H orvath, 
παλαιότερα, καί στά χρόνια μας ό Odon Fiives. Περιορίζομαι, νά ύπενθυμίσω τήν 
αύτοτελή, συνθετική, μελέτη τοΰ τελευταίου, μέ τίτλο : Οί "Ελληνες τής Ο υγγα
ρίας, Θεσσαλονίκη 1965 (2κδ. ΙΜΧΑ, άριθμ. 75), δπου καί ή παλαιότερη ούγγρική 
καί άλλη βιβλιογραφία. Καί μετά τό 1965 ό ίδιος συγγρ. συνεχίζει καρποφόρα τΙς 
έρευνητικές του έργασίες. ’Ανάμεσα στίς άλλες βλ. καί τίς άκόλουθες : Stand und 
Aufgaben der Forschungen zur Geschichte der Griechen in Ungarn, στδν τόμ. 
*0 Ελληνισμός εις τό ’Εξωτερικόν, B erlin  1968, σ. 313-338. — ’Επιτύμβιοι έπι- 
γραφαί 'Ελλήνων είς τήν Οόγγαρίαν, «'Ελληνικά» 19 (1966), σ. 296-347. — Eine 
unbekannte griechische Grabinschrift in Vac, αυτόθι, 24 (1971), σ. 151-153.
— Bibliothek von Ignatios K allonas in GySngyos aus dem Jahre 1834, αύτδθι, 
σ. 378-383. — Comenius et les Grecs de H ongrie, αύτόθι, 26 (1973), σ. 296-300.
— The P hilik i Hetairia o f  Rhigas and the Greeks o f  Pest, «Balkan Studies» 12 
(1971), σ. 117-122. — 'Ελληνικόν διδασκαλεΐον μεταξύ 1812-1820 εις Πέστην, «Μα
κεδονικά» 13 (1973), σ. 433-435. Βλ. έπίσης Arpad Somogyi, Kunstdenkmaler der 
griechischen D iasporen in Ungarn, Thessaloniki 1970 (2κδ. ΙΜΧΑ, άριθμ. 121).

3. Βλ. τήν πρόσφατη μελέτη τής Cornelia Papacostea - Danielopolu, L ’ orga
nisation de la compagnie grecque de Brasov (1777-1850), «Balkan Studies» 14 
(1973), σ. 313-323, δπου καί ή βιβλιογραφία.

4. Βλ. Σπυρίδωνος Δ · Λ ονκάτου, *0 πολιτικός βίος των Ε λλήνω ν τής Βιέν
νης κατά τήν τουρκοκρατίαν καί τά αύτοκρατορικά πρός αύτούς προνόμια, ΔΙΕΕ 15 
(1961), σ. 287-350, μέ τήν παλαιότερη βιβλιογραφία. ’Αρκετές είναι οί έργασίες 
τοϋ Π . ’Ενεπεκίδη γιά  τούς "Ελληνες τής Βιέννης. 'Η  άναφορά καί ή άξιολόγησή 
τους έδώ θά έδινε μάλλον άσκοπο βάρος στδ άρθρο μας.

5. Giuseppe Stefan i, I G reci a Trieste nel settecento, Trieste 1960, μέ άρ~ 
κετές λεπτομέρειες γιά  τή ζωή των Ε λλήνω ν στήν Τεργέστη καί στίς βόρειες δαλ- 
ματικές άκτές. Βλ. άκόμη Lucia Marcheselli, La cultura umanistigji nei period ici 
greci d i Trieste. I. «K lio», U niversity di T rieste 1968, σσ. 97. (Quaderni del- 
l ’ls titu to  di Studi Bizantini e N eoellen ici editi a cura di M arcello Gigante, 1).
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λης αύτοκρατορίας των ’Αψβούργων. Σ τις μελέτες αύτές έρμηνεύονται 
τά αίτια  της μετακινήσεως των 'Ελλήνων καί υπογραμμίζονται πάντα οί 
εύνοΐκές εμπορικές προϋποθέσεις πού δημιουργοϋνται στον μεσευρω- 
παϊκό χώρο άπό τη συνθήκη ειρήνης κυρίως τοϋ Πασσάροβιτς (1718) 
καί έπ ειτα1.

'Η εμπορική δραστηριότητα των Ε λλή νω ν τότε υπήρξε πραγμα
τικά θαυμαστή. ’Α ποδείξεις γ ι ’ αύτήν παραμένουν ώς σήμερα οί βμορ- 
φες δρθόδοξες έκκλησίες, τά σχολεία , οί ξενώνες, τά νοσοκομεία, τά 
μαγαζιά , οί ονομασίες των δρόμων ή των τόπων καί γενικά 8 ,τι ό χρό
νος άκόμη δέν έσβησε. Περισσότερες λεπτομέρειες προσφέρουν τά έγ 
γραφα τών ίδιων των εμπόρων (λογιστικά βιβλία, άπογραφές, ιδιωτικές 
έπιστολές κ. &.) πού σώζονται στά διάφορα ευρωπαϊκά άρχεϊα. Σ τά έγ 
γραφα αύτά στηρίχτηκαν οί μελέτες πού μνημονεύσαμε. ’Ασφαλώς τό 
άρχειακό ύλικό δέν έχει έξαντληθή· γ ι ’ αύτό καί δέν άποκλείονται έκ- 
π?ήξεις άπδ τή δημοσίευση νέων μαρτυριών γιά  τή ζωή καί τή δράση 
τών Ε λλήνω ν τών έγκατεστημένων στήν Ά ψ βούργεια  μοναρχία, ιδίως 
κατά τδν 18ο αί.

Ά π δ  τή μελέτη ωστόσο τών έγγράφων πού ώς τώρα δημοσιεύθη- 
καν (δσα τουλάχιστο μπόρεσα νά βρώ) οδηγήθηκα στήν άκδλουθη δια
πίστωση : συνήθως τά στοιχεία , πού διαθέτουμε, άναφέρονται μεμονω
μένα στις διάφορες καί πολυάριθμες έλληνικές παροικίες· ποιές ήταν 
δηλ. οί συνθήκες έπιβιώ σεω ς καί άναπτύξεως σέ μιά ορισμένη κοινό
τητα, ποιοί οί πρωταγωνιστές κ .λ. ’Έ γγραφα δμως διαπραγματευόμενα  
στο σύνολό τους τις έπιδιώ ξεις τών ξενιτεμένων 'Ελλήνων εμπόρων μοϋ 
είναι άγνωστα2. 'Η έλλειψη αύτή ίσως δέν είναι άνεξήγητη. Κάθε κοι
νότητα, μέ βάση βέβαια τά κοινά αύτοκρατορικά προνόμια, οργανώνε
ται μέ δικό της τρόπο, μέ δικούς της φορείς, μέ δικές της συνήθειες, 
έτσι πού νά δημιουργή ξεχωριστή προσωπικότητα. 'Ο κοινός τόπος 
προελεύσεως άπό τον έλλαδικό χώρο έπαιζε φυσικά βασικό ρόλο στή 
διαμόρφωση τής άτομικότητας. "Επειτα δέν θά ήταν καί τόσο εΰκολο 
νά ένταχθοϋν σέ μιά ομοιόμορφη οργάνωση δλοι οί Έ λλη νες άπό τήν 
Τρανσυλβανία ώς τις άκτές τής Ά δριατικής καί άπδ τήν Κρακοβία ώς 
τό Βελιγράδι. Αύτδς πού θά άνελάμβανε τον συντονισμό μιας παρόμοιας 
όργανώσεως θά είχε  δυό καταλυτικούς έχθρούς: τή μεγάλη γεωγραφική
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1. Βλ. τή συνθετική παρουσίαση των γεγονότω ν στοϋ 'Α ποστόλου Ε · Βακα- 
λοπούλον, Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού, τ. 4, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 176-179.

2. Φυσικά έξαιροΰνται τά προνομιακά έγγραφα πού έξέδωσαν οί Άψβοΰργοι 
αΰτοκράτορες γιά τούς "Ελληνες. Τέτοια κείμενα (άπό τό 1782 κ.έ.) βλ. στοϋ Σ π. 
Δ . Λονκάτον, Ό  πολιτικός βίος των 'Ελλήνων της Βιέννης, S. σ. 339-350.
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Ικταση καί τήν πληθώρα τών άποχρώσεων στά ένδιαφέροντα, στά συμ
φέροντα καί στις άναζητήσεις των ποικιλώνυμων έμπορων.

Καί δμως μία προσπάθεια για  κοινή οργάνωση δλων των Ε λλήνω ν  
έμπορων στήν αύτοκρατορία των Άψβούργων θά ήταν πραγματοποιή
σιμη στις άρχέςτοϋ 18ου αΐ. τουλάχιστο (ώς τό πρώτο τέταρτο), πριν δηλ. 
άπό τή μαζική μετανάστευση των κατοίκων τής τουρκοκρατούμενης Ε λ 
λάδος προς τήν Κεντρική Ευρώπη1. Τή βέβαιη άπόδειξη γιά  τήν ύπαρξη 
μιας τέτοιας προσπάθειας μοΰ τήν εξασφάλισαν ένα μονόφυλλο καί ενα 
δίφυλλο (τυπω μένα), πού είχα  τήν τύχη νά έπισημάνω στο ιστορικό άρ- 
χεΐο  τής «Propaganda Fide» στή Ρώμη. ’Α π ’ δσο έψαξα, δεν βρήκα 
κάπου νά γίνεται περιγραφή των φύλλων αύτών ή νά χρησιμοποιούνται 
οί πληροφορίες τους. Στήν ούσία πρόκειται γιά  «προκηρύξεις» του έτους 
1720, πού άποβλέπουν νά καταστήσουν γνωστά σ’ δλους τούς 'Έλληνες 
πράγματα γενικού ενδιαφέροντος. 'Ο σκοπός αύτός μέ κάνει επιφυλα
κτικό ώς προς τό νά δεχθώ δτι τά φύλλα έμειναν άγνωστα ώς σήμερα. 
Πρέπει νά είχαν εύρύτατη διάδοση. Σκέφτομαι λοιπόν δτι θά σώθηκαν 
άντίτυπά τους σέ ιδιωτικά ή κρατικά άρχεϊα. Στις ειδικές πάντως μελέ
τες πού συμβουλεύθηκα δέν συνάντησα τήν παραμικρή μνεία γ ι ’ αύτά. 
"Ετσι ας μοΰ έπιτραπή (παρά τις έπιφυλάξεις μου) νά τά θεωρήσω ά
γνωστα, νά τά περιγράφω καί νά τά παραθέσω στο τέλος τής μελέτης, 
νά τά σχολιάσω καί νά τά έντάξω στά ιστορικά τους πλαίσια.

Πρώτα πρώτα τό μονόφυλλο (έκδίδεται εδώ ώς ύπ’ άριθμ. Α ') στοι- 
χειοθετήθηκε καί τυπώθηκε στά ελληνικά σέ τυπογραφείο τής Κρακο
βίας, τό έτος 1720. Οί συντάκτες του φέρουν τον τίτλο του πληρεξου
σίου τής άδελφότητας (Σοσιετας) τών Ε λλή νω ν. Τό δίφυλλο (ύπ ’ άριθμ. 
Β '), στά ελληνικά καί σέ μετάφραση λατινική, τυπώθηκε στή Β ασιλεία  
(τής ’Ελβετίας, σήμερα) τό έτος επίσης 1720. Αύτοί πού τό συντάσ
σουν άποκαλοΰν τον έαυτό τους «έπιστάτας του έθνους» καί άνήκουν στή 
«σοσιετά τών ορθοδόξων καί καθολικών Ε λλήνω ν». Είναι φανερό δτι 
τά  δυό έντυπα, άσχετα άν τυπώθηκαν σέ δυο διαφορετικές πόλεις, προ
έρχονται άπό τήν ’ίδια οργάνωση. Τό περιεχόμενό τους βέβαια δέν ταυ
τίζεται.

Τό πρώτο, συγκεκριμένα, άνακοινώνει σ ’ δλους τούς "Ελληνες, 
καί τής διασπορας καί τής μητροπολιτικής Ε λλάδος, δτι μετά τή συν
θήκη του Πασσάροβιτς πού ύπέγραψε ό αύτοκράτορας τής Αύστρίας Κά
ρολος ΣΤ' (1711-1740) μέ τον τοϋρκο σουλτάνο ’Α χμέτ Γ' (1 7 0 3 -1 7 3 0 ), 
τ6  έμπόριο είναι έλεύθερο καί οί τελω νειακοί δασμοί άνέρχονται μόνο

1. Αδξηση τοΰ άριθμοϋ τών Ε λλήνω ν μεταναστών σημειώνεται στις δεκα-
*τί*ς 1720-1730 καί 1760-1770 : βλ. Fiives, Οί "Ελληνες τής Ούγγαρίας, σ. 10-13.
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σέ 3% γιά  τά έμπορεύματά τουςί. Οί Έ λλη νες λοιπόν υπήκοοι (νεο -  
βασάλοι) τής αύτοκρατορίας του Καρόλου καλοϋν τούς συμπατριώτες 
τους νά έλθουν νά εγκατασταθούν στίς χώρες πού κυβέρνα τώρα ή Α ύ- 
στρία, νά έπιδοθοΰν στο εμπόριο καί νά άναδειχθοΰν. Τούς τονίζουν δτι 
ό ίδιος αύτοκράτορας χορήγησε ειδικά προνόμια στούς Έ λλη νες, δτι 
κήρυξε ελεύθερες πόλεις γιά  τό εμπόριο τό Β ελιγράδι, τό F ium e2, τό 
Μπούκαρι (Buccari)3, τήν Τεργέστη καί άλλα. λιμάνια τής Ά δρ ια τ ι-  
κής4, καί δτι κανείς δέν πρόκειται νά τούς ένοχλήση στήν άσκηση τών 
θρησκευτικών τους καθηκόντων, εΐτε είναι ορθόδοξοι εΐτε καθολικοί.

Τό δεύτερο έντυπο, τό δίφυλλο, καλεϊ καί πάλι δλους τούς Έ λ λ η 
νες νά βοηθήσουν οικονομικά τή Σοσιετά. 'Ο ρίζεται μάλιστα κάθε ενο
ρία καί κάθε μοναστήρι νά καταβάλλουν τόν χρόνο 30 «άργύρια». Στο 
κείμενο τής προκηρύξεως αύτής είναι χαρακτηριστικό δτι χρησιμοποιούν
ται άρκετά εδάφια άπό τήν Καινή Διαθήκη, γ ιά  νά κατανοήσουν οί εν
διαφερόμενοι τή μεγάλη σημασία τής χρηματικής αύτής προσφοράς.

Πέρα άπό τίς πληροφορίες αύτές, τά κείμενα τών δυό προκηρύ
ξεων όδηγοϋν στίς παρακάτω σημαντικές, νομίζω, διαπιστώ σεις σχετικά  
μέ τήν οργάνωση τοϋ άπόδημου Ε λλη νισ μ ού  κατά τόν 18ον αΐ.

α) Γ ίνεται γνωστή μία εμπορική άδελφότητα ή συσσωμάτωση5 
πού περιλαμβάνει ή θέλει νά περιλάβη δλους τούς "Ελληνες τής Ά ψ -  
βούργειας μοναρχίας. Παρόμοια μαρτυρία δέν είχαμ ε ώς σήμερα, ώς προς

1. Τά γεγονότα είναι γνωστά. Τά κείμενα τής συνθήκης ειρήνης Αύστρίας - 
Τουρκίας (στό Πασσάροβιτς, 21 ’Ιουλίου 1718) καί έμπορίου - έλευθεροπλοΐας (στόν 
ίδιο τδπο, 27 ’Ιουλίου 1718) βλ. στοϋ Gabriel Nora.doungh.ian, R ecueil d’ actes inter
nation a l»  de 1’ Empire Ottoman, τ. 1 (1300-1789), Paris 1897, σ. 208-216 (στά 
λατινικά), 216-220 (σέ περίληψη γαλλική), 220-227 (στά γαλλικά, ή έμπορική συμ
φωνία) .

2. Στά σερβοκροατικά R ijeka ( =  ποτάμι). Γιά τήν έλληνική παροικία τοϋ 
Fiume, ή όποία οργανώνεται μετά τά έμπορικά προνόμια τοϋ Καρόλου ΣΤ', βλ. G. 
Stefani, I Greci a Trieste, σ. 22-23.

3. Τό Bakar τών Κροατών σήμερα. ’Αξιόλογο λιμάνι, 10 χιλ. άνατολικά άπό 
τό Fium e. Βλ. τδ άρθρο Buccari στήν E nciclopedia Italiana, τ. 8, M ilano 1930, σ. 7.

4. ΟΙ συντάκτες τής προκηρύξεως ύπαινίσσονται προφανώς τήν πατέντα τοϋ 
αύτοκράτορα Καρόλου ΣΤ' τής 18 Μαρτίου 1719, μέ τήν όποία οί παράλιες έμπο- 
ρικές ζώνες στήν περιοχή τής Τεργέστης καί τοϋ Fium e έκηρύσσοντο έλεύθερες κ.ά. 
Βλ. Ruggiero Romano, Le Commerce du Royaume de Naples avec la France et 
les pays de Γ A driatique au XVIIIe sfccle, Paris 1951, σ. 65-66, δπου ή βιβλιο
γραφία καί ή ιστορική έξέταση τής έμπορικής πολιτικής τοϋ Καρόλου.

5. 'Ο δρος αύτός χρησιμοποιείται σύμφωνα μέ τήν έργασία τοϋ Νικολάου I .  
Πανταζοπούλον, ‘Ελλήνων συσσωματώσεις κατά τήν τουρκοκρατίαν (άνάτ. άπό τό 
περ. «Γνώσεις»), Ά θήναι 1958. ’Ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία (μέ μνεία καί άνεκδό- 
των χειρογράφων) γιά τΙς έλληνικές παροικίες τοϋ έξωτερικοϋ στή σ. 37-39.
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τήν εποχή πού μας ένδιαφέρει. 'Ο  χρόνος τής ίδρύσεως τής συσσωμα- 
τώ σεως δέν γνωρίζω νά παραδίδετα ι σέ άλλες πηγές .  Τ ά  δημοσιευόμενα 
εδώ κείμενα φέρουν τον έρευνητή in medias res. Παρουσιάζουν τή συσ
σωμάτωση σάν δργανο πού ήδη υπάρχει καί δρά. Γ ιά  το παρελθόν της 
δέν παρέχοντα ι ειδήσεις. 'Η  'ίδρυσή της, ωστόσο, π ιστεύω  δτι πρέπε ι 
νά τοποθετηθή μετά  τήν έμπορο-ναυτική συμφωνία τής 27 ’Ιουλίου 1718 
(στο Πασσάροβιτς) ή ακόμη καί μετά  τήν έ'κδοση τής αύτοκρατορικής 
πατέντας  στις 18 Μαρτίου 1719, οί όποιες, δπως είδαμε, μνημονεύον
τα ι  στο Α ' κείμενο. ’Ά λ λ ω σ τε  μόνο μετά  τ ις  επ ίσημες αύτές δ ιακηρύ
ξεις μ ία  ελληνική εμπορική «Σοσιετά» θά μπορούσε νά έλπ ίζη  σέ ε π ι 
τυ χ ία  καί κέρδη.

β) 'Η  αδελφότητα δ ιαθέτει έγκεκριμένο κατα σ τατ ικό , τό όποιο, 
ά π ’ δσο ξέρω, δέν εχει δή τό φως τής δημοσιότητας, ουτε και εχει έπ ι-  
σημανθή κάπου. Τήν ύπαρξη του κατα στατ ικού  τήν αντιλαμβανόμαστε 
άπό τ ι ς  παραπομπές  στά άρθρα του πού συναντούμε στο κείμενο ύ π ’ 
άριθμ. Β '.  Έ δ ώ  υπενθυμίζονται ή 83η, 12η καί 23η δ ια ταγές  τοϋ «έ
θνους»1, σύμφωνα μέ τ ις  όποιες ένεργοϋν οί « επ ισ τά τα ι του έθνους καί 
πάντες οί άνακαιν ισταί»  καί εκδίδουν τή σχετ ική  έντολή (τό «δόγμα»). 
Καί τό ύ π ’ άριθμ. Α ' κείμενο έκδίδετα ι δχι άπό τυχαίους έμπορους, 
άλλ’ άπό καθορισμένους πληρεξουσίους (δεπουτάτοι πλενηποτενσιάριοι) 
τής άδελφότητας. Σ το  ϊδιο  κείμενο βλέπουμε καί τή σφραγίδα της (περ ι
γραφή π ιο  κάτω ).  Δέν υπάρχει λοιπόν άμφιβολία δτι οί 'Έλληνες τής 
Αύστροουγγαρίας έχουν συσπειρωθή γύρω άπό μ ία στέρεη οργάνωση μέ 
νομική, θά λέγαμε, υπόσταση, μέ σαφείς έπ ιδ ιώ ξεις  καί στόχους.

γ) 'Ο  σκελετός τής συσσωματώσεως διαρθρώνεται πάνω σέ τρεις 
βασικούς στόχους : τον οικονομικό, πού ένισχύετα ι άπό τά  παραχωρού- 
μενα εμπορικά προνόμια, δπως βεβαιωνόμαστε άπό τό κείμ. Α ' " τον 
θρησκευτικό, πού δημιουργεί τό ιδεολογικό ύπόβαθρο καί συμβάλλει 
στήν ηθική ένωση τών μελών (κατά τά  στο ιχε ία  τοϋ κειμ . Β ' ) ’ τον ε 
θ ν ι κ ό  ελληνικό κυρίως, πού τροφοδοτείται κάποτε  άπό τήν άρχαία παρά
δοση2 κα ί στηρ ίζετα ι άποκλειστ ικά  στήν ύπόμνηση τής κοινής κα τα γω -

1 ΓΙρβλ. γ ιά  τήν ορολογία τό έντυπο φυλλάδιο στο όποιο περιέχονται : "Οροι 
καί διαταγαί τοϋ Γένους καί τής ’Αδελφότητος τών Γραικών κατοίκων είς τήν πό- 
λιν και λιμένα ελεύθερον τοΰ Τ ριεστίου..., Έ νετίησ ιν  1787... μετατυπωθέν έν Τερ
γέστη  1835 (δίγλωσσο, στά ελληνικά καί στά ιταλικά). 'Ο  ιταλικός τ ίτλο ς : S ta- 
tu ti  e rego lam enti della nazione e c o n fra te rn ita  g reca... Παρατηρούμε δηλ. δτι ή 
λέξη n az ione  άποδίδεται έδώ ώς Γένος, ένώ στά κείμενα πού εκδίδουμε άποδίδεται 
ώς ’Έ θνος. Ε ίνα ι σαφές δτι δέν ύπάρχει σημασιολογική διαφορά ανάμεσα στούς δυο 
δρους, τήν έποχή τουλάχιστο αύτή.

2. Π .χ . τό κείμενο ύπ ’ άριθμ. Β ' αρχίζει μέ λόγια τού άρχαίου τυράννου Φα- 
λάριδος. Π ιο κάτω ύπενθυμίζεται «ορισμός» φιλοσόφου, δηλ. τοΰ ’Αριστοτέλη.



158 2 .  Ν. Τσιρπανλή

γης (πρβλ. κείμ. Β' : έν τώ δικαστήριο) τής 'Ελλάδος θά δώσουν λόγο 
δσοι δεν συμμορφωθούν προς τις εντολές τής αδελφότητας) ή στήν π α 
τριωτική συνείδηση σέ συνδυασμό μέ τό θρησκευτικό συναίσθημα (πρβλ. 
κείμ. Β' : έν τώ 'Ιεροεθνισμώ). Πρόκειται δηλ. γ ιά  τά τρία χαρακτηρι
στικά στοιχεία πού παρατηρούνται συνήθως στίς εμπορικές «κομπανίες»  
των Ε λλήνω ν τοϋ εξωτερικού1.

Πριν άκολουθήσουν τά κείμενα πρέπει νά γίνη μία διαφορετική 
άπό τΙς παραπάνω διευκρίνιση· πώς δηλ. τά δυό έντυπα βρέθηκαν στό 
αρχείο τής Προπαγάνδας. Τό ύπ ’ άριθμ. Α ' είναι βέβαιο δτι εστάλη άπό 
τήν Κρακοβία στή Ρώμη, στόν τιτουλάριο λατίνο αρχιεπίσκοπο Δυρρα
χίου (1696-1726) Φιλόθεο Zassi, ό όποιος άπό τό 1716 έ'χει έγκατα- 
σταθή στήν καθολική πρωτεύουσα καί εκτελεΐ τις χειροτονίες των μα
θητών τοϋ Ε λληνικού Κ ολλεγίου2. Ό  Z assi, άφοΰ φρόντισε νά μετα
φραστή τό έλλ.)νικό κείμενο στά ιταλικά, διεβίβασε πρωτότυπο καί 
μετάφραση μέ τήν επιστολή του τής 17 Ίανουαρίου 1721 στόν ύπογραμ- 
ματέα τής Προπαγάνδας D om enico Passionei. Τόσο ή επιστολή τοϋ 
Zassi δσο καί ή ιταλική μετάφραση βρίσκονται στόν ϊδιο χειρόγραφο 
τόμο τοΰ αρχείου δπου καί τά δυο έντυπα3. Γιά τό ύπ ’ άριθμ. Β ' έν
τυπο δμως ό Zassi δέν άναφέρει τίποτε. ’Ίσως νά ε ίχε  διαβιβασθή άπό 
άλλο πρόσωπο στούς άρμοδίους τής Προπαγάνδας, πάντως τήν ΐδια μάλ
λον έποχή4.

Νομίζω έξ άλλου δτι μία άνέκδοτη έπιστολή πού υπάρχει στόν 
ϊδιο τόμο τοΰ άρχείου τής Προπαγάνδας5 έχει άμεση σχέση καί μέ 
τούς καθολικούς τής Ρώμης καί μέ τά κείμενά μας. Ειδικότερα, κάποιος 
Στέφανος Σεραφείμ Pogonatij (Πωγωνάτος) γράφει στίς 6 Αύγούστου  
1720 άπό τήν Κρακοβία μία έπιστολή, στά λατινικά, προς « illu strissim o

1. Βλ. Π ανταζοπούλου, 'Ελλήνων συσσωματώσεις, σ. 19.
2. Βλ. Marco Foscolos, I vescovi ordinanti per il rito greco a Roma. N ota

bibliografica ed archivistica, «Risveglio - Zgjimi» — R ivista italo - albanese di 
cultura e di inform azione, anno XI - n. 2 (1973), σ. 26.

3. Archivio Propaganda Fide (στδ έξης APF) - S. C ., G reci, τ. 2 (1701-1756),
φ. 235Γ . Τδ έγγραφο είναι σύντομο, τό άκδλουθο: D alla  casa 17 Genaro 1721.
I F ilo theo  Zassi, arcivescovo di D urazzo, riverisce divotam ente | V. S. Illustris- 

sim a, a chi, in essecuzion d ell’ ordine j datoli, invia l ’annesso m anifesto trasla- 
tato 1 dal greco venutoli da Cracovia, e con | ogni rispetto s i rasegna. Κάτω ά- 
ριστερά τδ όνομα τοϋ άποδέκτη : M onsignor Passionei, prosegretario di Propa
ganda Fide. Τήν ιταλική μετάφραση (χειρόγραφη) βλ. αυτόθι, φ. 237Γ"ν .

4. Δέν θά είχε τότε άνάγκη ή Προπαγάνδα νά άναζητήση μεταφραστή καί 
νά άπευθυνθή στδ Έλληνικδ Κολλέγιο, μιά πού τδ κ είμ . Β' συνοδευόταν άπδ λα
τινική μετάφραση.

5. A P F - S. C ., G reci, τ. 2, φ. 239* - 240* ·
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et reverendissim o dom ino». 'Ο άποδέκτης είναι, άσφαλώς, κληρικός. 
Δέν άποκλείεται νά είναι ό Z assi ή οποιοσδήποτε άλλος άπό τό Β α τι
κανό. Πρέπει δμως νά είναι "Ελληνας ή έλληνικης καταγωγής, άν κρί
νουμε άπό τό δλο περιεχόμενο τής έπιστολής. Π ραγματικά ό Πωγωνά- 
τος άναφέρει δτι εγραψε «ex m andato N ation is»  έπανειλημμένα στόν 
’ίδιο αυτόν άποδέκτη, καθώς καί στόν άββα Λάσκαρι di V inti M illia 1, 
στόν έπίσκοπο τοϋ Spoleto , στόν άρχιεπίσκοπο τής Χιμάρας καί σέ κά
ποιον archivista abbate Erm enegildo(?). Καμιά δμως άπάντηση δέν πήρε 
άπό κανένα τους. Ή  άδράνειά τους αυτή φαίνεται πώς ένόχλησε τόν επ ι
στολογράφο, ό όποιος συνέχισε σέ έντονο καί ειρωνικό ΰφος :

«Καί πιστεύω νά περιμένετε νά δήτε τά όνόματά σας νά έγκω μιά- 
ζωνται στόν «Ίεροεθνισμό»2, για τί ένδιαφέρεσθε γιά  τίτλους καί κέρ
δος, ένώ γιά  τήν πίστη καί τήν πατρίδα άναθέτετε στούς Α ΐθίοπες3 νά 
φροντίσουν. Καί άν δέν τό θεωρήτε άξιο νά δώσετε μιά άπάντηση, ποιά  
είναι τότε ή έλπίδα γ ιά  τή δική σας συμβολή καί βοήθεια, δπως μπορεί 
νά τό μαρτυρήση ό ’Ιωάννης Λάσκαρις Παλαιολόγος, για τί μπροστά του 
συντάξαμε τά γράμματα γιά  τή Βιέννη καί άλλου. ’Εμπρός λοιπόν, έ 
χετε δημοσιευμένη τήν άπόφαση τοΰ "Εθνους· νά προβήτε σέ ένέργειες 
δλοι μαζί, άπό κοινού, προς τήν 'Α γία  "Εδρα (Βατικανό), ώστε μέσω  
τής 'Ιερας Ό ργανώ σεως τής Προπαγάνδας τό παρόν διάταγμα4 νά ίσχύση 
παντού, γιά  νά μή συμβή καί πάρη διαφορετική τροπή ή οικονομική 
διάρθρωση τοϋ ’Έθνους. Καί τότε είναι πού θά γελούν οί Προτεστάντες 
γιά  τό σβήσιμο τής ιεραρχίας (τών καθολικών ;) σ ’ ολόκληρη τήν ’Α να
τολή- γιατί έκεΐνοι (οί Προτ.) τό δέχθηκαν καί τό έφήρμοσαν στήν πράξη 
(τό διάταγμα). Καί σείς λοιπόν νά κάμετε τό καθήκον σας σάν χριστια

1. Είναι γνωστές δυό κωμοπόλεις σήμερα στήν ’Ιταλία μέ τό δνομα Venti
m iglia, ή μία στήν έπαρχία Imperia (Β. ’Ιταλία, στά ίταλο-γαλλικά σύνορα) καί ή 
άλλη στή Σικελία (έπαρχία Παλέρμου). Δέν γνωρίζω σέ ποιά άπό τΙς δυό βρισκδ- 
ταν ό άββας Λάσκαρις. Μπορούμε νά σκεφθοΰμε τήν κωμόπολη τής Σικελίας, δπου 
άλλωστε ύπήρχαν τόσοι Έ λληνες.

2. Χρησιμοποιώ τόν ίδιο άκριβώς δρο πού συνάντησα στο κείμ. Β , καί Ba,
δπου άποδίδεται στά λατινικά ώς «in Sacro Paganismo». Καί στήν έπιστολή τοϋ
Πωγωνάτου ύπάρχει ή ϊδια διατύπωση (in  Sacropaganism o).

3. Δέν γνωρίζω γιατί κάνει αύτήν τήν άναφορά πρός τούς Αΐθίοπες. Μέ τό
έθνικό αύτό δνομα δηλώνονται γενικά καί οί μαϋροι, γιά τούς οποίους άπό τήν άρ- 
χαιότητα (πρβλ. ΑΙΘίοπα σμήχειν, ώς σήμερα οί παροιμιακές έκφράσεις δέν είναι 
καί τόσο κολακευτικές. 'Ο έπιστολογράφος βέβαια έννοεΐ δτι τά σπουδαιότερα πρά
γματα, δπως ή πίστη καί ή πατρίδα, άνατίθενται σέ παρακατιανούς άνθρώπους (δ
πως οί Αΐθίοπες (;) ή γενικά οί άλλδφυλοι'.

4. Mandatum  στό κείμενο τής έπιστολής (βλ. έπόμενη σημ.), mandatum  καί
στό κείμ. Β , πού άποδίδεται ώς δόγμα  στό Β ,.



νοί καί θά έχετε τόν έπαινο καί τή δόξα άπό τόν Θεό- διαφορετικά θά 
επισύρετε τήν όργή του, διότι καιρός έν παντί καιρω»1.

Τά λόγια αυτά τοϋ Πωγωνάτου είνα ι, νομίζω , συνταρακτικά. Δ ια-  
κρίνονται άπό ζωηρό εθνικισμό, πού τόν οδηγεί σέ ένα αύστηρότατο 
κατηγορητήριο έναντίον ακόμη καί άνωτάτων κληρικών τής Καθολικής 
τουλάχιστο Ε κ κ λη σία ς, για τί δέν ένδιαφέρονται νά προσφέρουν τις υ
πηρεσίες τους προς τό "Εθνος. Τούς παρακαλεΐ, άλλά δέν διστάζει ά- 
κόμη καί νά τούς άπειλήση. Οί άπειλές του, θά λέγαμε, γίνονται καί 
μέ πρακτικό τρόπο μέ άμεσες συνέπειες, καθώς υπενθυμίζει τά αποτε
λέσματα εις βάρος τών καθολικών πού θά έ'χη στήν ’Ανατολή ή αποδοχή 
του διατάγματος μόνο άπό τούς Προτεστάντες, καί μέ θεωρητικές προ
εκτάσεις (έπ α ινος— όργή τοϋ Θεοΰ).

Τό περιεχόμενο τής έπιστολής τοϋ Πωγωνάτου μέ φέρνει πολύ 
κοντά στό ύπ’ άριθμ. Β ' κείμενο, έστω καί αν αύτό τυπώθηκε στή Β α 
σιλεία καί δχι στήν Κρακοβία, δπως τό ύπ* άριθμ. Α '. ’Ανάμεσα στά 
δυό κείμενα άλλωστε ύπάρχει στενή λειτουργική σχέση. 'Ο Πωγωνάτος 
λοιπόν ένεργεΐ ΰστερ’ άπό έντολή τοϋ ’Έθνους, επιδιώκει νά άναγνωρι- 
σθή τό «διάταγμα» (mandatum) τοϋ Έ θνους καί νά κατοχυρωθή αύτό 
άπό Προτεστάντες καί Καθολικούς, άπό τό σύνολο δηλ. τών δυτικοευ- 
ρωπαίων2, κάνει λόγο γιά  τόν 'Ιεροεθνισμό καί τήν οικονομική κατά
σταση τοΰ Έ θνους. ’Αλλά καί τό ύπ’ άριθμ. Β' κείμενο εϊναι ολόκληρο 
ενα «διάταγμα» (= δ ό γμ α ) τώ νέπιστατώ ν τοΰ Έ θνους ή τής «Σοσιετας 
τών ορθοδόξων τε καί καθολικών Ε λλήνω ν», παρακαλεΐ γιά  χρηματική

1. Τό λατινικό κείμενο έχει ώς έξης (APF, ί .  ά., φ. 239Γ ): « ...E t credo quod 
expectetis nomina vestra in Sacropaganismo videre celebrata, nam titu lo s  et lu 
crum curitis (sic), sed de F ide et Patria Ethiopis perm issistis curare. Et si non  
dignemini saltern respondere, qualis est spes de vestra operatione et auxilio , 
prout testari potest Joannes Lascaris Palaeologus, cujus in praesentia scripsimus 
tarn Viennae quam alibi. En ergo, habetis publicatam resoiutionem  N ation is, et 
curate omnes sim ul unanim iter ad Sacram Sedem, ut validum sit ubique per Sa- 
cram C ongregationem  praesens mandatum, ne a lia  fiat d ispositio  ceconomica 
N ation is, et ridebunt Protestantes de extinctione ierarchiae per totum  Orien- 
te m ; illi enim acceptarunt et in praxin positum  est. | (φ. 239v ) Ergo et vos fa- 
ciatis vestrum debitum tanquam C hristiani, et habebitis laudem et gloriam a- 
pud Deum, alias vero sin istram  habebitis laudem in tepore Suo, nam tempus 
omni tem pore...».

2. Ταυτόχρονα ό Πωγωνάτος φαίνεται πώς έπεδίωκε νά έξασφαλίση τήν άπο- 
δοχή τοϋ «διατάγματος» καί στήν ’Ανατολική Εύρώπη, δπως προκύπτει άπό τό α
σαφές κάπως υστερόγραφο της έπιστολής του, στό όποιο άνέφερε : «Significabo νο -  
bis simulac acceptata erit propositio  et a Polonis promisserunt quidem, sed 
hucusque nihil statutum est, tantum in C osacia et in M oscovia est ratificatum »  
( ί .  ά ., φ. 240r ).
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εισφορά κα ί ά π ε ιλ ε ΐ  μέ τά  μελανότερα χρώ ματα οποίον τήν άρνεΐται, 
τονίζει έπΙ πλέον τήν ήθική άξία τοϋ «Ίεροεθνισμοϋ». Τό ϊδιο ετος έξ 
άλλου πού έκδίδονται τά  κείμενά μας (1720) γράφεται καί ή παραπάνω 
έπιστολή. Ε π ί σ η ς  ό Π ωγωνάτος γράφει άπό τήν Κρακοβία, τήν άλλοτε 
λαμπρή πρωτεύουσα τής Πολωνίας, δπου ή παρουσία Ε λ λ ή ν ω ν  άπό πα- 
λαιότερα άκόμη χρόνια δέν μας είνα ι άγνω σ τη 1. Σ τήν  ϊδ ια  πόλη έκδί- 
δεται τό ύ π ’ άριθμ. Α ' κείμενο τής ϊδ ιας  ’Αδελφότητας, ή οποία έξέ- 
δωσε στη Β ασιλε ία  τό ύ π ’ άριθμ. Β ' κείμενο. "Ολες αύτές οί σ υ μ π τώ 
σεις νομίζω δτι δέν είνα ι τυχα ίες .  ’Α ντίθετα , ε ίναι φανερό δτι ό Π ω γ ω 
νάτος έχε ι άμεση σχέση μέ τά  δυό κείμενα. Π ιθανότατα μάλιστα  νά ά- 
νήκη στούς « έπ ισ τά τες»  τοΰ ’Έθνους ή καί νά συνέταξε αύτός τό «δό
γμα»  τής ’Α δελφότητας2. Τ ά  έντυπα δέν άναφέρουν τό ονομα ενός, έστω, 
μέλους τής ’Αδελφότητας. Αύτός δμως πού τήν κ ινεί φαίνεται πώ ς ε ί 
ναι ό Πωγωνάτος. ’Έ τ σ ι  καί σ’ αύτό τό σημείο ή έπιστολή του προσφέ
ρει μ ία  αξιόλογη μαρτυρία, άφοΰ μας ά ποκαλύ πτε ι  τό δνομα ενός του
λά χιστο  μέλους, ϊσω ς καί τοΰ πιό δραστήριου.

Τ ί  άπέγινε  ή «Σοσιετά  των Γ ρα ικώ ν»; Περισσότερα σ το ιχε ία  δέν 
μπόρεσα νά συλλέξω. Δέν γνωρίζω τήν τύχη της μετά  τό 1720. Σ έ  έκ- 
δεδομένες π ηγές ,  δπου π ίστευα  δτι κάτι  θά έβρισκα, δέν συνάντησα τ ί 
ποτε . Δέν άποκλε ίετα ι στό άρχεΐο  τής Προπαγάνδας νά σώ ζωνται καί 
άλλα έγγραφα καί μαρτυρίες γ ιά  τη  συσσωμάτωση αύτή των Ε λλ ήνω ν .  
’Ασφαλώς θά ύπάρξουν τυχερώτεροι άπό έμένα έρευνητές. Δυό μόνο

1. Πρβλ. έπιστολή τοΰ Π ατμίου Ιακώ βου Μηλοΐτου άπό τήν Κρακοβία στίς 
5 ’Οκτωβρίου 1588 (βλ. Π ερικλέους Γ · Ζερλέντον, Σημειώ ματα περί Ε λλήνω ν έκ των 
Μαρτίνου Κρουσίου Σουηκικών Χρονικών, έν Ά θή να ις 1922, σ. 31). Ά π ό  τήν Κρα
κοβία περνούσαν άρκετοί "Ελληνες ορθόδοξοι καί ένωτικοί, άπό τον 16ον-17ον αΐ. Βλ. 
Χαράλ. Κ . Π απαστάθη, Ό  μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας Χρύσανθος Λάσκαρις στήν 
Π ράγα καί τήν Κρακοβία, «Ε λληνικά» 25 (1972), σ. 199-200. Μαρτυρίες γ ιά  έλλη- 
νική παροικία στήν Κρακοβία κατά τον 18ον καί 19ον αΐ. βλ. στοΰ Τρύψωνος Ε ναγ- 
γ ε λ ίδ ο υ , 'ΐ ί  παιδεία έπί τουρκοκρατίας, τ. 2, έν Ά θή να ις  1936, σ. 375. Στήνίπόλη 
αύτή συγκεντρώθηκαν ορφανά άπό τήν έπαναστατημένη 'Ελλάδα. 'Ο  Εύαγγελίδης 
άναφέρει καί σχετική έπιστολή τοϋ Ί .  Καποδίστρια. Γενικά γ ιά  τούς "Ελληνες στήν 
Π ολωνία βλ. ( ’Ανω νύμου), Οί "Ελληνες έν Π όζεν, Δ ΙΕ Ε  9 (1926), σ. 580-585. Βλ. 
επίσης τ ις  ενδιαφέρουσες άρχειακές ένδείξεις γ ιά  "Ελληνες στήν Κρακοβία, Βαρσο
βία καί γενικά  στήν Πολωνία κατά τό δεύτερο μισό τοΰ 18ου α ΐ., στοΰ I. Α . Θα>- 
μοπούλου, 'Ελληνο-πολω νικά τοΰ 18ου α ΐ., «'Ο  Έ ρανιστής» 1 (1963), σ. 268-271. 
Πρβλ. έξ άλλου τά αισθήματα συμπαθείας των Πολωνών προς τούς "Ελληνες : 
Janusz Strasburger, Le philhellenism e en P ologne aux annees de 1’ in s u rre c tio n  
grecque 1821-1828, «B alkan S tud ies»  12(1971), σ. 103-116.

2. Σ έ μία τέτοια περίπτωση πρέπει νά παραδεχθούμε δτι τά παρουσιαζόμενα 
έδώ κείμενα τοΰ 1720 έξετυπώθησαν πρίν άπό τήν 6 Αύγούστου, ήμερομηνία κατά 
τήν όποία γράφει τήν έπιστολή του ό Π ω γω νάτος.



1 νύ Ζ. Ν. Τσιρπανλή

σκέψεις θά ήθελα νά προσθέσω : α) Τό μέλλον τής ’Αδελφότητας θά έ- 
πηρεάστηκε βέβαια άπό τή θετική ή αρνητική στάση τοϋ Βατικανού ά- 
πέναντί της. Τά μέλη της ζοΰν καί άναπτύσσουν δραστηριότητα σέ χ ώ 
ρες μέ συμπαγείς καθολικούς πληθυσμούς, μέ ήγέτες πολλές φορές φα
νατικούς καθολικούς έπίσης. 'Η πολιτική επομένως τής Καθολικής Ε κ 
κλησίας προς τή Σοσιετά τών Γραικών άποτελοΰσε σοβαρό παράγοντα  
γιά  τήν έπιβίω ση τής όργανώσεως1. β) Μετά τό 1718-1720  οί Έ λ λ η 
νες έμποροι πολλαπλασιάζονται στις αύστριακές χώρες. Τό μεταναστευ- 
τικό ρεΰμα διευρύνεται. Οΐ ομάδες τών κατά τόπους έμπορων δυναμώ
νουν και οργανώνονται σέ «κομπανίες». Μία γενική «κομπανία», δπως 
ή «Σοσιετά τών Γραικών» τοϋ 1720, ίσως συναντοΰσε μεγάλα έμπόδια  
ώς προς τόν συντονισμό τών χιλιάδων έμπορων. Τήν υπόθεση αυτή τήν 
άναφέραμε καί πιο πάνω. Ή  ίδέα γ ιά  μία εμπορική οργάνωση δλων 
τών Ε λλήνω ν τής αύτοκρατορίας τών ’Αψβούργων υπήρξε αναμφισβή
τητα μεγαλεπήβολη. Ή  έ'ρευνα υπολείπεται νά μας βεβαιώση Sv μία 
τέτοια ιδέα κατέληξε σέ ούτοπία.

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διατηρείται ή ορθογραφία τους. Διορθώνεται ή στίξη. Κεφαλαιογραφοϋνται τά 
κύρια ονόματα.

Α'

Βρίσκεται στό A P F - S. C., G reci, τ. 2 (1701-1756), φ. 243Γ . Μονόφυλλο. 
Διαστάσεις : 37 χ  20 έκατ. Στό κάτω άριστερό μέρος, κυκλική σφραγίδα μέ έπ ι- 
γραφή στά έλληνικά καί στά παλαιά τούρκικα (μέ αραβική γραφή(. Ή  έλληνική 
έπιγραφή : ΤΗι ΟΜΟΝΟΙΑ-, ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ. Ή  τουρκική (κατά τήν 
άνάγνωση τοϋ Αιγυπτίου φίλου κ. Α. Χουσεΐν) : Himmah el rigal, takta el gibal 
( =  Ή  όμόνοια τών άνθρώπων κόβει τά βουνά). Βλ. πανομοιότυπο στόν παρατιθέμενο 
πίνακα.

Δηλοποίησις ώφελημωτάτη καί σωτηριώδης πρός πάντας τούς άγαπώντας τήν  
δόξαν τοϋ τιμίου και ζωοποιού Σταυροϋ, καί τήν κατ’ όίμφω τους σωτηρίαν τε καί 
εύδαιμωνοίαν.

Τοΐς άπαξ δπασοιν άπλώς καί καθεκάστοις άπανταχοϋ διατελοΰσι διεσπαρμέ-

1. Πιστεύω δτ ι έρευνα στά Πρακτικά (Acta) τών συνεδριών τής Προπαγάν
δας τών ετών 1720-1722 θά άπέδιδε θετικές πληροφορίες γιά τή Σοσιετά τών Γραι
κών. "Ισως στό μέλλον νά δοθή ή εύκαιρία καί ό χρόνος γιά μία τέτοια προσπάθεια.
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νοις 'Ρωμαίοις1, ε’ιτουν 'Έλλησι Πελωπονυσίοις τε καί δλλοις, άναγγέλωντες δηλω- 
ποιοΰμεν δτι, έπειδή καί κατά τάς συνθήκας καί δεκρέτα3 της αγάπης τοϋ Πασά- 
ροβητζ έσυμφωνήθη άναμεταξύ των δύο βασιλέων, δηλαδή τοϋ θεοστέπτου τε και 
θεοφρουρίτου ήμών έν Χριστφ αύτοκράτωρος ΚΑΡΟΛΟΤ ίκτου καί τοϋ των Ώ θομα- 
νων σουλτάν Ά χ μ έ τ , λύμπερον καί πάντι ελεύθερον είναι τδ κομέρτζιον, ήγουν ή 
πραγματεία διά θαλάσσης καί ξυρας, δμοίως καί ή ναβηγασιώνε, τουτέστιν ή ναυ
τική, άκολήτως τε καί άνεμποδήστως νά πραγματεύουνται έξ άμφωτέρων τών με
ρών οί σούδιτοι*, πλερόνωντας άπαξ εις ένα τόπον μόνον τρία τά έκατδ τδ κουμέρ- 
κι4, τόσον εις τδ έμπα δσον καί είς τό εδγα, κατά τάς προρηθέντας (sic) συνθή- 
κας τε καί δεκρέτα.

"Οθεν καί ήμεΐς οί διεσπαρμένοι 'Ρωμαίοι, άπδ διαφόρους τόπους συναχθέν- 
τες καί συμφωνήσαντες, δμογνωμόνως τε καί όμοψύχως έπρεσβεύσαμεν τώ θεο- 
φρουρίτφ ήμών άητίτ<ρ καίσαρι καί μάς εύεργέτισεν έπιεικώς καί εύμμενώς τήν 
έαυτοΰ ύπεράσπισιν καί σκέπην, μέ διάφορα προνόμηοι καί διάφορες ευεργεσίες καί 
χάρες, είς κάθε τόπον καί χώραν τής βασιλείας του, έξαιρέτως δέ είς τδ Μπελη- 
γράδι καί είς τά παραθαλάσσια τοΰ Άδριατικοΰ κόλπου, ήγουν εις τδν κόρφον τής 
Βενετίας, ρητώς δέ Ης τδ Φυοϋμε, Μπούκαρι, Τριέστι, καί άλλους τόπους καί πώρτα, 
δποϋ ή αύτοϋ μεγαληώτις έφραγκάρησεν5, διά όλους εκείνους δποϋ ήθέλασιν Ιλθει 
νά κατοικείσουσιν έκεϊ καί νά πραγματεύουνται διά θαλάσσης καί ξηρας άκολήτως 
τε καί άνεμποδίστως.

Διά τοϋτο δσοι είναι άπδ τούς ‘Ρωμαίους φευγάτοι άπδ τούς τόπους τούς έν 
’Ιταλία τε καί άλλαχοϋ, άπδ ταϊς καταδρομαΐς τών άλλοφύλων, δμοίως καί άλλοι 
δσοι θελείσουσι νά Ιλθουση, νά κατοικείσουση είς τούς προρηθέντας τόπους καί πώρ
τα, νά πραγματεύουνται καί νά κτίτουση καί καράβηα κατά τήν δρεξίν τους, μέ τήν 
τροπεοφόρον παντιέρα τοΰ αύτοκράτωρος τών 'Ρωμαίων”, είναι πάντι ελεύθεροι και 
άτάραχοι είς τήν πίστιν καί είς δλα τους τά θρυσκευτικά, νά κάνουση τδ ριτόν7

1. Στά κείμενα αύτά άναφέρονται μέ τήν ϊδια έννοια καί τά τρία ονόματα, 
Ρωμαίοι, "Ελληνες καί Γραικοί. Βλ. παρόμοια παραδείγματα καί σέ όίλλα κείμενα 
τής τουρκοκρατίας στοΰ Π αναγιώ ταν Κ . Χ ρήστου, At περιπέτειαι τών έθνικών ονο
μάτων τών 'Ελλήνων, Θεσσαλονίκη 1960, σ. 50-53. Βλ. έπίσης Νικολάου Β . Τω- 
μαδάκη, Οί "Ελληνες ώς γένος καί Ιθνος κατά τήν ιστορικήν ήμών διαδρομήν καί 
δ ίερδς άγών τοϋ 1821. (Πανηγυρικός λόγος), Ά θήναι 1970.

2. Ίταλ. decreto =  άπόφαση, θέσπισμα.
3. Ίταλ. sudditi =  ύπήκοοι.
4. Ίταλ. com m ercio =  έμπόριο- έδώ έχει τή σημασία τοΰ έμπορεύματος 

(m ercanzia).
5. Ά π δ  τδ ίταλ. f  rancheggiare =  καθιστώ ελεύθερο, καί τδ franchigia =  ά-

τέλεια.
6. Δέν έχει τή σημασία τοΰ "Ελληνα. Πρόκειται γιά τδν τίτλο τοΰ αύτοκρά- 

τορα τών Άψβούργων (τής 'Α γίας Καθολικής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας) πού άπδ 
τδν Μεσαίωνα, μετά τή διάλυση τοΰ Ρωμαϊκοΰ κράτους, φέρουν κυρίως οΐ Φράγ- 
κοι ήγέτες καί άλλοι Γερμανοί. Πρβλ. τδ «Καισαροβασιλικδν προνόμιον χαρισθέν 
παρά τοΰ κραταιοτάτου καίσαρος τών Ρωμάνων Ιωσήφ τοΰ δευτέρου» (1783) : βλ. 
Ε. Legrand, Bibliographie H ellenique, 18ος αί., τ. 2, Paris 1928, σ. 399 καί 407.

7. Ίταλ. rito =  τδ τυπικδ τής λατρείας, τής θρησκείας.
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τους άκολύτως τε καί άνεμποδίστως εις τήν ’Εκκλησίαν τους, κατά τάς πατέντα ς1 
καί δεκρέτα τής αύτοϋ καθοληκής μεγαληώτιτος, καί κατά τά προνόμηα όπου ή 
αύτοϋ μεγαληώ τις μάς έχάρισεν μέ άπηλάς τημωριτικάς εις τούς άπιθοΰντας αύ- 
τοϊς, καί οποίος ήθελεν μάς πηράξει είς τό ρητόν μας, νά πλερώνη εις τόν φίσκον2 
τριάντα μάρκες μάλαμα καθαρόν, ήγουν δεκαπέντε λύτρες χωντρές3, τό μισόν εις 
τήν βασιλείαν καί τό μισόν είς τό πρόσοπον όποΰ ήθελεν πηραχθεϊ.

Διά τοΰτο οποίος αγαπα καί θέλει διά τήν ώφέλειάν του καί τό κέρδος του, 
καί διά τήν κ ατ’ άμφω του σωτηρίαν τε καί εύδαιμωνοίαν νά έλθη νά κατοκείση 
είς τούς προρηθέντας τόπους καί πώρτα, όμωφώνως τε καί όμωψύχως μέ τούς λοι
πούς όμω γενεΐς του καί όμωπίστους του, είναι νοικοκύρης καί αύτοξούσιος.

"Οθεν διά προτροπής καί άδειας τών έπιστατών ήμών έτυπώθη καί τό π α 
ρών, είς ϊνδειξιν καί άμφίβολον4 άσφάλειαν τών πάντω ν, καί οποίος δμως άπό τούς 
χριστιανούς άντιτύνει είς τήν υψωσιν τοΰ τιμίου καί ζωοποιοΰ Σταυροϋ, μάλιστα 
άπό τούς εκκλησιαστικούς άμφωτέρων τών Έ κκλ ισ ιώ ν, Ά νατοληκής τε καί Δυτικής, 
ομοίως καί δστις δέν συντρέχει καί δέν συμβωηθα διά τήν προρηθήσαν υψωσιν ϊρ- 
γω  τε καί λόγφ , άμφώτεροι νά τήν έχουσιν άντίδοκον ( =  άντίδικον) έν ήμέρηι 
κρίσεως, καθό ψευδόχριστοι, θεομπέκται Σωδουκοφαρισαϊοι Χρυσιανοί, καί κατά τόν 
θεσπέσιον Παΰλον, δστις ού φιλεΐ τόν Κύριον ήμών ΙΗ Σ Ο Τ Ν  Χριστόν, άνάθεμα 
ίσ τω 5.

Δεπουτάτοι πλενηποτενσιάριοι τής Σοσιετάς τών Γραικών, νεο- 
βασάλων τής αύτοΰ καθολικής μεγαληώτιτος αύτοκράτωρος 
τών 'Ρω μα ίω ν.

Έ τυπώ θη  έν τή περ ιφ ίμ ^ Κρακοβία, Ά καδεμήςι τής Σαρματίας, άδεια τών Η γ ε -  
μώνων.

Cum licen tia  S uperio rum , 1720.

Β'

Βρίσκεται στό APF - S. C ., G rec i, τ. 2 (1701-1756), φ. 241ν - 242Γ . Δίφυλ
λο. Δ ιαστάσεις 3 6 x 4 5  (πλ.) έκατ. περίπου. Τά φύλλα εϊναι δεμένα στόν τόμο. Γ ι’ 
αύτό οί διαστάσεις τους δέν είναι άπόλυτα άκριβεϊς.

2 (φ. 241ν )

M andatum  adm odum  utilissim um  e t salu- 
ta re  ad omnes C h ris ti fide les, s ta tu tum  et 
ra tifica tu m  ab unanim i S ocietate  O rthodo - 
xorum  atque  C atho lico rum  G raeco rum , ju x -

1. Ί τα λ . p a ten te  ή le t te ra  p a ten te  =  έγγραφο πού κάνει γνωστή τή θέληση 
ένός ήγεμόνα.

2. Ί τα λ . f isc o  =  δημόσιο ταμείο.
3. Ί τα λ . l i re  grosse.
4. Διάβ. άναμφίβολον.
5. Τό ορθό : «Εϊ τ ις  ού φιλεΐ τόν Κύριον Ίησοΰν Χριστόν, ήτω  άνάθεμα» 

(Προς Κορινθίους Α ', 16, 22).

1 (φ. 242Γ )

Δόγμα πάνυ ώφελημώτατον καί σωτηριό- 
δες πρός πάντας τούς είς Χριστόν πιστεύων- 
τας, θεσπησθέν καί στηριχθέν παρά τής θεο- 
φρουρήτου όμωψύχου Σοσιετάς τών ορθοδόξων
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τε καί καθοληκών 'Ελλήνων, κατά τήν όγδωη- 
κοστήν τρίτην διαταγήν τοϋ έθνους.

Φάλλαρης ό Γελόων τύρανος1, έθνηκός καί 
άσεβείς ών, όμωλόγησεν πρός τόν εύεργέτην 
του ϊσην αμοιβήν ούκ έχειν άποδοϋναι τόν εύερ- 
γετηθέντα, πόσον μάλλον ήμεϊς οί ανάξιοι καί 
άχρηοι δοϋλοι, τό πλάσμα πρός τόν πλάστην 
καί δημηουργόν ήμών. Ό ποΰ δέν φθάνει πώς 
μάς ίπλασε κατά ίκώνα του καί μάς έστώλησε 
μέ διάφορα Θεία χαρίσματα, δηλαδή νοϋν καί 
λόγον καί πνεύμα καί τά λοιπά. Ά λλα  καί με
τά τήν παράβασιν τοϋ προτοπλάστου έταπεί- 
νωσε τοϋ λόγου του μέχρι Θανάτου σταυρικού 
καί έγίνηκε κατάρα, διά νά μάς έλευθερώση 
άπό τάς χείρας τοΰ διαβόλου, θησιάζωντας έαυ- 
τόν διά νά μάς ένωση μέ τόν θεόν καί νά μάς 
κάμη τέκνα θεοϋ.

Τ£ εύχαρίστησιν λοιπόν ισότιμον έχωμεν 
νά τοΰ άνταποδώσωμεν οί άνάξιοι διά τάς το- 
σαύτας του καί τοιαύτας τε ευεργεσίες καί χά
ρες, παρά νά έπιμεληθοΰμεν ό καθένας, κατά 
τήν άρετήν όποΰ τοΰ έχάρησεν ό θεός, νά έλευ- 
θερόσωμεν τό μυστικόν του σώμα άπό τούς ά
πιστους τε καί άσεβείς, ϊνα μή είς παντελεΐ ό
λεθρον καί άφανισμόν καταντίση, πλερόνωντας 
δηλαδή τόν κάθε χρόνον ή κάθε ένορία καί κάθε 
μοναστήριον τριάκοντα άργίρια είς τήν προ- 
ριθήσαν όμώψυχον Σοσιετά, κατά τήν ποσό
τητα τής άνθρωπίνης τιμής τοΰ άτιμήτου, όποΰ 
τήν έτίμησαν οί οικείοι του" έκεΐνοι δηλαδή διά 
τούς όποιους ήλθεν νά χύση τό παναγιόν του 
αίμα- μείζωνα γάρ ταύτης, φησΐν δ Σωτήρ, ά- 
γάπην ούδείς έχει, ?να τίς τήν ψυχήν αύτοΰ 
θή ύπέρ τών φίλων αύτοϋ, Ίωάννου Κ:5, 13 2. 
Καί κατ’ αύτόν δ Εύαγγεληστής Ίωάνης άπο- 
φένεται έν τη καθολική αύτοΰ έπιστολη πρώτη 
Κ:3, 16, έπεί έκεϊνος τήν ψυχήν αύτοΰ ύπέρ 
ήμών έθηκε, καί ήμεϊς όφείλομεν ύπέρ τών ά- 
δελφών τάς ψυχάς τιθέναι. Τίς δέ μείζων φί
λος ήμών ύπέρ τόν θίσαντα έαυτόν ύπέρ ήμών;

ta 83tiam inslitutionem  Gentis.

Phallaris ille G eloorum  tyrannus, ut po- 
te gentilis et impius, tamen benefactori suo 
confessus aequalem beneficiorum  collatorum  
regratificationem  a recipiente nunquam fieri 
posse ; cum vero haec sic audiant, quanto- 
minus non indigni creaturaeque inutiles Pa- 
tri ac Creatori N ostro , cui non  su ffec it , quod 
ad imaginem suam nos creaverit, varijsque 
donis divinis, spiritu sc ilicet, ratione, ser- 
mone ac in tellectu  exornaverit, sed etiam post 
lapsum Protoplastorum , usque ad mortem  
Crucis sacrificando semetipsum, ut nempe 
nos uniret DEO et efficeret liberos ejus 
seseque humiliavit.

Ad reddendas grates, idonei erim us, nisi 
diligentiam  adhibeat quilibet nostrum , juxta  
collatam  a DEO sibi virtutem, ad liberandum  
mysticum Corpus eius ab impijs et infideli- 
bus, ne ad ultimam destructionem  et totalem  
extinctionem  perveniat, solvendo scilicet s in 
gulis annis quaelibet parochia et quodlibet 
monasterium reliquive triginta argenteos ad 
praefatam unanimem Societatem , juxta quan- 
titatem humani pretij, quo inaestjm abilis a  
proprijs propinquissim is suis, propter quos 
ad effundendum  pretiosum  sanguinem suum 
venit, aestimatus est. Nam major extra hanc 
non datur Charitas, quam ut quis animam 
suam ponat pro amicis, loan : c. 15, v. 13. 
Et secundum hoc Christi dictum monet quo- 
que loan . Ep. 1 sua C atholica, c. 3, 16. Cum 
Christus animam suam pro nobis posuit, de- 
bemus et nos pro fratribus animas nostras 
ponere. Quis itaque major noster amicus est, 
praeter ilium, qui sacrificavit semetipsum pro 
nobis. N os vero non animam, sed subsidium  
charitativum  tantum ponamus, propter no-

1. Ό  Φάλαρις ύπήρξε τύραννος τοΰ Άκράγαντος (570-554), δχι τής Γέλας, 
Δέν γνωρίζω άπό ποϋ άντλεΐ δ συντάκτης γιά τά λόγια πού άποδίδει στόν τύραννο 
αύτόν.

2. Ή  παραπομπή στήν Καινή Διαθήκη δέν είναι άκριβής. ’Αντί 5 διάβαζε 
15, δπως σωστά άναφέρει τό λατινικό κείμενο (δηλ. Ίωάννου 15, 13). Τό Κ ση
μαίνει κεφάλαιο. Οί παραπομπές πού άκολουθοϋν στό κείμενο είναι όρθές.



Ή  «Σοσιετά τών Γραικών» στήν Αυτοκρατορία τών Άψβούργων 167

Ή μ ε ΐς  δέ οΰ τήν ψυχήν, άλλά τά χρήματα μό
νον θώμεν υπέρ τής ήμών σωτηρίας καί τής 
έκείνου δόξης, ί'να ή όντως αγάπη (χωρίς τής 
οποίας ούδείς δύναται σωθήναι, άνθρωποκτόνος 
γάρ έστί, κατά τον Ε ύαγγελιστήν Ίω άννην, 
Καθοληκή Π ρώ τη Κ:3, 15), ήτις έστίν ό θεός, 
φανερωθή έν ήμΐν διά τών έργων πραγματικώ ς, 
καί οΰ ρηματικώς. Οΰ γάρ (κατά τον τοϋ φιλο
σόφου ορισμόν καί τοΰ όρθοΰ λόγου) έκ τών 
ρημάτων τά πράγματα άληθεύει, άλλ’ έκ τών 
πραγμάτω ν τά ρήματα έπιβεβαιήται. Καί κ α τ’ 
αύτόν δέ, τό τέλος ούκ έστι γνώ σις, άλλά πρά-
ξις1·

Δ ιά τοϋτο δσοι άπό τούς βαπτησθέντας είς 
Χριστόν καί ένεδείσαντο αύτόν, όποιας δήποτε 
είεν τάξεω ς ή βαθμοϋ, αν είναι βέβαια πρα
γ μ α τ ικ ώ ς  Χ ριστιανοί, ας κάμουσιν άπροφασί- 
στω ς ώς γράφομεν, έντελομεθά τε καί δεόμεθα, 
μηδαμώς άθετήσαντες ή παραβλέψαντες προ- 
φασιστικώς ταύτην τήν σωτηριώ δει καί έπο- 
φαλεστάτην (sic) έντολήν, άλλά μάλλον έπιστη- 
ριξάτοσαν κα ί έπιβεβαιωσάτοσαν αυτήν άπλώς 
άπαντες πραγματικώ ς· ρητώς δέ εκείνοι, πρός 
οδς άνείκει καί συνδήνει, οί'τινες έπαγγέλω ν- 
ται διαδόχους είναι τών Α ποστόλω ν καί τοϋ 
Σωτήρος, κατά τήν έναχώ ς3 θεΐφθογγον φω
νήν, Ίω άννου  Κ:10, 11 : Ό  ποιμήν ό καλός τήν 
ψυχήν αύτοϋ τίθησιν υπέρ τών προβάτων. Εί 
μέν οδν όντως ποιμένες είσίν, οΰ τήν ψυχήν, 
άλλά τά  χρήματα μόνον θήτοσαν, ίνα μή τοϋ 
σατανά μισθοτοί προσαγορευθήσονται έν τε τώ

stram  salutem  et e jus g loriam , u t sic vera cha- 
ritas  (sine qua nullus sa lvari po tes t, hom i- 
cida enim est ju x ta  Ionanem  (sic) Evangeli- 
stam Ep. 1. C ath . : c. 3, v. 15) quae est ipse 
DEVS, per o p era  rea lite rq u e  in nobis appa- 
rea t, non tan tum  v erba lite r ; nam ju x ta  ter- 
m inum  ph ilosoph i et rec tae  ra tion is , non  ex 
verbis res v e rif ic a n tu r , sed ex rebus verba 
c e r t if ic a n tu r . E t sic, secundum  ilium , finis 
non  est cognitio  vel scientia, sed m era praxis 
e t actio.

Q u i c u n q u e  jg itu r b ap tiza ti in C h ris to  et 
in d u eru n t enm, cu juscunque s in t s ta tu s  au t 
d ig n ita tis , si non  nom inetenus solum , verum  
etiam  re ipsa v o lu n t esse C h ris tian i, fac ian t, 
rogam us, sine u llo  excusationis p rae tex tu , 
quae sc rib im us. N eutiquam  spernentes et re- 
spuentes hoc sa lu ta re  et u tile  M andatum , 
quinim o p o tiu s  universi et singuli illud  con- 
firm an d o , non  tan tum  verbis, sed etiam  fa 
cto ra tum  e t aequum  habean t ; ju x ta  sess. 6 
C one. L a te r . V. sub Julio  II. et L eone X. ce- 
leb ra ti anno 1513, et in C one. IV. sub Inno - 
cen tio  II I . anno  1215 ce leb ra ti, et ju x ta  de- 
c re t. IV. sessione 3, V ienen. C on. anno  13113. 
Specialiter au tem  illi, ad  quos d irec te  spe- 
c ta t et co llim at, qui d icu n tu r esse successores 
A p o sto lo ru m  atque  Salvato ris , ju x ta  sequen- 
tem  D EI sonum  : Bonus P as to r anim am  suam

1. Ό  φιλόσοφος πού δέν άναφέρεται είναι ό Α ριστοτέλης. Τό απόσπασμα 
προέρχεται άπό τό έργο του Ή θ ικ . Ν ικομ. A ' 1 (ρ. 1095 a, 5-6). Τήν υπόδειξη 
οφείλω στόν συνάδελφο κ. Σ π . Κυριαζόπουλο, τον όποιον εύχαριστώ καί άπό έδώ 

θερμά.
2. Οί παραπομπές αύτές σέ συνόδους αποκλειστικά τής Καθολικής ’Εκκλη

σίας παραλείπονται στό έλληνικό κείμενο. Τά πρακτικά τών συνόδων αύτών βλ. 
στοΰ Joannes Dominicus M ansi, Sacrorum  C oncilio rum  nova et am plissim a colle- 
c tio , τ. 32, P a ris iis  1902 (έπανέκδοση), στ. 658 (γιά τήν έκτη συνεδρία τής π έμ 
πτη ς συνόδου τοϋ Λατερανοΰ στά 1513), τ. 22, P arisiis 1903, στ. 953 κ. έ. (γιά 
τήν τετάρτη σύνοδο τοϋ Λατερανοΰ στά 1215) καί τόμ. 25, στ. 367 κ. έ. (γιά τή 
σύνοδο τής Βιέννης στά 1311). Οί παραπομπές τοΰ κειμένου μας δέν βρίσκουν αντα
πόκριση στά παραπάνω πρακτικά. Δέν είναι σαφές έξ άλλου γ ιά  ποιό θέμα άκρι- 
βώς ό συντάκτης κάνει αύτές τις παραπομπές.

3. έναχώς· έχει δυό έννοιες : α) κατά ένα τρόπο, ένιαίως, β) κ ατ’ έννέα τρό
πους (βλ. λ. στοΰ Δ . Δημητράκον, Μ έγα Λεξικόν τής έλληνικής γλώσσης).
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δικασ·ηρί({> τής Ελλάδος καί έν τώ Ίεροεθνη- 
σμω1. Καί έπομένως τε όσοι ήθέλασιν αθετή
σει καί παραβλέψει προφασιστικώς τό παρόν 
Ιποφελέστατον καί σωτηριόδες δόγμα, όμοίως 
καί οί μή συνεργήσαντες και συνδραμώντες ίρ -  
γ(ρ τε καί λόγφ εϊς τόν προκείμενον σκοπόν, 
νά ίχουση πρότον μέν αύτόν τόν σταυροθέντα 
S’ ήμας υίόν καί λόγον του θεοΰ άντίδικον έν 
τή φοβέρα ημέρα τής κρίσεως, ώσάν τόν Ά νν α  
καί Καϊάφα, καί αύτόν τόν προδότην ’Ιούδαν, 
καί δεύτερον, έν τφ παρώντι αίώνι θέλουσι πλε- 
ρώσει οΐ τοιούτοι είς τόν οίκεϊον καιρόν τήν 
καθήκουσαν τιμορίαν μέ τά αΐμα τους, κατά 
νόμους πολιτηκούς καί κατά τήν δωδεκάτην 
καί εικοστήν έκτην διαταγήν τοϋ έθνους, καί 
νά έξαλείπτεται τό όνωμά τους είς γενεάς γ ε 
νεών, καθδ άσεβείς καί ψευδόχριστοι, μαμωνι- 
σταί καί μισθοτοί τοϋ Α ντίχριστου.

Καί πρός τούτοις δέ αίσχινέσθωσαν πάν- 
τες έκεΐνοι, οδς ϊδει φροντήζειν περί τής έλευ- 
θερίας τής σωτηριώδους πίστεως κατά τό τρι- 
πλοΰν αώτων άφευκτον χρέος, καί αυτούς δέν 
τούς μέλει μήτε τούς κόβγη καθόλου, ώσάν νά 
ήταν χημέρα ή πίστις τοΰ Χρίστου, καθό ασε
βείς καί ύπερασπησταί τών απίστων, οΐαπερ 
προκαταρκτική καί αιτιατική αΙτία τής ήμών 
έχμαλοσίας καταδουλόσεώς τε καί έξαλείψεως, 
ήσαν άνέκαθεν καί είσιν, ένεκεν τής αύτών έωσ- 
φορικής φιλοδοξήας εναντίον τοΰ θείου δόγμα
τος, Μάρκ. Κ:10, 42 καί 49, καθό φιλοπροτεύ- 
ωντες διοτρεφείς, τούς οποίους κανείς δέν τούς 
έμπωδήζει, παρά ή λυσσιασμένη φιλαργηρία 
τής πλεονεξήας καί φιλοδοξήας των, οί όποιοι

ponet pro ovibus, Ioann. 10, ν. 11. Si igitur 
quis re ipsa Pastor et ovium Christi custos  
est, non animam hac in necessitate, set tan- 
tum subsidium charitativum  ponat, pro ijsdem  
volum us, ne satbanae mercenarius, quam in 
Tribunal! Graeciae, tam in Sacro Pagani- 
sm o1 infelix audiat. Secus vero consecutive, 
quicunque excusando sese huic salutari et 
utilissim o operi contradixerit, sim iliter et hi, 
qui non cooperantur, neque concurrunt ver
bis aut quocunque modo rebus ad praefatum  
scopum , habeant ideo prim o Ipsum Filium  
DEI pro nobis Crucifixum  et Verbum ejus 
Sanctum in tremendo novissim ae diei Iudicio  
adversum et contrarium , velut Annas et Cai- 
phas, ipseque proditor Iudas ; secundo, luat 
suo tempore praesenti in hoc saeculo dignas 
m eritorum  paenas, in proprio sanguine, jux
ta legem civilem  secundumque institutionem  
12 et 26 G entis, et extinguetur nomen illo -  
rum h. generatione in generationem , tanquam  
impiorum, pseudo - christianorum , mamoni- 
starum 'et mercenariorum sathanae.

Et insuper erubescant omnes illi, qui de- 
bebant libertatem  salvificae Fidei C hristia- 
nae curare, juxta inevitabile triplex illorum  
debitum, qui nu llo  m odo curant vel cogitant, 
quasi esset chymera Christiana fides, tan
quam infideles et impij et fautores in fide- 
lium, quos nullus impedit ad hoc curandum, 
nisi avaritia am bitionis illorum, qui non su f- 
f ic it  quod non prosunt, sed tamen obesse 
non  possunt, juxta Salvatoris ad Pharisaeos 
redarguitionem, Math. cap. 23, v. 13 : Illi 
enim non intrant, nec introeuntes sinunt in- 
trare, qualis est proditor D ionisius R ufus8 
et perjurus M oyses Belgradiensis sim ilesque 
eis. Et quidem non mirum, juxta Apostolum ,

1. Ή  λέξη δέν άναφέρεται στά γνωστά λεξικά (Du Cange, Ερρίκου Στεφά
νου, Δημητράκου). Καί τόν λατινικό δρο (Sacrus Paganismus ή Sacropaganismus) 
δέν τόν βρήκα στά λεξικά τής μεσαιωνικής λατινικής (Du Cange, J. F. Niermeyer).

2. Στό λατινικό κείμενο δέν άναφέρεται ή εύαγγελική παραπομπή. Τό έλλη- 
νικό κείμενο είναι πιό άνεπτυγμένο στό μέρος αύτό άπ’ δ,τι τό λατινικό.

3. Στό λατινικό κείμενο διάβ. Rus(s)us αντί R ufus. Ή  δραστηριότητα τοϋ
Διονυσίου Κοκκίνου, είς βάρος μάλιστα τών συμπατριωτών του, δέν μοΰ είναι
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δέν φθάνει πώ ς δέν ώφελοϋσι, άλλά νά έμπω δή- 
σουσι καί νά βλάψουσι μέ τήν χάριν τοϋ γέρου 
διαβόλου δέν άπολείπουσι, κατά τόν τοϋ Σ ω τή - 
ρος προς τούς Φαρισαίους έλεγχον, Ματθ. Κ:23, 
13: αύτοί γάρ ούκ εισέρχονται και τούς είσερχο- 
μένους κολήουσιν, ώς καθώς ό έπίορκος προδό
της Διονύσιος ό Κ όκινος1 καί ό Βεληγραδήας 
Μ ωησής2 καί οί όμοιοι τους. Καί οΰ θαυμα
στόν, κατά τόν σοφόν άρχητέκτω να, διδάσκα
λον τώ ν έθνών, πρός Κορινθήους δευτέρα Κ:11, 
14, αύτός γάρ ό σατανάς (φησί) μετασχιματί-

2 C orin th , c. 11, ν. 14 e t 15. Ipse enim , in q u it, 
sa tanas tra n s fo rm a tu r  in  angelum  lucis, non  
m agnum  itaque, si et servi ejus, tanquam  mi- 
n is tr i  ju s titiae  tra n sfo rm a n tu r , quorum  fin is  
e r i t  secundum  opera  ipsorum .

1. Βλ. προηγούμενη σ. σημ. 3.
2. Πρόκειται γ ιά  τόν μητροπολίτη Βελιγραδιού Μωϋσή Petrovii·, ό όποιος θά 

άναλάβη τή μητρόπολη αύτή μετά τήν ίδρυσή της, ΰστερ’ άπό έγκριση τοϋ αύτοκρά- 
τορα Καρόλου Σ Τ ', τήν 10 Σεπτεμβρίου 1718 : βλ. Djoko Slijepcevic, I s to r i ja  srpske 
p ravoslavne crkve , τ. 1, M inhen 1962, σ. 399. Τή βιβλιογραφική υπόδειξη οφείλω 
στόν αγαπητό φίλο κ. Ί .  Παπαδριανόν. Στά  1726 στό πρόσωπο τοΰ Petrov ic  ένώνεται 
ή μητρόπολη Βελιγραδιού μέ τή μητρόπολη Καρλοβικίων (Κάρλοβατς) : βλ. Ίωάννον 
X . Ταρνανίδου, Τά προβλήματα τής μητροπόλεως Καρλοβικίων κατά τόν ΙΗ ' αιώνα 
καί ό Jovan  R ajic  (1726-1801), Θεσσαλονίκη 1972 (παράρτημα άριθμ. 10 τοΰ ΙΖ ' 
τόμου τή ς Έ π ισ τ . Έ π ετ . Θεολ. Σχολής Π αν/μίου Θεσ/νίκης), σ. 34-35, 49, δπου 
καί βιβλιογραφία. Ό  Μωϋσής Βελιγραδιού πρέπει νά άντιδιαστέλλεται μέ τόν Μωϋ
σή R ajov ic , «πατριάρχη» Π εκίου, τήν ίδια  έποχή (1712-1726). Γ ι’ αύτόν βλ. Slijepce
vic, £■ ά., σ. 378-379 καί ’Αθανασίου Ά γγελοπούλου , Ή  σέρβική ορθόδοξος ’Ε κ 
κλησία, στόν τόμ. Ό  κόσμος τής ’Ορθοδοξίας, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 259. Σ ύμ 
φωνα μέ τό κείμενο πού παρουσιάζουμε έδώ, ό P etrov ic  δέν φαίνεται νά είχε κα
λές σχέσεις μέ τούς "Ελληνες τής Αύστροουγγαρίας. Π ραγματικά γνωρίζουμε δτι 
στά 1725 ό Petrov ic  θέλησε νά ύπαγάγη στήν πνευματική του δικαιοδοσία τό 
παρεκκλήσιο τοΰ 'Α γίου Γεωργίου τώ ν ορθοδόξων 'Ελλήνων τής Βιέννης καί νά 
έπιβάλη τή μνεία τοϋ δικοΰ του ονόματος στίς ιερές τελετές άντί τοΰ οικουμενικού 
πατριάρχη Κ ωνσταντινουπόλεως. Οί έπιδιώ ξεις του αύτές προκάλεσαν έντονες άντι- 
δράσεις τώ ν 'Ελλήνων τής Βιέννης : βλ. Σωφρονίου (Εύατρατιάδον), μητροπολίτου 
Αεοντοπόλεως, 'Ο  έν Βιέννη ναός τοϋ 'Α γίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, « ’Ε κκλη
σιαστικός Φάρος» 7 (1911), σ. 11-12. Σέ εκτενή «προτρεπτική κλήρφ καί λαώ Βε
λιγραδιού Σερβίας», έξ άλλου, τοΰ οικουμενικού πατριάρχη ΙΙαϊσίου Β' (1726-1732), 
πού χρονολογείται στά 1727, άναφέρονται «σκάνδαλα καί φιλονεικίαι καί άλληλο- 
μαχίαι τινές μεταξύ τώ ν είς τά αυτόθι ευρισκομένων χριστιανών Ρωμαίων πραγμα- 
τευτ&ν καί τοΰ κατά τόΛον ’Αρχιερέως πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μ πελιγραδίου... 
Μωϋσή Π έτροβιτζη ...» . Στό ϊδιο έγγραφο ωστόσο ύπογραμμίζεται δτι οί Έ λληνες 
έμποροι άπεκατέστησαν τις σχέσεις τους μέ τόν P e tro v ic  : βλ. Καλλινίκου Δελικάνη, 
Π ατριαρχικών έγγράφων τόμος Γ ',  έν Κωνσταντινουπόλει 1905, σ. 690-698. Θά ή
θελα νά ευχαριστήσω καί άπό έδώ τούς φίλους κ. κ. ’Αθ. ’Αγγελόπουλον καί Ί .  
Παπαδριανόν, γ ια τ ί μέ τ ις  συζητήσεις πού εϊχαμε μέ βοήθησαν νά καταλήξω στίς 
παραπάνω διαπιστώ σεις. Οί διαφωνίες πάντω ς τών 'Ελλήνων έμπορων μέ τόν Β ε
λιγραδιού Μωϋσή έπισημαίνονται καί πριν άπό τό 1725-1727, μιά πού τό κείμενό 
μας είναι τοϋ 1720.
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ζεται είς άγγελον φωτός, 15 *: Οΰ μέγα οδν, 
εί κ«1 οί διάκονοι αύτοΰ μετασχηματίζονται ώς 
διάκονοι δικαιοσύνης, ών τό τέλος έσται κατά 
τά έργα αύτών.

Έ πιστάται τοϋ έθνους καί κάντες οί άνα- 
καινησταί.
Έτυπωθώθη έν Βασιλέα προτροπή καί ά
δειοι τών Η γεμώνων.
Cum licentia Superiorum, 1720.

P r o c u r a to r s  G entis et omnes Re- 
stauratores.
Cum licentia Superiorum  
Editum Basileae 1720.

1. Ό  άριθμός δηλώνει τόν στίχο τοϋ κεφαλαίου 11 τής δευτέρας πρός Κο- 
ρινθίους έπιστολης.



LA «SOCIETE DES GRECS»
SOUS L ’ EMPIRE DES HABSBOURG (1720)

R e s u m e

Les «Com pagnies» com m erciales grecques se sont m ultip liees en 
Europe Centrale au cours du dix - huitiem e siecle, notam m ent apres la 
conclusion du traite de Passarow itz (1718) et la patente accordee par 
Charles VI (1719). L ’auteur fa it  observer que, en depit de la richesse 
de la docum entation sur l ’im plantation  locale de diverses confreries  
de ce type, l ’on ne d isposait a ce jour d ’aucune inform ation au sujet 
d ’une confrerie reunissant tous les commergants qui exer?aient leur 
profession  a l ’etranger.

Grace a deux docum ents imprimes en 1720, le premier en Cra- 
covie et le second a Bale, il est m aintenant lo isib le  de prouver que la 
fondation  de la «Societe des Grecs» rem onte a une date tres proche 
de celle  de la conclusion du traite de Passarowitz. Ladite societe vi- 
sait a rassem bler tous les commergants grecs qui v ivaient dans l ’em- 
pire des Habsbourg, sans tenir com pte de l ’origine de ses membres et 
de la fo i professee par c e u x -c i .

Les deux imprimes qui font Γ objet de cette etude sont conser
ves aux A rchives de la Propaganda Fide de Rom e (serie S. C. - G reci, 
vol. II). D ’apres leur contenu, la «Societe»  avait des statuts approu- 
ves par les autorites et v isait des ob jectifs  a la fo is  econom iques, reli- 
gieux et nationaux. Les representants de la Com m unaute, dont les noms 
restent inconnus, portaient le titre de «Surveillants de la N ation».

Sur la fo i d’une lettre inedite adressee de Cracovie le 6 aout 
1720 et conservee aux archives susm entionnees, l ’auteur incline a ad- 
m ettre qu’un certain Stephane Seraphin Pogonatos a joue un role pre
ponderant dans la fon d ation  de la «Societe».


