ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε'
ΕΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ

Προ δεκατεσσάρων περίπου ετών ειχον μελετήσει εν Άθήναις τα
τουρκικά έγγραφα τής συλλογής Ίωάννου Χότζη έφέντη, άνήκοντα άλλοτε
εις τα ’Αρχεία τοΰ τουρκικοί κράτους (Hazine evraki) άγορασθέντα δέ,
κατόπιν γραπτής γνωμοδοτήσεώς μου, υπό τής εν ’Αθήναις Εθνικής
Βιβλιοθήκης. Τα τουρκικά ταϋτα έγγραφα, πριν άγορασθώσιν υπό τής
Εθνικής Βιβλιοθήκης, ήσαν 313.

Τον παρελθόντα ’Ιούνιον,

μελετών εκ

νέου αυτά τά ευρον 300 ή μάλλον 299, τοΰ ενός δντος άγράφου. "Εν
από τά τουρκικά αυτά έγγραφα, τό καί σπουδαιότατον, έδημοσίευσα με
την φωτοτυπίαν του εις τό δεύτερον μέρος τής Φωτιείου Βιβλιοθήκης
μου’. Έν τή εΐρημένη συλλογή, εκτός τών τουρκικών, υπάρχουν καί 130
ελληνικά έγγραφα. Ταϋτα είναι «πιττάκια» τοΰ έκ Μεγάλου Ρεύματος
τής Κωνσταντινουπόλεως άτυχους Δημητρίου Σκαναβή*8—χιακής καταγω
γής—προς τον ηγεμόνα τής Βλαχίας Νικόλαον Μαυρογένην, έγγραφα τής
οικογένειας Σοΰτσου, έπιστολαί πατριαρχών προς Φαναριώτας, λογαριασμοί
τοΰ Κοινοί (=τής κάσας τοΰ κοινοί) καί πολλά άλλα.
Μεταξύ τών γραμμάτων τών πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως ευρηται
καί έν γράμμα του πατριάρχου Γρηγορίου του Ε\ υπ’ αριθμόν 344, κατά
την κατάταξιν τής Εθνικής Βιβλιοθήκης. Τό γράμμα φέρον χρονολογίαν
9 ’Ιουνίου 1799 άπεστάλη προς τον τότε μέγαν Δραγομάνον (Διερμηνέα)
τής πόρτας (=πύλης) Κωνσταντίνον Άλ. Ύψηλάντην, πατέρα τών ’Αλεξάν
δρου καί Δημητρίου, πρωταγωνιστών τής Ελληνικής Έπαναστάσεως. Ό
Κωνσταντίνος, ως δραγομάνος, κατά τό τότε ϊσχίον καθεστώς, είχε λάβει
μέρος εις την εκλογικήν Συνέλευσιν (Μάϊον του 1797) την εκλέξασαν τον
από Σμύρνης Γρηγόριον οικουμενικόν πατριάρχην8.

1 Περί τής συλλογής I. Χότζη βλέπε αυτόθι σ. 1 καί 11 - 12.
8 Βλέπε έμόν έ'ργον, «‘Ιστορία τοΰ Μεγάλου Ρεύματος», Σταμποΰλ 1949, σ·
180, 189.

8 Κώδιξ Θ' τών αρχείων τοΰ Οίκ. Πατριαρχείου, σ. 10ό- «τή όμοφώνφ γνώμη
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Ό εις την επιστολήν άναφερόμενος «αποκεφαλιστείς Βλάχπεης» Χαντζερής είναι δ Κωνσταντίνος Χαντζερής, εκ τής γνωστής φαναριωτικής οικο
γένειας των Χαντζερήδων, εις την οποίαν ανήκει δ Σκαρλάτος Χαντζερής
δ γέρων Μ. Δραγομάνος και Μ. Λογοθέτης τοΰ οικ. πατριαρχείου, δ υιός
του Γεοδργιος και δ αδελφός του Ίο^αννίκιος οίκουμ. πατριάρχης από τοΰ
1761 -1763.
Ό Κωνσταντίνος, υιός τοΰ είρημένου Γεωργίου, διωρίσθη διερμηνεύς
τοΰ στόλου δντος ΰπουργοΰ των Ναυτικών (Καπουδάν - πασά) τοΰ Κιουτσούκ
Χουσειν πασά. Κατά τό 1797 άνήλθε τον ηγεμονικόν θρόνον τής Βλαχίας
(«Βλάχπεης» διαλαμβάνει τό γράμμα τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ε') καί έθανατώθη εις τό ηγεμονικόν παλάτιον τοΰ Βουκουρεστίου ουχι τφ 1798, καθώς
γράφει ή Μ. Έλλ. Εγκυκλοπαίδεια (τόμ. ΚΔ', σ. 466β) άλλα τφ 1799. Ή
χρονολογία αυτή εξάγεται κατά τρόπον βέβαιον από τούς κώδικας τής εκκλη
σίας τοΰ Μεγάλου Ρεύματος (προαστείου τοΰ Βοσπόρου Κωνσταντινουπό
λεως). Εις τον μικ. κώδικα (φ. 60β 1799) π.δ.χ. άναγινώσκομεν : «’Από τό
έλεος τοΰ αύθεντικοΰ χρυσοβούλλου τής αύθεντείας Ούγγροβλαχίας παρά τοΰ
αύθέντου Κωνσταντίν - βόδα γρ. 200» καί εις τό φύλλον 52β «εις αύθέντην
Χαντζερήν στασίδια 2 γρ. 150» ’. Ό Κωνσταντίνος Άλεξ. Ύψηλάντης
μέχρι τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1799 ήτο μέγας δραγομάνος, διορισθείς τότε ήγεμών τής Μολδαβίας.
Ό Κωνσταντίνος Χαντζερής έθανατώθη, διότι έθεωρεΐτο πολύ πλούσιος
καί επομένως, μετά τήν θανάτωσίν του, δημευόμενης τής περιουσίας του—
τοΰτο συνηθίζετο ώς δεύτερον μέρος τής ποινής—θά είσεπράττοντο χρήματα
αρκετά, απαραίτητα τότε διά τον κατά τοΰ στασιάσαντος Πασβάνογλου
πόλεμον3.
Διά τήν ώς άνω αιτίαν, έρεύνης γενομένης διά τήν έξακρίβωσιν τής
περιουσίας τοΰ άτυχους Κ. Χαντζερή, έθεωρήθη καλόν νά έξετασθή καί δ
πρώην πατριάρχης Γρηγόριος Ε', δ δποΐος, ώς μητροπολίτης Σμύρνης από
τοΰ 1785-1797, εδέχθη τον Κ. Χαντζερήν περιοδεύοντα τά παράλια υπό
τήν ιδιότητά του ώς διερμηνέως τοΰ στόλου. «'Ωσάν δποΰ εγώ με τον άποκε-* 1

καί βουλή τοΰ τε εκλαμπρότατου
τής κραταιάς

καί περιβλέπτου πεγιζαδέ καί μεγάλου διερμηνέως

καί άηττήτου βασιλείας κυρίου Κωνσταντίνου Ύψηλάντη,

πανευγενεστάτου έν άρχουσι

μεγάλου λογοθέτου τής άγιας τοΰ Χριστοΰ

καί τοΰ
μεγάλης

εκκλησίας κυρίου ’Αλεξάνδρου Μάνου». Βλέπε καί Μητροπολίτου Σάρδεων
Γ ερμανοΰ, Σύμβολα! είς τούς πατριαρχικούς καταλόγους Β', σ. 140, 141.

1 Βλ. τήν έμήν «Ιστορίαν τοΰ Μ. Ρεύματος», σ. 178-179. "Αν είχεν άποθάνει
ό Κ. Χαντζερής όταν έγράφοντο είς τόν κώδικα τά τοΰ χρυσοβούλλου του, θά έσημειώνετο, άς διά παρομοίαν περίπτωσιν πάντοτε συμβαίνει, ή λέξις «μακαρίτης».
’ Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ,, “Ενθ* αν.
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φαλισθέντα δραγομάνον δντα είχον γνωριμίαν, καθώς καί οί λοιποί αρχιε
ρείς των παραλίων καί τών νησιών», καταχωρίζεται εις τδ γράμμα τοΰ εθνομάρτυρος πατριάρχου.
Τό γράμμα αναφέρει τήν πόλιν Δράμαν ώς πόλιν εις την οποίαν εΰρε
τον παυθέντα και έξορισθέντα πατριάρχην δ αΰτοκρατορικός κλητήρ (μου*
μπασήρ).
’Από τά γραφόμενα Σέργιου τοϋ Μακραίου φαίνεται δτι δ αοίδιμος
πατριάρχης άπεφασίσθη νά έξορισθή «μετ’ οργής τοϋ ύψηλοΰ δεβλετίου εις
εν μοναστήριον» Ώδηγήθη μέχρι τοϋ Καδή-κιογι (Χαλκηδόνος), άλλ’ένεκα
τοϋ χειμώνος, καί τοΰ δριμυτάτου ψύχους, δ διάδοχός του Νεόφυτος δ Ζ'
συγκατετέθη νά έξορισθή είς Ζίχνας, κατά τάς σημειώσεις τοΰ κωδικός Θ'
τοϋ Οίκ. Πατριαρχείου.
Μέ τήν πληροφορίαν τοΰ σημειώματος τοΰ πατριαρχικού κώδικος συμ
φωνεί καί ή περικοπή τοΰ γράμματος Γρηγορίου τοΰ Ε' ένθα σημειώνεται
ή πόλις Δράμα. Μετά τήν απαλλαγήν από τήν περιπέτειαν αυτήν, δ ιεράρχης
μετέβη εις τό "Αγιον ’Όρος δπου καί έξέλεξεν ως τόπον διαμονής του τήν
ϊεράν Μονήν τών Ίβήρων 1
2. 3
Διά τήν ύπόθεσιν «τών ά'σπρων» τοϋ Κωνσταντίνου Χαντζερή άνεκρίθη
υπό τοΰ ιεροδίκου εν Δράμα καί ήπειλήθη διά θανάτου. Ήτο δ πρόδρομος
τοΰ κατόπιν πράγματι μαρτυρικοΰ θανάτου του. Τότε έσώθη διότι, ως δ
ίδιος γράφει, ή κατηγορία ήτο «σκιώδης» καί κατά πάσαν πιθανότητα προέλαβε καί ή ενέργεια τόσον τοΰ Κωνσταντίνου Ύψηλάντου δραγομάνου δσον
καί τής Μ. Εκκλησίας.
"Οσον αφορά είς τάς εκφράσεις «αήττητος» κλπ. διά τήν τουρκικήν
Αυτοκρατορίαν καί «ραγιάς πιστός» καί «ευτελέστατος δοΰλος» καί λοιπά
δεν πρέπει αΰταί νά ξενίσουν τον αναγνώστην. Ή σαν τυπικαί υπαγορευόμε
νοι από τον δεσποτισμόν τοΰ πολιτεύματος τό οποίον επεκράτει εν τή ’Οθω
μανική Αυτοκρατορία, γραφεΐσαι είς έγγραφον τοΰ δποίου θά έγίνετο δημο
σία χρήσις καί τό δποΐον ως έκ τούτου έπρεπε νά έχη συνταχθή εΰλαβώς.
«’Αήττητος βασιλεία» ως είδομεν, κατεχωρίσθη καί εις τό υπόμνημα τής

1 Σέργιου Μακραίου, Έκκλ. 'Ιστορία είς Μεσ. Βιβλιοθήκην Σάθα, Γ',
σ. 392, 397-398. νΕπιθι καί

Σόρδεων

Γερμανού,

νΕνθ’ άν., σ. 137, 138.

3 Διά τήν Δράμαν, καθώς καί διά τό ένταΰθα δημοσιευόμενον γράμμα τοϋ Γρη
γορίου τοϋ Ε', οΰδείς άπό τούς συγγράψαντας

τήν ιστορίαν του

λέγει τι.

Άγγελόπουλοι είς τό δίτομον βιβλίον των «Τά κατά τόν πατριάρχην

Ούτε οί

Γρηγόριον τον

Ε'» (Άθήναι 1865), ούτε ό ανώνυμος είς τό πόνημά του «Βίος καί πολιτεία τοΰ
ίερομάρτυρος Γρηγορίου πατριάρχου»

Άθήνησι 1853.

Καί ό μακαρίτης ’Αθηνών

Χρυσόστομος οΰδέν σχετικόν αναφέρει είς τό άρθρον τής Μ,Ε, Έγκυκλ. (Η', σ.
722 - 723).
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εκλογής τοϋ εθνομάρτυρος Γρηγορίου. Εις εποχάς όμως άρχαιοτέρας, οπότε
ή Όθωμ. Αυτοκρατορία ήτο ισχυρότερα καί ή δουλεία περισσότερον αισθητή
εις τούς «ραγιάδες» ώμίλουν ούτοι με παρρησίαν περί ελευθερίας εις διάφορα
επίσημα πατριαρχικά έγγραφα1.
Τό γράμμα είναι γεγραμμένον ιδιοχείρους υπό τοϋ μακαριστού πατριάρχου.
t Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ

1

Βλέπε έμήν Φωτίειον Βιβλιοθήκην Α', σ. 172 σημ. καί αλλαχού' «επειδή καί

καλά τό γνωρίζετε δλοι σας πώς αί έπαρχίαι δέν έχουσιν εις τον καιρόν τούτον της
θουλ«ιas καί τής ταλαιπωρίας τά πρόσοδα εκείνα καί τάς καρποφορίας καί τάς βασιλι
κός φιλοτιμίας οπού είχαν εις τούς παλαιούς χρόνους τής ίλεν9εοίας>.
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Την ϋμετέραν ποθεινοτάτη ν Ένδοξότητα εύχετικώς κατασπαζόμενος
ήδιστα προσαγορεύω.
Άφ5 ον ολίγον άνεκονφίσίλη ή

ψυχή μου εκ των προλαβουσών θλί

ψεων, παρ’ ελπίδα ένεφανίαθη ενταύθα εις δράμαν απεσταλμένος πουπασίρης παρά τοϋ κραταιοϋ και ύψηλοϋ δεβλετίου φέρων με θ’ εαυτόν και βασι-

5

λικδν προσκυνητδν ορισμόν, διά νά έξετασθώ εγώ περί άσπρων τοϋ αποκε
φαλισμέ ντο ς Χαντζερή, διαλαμβάνοντα δτι δ αποκεφαλιστείς Βλάχπέης εν
τη δραγομανία του είχε στείλη εις εμέ μητροπολίτην οντα Σμύρνης άσπρα
άσιμένια και φλουριά από καιρόν εις καιρόν, και τά έβαλα εις ένα δδαν
γκεβγκιρένιον έσκεπασμένον με μάρμαρα, και δτι τούτο ευρέθη εν τοΐς καταστίχοις εκείνου σκιωδώς πως, καί τινες

10

των ανθρώπων τον έδωσαν μίαν

τοιαύτην μαρτυρίαν δχι δμως μέ βεβαιότητα, και διορίζεται <5 κριτής διά νά
με έξετάση μέ ακρίβειαν καί νά μέ βιάση μέ απειλήν {θανάτου άν δεν ομο
λογήσω τήν αλήθειαν. "Οθεν ή ιερά κρίσις μετεκαλέσατό με καί ένήργησε
τάς προσταγάς καί έτι πρός' εγώ δέ μείνας εκστατικός άπελογήθην δλην τήν 15
αλήθειαν ωσάν όπου εγώ με τον άποκεφαλισθέντα
γνωριμίαν καθώς καί οι λοιποί

δραγομάνον δντα είχον

αρχιερείς των παραλίων καί των νησιών,

καί εις δύο φοραΐς οπού ήλθεν εις Σμύρνην εν τη άρχιερατεία μου έκόνενσεν εις τήν μητρόπολιν, κατά τήν ανέκαθεν τοπικήν τάξιν ώς καί οι προ
αυτού, όπου εγώ παρεχωροϋσα εις τάς ημέρας τής διατριβής του εις άλλο

20

μέρος, καί όλίγαις φοραΐς τον έβλεπον έκτος τούτου μόνον, κάμμίαν άλλην
μυστικωτέραν περίληψιν τής καταστάσεώς του χρηματικής τε καί αυθεντικής
ουδέ έγίνωσκον ουδέ εκείνος πώποτε έκοινολόγει πρός εμέ. καί πώς είναι
δυνατόν νά σταλθώσι παρ’ εκείνου άσπρα πρός εμέ τόσον μυστικά, καί νά
βαλθώσιν έκεΐσε εις καιρόν όποϋ δ άρχιερευς πάντοτε είναι έγρετής, καί οι 25
άνθρωποι δεν εμπιστεύονται νά τον δανείσωσιν ιδίως μέ ομολογίαν, εί μή
δΤ αϋλικών πολλφ μάλλον νά πιστευθώσι καί άσπρα, εγώ προσεκλήθην εις
τήν πατριαρχείαν καί δέν έμεινεν καμμία μετοχή τής Σμύρνης, καθώς μήτε
τής πατριαρχικής αυλής μετά τήν έξωσίν μου,
μάλλον

διά το σημείωμα όπου

διά τούτο εϊμεθα εκστατικοί

διαλαμβάνει δ προσκυνητός ορισμός

καί 30

επειδή διά τής εκκλησίας κάμνω τό δουλικόν μου τακρίρι εις τό κραταιόν
καί υψηλόν δεβλέτι, παρακαλώ θερμώς τήν θεοσεβεστάτην Αυτής Ένδοξότητα,
καί

περιπτυσσόμενος καί κατασπαζόμένος αυτήν κατά χρέος έξαιτώ παρ’

αυτής ΐνα άντιλήψηταί μου εν τή περιστάσει ταύτη, καί νά πληροφορήση τάς
άκοάς τών πολυχρονίων αύθέντων δτι δέν είναι δυνατόν τοιοϋτον πράγμα νά
γένη, ούτε έγένετο πώποτε, ούτε είναι άλλο παράδειγμα νά έμπιστευθή τινας
έδικά του χρήματα εις ξένον υποκείμενον, μάλιστα εις αρχιερέα δποϋ είναι
αβέβαιος, καί σχεδόν {φερέοικος, καί πρός τούτοις παρακαλώ θερμώτατα διά
τον κύριον, διά τήν αγάπην τών αοιδίμων γονέων της καί τών φιλτάτων της,
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νά πιστοποίηση την δυστυχή κατάστασίν μου επειδή εγώ δεν έχω τά προζωάρκια πολλώ μάλλον νά πληρώνω και έξοδα πουπασίριδων εις τέτοιον τόπον και
εις τέτοιαν ερημιάν,

εγώ είμαι και ε'σομαι ευτελέστατος

δούλος και πιστός

ράγιάς τής άηττήτον και κραταιας ταντης βασιλείας, με ένα παραμικρόν

5

νεύμα μόνος μου παραγίνομαι καί απολογούμαι, καί εί μεν εύρεθώ ψενδόμενος εις τό παραμικρόν μεληδών νά κατακόπτωμαι,

καί έμεινα

εις απο

ρίαν πώς δεν έρωτήθη τις του γένους, ή ή ένδοξό της της διά νά γένη πλη
ροφορία καί νά μην σταλ&ή πουπασίρης εις τέτοιον μακρννόν τόπον καί νά
στενοχωρηθώ διά νά τον ευχαριστήσω. Ή ένδοξό της της ήξεύρει την δυστν-

10

χίαν μου αν αγαπά ας έξετάση όποιον θέλει καί πληροφορηθή περισσότερον,
ότι υστερούμαι τών προς τό ζήν, μάλλον δε καί την παρακαλώ εκ τρίτου νά
μηννση εις την κοινήν μητέρα διά νά προνοήση καί εις εμέ τά προζωάρκια,
ότι εγώ μόνον έκ τών προπατριαρχενσάντων νά καταθλίβωμαι καί νά ταλαι
πωρούμαι διά τά προς τό ζήν στοχάζομαι ότι μήτε ή σννετωτάτη αυτής φρό-

15 νησις τό κρίνει εύλογον, καί μένω νπόχρεως διηνεκώς διά νά παρακαλώ
τον θεόν υπέρ ύγιείας καί πολυχρονίου ζωής αυτής συν τή έπιτενξει τών
καταθνμίων. Ταϋτα ευχετικώς τά δέ έκλαμπρα αυτής έτη εΐεν παρά πολλά
πανευτυχή καί πανευδαίμονα.
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