
ΔΥΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ ΧΑΝΤΖΕΡΗ

Έν τή έν Άθήναις Βιβλιοθήκη τής Βουλής των Ελλήνων υπάρχει 
ό ύπ’ άριθ. 117 κώδιξ1, δωρηθείς προ πολλών ετών υπό τοΰ σοφοΰ ’Άρχον- 
τος καί Μ. Χαρτοφΰλακος καί Χρονογράφου τής τοΰ Χρίστου Μ. Εκκλησίας 
κυρίου Μανουήλ Γεδεών, εν φ περιέχονται, προς τοϊς άλλοις, ό βίος τοΰ 
Ευγενίου Ίωαννουλίου 1 2 καί ένδεκα έν δλφ έπιστολαί τοΰ Πατριάρχου Κ/πό- 
λεως Σαμουήλ τοΰ Χαντζερή, τοΰ από Δέρκων 3.

Ό κώδιξ οΰτος άντεγράφη υπό τοΰ μητροπολίτου ΙΙαροναξίας Νεοφύ
του Λαχοβάρδου τοΰ Βυζαντίου, ως δήλον καθίσταται έκ τίνος σημειώματος 
εν τελεί τής βιογραφίας τοΰ Ευγενίου Ίωαννουλίου σημειωμένου Ιν σελ. 85 
καί έχοντος ώδε:

«Έν δε τω ριωβ1? (=1802<ί>) σωτηρίφ έτει μαρτίου κα^ αντέγραψα 
έκ τοΰ πρωτοτύπου καί καθολικοΰ τον αυτόν βίον, τοΰ αοιδίμου Ευγενίου 
καγώ ό ταπεινός μητροπολίτης Παροναξίας Νεόφυτος ό Βυζάντιος ό Λαχο- 
βάρδης έν τή νήσφ Νάξφ: f »

At έπιστολαί τοΰ Σαμουήλ Χαντζερή περιλαμβάνονται έν ταΐς σ. 95-109.

1 Σπ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων τόμ. Ε' σελ. 104 - 106.
2 Τόν βίον τοΰ Ευγενίου Ίωαννουλίου τοΰ Αίτωλοΰ έξέδωκε τό πρώτον ό Σάθας 

έν Μεσαίων. Βιβλιοί). τόμ. Γ' σ. 423 - 479. Έπανεξέδωκεν αυτόν ό μακαρίτης Σπ. Λάμ
προς έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 74 κώδ. τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής (Σπ. Λάμπρου, Νέος 
Έλληνομνήμων τόμ. Δ' σελ. 27 -82 καί 109).

3 Έν τή σελ. 95 υπάρχει τό ακόλουθον βιογραφικόν σημείωμα περί αύτοΰ. «Σαμουήλ 
ό σοφώτατος ήν Βυζάντιος, ό υιός τοΰ παπαγιαννάκη έντιμου καί πλουσίου άνδρός· 
έγεννήθη έν έτει φψ0.1 ( = 1700) έμαθήτευσε παρά ΔωροΟέφ διδασκάλφ τφ Λεσβίψ καί 
έγινε άριστος γραμματικός ποιητής καί φιλόσοφος, έπαιδεύθη καί την λατινίδα φωνήν 
καί ήν ευδόκιμων κατ’ άμφω· έγινε τό πρώτον 'Ιεροδιάκονος καί Σκαρλάτος ών τφ όνό· 
μάτι, άντωνομάσθη Σαμουήλ· έγινε καί αρχιδιάκονος τής μεγάλης έκκλησίας, τοΰ Παϊ- 
σίου τοΰ άπό Νικομήδειας τοΰ Κιουμουρτζόγλου· καί άπό άρχιδιάκονος μητροπολίτης 
Δέρκων· έπειδή τότε ή μητρόπολις Δέρκων ήτον μετά τόν ’Ίμβρου, έσχατος δηλ. θρόνος 
τών μητροπολιτών, έπί τής τρίτης πατριαρχείας κοινή ψήφοι προεβίβασαν τόν θρόνον 
τοΰ Δέρκων μετά τόν Χαλκηδόνος καί έγινεν ό Δέρκων θρόνος όγδοος καί έμεινεν εις 
αυτήν τήν τάξιν έξωσθέντος Ίωαννικίου τοΰ Καρατζά, τοΰ άπό προέδρου Χαλκηδόνος, 
τοΰ καί ΙΙεκίου πατριάρχου χρηματίσαντος, κοινή ψήφψ πάντων τών έν τή βασιλευούση 
έν έτει φψξγΦ ( = 1763Φ) έγινεν ό κΰρ Σαμουήλ άπό Δέρκων, πατριάρχης Κων,/πόλεως 
καί πατριαρχεύσας χρόνους πέντε έξώσθη τοΰ θρόνου». Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί 
Πίνακες, σελ. 657.
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Τοΰ Πατριάρχου Σαμουήλ Χαντζερή έξέδωκε τό πρώτον είκοσι καί 
τρεις έπιστολάς ό κ. Μανουήλ Γεδεών1 εξ άλλου κωδικός, έξ ών άλλαι μέν 
είναι χρονολογημένοι, άλλαι δε αχρονολόγητοι, ως φαίνεται εκ τοΰ επομένου 
καταλόγου αυτών, δν συνέταξα κατά σειράν τής δημοσιευσεως αυτών.

1. Κυρίλλφ τώ πρώην Κωνσταντινουπόλεως1 2, ,αψνθ' (=1759).
2. Τώ Κωνσταντινουπόλεως Μελετίφ τώ από Λαρίσσης3' (αχρονολόγητος).
3. Τώ αΰτώ καί τή περί αυτόν τών αγίων αρχιερέων ιερά όμηγυρει τον 

Ιν Χριστώ άδελφικόν άσπασμόν- ,αψξη' (= 1768).
4. Τοΐς εν Βασιλευοΰση άγαπητοϊς άδελφοΐς καί συλλειτουργοΐς ό πρώην 

Κωνσταντινουπόλεως Σαμουήλ ό από Δέρκων εΰ πράττειν (αχρονολόγητος).
5. Τοΐς αΰτοΐς- (αχρονολόγητος).
6. Τώ εΰγενεστάτφ καί λογιωτάτφ ά'ρχοντι ποστελνίκφ κυρίφ Νικολάφ 

Καρατζά εΰ πράττειν (αχρονολόγητος).
7. Τώ εΰγενεστάτφ άρχοντι ποστελνίκφ κυρίφ Νικολάφ Καρατζά’ (αχρο

νολόγητος).
8. Τώ εΰγενεστάτφ άρχοντι ποστελνίκφ κυρίφ Νικολάφ Καρατζά' (αχρο

νολόγητος).
9. Τφ εΰγενεστάτφ άρχοντι μεγάλφ λογοθέτη τής τοΰ Χριστοΰ Μεγά

λης Εκκλησίας καί μεγάλφ διερμηνευτή τής κραταιάς βασιλείας κυρίφ κυρίφ 
Νικολάφ Σοΰτζφ’ (αχρονολόγητος).

10. Τώ αΰτώ’ (αχρονολόγητος).
11. Τφ αΰτφ- (άχρονόγητος).
12. Τφ άρχοντι μεγάλφ σκευοφυλακι τής τοΰ Χριστοΰ Μεγάλης Εκκλη

σίας καί πρφην μεγάλφ σπαθάρη κυρίφ Άθανασίφ Κομνηνώ "Ύψηλάντη- 
(αχρονολόγητος).

13. Τφ αΰτφ1 (αχρονολόγητος).
14. Τώ αΰτφ· ,αψξθ' (=1769).
15. Τφ εΰγενεστάτφ άρχοντι ποστελνίκφ κυρίφ Δημητράσκφ Σοΰτζφ- 

(άχρονολόγητος).
16. Τφ εΰγενεστάτφ άρχοντι ποστελνίκφ κυρίφ Μιχαλάκη Σοΰτζφ- 

(άχρονολόγητος).
17. Ιωάννη Χατμάνφ Σοΰτζφ εΰ πράττειν ,αψξα' (=1761).
18. Τφ εΰγενεστάτφ εν άρχουσι μεγάλφ ποστελνίκφ κυρίφ Άλεξάνδρφ 

Ύψηλάντη εΰ πράττειν. t αψνθ' (= 1759).

1 Μ. Γεδεών, Σαμουήλ τοΰ Χαντζερή Πατριάρχου Κωνταντινουπόλεως έπιστολαί 
ανέκδοτοι, έν «Εκκλησιαστική Άληθείςι» τόμ. Δ- (1889 -1884) σελ. 25 - 28, 57 - 59, 145 - 
148, 167 -168, 194-195, 2U0 - 203, 219.

2 Οΰτος είναι Κύριλλος ό Ε' ό από Νικομήδειας ό Καράκαλος, ό έκ Δημητσάνης.
3 Οΰτος είναι Μελέτως δ Β', ό από Λαρίσσης, ό έκ Τενέδου.
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19. Τφ άγαπητώ μοι άδελφώ άγίφ Προΰσης κυρίφ Μελετίφ εΰ πράτ- 
τειν- (αχρονολόγητος).

20. Τφ αύτφ ,αψξ' (==1760).
21. ’Αλεξάνδρα) σπαθάρη εΰ πράττειν (αχρονολόγητος).
22. Ποστελνίκφ Γεωργίφ εΰ πράττειν- (αχρονολόγητος).
23. Τφ εΰγενεστάτφ άρχοντι ποστελνίκφ κυρίφ Κωνσταντίνα) Μου- 

ροΰζη- (αχρονολόγητος).
Είτα έκ τοΰ ΰπ’ άριθ. 136 κωδικός τής Βιβλιοθήκης τής έν Χάλκη Θεο- 

λογικής Σχολής, εν τφ όποίφ περιέχονται και αί ανωτέρω είκοσι καί τρεις αί 
έκδοθεΐσαι υπό Μανουήλ Γεδεών, ό Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην 
Παραμυθίας κύριος Άθηναγόρας 1, έξέδωκε μίαν επιστολήν τοΰ 1769 έτους, 
ήν ό Χαντζερής άπέστειλεν εξ 'Αγίου ’Όρους προς τον Προΰσης Μελέτιον.

Έκ τών εϊρημένων έ'νδεκα επιστολών αί εννέα πρώταί είσιν έκδεδομέναι,

Βοΰλγαριν καί είναι αχρονολόγητος. Έγράφη δμως επί τή αγγελία τής εκδό- 
σεως τοΰ Θεοδώρητου, ήτοι τφ 1768, δτε έξεδόθη ό α' τόμος τών έργων τοΰ 
επισκόπου Κΰρου Θεοδώρητου, εν φ καί ή προσωπογραφία τοΰ Σαμουήλ2.

Ή επιστολή έχει οΰτω:
Τφ σοφωτάτω Ευγενία) τω Βούλγαρι ευ πράττειν.

»Τίνα Θεοδώρητου τΰποις έκδοθήναι βοΰλει, ώ φίλτατε, τοϊς μή Θεοδω- 
ρήτοις; προς τίνας καί υπέρ τίνος; δπου μηδέ όνομα ΐσασι μηδέ είδέναι βού
λονται τοΰ άνδρός καί καλώς ποιοΰντες· τροφής γάρ τής αναγκαίας ύστέρην- 
ται, τα πάντα δεύτερα ήγοΰνται, εσχάτη πενία συζώντες οι τάλανες καί 
άπαρηγορήτφ πενία κατατρυχόμενοι- οΐχεται, οΐχεται τά καθ’ ημάς, ώ κοσμιώ- 
τατε άνερ, καί τέλεον έδυ ό τοΰ ήμετέρου γένους άστήρ καί δλίγοις ύστερον 
χρόνοις, τή νΰν κατασχοΰση τοΰ χειμώνος φορά, οΰχ δπως άρουρα, άλλ’ ουδέ 
άρωτήρ φανήσεται εν ήμΐν, Θεοδώρητος δέ καί εΐ τινες άλλοι οΰκ οΐδαμεν 
ποΰ τοΰ άέρος, ή ποΰ τής κάτω χθονός στήσονται. άμέλει οΰ τοΐς γράμ- 
μασι παρακολουθητέον, άλλα τοΐς πράγμασι, καί πρώτα τών ονομάτων τά 
πράγματα τιμητέα τοΐς γε σώφροσι' οί δέ προ ημών τό καθ’ εαυτόν περι- 
νοών έκαστος, ώς είχε γνώμης καί φΰσεως, έλαθον τή τών κοινών προδοσία 
εαυτούς οίκτρώς πεπρακότες, ώς μηδέ όνομα σφών τοΐς μετέπειτα καταλι- 
πεΐν, ώστε καί τούς νΰν όντας, λείψανου μικρόν τοΰ δυστυχούς υμών γένους 
εν ούδενί λόγφ έχειν, τών τοιοΰτων τούς λόγους, τοΐς πράγμασι προσέχον
τας αύτοΐς, μονονουχί βοώσι τό τινων παλαιών δοξομανές καί τινων τήν 
αβελτηρίαν ανηλεώς οΰτω προϊεμένων, τά πάλαι καλά καί λαμπρά τοΰ γένους

1 Μ. Πρωτοσυγκέλλου Άθηναγόρα, Σαμουήλ τοΰ Χαντζερή ανέκδοτος επι
στολή, έν τφ «Νέφ Ποιμένι» ετ. Β' (1920) έν Κ/πόλει σελ. 79-87.

! Τά έργα τοΰ Κύρου Θεοδώρητου έξέδωκεν εις πέντε τόμους έν Halle τής Σαξο
νίας τφ 1768-1775,
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ημών. "Οθεν άγαμαί σου τής προθυμίας, όίλλως τε, άλλα καί τή σπουδή τής 
τοϋ βίβλου τοΰτου έπιδόσεως. προλέγω δε σοι καί προαναφωνώ, δτι είς 
κενόν έσται τουτί τό σπουδασθησόμενον καί χάριν μηδεμίαν μηδένες οΐσον- 
ται τή σή έλλογιμότητι τοΰτου γε ένεκεν, έρρωσσ ή δε τοϋ Θεοΰ χάρις 
μετ’ αυτής τοϋ αγαπητού μοι. Ό Σαμουήλ».

Ή δε ιβ' απευθύνεται προς τον επίσκοπον Άρδαμερίου, οΰ τό όνομα 
άτυχώς δεν σημειοϋται. Φαίνεται δμως δτι ούτος είναι ό Διονύσιος Δαπόντες 
ό ’Άνδριος1, δστις δεν είναι γνωστόν πότε ακριβώς έξελέγη Άρδαμερίου. 
Τοΰτου υπάρχει εν τώ ύπ’ άριθ. 88 κώδ. τής έν 'Αγίφ ’Όρει μονής τοϋ 
Ξενοφώντος1 2 (σ. 440) άπόκρισις προς τον έρωτήσαντα, τίνα γνώμην έχει 
περί τοϋ ανωνύμου βιβλίου τοϋ περί τής Θείας Μεταλήψεως, χρονολογούμενη 
τφ 1785 Τανουαρίου 29, την οποίαν έξέδωκεν ό κ. Μ. Γεδεών3.

Ή ιβ'. επιστολή αυτή είναι αχρονολόγητος, ώς επί τό πλεΐστον δμως αί 
έπιστολαί τοϋ Σαμουήλ Χαντζερή έγράφησαν μετά την δευτέραν παραίτησιν 
αΰτοΰ από τοϋ Οικουμενικού θρόνου, ήτοι μετά τό 1774 έτος. Ό Σαμουήλ, 
ως άναφέρεται εν τή γ' ταύτη επιστολή, έγραψε καί πρότερον δύο ετέρας έπι- 
στολάς προς τον Διονύσιον, δστις, κατά τον Καισάριον Δαπόντεν, έφημίζετο 
διά μάθησιν καί ήτο λόγιος ιεράρχης4.

Τφ αγαπητω μοι εν Χριστώ άδελφφ άγίφ Άρδαμερίω εν πράττειν.

» Λελύπημαι έφ’οις άθυμεΐς διά μικρού μη ευτυχών γράμμασιν ήμετέ- 
ροις· σημεΐον τούτο ποιούμενος ά'ντικρυς ύπονοίας τίνος ου τών επαινούμε
νων αλλά μη γένοιτο τής σής επιείκειας καί γλαφυρότητος καί χρηστότητας 
άμνήμονα φανήναι, πάντων | μάλιστα άγέστατον; τούτο κρινόμενον παρ’ήμΐν. 
διό καί τρίτον ήδη έπιστέλλω καί είς αύθις τ’ αυτό ποιών ού παύσομαυ καί 
θάττον ά'ν τις εν ύλη βαθεία πεσών διαμάρτοι ξύλου ή Σαμουήλ Άρδαμε
ρίου, τού τιμιοντάτου αδελφού, έπιλήσεται.

’Έρρωσο- ό έν Χ$ αγαπητός αδελφός Σαμουήλ.

Έν Άθήναις κατά μήνα ’Οκτώβριον 1933

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩ. ΣΑΒΡΛΜΗΣ

1 Πίστη Διονυσίου (πρ. Μητροπολίτου Ξάνθης), Περιγραφή τής νήσου "Ανδρου 
έκδοθεΐσα υπό Όμήρου Δ. Μαλλιού, Έν Έρμουπόλει Σύρου 1881, σελ. 56. Πρβλ. Και- 
σαρίου Δαπόντε, Ιστορικός κατάλογος παρά Κ. Σάθρ, Μεσαίων. Βιβλιοθήκη, 
τόμ. Γ' σελ. 110.

2 Σπ. Λάμπρου, Catalogue of the Greek Mauuscripts on Mount Athos, Cam
bridge 1895. tom. I σελ. 72.

3 Μ. Γεδεών, Έτεροδιδασκαλίαι έν τή Έκκλησίρ Κωνσταντινουπόλεως μετά τήν 
“Αλωσιν έν «Εκκλησιαστική ’Αληθείρ» τόμ. Γ' (1882 -83) σελ. 671 -672.

4 Ό Άμασείας Άνθιμος Άλεξούδης αναγράφει έν τφ καταλόγφ τών Επισκόπων 
Άρδαμερίου τφ 1725 τόν Θεόκλητον καί τφ 1785 τόν Διονύσιον!
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