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ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΩΤΗ ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟ 
ΜΙΧΑΗΑ ΒΕΣΤΑΡΧΗ (fl662)*

άλλο δεν χρειαζονμεσθεν παρά βιβλία (Χίος 1654)* 1

Η διερεύνηση του αγαιοπελαγίτικου θεάτρου ανάμεσα στο 1580 και το 1750 έχει οδηγή
σει ώς τώρα στην ανακάλυψη δέκα νέων δραματικών έργων με θρησκευτική θεματογρα
φία από το χώρο των Κυκλάδων και τη Χίο και μιας σειράς θεατρικών παραστάσεων που 
συνδέονται με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθολικών ταγμάτων την εποχή της 
Αντιμεταρρύθμισης, κυρίως των Ιησουιτών, αλλά όχι μόνο, και εκτείνονται από την Κων
σταντινούπολη ώς τις Κυκλάδες και από τη Χίο ώς τα Επτάνησα2. Οι ποιητές των έργων 
αυτών είναι κατά κανόνα άγνωστοι, με μια σημαντική εξαίρεση, η οποία οφείλεται σε έ
να μοναδικό χειρόγραφο με πέντε θρησκευτικά δράματα από τη Χίο3, που σώζονται χά
ρη στον αντιγραφικό ζήλο του Ιωάννη Μαυροκορδάτου (Πόλη 1638 - Χίος μετά το 1700), 
του αδελφού του περίφημου Αλεξάνδρου, του «εξ απορρήτων» (1641-1709), από τη γνω
στή φαναριώτικη οικογένεια4. Ο σύμμεικτος ογκώδης κώδικας με διάφορα έργα και έγ
γραφα που αφορούν τη Χίο, αλλά όχι μόνο, δεν υπάρχει σήμερα πια, αλλά κατά καλή τύ
χη σώθηκαν φωτοαντίγραφά του5, από τα οποία εκδίδονται σήμερα, από τον Μ. I. Μα-

* Το Παράρτημα Β' με τα έγγραφα, η μεταγραφή τους και η ελληνική μετάφραση, καθώς και μερικά από 
τα σχόλια είναι έργο του πρώτου μελετητή, όλα τα υπόλοιπα έργο του δεύτερου. Τα περισσότερα έγγραφα εί
χαν εντοπισθεί ως φωτοαντίγραφα ή αντιγραφές στο αρχείο του Θωμά Παπαδόπουλου, για την προσκόμιση 
πρόσθετων φωτοαντιγράφων από τις μικροταινίες στα αρχεία της Propaganda Fide ευχαριστούμε τον Αντώνιο 
Φυρίγο και το Γεράσιμο Ζώρα· για την κριτική έκδοση ολόκληρου του κειμένου του επικήδειου λόγου (Πα
ράρτημα Γ) του Γαβριήλ Προσοψά για το Μιχαήλ Βεστάρχη, καθώς και την ανάγνωση και άλλων σχετικών 
λόγων ευχαριστούμε τον Ιωσήφ Βιβιλάκη και το προσωπικό του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του 
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, ιδιαίτερα τον Αγαμέμνονα Τσελίκα και τη Μαρία Πολίτη.

1. Από επιστολή του Γρηγόριου ιερομονάχου προς το Λέοντα Αλλάτιο στη Ρώμη με την παράκληση να 
στείλει βιβλία για το ορθόδοξο φροντιστήριο των Αγίων Αναργύρων (Π.Ζ. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, «Περί των εν Χίω 
φροντιστηρίων», ΑΟηνά 29 (1917), σσ. 231-254, ιδίως σσ. 246 εξ.). Υπογραφή: «Ρρηγόριος ιερομόναχος και 
πρώην ηγούμενος και του φροντιστηρίου προστάτης».

2. Βλ. με όλη τη σχετική παλαιότερη βιβλιογραφία W. PUCHNER, Griechisches Schuldrama und religiöses 
Barocktheater im ägäischen Raum zurZeit der Türkenherrschaft (1580-1750), Wien, Österreichische Akademie 
der Wissenschaft 1999.

3. M.I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, «Πέντε άγνωστα στιχουργήματα του ορθοδόξου θρησκευτικού θεάτρου από τη Χίο 
(17ου αι.), ξαναφερμένα στο φως από αφανισμένο χειρόγραφο», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 64 (1989), 
σσ. 316-334.

4. Βιβλιογραφία για τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο στον Ζ.Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ, Το Ελληνικό Κολλέγιο της 
Ρώμης και οι μαθητές του (1576-1700), Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 606 εξ. (αρ. 522) και G. PODSKALSKY, 
Griechische Theologie in derZeit der Türkenherrschaft (1453-1821), München 1988, σσ. 295 εξ. Για τους Μαυ- 
ροκορδάτους βλ. Ε. LEGRAND, Généalogie des Mavrocordato de Constantinople rédigée d’ après des 
documents inédits, Paris 1900, σσ. 10 εξ.

5. Για τις περιπέτειες του κώδικα και την περιγραφή του βλ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, «Πέντε άγνωστα στιχουργή
ματα», ό.π., σσ. 316 εξ. και 317-322. Περιγραφή του χειρογράφου υπάρχει επίσης στον κατάλογο της δημο
πρασίας του Λονδίνου Bibliotheca Phillippica, Catalogue of French, Spanish and Greek Manuscripts and 
English Charters..., which will be sold by auction by Sotheby and Co... Days of sale: Monday, 25th June 1973,
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νούσακα και τον Β. Πούχνερ, τα θρησκευτικά όράματα αυτά, που εμπλουτίζουν σημα
ντικά την ισχνή νεοελληνική δραματογραφία ανάμεσα στο Κρητοεπτανησιακό θέατρο 
του 17ου αιώνα και τις δραματικές μεταφράσεις στους φαναριώτικους κύκλους του 18ου 
αιώνα6.

Ο πολύτιμος αυτός κώδικας, που ανακαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 
στο δημοπρατικό οίκο Sotheby στο Λονδίνο από τον Μανούσο Μανούσακα, περιέχει τα 
εξής έργα: 1) «Διάλογος [‘Πρόλογος’] της Υπεραγίας Θεοτόκου» (σελ. 1-21, σε 440 ομοι
οκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους), 2) «Στίχοι πολιτικοί εις διαλόγου μέρος εβγαλμέ- 
νοι και ποιημένοι εις την Ανάστασιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού παρά ιερέως Μι
χαήλ Βεστάρχου» (σελ. 22-56 σε 616 ομοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους), 3) «Στί
χοι πολιτικοί εις διαλόγου μέρος εβγαλμένοι και ποιημένοι εις τον Ελεάζαρον και τους ε
πτά παίδας τους Μακκαβαίους της μητρός αυτών (sic) μετά της Θυσίας του Αβραάμ και 
ετέρων παρά ιερέως Μιχαήλ Βεστάρχου» (σελ. 57-129 σε 1606 ομοιοκατάληκτους δεκα
πεντασύλλαβους) μαζί με 3α) το «Ιντερμέδιο ενός μάγου ωσάν μύθος» (σελ. 129-137) που 
αναγράφεται χωριστά στον κώδικα, ανήκει όμως στο προηγούμενο έργο- 4) «Στίχοι πο
λιτικοί εις διαλόγου μέρος εβγαλμένοι και ποιημένοι εις τους τρεις παίδας παρά Ναβου- 
χοδονόσορ βασιλέως βαλθείσιν εις την κάμινον εν χώρα Βαβυλώνα (sic) παρά Γληγορί- 
ου διδασκάλου του Κονταράτου» (σελ. 297-352 με 1116 ομοιοκατάληκτους δεκαπεντα
σύλλαβους και άλλα μέτρα) και 5) «Δράμα περί του γεννηθέτος τυφλού με μίαν ιστορίαν 
του Δαρείου βασιλέως υπό Γαβριήλ Προσοψά» (σελ. 395-437 με ίχνη παλαιότερης σελι- 
δαρίθμησης σε 956 ομοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους και μια αφιέρωση 26 πολιτι
κών στίχων «Προς τον ευγενέστατον και υψηλότατον κύριον Δημήτριον Κάλβον Κορέ- 
σιον»)7. Τα έργα αυτά, που το περιεχόμενό τους έχει περιγράφει αναλυτικά και αποτιμη- 
Οεί η αισθητική τους στάθμη και η υφολογική τους διαστρωμάτωση8, βρίσκονται στην τε
λευταία φάση της έκδοσης. Πάρεργο της κριτικής έκδοσης είναι η προκειμένη μελέτη.

Όπως δηλώνουν οι επιγραφές και ο έμμετρος πρόλογος του αντιγραφέα στον κώδι
κα (παράρτημα Α'), τα τρία πρώτα έργα είναι του Μιχαήλ Βεστάρχη· το τέταρτο και το 
πέμπτο δεν αναφέρονται στον πρόλογο, γιατί προφανώς προστέθηκαν αργότερα στον 
κώδικα αυτό. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι μεγάλο μέρος του προλόγου μιλάει αποκλει
στικά για το Βεστάρχη9, τα έργα του οποίου φαίνεται πως έδωσαν το έναυσμα για τον α- 
ντιγραφέα να καταπιαστεί με τη συγκρότηση του σύμμεικτου κώδικα. Άλλο κείμενο που 
συσχετίζεται με το Βεστάρχη είναι ο επικήδειος λόγος που εκφωνεί ο Γαβριήλ Προσο- 
ψάς στις 16 Μαρτίου 1662, όπου αποκαλεί τον ιεροκήρυκα ως «διδάσκαλό μας» και τον 
εγκωμιάζει με θερμότατα λόγια («τιμή των ιερέων, καύχημα της πατρίδος μας, σοφώτα-

Lots 1906-2063... [London 1973], σσ. 6-9 (αρ. 1917). Για την ίδια τη δημοπρασία βλ. Μ.Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, «Έκθε- 
σις πεπραγμένων του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών κατά το έ
τος 1973», Θηοαυρίσματα 10 (1973), σσ. 407 εξ.

6. Για τη θέση των έργων αυτών στη νεοελληνική δραματουργία βλ. Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, το κεφάλαιο «Η πολύ
μορφη μετάβαση από το Μπαρόκ στο Διαφωτισμό» του μελετήματος: Μεθοδολογικοί προβληματισμοί και ι
στορικές πηγές για το ελληνικό θέατρο του 18ου και 19ου αιώνα. Προοπτικές και διαστάσεις, περιπτώσεις και 
παραδείγματα, στον τόμο: Δραματονργικές αναζητήσεις, Αθήνα 1995, σσ. 141-344, ιδίως σσ. 152-178.

7. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, «Πέντε άγνωστα στιχουργήματα», ό.π., σσ. 325 εξ., 330 εξ.
8. Βλ. Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Θρησκευτικό θέατρο στο Αιγαίο του Που και 18ου αιώνα», στον τόμο: Το θέατρο 

στην Ελλάδα. Μορφολογικές επισημάνσεις, Αθήνα 1992, σσ. 145-168, ιδίως σσ. 153-161.
9. Στίχοι 5-48.
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τος διδάσκαλος» κτλ. βλ. παράρτημα Γ)111. Ο ίδιος εμφανίζεται στα χιώτικα έγγραφα α
πό το 1658, όταν αλληλογραφούσε με το συγγενή του Λέοντα Αλλάτιο10 11· λίγο αργότερα 
πήγε στην Κωνσταντινούπολη, έγινε ιερέας και διδάσκαλος και κήρυκας του Ευαγγελίου 
της Μεγάλης Εκκλησίας, και από τις αρχές της δεκαετίας του 1660 κήρυττε στο ναό του 
Αγίου Βίκτωρος· τότε, στα πλαίσια της αδελφότητας του ναού, ιδρύθηκε και νέο σχολείο 
από το Μανολάκη τον Καστοριανό, και με τη σύμφωνη γνώμη του Πατριάρχη των Ιερο
σολύμων Νεκτάριου διορίστηκε ο Προσσψάς δάσκαλος σ’ αυτό, μάλιστα με ικανοποιητι
κό μισθό12. Το 1671 υπογράφει χαρακτηριστικά ως «Γαβριήλ ιερομόναχος και διδάσκα
λος της Αδελφότητος του Αγίου Βίκτωρος»13· σ’ αυτό το σχολείο υπηρέτησε τουλάχιστον 
ώς τις αρχές του 18ου αιώνα14.

10. Αποσπάσματα ταυ επικήδειου λόγου δημοσίευσε ο Νικ. Σ. ΦΙΡΙΠΠΙΔΗΣ, «Κατάλογος των κωδίκων της Βι
βλιοθήκης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας», Εκκλησιαστικός Φάρος 37 (1938), σσ. 446447 (και Πατριαρχείο 
Αλεξανδρείας, Κατάλογοι της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης. Τόμ. Α', Χειρόγραφα, Αλεξάνδρεια 1945, χφ 19 (176)).

11. Π. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, «Περί των εν Χίω φροντιστηρίων», Αθηνά 29 (1917), σσ. 231-254, ιδίως σσ. 237 εξ. και 
251 εξ. (αρ. 8-9). Ο Προσοψάς ζητούσε από τον Αλλάτιο να τον πάρει στη Ρώμη, αίτημα που δεν πραγματο
ποιήθηκε (K. I. ΑΜΑΝΤΟΣ, Τα γράμματα εις την Χίον κατά την Τουρκοκρατίαν. 1566-1822 (Σχολείο και λόγι
οι), Πειραιεύς 1946, σ. 10. Οι επιστολές του στο Ζερλέντη, ό.π., σσ. 251 εξ. κατά Curzio Mazzi, «Tre epistolarii 
nella Vallicelliana di Roma», Rivista delle Biblioteche, Firenze 1889, σσ. 107 εξ.

12. Σε ορισμένα κηρύγματα ο Προσοψάς υπογράφει και ως «Γαβριήλ ιερομόναχος ο Ροδοκανάκης» (φ. 
392α, 394α κτλ. του κώδικα, ΦΙΡΙΠΠΙΔΗΣ, ό.π. σ. 447). Για το χρόνο της ίδρυσης του φροντιστηρίου του Αγίου 
Βίκτωρος στην Απλωταριά υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στους μελετητές: Ο Ζολώτας την τοποθετεί 
«περί το 1656» (Γ.Ι. ΖΟΛΩΤΑΣ, Ιστορία της Χίου. Τόμ. 3, μέρος τρίτο, εν Αθήναις 1928, σ. 430). Αυτή η χρονο
λόγηση προκύπτει από την ιδρυτική επιστολή του Πατριάρχη Παρθενίου, ο οποίος διορίζει τον Προσοψά δι
δάσκαλο και ιεροκήρυκα της Μεγάλης Εκκλησίας (Εκκλησιαστική Αλήθεια 20 (1900), σ. 70)· ο Ζολώτας υπέ
θεσε πως πρόκειται για τον Παρθένιο Γ' (26.7.1656-24.3.1657), αλλά μπορεί να είναι και ο Παρθένιος Δ1 (προ> 
τη θητεία 1.5.1657 - τέλος Ιουνίου 1662) (βλ. PODSKALSY, ό.π., σ. 399). Ο μαικήνας Μανολάκης ο Καστορια- 
νός, γιος του Γεωργίου Μάνου «του Κιουτζήμπεη» από την Καστοριά, έχει ιδρύσει μια σειρά από σχολεία, 1665 
στην Πόλη, αλλά και στην Άρτα, Αθήνα, στα Αγραφα κ.α. (ΖΟΛΩΤΑΣ, ό.π., Γ'γ’, σσ. 429 εξ., Const. G. MANO, 
Documente din secolele al XVI-XIX privioare la familia Mano. Bucuresti 1907, σσ. 42 εξ.). Ο Άμαντος χρονο
λογεί την ίδρυση στο 1666 (Τα γράμματα, ό.π., σ. 10 εξ.), ο Ζερλέντης στο 1660 («Περί των εν Χίω φροντιστη
ρίων», ό.π., σ. 236), ο Ανδρεάδης (I. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Ιστορία της εν Χίω Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αθήναι 1940, σ. 
133) στο 1660 ή και 1665 (με παραπομπή στον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, Ιστορία της 
Εκκλησίας Ιεροσολύμων, Ιεροσόλυμα/Αλεξάνδρεια 1910, σσ. 533 εξ.). Ο Μανούσακας καταλήγει στο 1662 
(«Πέντε άγνωστα στιχουργήματα», ό.π., σ. 324). Για το διορισμό και μισθό ΑΜΑΝΤΟΣ Τα γράμματα, ό.π., σ. 13, 
κατά τον ΑΝΔΡΕΑΔΗ (Ιστορία της εν Χίω ορθοδόξου εκκλησίας, ό.π., σ. 133) 20 ασλάνια- σημειώνει πως ο διο
ρισμός έγινε το 1666 (δηλαδή κατά τη δεύτερη θητεία του Παρθένιου Δ' 21.10.1665-9.9.1667- η χρονολογία σώ
ζεται στο ντοκουμέντο αρ. 14 στον Const. Mano, Documente, ό.π., σσ. XXXII εξ.). Ο Άμαντος σημειώνει πως 
ο μισθός αυτός ήταν αρκετά ικανοποιητικός και ότι ο ίδιος Προσοψάς θα είχε πείσει τον Πατριάρχη Ιεροσο
λύμων και το μαικήνα Μανολάκη για την ίδρυση της σχολής στη Χίο (Τα γράμματα, ό.π., σ. 11).

13. Σε πράξη της Μικράς Συνόδου εν Χίω (Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΕΡΑΜΕΩΣ, Διάφορα ελληνικά γράμ
ματα εκ του εν Πετρουπόλει Μουσείου της Α.Ε. του Κυρίου Nicolas Likhatcheff. Εν Πετρουπόλει 1907, σσ. 43- 
45 (αρ.2)). Κατά τον Άμαντο (Τα γράμματα, ό.π., σ. 10) αυτό σημαίνει πως «το σχολείον του Μανολάκη ιδρύ- 
θη εις την Αδελφότητα των Αγίων Βικτώρων της Απλωταριάς». Αυτή η αδελφότητα ήταν αφιερωμένη στα Ει- 
σόδια της Θεοτόκου (βλ. Παράρτημα Β', έγγραφο 8β).

14. Σωστά επισημαίνει ο Άμαντος, πως μια τέτοια μακρόχρονη διδασκαλία (σχεδόν 40 χρόνια) είναι εφι
κτή μόνο με σταθερό εισόδημα, το οποίο εξασφάλιζε η δωρεά του Μανολάκη και η ιδρυτική πράξη του σχο
λείου (ΑΜΑΝΤΟΣ, Τα γράμματα, ό.π., σ. 11). Ο Γάλλος ταξιδιώτης Tournefort σημειώνει, πως τον συνάντησε 
εκεί μαζί με τον πατέρα Κλεμέντιο (βλ. και ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, ό.π., σσ. 237 εξ.): «...le grec littéral même y est très 
negligé. Mr. Ammiralli qui a traduit P Anatomie de Bourdon en cette langue; les Papas Gabriel & Clement, sont 
les trois seules personnes de l’Isle qui Γ entendent; ils estiment les lettres Grécques de Budée, & les Poésies que
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Τα συμφραζόμενα λοιπόν οδηγούν σ' ένα καθαρά ορθόδοξο περιβάλλον. Το ίδιο ι
σχύει και για το συγγραφέα του τέταρτου έργου, τον ιερομόναχο και διδάσκαλο Γρηγό- 
ριο Κονταράτο, ο οποίος μάλλον πρέπει να ταυτιστεί με τον ομώνυμό του διδάσκαλο της 
Χίου, που μαρτυρείται το 1725 από το Χρύσανθο Νοταρά, και αφιερωτή αμφίων, το 
1728/29, στη Νέα Μονή15. Σε ορθόδοξο περιβάλλον οδηγούν και τα πρώτα στοιχεία, που 
είναι γνωστά για το Μιχαήλ Βεστάρχη: το 1638 υπογράφει σε πατριαρχικό έγγραφο ως 
«διδάσκαλος της Μεγάλης Εκκλησίας», που είναι αξίωμα του Οικουμενικού Πατριαρ
χείου16. Αυτά τα στοιχεία ήταν γνωστά και δημοσιευμένα σε μελέτημα του Μανούσου I. 
Μανούσακα, ο οποίος παρουσίασε στις 11 Μαΐου 1989 σε συνεδρία της Ακαδημίας Αθη
νών τα πέντε χιώτικα θρησκευτικά έργα και προανήγγειλε την έκδοσή τους17.

Ο Μιχαήλ Βεστάρχης, ο επονομαζόμενος Τζίφος (; - 1662) είναι μετά το Γειΰργιο 
Χορτάτση ο πολυγραφότερος Νεοέλληνας δραματουργός του Που αιώνα, σύγχρονος πε
ρίπου του Ιωάννη Ανδρέα Τρώιλου, και η βιογραφία του παρουσιάζει αυταπόδεικτο εν
διαφέρον. Παρουσιάζει όμως ενδιαφέρον ακόμα και για έναν άλλο λόγο: γιατί αντικα- 
θρεφτίζει τις σχέσεις των δύο εκκλησιών στη Χίο του Που αιώνα κι αποτελεί το μοναδι
κό σημείο απόκλισης της ορθόδοξης εκκλησίας από την εχθρική στάση της προς το θέα
τρο που διατηρούσε από τους πρώτους αιώνες τής ύπαρξής της, η οποία, καταγραμμένη 
στις απαγορεύσεις των πρώτων συνόδων (κυρίως της Πενθέκτης το 691 «εν Τρούλλω»), 
επαναλαμβανόταν στους νομοκάνονες και τα σχόλια των αποφάσεων των συνόδων σ’ ό
λη τη βυζαντινή περίοδο18. Η απόκλιση αυτή πρέπει να είχε σχέση με τη θεατρική δρα-

Mr. Ménagés a écrites en cette lange» (από την επιστολή Θ' «Description des isles de Scio, Metelin, Tenedos, 
Nicaria» στον Μ. P. de TOURNEFORT, Relation d’un voyage du Levant, Amsterdam 1718, σσ. 140 εξ., και ιδίως 
σ. 146). Μετά τη βενετική κατοχή 1694/95 και την επανακατάκτηση από τους Τούρκους το νησί περνάει μακρά 
περίοδο κάμψης των πολιτισμικών δραστηριοτήτων.

15. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων (Φεβ. 1707-7.2.1731) αναφέρει στην επίσκεψή του στη Χίο τέσσερις δα
σκάλους (ΑΜΑΝΤΟΣ, Τα γράμματα, ό.π., σσ. 13 εξ., Πην. ΣΤΑΘΗ, «Το ανέκδοτο Οδοιπορικό του Χρυσάνθου 
Νοταρά», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 1 (1984), σ. 261). Κατά το Γρ. ΦΩΤΕΙΝΟ, Τα Νεαμονήσια, Εν Χίω 
1865, σσ. 254 εξ. ο Άμαντος σημειώνει: «Ο «λογιώτατος διδάσκαλος εν ιερομονάχοις κυρ Γρηγόριος Κονταρά- 
τος» ήτον αδελφός πιθανώς της Νέας Μονής, διότι εις αυτήν αφιέρωσε το 1729 «εν στιχηράριο άσπρον», «επι- 
τραχήλιον», «περιζώνιον» και άλλα άμφια» (Τα γράμματα, ό.π., σ. 14' βλ. και ΖΟΛΩΤΑΣ, ό.π., Γβ', σ. 288). Ο 
Μανούσακας παρατηρεί, πως αυτές οι όψιμες χρονολογίες δεν αποκλείουν να έχει γράψει στα νιάτα του, τις τε
λευταίες δεκαετίες του Που αιώνα, θρησκευτικό δράμα. Η αφιέρωση στο Δημήτριο Καλβοκορέση φαίνεται 
πως ενισχύει την εκδοχή αυτή, είτε ταυτίζεται αυτός με τον ομώνυμό του που έζησε από το 1666-1750 (Phil. 
ARGENTI, Libro d' Oro de la noblesse de Chio, τόμ. II, Arbres généalogiques, London 1955, σ. 25 αρ. 15) ή με 
τον μισέρ Δημήτριο, γιο του Γεωργίου και της Μαρίας Καλβοκορέση (11714) (ΖΟΛΩΤΑΣ, ό.π., τόμ. Α', μέρος 
β', εν ΑΟήναις 1923, σ. 366). Να ταυτιστεί ο ποιητής με τον ιερομόναχο Γρηγόριο, τον διευθυντή του φροντι
στηρίου των Αγίων Αναργύρων και τέως ηγούμενου της Νέας Μονής, που πρωτοστατεί στην αλληλογραφία με 
το Λεόντα Αλλάτιο για την αποστολή βιβλίων, φαίνεται απίθανο για χρονολογικούς λόγους. Το έργο του Κο- 
νταράτου προστίθεται στον κώδικα μετά τη συγγραφή του προλόγου από τον Ιωάννη Μαυροκορδάτο (απόλυ
τος terminus post quem 1661, σχετικό terminus ante quem 1684).

16. J. AYMON, Monuments authentiques de la religion des Grecs, A La Haye 1708, σ. 331.
17. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, «Πέντε άγνωστα στιχουργήματα», ό.π.
18. Το σχετικό υλικό συγκεντρωμένο στο μελέτημα Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Το Βυζαντινό θέατρο. Θεατρολογικές 

παρατηρήσεις στον ερευνητικό προβληματισμό της ύπαρξης θεάτρου στο Βυζάντιο», στον τόμο: Ευρωπαϊκή 
Θεατρολογία, Αθήνα 1984, σσ. 13-94,397-416, 477-494 και συντομευμένο του ίδιου, «Το βυζαντινό ‘θέατρο’· έ
νας απολογισμός», στον τόμο: Το θέατρο στην Ελλάδα. Μορφολογικές επισημάνσεις, Αθήνα 1992, σσ. 21-43. 
Για τια σχετικές αποφάσεις των Συνόδων βλ. W. PUCHNER, «Mimos, Pantomimos und Mummenschanz im 
Spiegel griechischer Patristik und ekklesiastischer Synodalverordnungen. Quellenkritische Anmerkungen aus

66



ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΙΩΤΗ ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΣΓΑΡΧΗ (+1662)

σχηριόχητα χων καθολικών χαγμάχων σχο Αρχιπέλαγος και χη γνωριμία μαζί χους19. Στη 
Χίο, όπου η αποστολή χων Ιησουιχών δεν ανήκε σχη Γαλλία αλλά σχην Ιχαλία, και χρη
σιμοποιούσε όχι ξένους αλλά νχόπιους, που εκπαιδεύονχαν συνήθως σχη Σικελία20, οι 
συνθήκες ήχαν ιδιαίχερα ευνοϊκές21, κυρίως με χην ανάληψη χης ηγουμενίας χης μονής 
χου Αγίου Ανχωνίου χου Εξωμερίχη22, όπου λειχουργοΰσαν σημανχικές σχολές, από χο 
Δομήνικο Μαυρίκιο (1580-1665)23, γεννημένο σχη Χίο επίσης, ο οποίος είχε θεαχρικές ε
μπειρίες από χη θηχεία χου σχη γαλλική αποσχολή σχην Κωνσχανχινούπολη (1612-1629), 
- ενδέχεχαι μάλισχα να είναι και ο συγγραφέας θρησκευχικού θεαχρικού έργου για χο νε
αρό Άγιο Ιωάννη Χρυσόσχομο -24, κι είχε γνωρίσει σχην Κύπρο χον μεχέπειχα πρώχο εκ
δοχή χης «Ερωφίλης» (Βενεχία 1637), όχαν χο καλοκαίρι χου 1627 φιλοξενήθηκε επί μή
νες σχο σπίχι χου σχη Αευκωσία25. Σε λεπχομερειακή έκθεσή χου χο 1648 αναφέρει σαφώς 
πως καχά χις χρεις χελευχαίες ημέρες χου καρναβαλιού γίνονχαι σχα πλαίσια χων θρη- 
σκευχικών εκδηλώσεων και θεαχρικές παρασχάσεις26. Αυχές υπήρχαν και πριν από χη 
θηχεία χου, ίσως από χα χέλη χου 16ου αιώνα27. Σε αναφορά χου προς χον Francesco

theaterwissenschaftlicher Sicht», Maske und Kothurn 29 (1983), σσ. 311-317. Στα Τρίκαλα πριν απ' το 1738/39 
καθαιρείται ακόμα «ιερέας κωμωδοποιός», που τόλμησε «ποιήματα τε και συγγράμματα και διά στίχων δρα- 
ματουργείν...», «κατά μίμησιν των εν ταις κωμωδίαις και σκηναίς γελωτοποιών και εφυβρίστων ανδραρίων και 
μίμων» (Ε.-Ν. ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, Νικόλαος Κριτίας. Βιογραφικά και εργογραφικά. Αθήνα 1984- 
86, ανάτυπο από το Α’ και Β' τόμο Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και 
Νέου Ελληνσιμού της Ακαδημίας Αθηνών, σσ. 238-240- βλ. Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Θεατρικές παραστάσεις στη Θεσ
σαλία του 18ου αιώνα- μια υπόθεση», στον τόμο: Το θέατρο στην Ελλάδα. Μορφολογικές επισημάνσεις, ό.π., 
σσ. 169-179).

19. Πολύ σχετικό αρχειακό υλικό έχει δημοσιευτεί από το Μ, Ν, ΡΟΥΣΣΟ-ΜΗΛΙΔΩΝΗ, Ιησουίτες στον ελ
ληνικό χώρο, 1560-1917, Αθήνα 1991, του ίδιου, Έλληνες Ιησουίτες (1560-1773), Αθήνα 1993 και του ίδιου, 
Φραγκισκανοί-Καπουκίνοι. 400 Χρόνια Προσφορά στους Έλληνες 1585-1995, Αθήνα 1996.

20. A. CARAYON, Relations inédites des missions de la Compagnie de Jésus à Constantinople et dans le 
Levant aux XVIIe siècle, Poitier-Paris 1864, σσ. 21 εξ.

21. H μονή αναφέρεται σε πολλά περιηγητικά κείμενα του Που αιώνα (ΡΟΥΣΣΟΣ-ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ, Ιησουίτες 
στον ελληνικό χώρο, ό.π., σσ. 94 εξ.). Ήδη ο Μελέτιος Πηγάς, Πατριάρχης Αλεξανδρείας 1599-1610, είχε ε
παινέσει τη σχολή (Μ. ΠΑΧΝΗΣ, «Ο Μελέτιος Πηγάς και οι εν Χίω Ιησουίται», Χιακά Χρονικά 2 (1914), σσ. 
158 εξ.)· το 1597 είχε 200 μαθητές, από αυτούς 80 ορθόδοξους (επιστολή του Γεωργίου Φορνέτου Ιουστινιανού 
προς τον Acquaviva, 25.5.1597, στον HOFMANN, Vescovadi cattolici, ό.π., σ. 20), μεταξύ άλλων και το Λέοντα 
Αλλάτιο (με όλη τη βιβλιογραφία PODSKALSKY, ό.π., σσ. 213-219 και pass.).

22. Λεπτομερειακή περιγραφή υπάρχει σε έκθεση του επισκόπου Ανδρέα Σοφιανού από τις 4 Μαΐου 1648 
(G. HOFMANN, Vescovadi Cattolici in Grecia, τόμ. A', Chios, Roma 1934, σσ. 73 εξ.).

23. Τα περισσότερα στοιχεία στο ΡΟΥΣΣΟ-ΜΗΛΙΔΩΝΗ, Έλληνες Ιησουίτες, ό.π., σσ. 131-141.
24. Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Θεατρική παράσταση στην Κωνσταντινούπολη το 1623 με έργο για τον Άγιο Ιωάννη 

Χρυσόστομο», στον τόμο: Ανιχνενοντας τη θεατρική παράδοση, Αθήνα 1995, σσ. 197-240.
25. Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Ματθαίος Κιγάλας και Δομήνικος Μαυρίκιος: μια συνάντηση (Λευκωσία 1627) σημα

διακή για την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου», στον τόμο: Κείμενα και αντικείμενα, Αθήνα 1997, σσ. 113- 
148.

26. Archivum Propagandae Fidei, Scritture delle Congregazioni Particolari, Visite e Collegi, Voi. 29,1648, 
φύλ. 340-344, σε ελληνική μετάφραση στο Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, «Δομήνικου Μαυρίκιου, της Συντροφιάς του 
Ιησού: Έκθεση περί των Ιησουιτών της Χίου», Σύγχρονα Βήματα 77-78 (1991), σσ. 73-89 (ειδικά σ. 84) και με
ρική μετάφραση στο μελέτημα του ίδιου, «Δραστηριότητες Ιησουιτών στη Χίο τον 17ο αιώνα», Παρνασσός 32 
(1990), σσ. 309-328, ιδίως σσ. 320-327.

27. Σε μια σχετική αναφορά του, ο Michele GIUSTINIANI, στην πραγματεία του La Scio Sacra del Rito 
Latino (Avellino 1658), αφηγείται τα εξής: «Essortò i padri Gesuiti, che in tempi di dissolutione, quali sono 
quelli del carneuale, si recitassero comedie, & vtili, e dialetteuole per la moralità, che conteneuano, acciò le

67



ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ

Ingoli, γραμματέα της Propaganda Fide, το 1631 αναφέρει πως τις ημέρες αυτές η Ευχα
ριστία παρουσιάζεται δημοσίως όπως και την εβδομάδα της Αγίας Δωρεάς· αυτό γίνεται 
για να μην τρέχει ο κόσμος στις μασκαράτες28. Και στη Νάξο και στη Σαντορίνη γίνονται 
ακριβώς για τον ίδιο λόγο αυτές τις μέρες θεατρικές παραστάσεις κι αναπαραστάσεις29. 
Στην αναφορά αυτή γίνεται και λόγος για τις κατηχήσεις των νέων και για το γεγονός, ό
τι λειτουργούσαν πέντε αδελφότητες, από τις οποίες τουλάχιστον τρεις ήταν αφιερωμένες 
στην Παναγία. Από τον κύκλο αυτό προέρχονταν τόσο ο Χιώτης Ραφαήλ Schiattini, επί
σκοπος Νάξου (1625-1657), που μνημονεύει παράσταση των Ιησουιτών στη Νάξο το 
162830, όσο και ο Χιώτης Ανδρέας Σοφιανός, επίσκοπος Θήρας και από το 1642 Χίου31.

Και οι τρεις Χιώτες ιερείς-δραματουργοί του θρησκευτικού θεάτρου ήταν ορθόδοξοι. 
Τα πράγματα όμως περιπλέκονται από ένα έγγραφο που το είχε επισημάνει παλαιότερα 
ο ιστορικός της Χίου, Γεώγιος Ζολώτας (έγγραφο αρ. 3), με την ομολογία πίστεως των 
Μιχαήλ Βεστάρχη και Χριστόφορου Αλβάνου «καλογήρων Χίων προσελθόντων εις την 
καθολική πίστιν»32· η διατύπωση αυτή βέβαια είναι ανακριβής, γιατί, όπως επισήμανε ο 
Θωμάς Παπαδόπουλος33, η ομολογία πίστεως δεν σημαίνει αλλαγή δόγματος, αλλά στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι τυπική προϋπόθεση μιας έμμισθης σχέσης με την Καθολι
κή Εκκλησία34. Τα ώς τώρα γνωστά στοιχεία της βιογραφίας του Βεστάρχη, ιεροκήρυκα 
των ορθοδόξων που έχει κάνει ομολογία πίστεως στους Καθολικούς, δεν είναι οπωσδή
ποτε αντιφατικά35. Οι ομολογίες αυτές άλλωστε είχαν και μια χρηστική λειτουργικότητα, 
ακόμα και ωφελιμιστική: υπάρχουν τέτοιες ομολογίες στα αρχεία της Propaganda Fide α

persone allettale da simili rappresentationi, fugissero l'occasione dell' Offesa di Dio» (o. 186). Αυτό αναφέρε- 
ται προφανώς στις αποκριάτικες μασκαράτες, οι οποίες στη Χίο όεν ήταν και πάντα ιδιαίτερα σεμνές· βλ. το υ
λικό στον W. PUCHNER, Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf und ihre Beziehungen zum 
Volkstheater, Wien 1977, pass, με βιβλιογραφία, κυρίως P. P. ARGENTI/H. J. ROSE, The Folk-Lore of Chios, 2 
vols., Cambridge 1949, σσ. 357 εξ.).

28. Archivum Propagandae Fidei, Scritture riferite, vol. 149, φύλ. 58Γ-59ν (ελληνική μετάφραση στο ΡΟΥΣ- 
ΣΟ-ΜΗΛΙΔΩΝΗ, Έλληνες Ιησουίτες, ό.π., σσ. 136 εξ.).

29. Το υλικό για τη Νάξο στον Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Θεατρολογικά, εκκλησιαστικά και λαογραφικά της παλαι
ός Νάξου», στον τόμο: Κείμενα καί αντικείμενα, Αθήνα 1997, σσ. 149-198. Για τη Σαντορίνη βλ. Θ. ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟ, «Καθολικοί και Ορθόδοξοι στις Κυκλάδες», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών ΙΕ' (1995), σσ. 
134-197 ιδίως σσ. 160 εξ.

30. Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Ιησουϊτικό θέατρο στο Αιγαίο του Που αιώνα: α) Ιησουιτική παράσταση σε εκκλησία 
της Νάξου το 1628», στον τόμο: Ελληνική Θεατρολογία, Αθήνα 1988, σσ. 301-312 κατά G. HOFMANN, 
Vescovadi Cattolici nella Grecia, τόμ. A, Naxos, Roma 1938, σσ. 74-78 (Arcivescovo Raffaele Schiattini. 
descrizione della Processione di Corpus Christi. 5 luglio 1628. Archivum Propagandae fidei, Scritture riferite, 
voi. 114, φύλ. 160r-163v).

31. Βλ. ακόμα στη συνέχεια.
32. ΖΟΛΩΤΑΣ, ό.π., Γβ', σ. 392- ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, «Πέντε άγνωστα στιχουργήματα», ό.π., σ. 322.
33. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Δραστηριότητες Ιησουιτών στη Χίο», ό.π., σ. 321, σημ. 34.
34. Ομολογίες πίστεως προς τον Καθολικισμό και δηλώσεις υποταγής στον Πάπα υπάρχουν συσσωρευμέ- 

νες από καλόγερους των μονών του Αγίου Όρους και από την Πάτμο. Ο βασικός μελετητής του υλικού αυτού, 
Georgio HOFMANN, σημειώνει σχετικά: «Anlass einer Annäherung der Athosmönche an Rom war gewöhnlich 
die zeitliche Not, die auf ihren Klöstern unter der Zeit der Türkenherrschaft lastete» (G. HOFMANN, Rom und 
die Athosklöster, Roma 1924, (Orientalia Christiana 28), σ. 13. Στην περίπτωση της Πάτμσυ ήταν αποφασιστι
κής σημασίας η προστασία από τους πειρατές (βλ. το υλικό στον ίδιο, Patmos und Rom, Roma 1925 (Orientalia 
Christiana 41), σσ. 53 εξ.). Τέτοιες ομολογίες υπάρχουν και από ορθόδοξους επισκόπους από το νησιωτικό χώ
ρο (G. HOFMANN, «Byzantinische Bischöfe und Rom. Kleine Hinweise auf Quellenschriften des XVII. 
Jahrhunderts», Oriens Christianus 70 (1931), σσ. 132-154).

35. Σημειώνει ο ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, μετά την παράθεση των στοιχείων της ομολογίας πίστεως: «Αλλ’ αυτό α-

68



ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΙΩΤΗ ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΣΤΑΡΧΗ (+1662)

πό ορθόδοξους μοναχούς της Πάτμου και του Αγίου Όρους, που ήθελαν κατ’ αυτόν τον 
τρόπο να εξασφαλίσουν υποστήριξη για να φυλαχθούν από τις επιδρομές των πειρατών 
ή επιδίωκαν άλλα οφέλη* 36, άλλωστε είναι γνωστές και περιπτώσεις όπως του Ιλαρίωνα 
Κιγάλα, του δεύτερου γιου του εκδότη της «Ερωφίλης», ο οποίος σταδιοδρόμησε και στις 
δύο εκκλησίες37, 38 39 επίσης οι σταδιοδρομίες των αποφοίτων του Ελληνικού Κολεγίου του 
Αγίου Αθανασίου στη Ρώμη δείχνουν πόσο ρευστά ήταν τα πράγματα το 17ο αιώνα ως 
προς τις πραγματικές θρησκευτικές πεποιθήσεις παρά την αυστηρή δογματική «βιτρίνα» 
των δύο πίστεων38. Άλλωστε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υ
πόθεση της ομολογίας ήταν γεννημένοι Χίου δεν αποκλείεται να υπερτερούσε τελικά το 
αίσθημα κάποιας πατριωτικής αλληλεγγύης ενάντια στις δογματικές διαφορές των δύο 
εκκλησιών. Τουλάχιστον για τις Κυκλάδες υπάρχουν ενδείξεις μακράς ειρηνικής συμβίω
σης των δύο κοινοτήτων39.

ντιφάσκει προς άλλα αντίθετα δεδομένα» («Πέντε άγνωστα στιχουργήματα», ό.π., σ. 322), αναπτύσσοντας όσα 
αναφέρει ο ορθόδοξος Προσοψάς στον επικήδειο λόγο του στις 16 Μαρτίου 1662 (βλ Παράρτημα Γ). Ως συ
μπέρασμα διατυπώνεται: «Ο επικήδειος λοιπόν αυτός μαρτυρεί ότι ο Μιχαήλ Βεστάρχης, κι αν ακόμη είχε πρό
σκαιρα, στη νεότητά του, προσχωρήσει στον καθολικισμό, όμως ξαναγύρισε και παρέμεινε στην ορθοδοξία ώς 
το θάνατό του, αναπτύσσοντας αξιόλογη ποιμαντική, κηρυκτική και διδακτική δράση» (ό.π., σ. 324). Σε άλλο 
σημείο της μελέτης, προς το τέλος της, επανέρχεται στο θέμα σχετικά με τη θρησκευτική δραματογραφία: «Ενώ 
όλα τα άλλα έργα, όσα ξέραμε μέχρι σήμερα, ήταν γραμμένα από καθολικούς και για καθολικούς, τα δικά μας 
ήταν γραμμένα από ορθόδοξους ιερείς και δασκάλους και για ορθόδοξους (επιφύλαξη θα έπρεπε ίσως να έ
χουμε για τον πρώτο, τον Μιχ. Βεστάρχη, αν πράγματι είχε προσχωρήσει οριστικά στον καθολικισμό). Έτσι δια
πιστώνουμε τώρα για πρώτη φορά ότι η ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, για ν’ αντιμετωπίσει και ν’ ανταγωνι
στεί την έντονη καθολική προπαγάνδα στη Χίο, όπου είχε σημειώσει πραγματικά εντυπωσιακές προόδους, 
πράγμα που προκάλεσε στο τέλος τη σφοδρή πολεμική κατά των λατίνων του ορθόδοξου μητροπολίτη Χίου 
Ιγνατίου Νεοχώρη (1662-1672), σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει τα ίδια πνευματικά όπλα. Έλληνες ορθόδοξοι 
κληρικοί και διδάσκαλοι άρχισαν να συνθέτουν θεατρικά θρησκευτικά έργα κατά τον τύπο των Ιησουιτικών. 
Αυτή είναι, νομίζω, η σημασία των κειμένων αυτών στην ιστορία των ιδεολογικών ανταγωνισμών των δύο δογ
μάτων, αλλά και στην ιστορία του γραμματολογικού αυτού είδους» (ό.π., σ. 332). Όπως προκύπτει από τα δύο 
έγγραφα αρ. 9α και 9β, όπου ο Βεστάρχης υπογράφει το 1658, τέσσερα χρόνια πριν από το θάνατό του, το ιτα
λικό έγγραφο στα ελληνικά ως «διδάσκαλος της Μεγάλης Εκκλησίας», ο Βεστάρχης θεωρούσε τον εαυτό ταυ 
ώς το τέλος ορθόδοξο, όπως άλλωστε και ο γραμματέας της Propaganda (βλ. τα υπηρεσιακά σημειώματα). Ω
στόσο μένει να διαφωτιστεί η συγκυρία που οδήγησε στο μοναδικό αυτό αποτέλεσμα, η οποία έγκειται τελικά 
στη συνάντηση φωτισμένων προσωπικοτήτων εκατέρωθεν (βλ. στη συνέχεια).

36. Βλ. σημ. 34.
37. K. KYRRIS, «Cypriote Scholars in Venice in the XVI and XVII centuries with some notes on the 

Cypriote Community in Venice and other Cypriote Scholars who lived in Rome and the rest of Italy in the same 
period», στον τόμο: Ο Ελληνισμός εις το εξωτερικόν. Über Beziehungen des Griechentums zum Ausland in der 
neueren Zeit, Eds. Joh. IRMSCHER/M. MINEEMI, Berlin 1968 (Berliner Byzantinistische Arbeiten 40), σσ. 183- 
272, ιδίως σσ. 211 εξ.· Ε. LEGRAND, Bibliographie Héllenique ou description raisonée des ouvrages publiés par 
des Grecs au dix-septième siècle, τόμ. 3, Paris 1895, σσ. 318-338· Χρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, H Εκκλησία Κύπρου 
επί Τουρκοκρατίας (1571-1878), Αθήναι 1929, σσ. 52-65· G. F. HILL, A History of Cyprus, Cambridge 1952, τόμ. 
4, σσ. 384-391 κτλ. Ήδη ο πατέρας του δείχνει τέτοια δείγματα, αλληλογραφώντας με καλβινιστές εναντίον των 
Λατίνων, ενώ συγχρόνως φιλοξενεί τον κατατρεγμένο από τους Τούρκους και Βενετούς Ιησουίτη Μαυρίκιο στο 
σπίτι του, για να βολέψει αργότερα και τους τρεις γιους του στο Κολέγιο του Αγίου Αθανασίου (ο Kyrris ση
μειώνει: «a classical example of amphibiousness or rather of triplicity» (ό.π., σ. 208). To «αμφίβιο» προέρχεται 
από χαρακτηρισμό του LEGRAND: «Le dernier lineai de cette lettre, o Matthie Cigalas implore l’assistance des 
Calvinistes contre les Latines, et d’un autre côté l’entrée de ses trois fils au Collège grec de Rome nous 
autorisent à le considérer comme un de ces amphibies qui, lorsque leurs intérêts étaient en jeu, récitaient le 
symbole avec P addition du filioque et baisaient hypocritement la mule de pape» (ό.π., σ. 314).

38. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, Το Ελληνικό Κολλέγιο, ό.π.
39. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η διαφοροποιημένη και εξισορροπημένη εικόνα που δίνει ο Θωμάς ΠΑΠΑ-

69



ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ

Σε πρόσφατο μελέτημά του ο Θωμάς Παπαόόπουλος δημοσίευσε περιληπτικά το γε
νικό περιεχόμενο ορισμένων εγγράφων που αφορούν την υπόθεση αυτή40, στα πλαίσια 
της τεκμηρίωσης έμμισθης υπηρεσίας ορθόδοξων ιερέων σε ιησουιτικά σχολεία της Χίου 
(έγγραφα αρ. 3, 4, 6 και 8): ο Μιχαήλ Βεστάρχης (ο επιλεγόμενος Τζίφος)41 και ο Χρι
στόφορος Αλβάνος έκαναν στις 17.12.1642 ομολογία πίστεως προς την καθολική εκκλη
σία και ο επίσκοπος Ανδρέας Σοφιανός επαινεί την καθολική δραστηριότητά τους42. Η 
Propaganda Fide εγκρίνει το 1644 το μισθό τους (15 σκούδα για τρία χρόνια)43, ενώ το 
1658 ο Λατίνος επίσκοπος πληροφορεί την προϊστάμενη αρχή στη Ρώμη, πως οι δύο ιε
ρείς έχουν κάνει την ομολογία τους από το 164244. Οι πληροφορίες στηρίζονταν στις πε
ριλήψεις του γραμματέα της Congregazione, Francesco Ingoli, κι έτσι διέφυγαν ορισμένες 
σημαντικές λεπτομέρειες. Κυρίως ότι η ίδια η Propaganda Fide τους προέτρεπε σε στενό
τερη συνεργασία45.

Η αναζήτηση περαιτέρω εγγράφων και η ανάλυση ολόκληρου του κειμένου των υ
παρχόντων επιβεβαίωσε τις αρχικές υποθέσεις, αλλά τροποποίησε την εικόνα ως προς 
αυτό: οι Βεστάρχης και Αλβάνος ι)ταν ορθόδοξοι απόφοιτοι του ιησουιτικού κολεγίου 
της Χίου (έγγραφα αρ. Ια και 1β). Ο Δομήνικος Μαυρίκιος, ηγούμενος της ιησουιτικής 
μονής του Αγίου Αντωνίου, αναφέρει το 1639 πως ο Αλβάνος υποστηρίζει δημόσια τη 
Σύνοδο της Φλωρεντίας και τα πρωτεία του Πάπα, ενώ ο αδελφός του Ιγνάτιος, αρχι

ΔΟΠΟΥΛΟΣ: «Έγινε πολύς λόγος για τις περιόδους ειρηνικής συνυπάρξεως καθολικών και ορθοδόξων στο Αι
γαίο. Σε εκθέσεις αποστολικών επισκεπτών, αλλά και σε πολλά έγγραφα που εστάλησαν στην Προπαγάνδα α
πό θριαμβολογούντες μισσιοναρίους, διαβάζουμε πολύ συχνά για κοινούς θρησκευτικούς και άλλους πανηγυ
ρισμούς πιστών και των δύο δογμάτων, έτσι που είναι αδύνατον κανείς να διανοηθή ότι οι συμμετέχοντας σ’ αυ
τούς μπορεί να χωρίζονται μεταξύ τους για το δόγμα. Αντιθέτως, άλλοι υποστήριζαν ότι ουδέποτε στο χώρο ο
μονόησαν οι ορθόδοξοι με τους καθολικούς. Ότι και οι περίοδοι ηρεμίας ήσαν προσποιητές, επειδή οι ορθό
δοξοι δεν ήθελαν να έχουν εχθρούς τους Βενετούς, σε περίπτωση επικρατήσεώς τους στο Αιγαίο. / Η πραγμα
τικότητα είναι ότι, στις δεκαετίες της συνύπαρξης που διέρρευσαν, οι πιστοί των δύο δογμάτων δεν κατασπα- 
ράσσονταν διαρκώς και ασταμάτητα. Υπήρξαν και περίοδοι που υπό την καθοδήγηση φιλήσυχων ποιμένων ε
πιδίδονταν όλοι στην απλή τήρηση της λατρείας προς την εκκλησία τους, χωρίς προπάθεια η μία μερίδα να αλ
λοτριώσει την άλλη. / Η ειρηνική συμβίωση συνεχιζόταν αδιατάρακτη όσες φορές έκανε καιρό να παρουσιασθή 
στις απομακρυσμένες περιοχές τους κάποιος φανατισμένος κήρυκας, προερχόμενος από το ένα ή το άλλο στρα
τόπεδο, για να τους εξάψει και τον δικό τους φανατισμό, παρουσιάζοντας τον αντίπαλο για θανάσιμο εχθρό 
τους. Όσες φορές πλάνητες αγιορείτες μοναχοί αρκέσθησαν να εισπράξουν τον οβολό της ελεημοσύνης, χωρίς 
να σταθμεύσουν κάμποσον καιρό και να ξεσηκώσουν τα πλήθη κατά των πιστών τού πάπα, όσες φορές κήρυ- 
κες καθολικοί περιορίσθησαν να τελούν μυστήρια και κηρύγματα στους ομοδόξους τους, χωρίς να επεκταθούν 
σε χαρακτηρισμό των πιστών στο πατριαρχείο συμπατριωτών τους ως πλανημένων και αμαρτωλών, ως αιρετι
κών και σχισματικών, ο λαός και των δύο δογμάτων ησύχαζε, εξαντλώντας την ενεργητικότητά του στην εξα
σφάλιση των μέσων επιβίωσης ή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούσαν για όλους οι κοινοί 
εχθροί, δηλαδή οι Τούρκοι, οι πειρατές, οι επιδημίες, οι θεομηνίες» (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Καθολικοί και ορθό
δοξοι στις Κυκλάδες», ό.π., σσ. 169 εξ.). Οι συνηθέστεροι λόγοι διαταραχής του ήπιου κλίματος ήταν ωστόσο 
οικονομικοί, γιατί οι καθολικοί ανήκαν συνήθως στην ανώτερη τάξη· οι ορθόδοξοι τους έβλεπαν εξάλλου πά
ντα με δυσπιστία, ως φράγκαυς· η δυσπιστία προς τους φραγκοπαπάδες διατυπώνεται καθαρά από το Μαυρί
κιο στο έγγραγο αρ. Ια.

40. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Δραστηριότητες Ιησουιτών στη Χίο», ό.π., σ. 321 σημ. 34.
41. Η διπλή ονομασία δεν προκύπτει μόνο από τα έγγραφα 2α, 2β, 3 κτλ. αλλά και από τον επικήδειο του 

Προσοψά, όπου στο φύλ. 46α «το εγκώμιον του παπά Τζήφου» (Παράρτημα Γ, εισαγωγή).
42. Παράρτημα Β', έγγραφο αρ. 2α, 2β, 3 και 4.
43. Παράρτημα Β' έγγραφο αρ. 6.
44. Παράρτημα Β' έγγραφο 8.
45. Παράρτημα Β' έγγραφο 2β και 8. Βλ. στη συνέχεια.
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διάκονος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, κι αυτός απόφοιτος της ιησουιτικής σχολής, εί
ναι γνωστός και φίλος του πανίσχυρου γραμματέα της Propaganda Fide, Francesco Ingoli 
(έγγραφο Ιβ)46. Όπως προκύπτει από το έγγραφο αρ. Ια και 9β, ο Βεστάρχης, ιεροκή
ρυκας στον ορθόδοξο ναό του Αγίου Βίκτωρος47, διατηρούσε επίσης μιαν πολυάριθμη 
ορθόδοξη αδελφότητα αφιερωμένη στην Παναγία, συγκεκριμένα στα Εισόδια της Θεο
τόκου, που είναι απλώς μια μικρή γιορτή στην καθολική Δύση και γιορτάζεται όπως και 
στην ορθόδοξη εκκλησία στις 21 Νοεμβρίου48. FI γιορτή είχε εισαχθεί από τον Philippe 
de Mézières στη Δύση κατά το δεύτερο μισό του Μου αιώνα, αλλά δεν γνώρισε ποτέ με
γάλη διάδοση49. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν πως ο Βεστάρχης, μαζί 
με τον εφημέριο της εκκλησίας, τον ιερέα Χριστόφορο Αλβάνο, χρησιμοποίησαν ορισμέ
να στοιχεία των καθολικών λειτουργιών, κυρίως των Ιησουιτών: π.χ. την τοποθέτηση για 
δημόσια προσκύνηση της Ευχαριστίας (όπως γίνεται στην πομπή της Αγίας Δωρεάς και, 
όπως είδαμε, τις τελευταίες ημέρες του καρναβαλιού)50. Μεγάλωσαν και στόλισαν την εκ
κλησία τους χωρίς οικονομική υποστήριξη (έγγραφο αρ. 2α, επικήδειος του Προσοψά), 
πράγμα που προϋποθέτει μεγάλο κύρος και επιρροή στο ποίμνιο (άστε να καταβάλει τα 
σημαντικά έξοδα της νέας ρύθμισης του ναού. Κυρίως ο Βεστάρχης αναφέρεται ως λα
μπρός κι εύγλωττος ιεροκήρυκας και ρήτορας, που είχε την εμπιστοσύνη και την απεριό
ριστη εκτίμηση των ορθοδόξων. Από τη θερμή υποστήριξη, που εξεδήλωνε ο Μαυρίκιος 
το 1642/43 προς την Propaganda (έγγραφα αρ. 2α, 2β, 3 και 5), όπως και από τη δική του 
συνοδευτική επιστολή προς τους καρδιναλίους (έγγραφο 3α), φαίνεται πως ο Βεστάρχης 
είχε και κάπως στενότερες σχέσεις με το φωτισμένο ηγούμενο του Αγίου Αντωνίου.

Η σύμπραξη των δύο εκκλησιών, οι διπλές λειτουργίες και συλλειτουργίες, δεν ήταν 
άγνωστο φαινόμενο στη Χίο, αλλά ούτε και στις Κυκλάδες51. Ακόμα και η κάλυψη διοι
κητικών αναγκών σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλης ικανότητας· ο Λέων Αλλάτιος 
(1588-1669) π.χ., συγγενής του Βεστάρχη και του Προσοψά, ως ορθόδοξος ακόμα από
φοιτος του Ελληνικού Κολεγίου του Αθανασίου της Ρώμης, ήταν βοηθός τού καθολικού 
επισκόπου Bernardo Giustiniani στη Νεάπολη52, και όταν το 1615 γύρισε στη Χίο, ο κα
θολικός επίσκοπος τον όρισε, μολονότι ήταν «greco di professione e di rito», δικό του βι- 
κάριο (στις 19.3.1616 υπογράφει ως «Leone Allaccius Vic[ari]us Gen[era]lis et Com- 
missarius Delegatus»)53. Άλλωστε η Propaganda Fide από την αρχή σχεδόν (ιδρύθηκε το 
1622) αποφάσισε να χρησιμοποιεί στις στρατηγικές προσηλυτισμού στο Αιγαίο και

46. Και μέσω αυτού ελπίζει η Ρώμη να αποκτήσει κάποιαν επιρροή στο Πατριαρχείο (βλ. έγγραφο αρ. 1 β).
47. Με βάση το έγγραφο αυτό πρέπει να διαφοροποιηθεί η εικασία του Μανούσακα, πως ο Βεστάρχης κή

ρυττε στο ναό των Αγίων Αποστόλων στο Παλαιόκαστρο (ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, «Πέντε άγνωστα στιχουργήματα», 
ό.π., σ. 323).

48. Enciclopedia cattolica, τόμ. 9, Città di Vaticano 1953, σσ. 1966 εξ.
49. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφία στον Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Η Repraesentatio figurata των Ει- 

σοδίων της Θεοτόκου του Philippe de Mézières (Avignon 1372) και η κυπριακή της προέλευση», στον τόμο: 
Ανιχνεύοντας τη θεατρική παράδοση, Αθήνα 1995, σσ. 114-177.

50. Ακριβώς το ίδιο γινόταν στη Νάξο (βλ. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Θεατρολογικά, εκκλησιαστικά και λαογραφικά 
στην Παλαιά Νάξο», ό.π.).

51. Βλ. το υλικό που έχει συγκεντρώσει ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Καθολικοί και Ορθόδοξοι στις Κυκλάδες», 
ό.π., σσ. 150 εξ.

52. Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ο Λέων Αλλάτιος και η Χίος (Ανάτυπο από τα Χιακά Χρονικά Κ', 1989), Αθή
να 1989. σσ. 11 εξ.

53. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Λέων Αλλάτιος, ό.π., σσ. 12 εξ.
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qualche sacerdote cattolico di rito greco, κατά την έκφραση του visitatore apostolico αρ
χιεπισκόπου Νάξου Pietro de Stefani το 18ο αιώνα54. Υπάρχει ολόκληρη κατηγορία ορ
θόδοξων ιερέων φιλοκαθολικών, ενωτικών, επίσημων και ανεπίσημων ιεραποστολών de 
ritu graeco (του ανατολικού τυπικού), που δρουν, με ή χωρίς μισθό, περισσότερο ή λιγό
τερο φανερά, περισσότερο ή λιγότερο πραγματικά για την Καθολική Εκκλησία στο Αι
γαίο55. Η πληθώρα των πηγών δεν επιτρέπει γενικευτικά και απλουστευτικά συμπερά
σματα. Ένας από αυτούς, ο Βίκτωρ Κορυφαίος (ή Ντακορφούς), απόφοιτος του Αγίου 
Αθανασίου και χειροτονημένος παπάς ανατολικού τυπικού (1658), αναπτύσσει στον 
Πύργο της Σαντορίνης και θεατρική δραστηριότητα (1660)56. Δεν κατόρθωσε ποτέ να α- 
ποσπάσει το μισθό του μισσιονάριου. Πιο τυχερός ήταν ο Βεστάρχης, που είχε ισχυρότε
ρους προστάτες στη Χίο. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα αρ. 2α, 2β, 3 και 8, η 
Propaganda Fide ήταν εν γνώσει της δραστηριότητάς του, της υπόληψης που είχε στους 
ορθοδόξους και των ενεργειών του, που ερμηνεύτηκαν ως φιλοκαθολικές· αλλά βασικά 
ήθελαν να εκμεταλλευθούν την επιρροή του στους ορθοδόξους57. Όταν στις 20 Νοεμβρί
ου 1642 έφτασε στη Χίο ο νεοεκλεγμένος επίσκοπος Ανδρέας Σοφιανός58 και γύρισε στην 
πατρίδα του και σε γνωστό του περιβάλλον (ήταν πρώην μέλος ιησουιτικής αδελφότητας 
του Αγίου Αντωνίου),59 έρχεται με εντολή της κεντρικής εξουσίας της Καθολικής Εκκλη
σίας να πάρει από τους ορθόδοξους παπάδες Μιχαήλ Βεστάρχη και Χριστόφορο Αλβά- 
νο την ομολογία πίστεως, για να εργαστούν υπέρ της καθολικής εκκλησίας και να ορκι
στούν ενώπιον μαρτύρων. Και οι δύο, που βρίσκονταν σε προηγούμενη συνεννόηση με το

54. G. HOFMANN, Vescovadi Cattolici in Grecia, τόμ. B', Tinos, Roma 1936, σσ. Ill εξ.
55. Βλ. το συγκεντρωμένο υλικό στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, «Καθολικοί και Ορθόδοξοι στις Κυκλάδες», ό.π., 

σσ. 156-169.
56. Βλ. τα βιαγραφικά στοιχεία στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, «Καθολικοί και Ορθόδοξοι στις Κυκλάδες», ό.π., 

σσ. 160-166.
57. Βλ. την έκθεση ταυ Μαυρίκιου από το 1639 (έγγραφο Ια και 1β). Η υπόθεση του Βεστάρχη συνδέεται 

με τον Αλβάνο, γιατί ήταν εφημέριοι στην ίδια εκκλησία, όπου εισήγαγαν τελετές που συνήθιζαν οι καθολικοί, 
έχτισαν ειδικό βωμό για τους καθολικούς και προέτρεπαν και άλλους παπάδες να ακολουθήσουν το παράδειγ
μά τους. Ωστόσο η υπόθεση συνδέεται και με τον αδελφό του Αλβάνου, Ιγνάτιο, που λόγω της φιλίας του με το 
γραμματέα της Propaganda Fide είχε επιρροή στη Ρώμη, και η Καθολική Εκκλησία έλπιζε, πως χάρη στο πρό
σωπό του θα βρει απήχηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αν δεν υπήρχαν οι διασυνδέσεις αυτές, ίσως οι πα
ρακλήσεις του Μαυρίκιου για τη μισθοδότηση των δύο ορθόδοξων ιερέων, που απέκτησαν το σπάνιο προνόμιο 
της πληρωμής από τη Ρώμη, να έμεναν άκαρπες. Χαρακτηριστικά η μισθοδοσία του Βεστάρχη αργότερα δεν 
ανανεώνεται (βλ. έγγραφο 9α και 9β), ενώ ο Αλβάνος πετυχαίνει ανανέωση· τον θεωρούσαν πιο σημαντικό πρό
σωπο για τους σκοπούς τους. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το έγγραφο αρ. 10, το 1665 γίνεται λόγος για την α- 
ντικαθολική του συμπεριφορά.

58. Είχε εκλεγεί επίσκοπος Σαντορίνης στις 4 Μαρτίου 1630 (Patr. GAUCHAT, Hierarchia Catholica medii 
et recentioris aevi, τόμ. Δ', Monasterii 1935, σ. 304).

59. Από τις αδελφότητες και τις σχολές του Αγίου Αντωνίου είχε περάσει ένα σημαντικό τμήμα του λατινι
κού ανώτερου κλήρου του Αιγαίου Πελάγους. Σημειώνει ο Μαυρίκιος στην εκτενή αναφορά του στα 1648: 
«Από αυτούς πολλοί έγιναν ιησουΐτες ή μοναχοί άλλων ταγμάτων. Από αυτά τα παπαδάκια βγήκαν πολλοί ε
πίσκοποι, όπως ο Ραφαήλ Σκιαττίνης, αρχιεπίσκοπος Νάξου, ο Ανδρέας Σοφιανός, τώρα επίσκοπος Χίου, ο 
Δομήνικος Δελλαγραμμάτικας, επίσκοπος Άνδρου, ο Αντώνιος Σέρρας, επίσκοπος Μήλου, ο μονσινιόρ Ιάκω
βος Δελλαρόκας, που μας ετίμησε υπηρετώντας ως εφημέριός μας, ο Βικέντιος Σκιαττίνης, γενικός βικάριος 
Κερκύρας, ο Πέτρος Φαγγόνης, γενικός βικάριος Ρόδου. Όλοι οι ιερείς που υπηρετούν τώρα στον μητροπολι- 
τικό ναό υπήρξαν μαθητές μας κι όσα ξέρουν τα έμαθαν από τους πατέρες μας, εκτός από ένα γέροντα που δεν 
εφοίτησε στα σχολεία μας» (ελληνική μετάφραση στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, «Δραστηριότητες Ιησουιτών στη 
Χίο», ό.π., σ. 322).
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Μαυρίκιο, ο οποίος από το 1639 επαινεί τη «φιλοκαθολική» τους δράση, προβαίνουν πρό
θυμα στην ενέργεια αυτή· σε συνοδευτικές επιστολές ο Βεστάρχης επικαλείται την αστά
θεια στην πατρίδα του, που τον κάνει να καταφύγει στη σταθερότητα της έδρας του Αγί
ου Πέτρου, για να εργαστεί πιο αποτελεσματικά για την πατρίδα του, στο τέλος μάλιστα 
υπαινίσσεται πως έχει ανάγκη από το μισθό αυτό (έγγραφο αρ. 3α), ενώ ο Αλβάνος επι
καλείται την ευγνωμοσύνη που έχει στους Ιησουίτες, γιατί αυτοί στην παιδική ηλικία του 
ενδιαφέρθηκαν για τη μόρφωσή του (έγγραφο αρ. 3β). Ο Βεστάρχης τονίζει και τις φιλι
κές σχέσεις, τις οποίες έχει με τους πατέρες της Συντροφιάς του Ιησού (δηλαδή κυρίως το 
Μαυρίκιο), που υποστηρίζουν το ποιμαντικό του έργο.

Ποια καθήκοντα ανέλαβε ο Βεστάρχης συγκεκριμένα, δεν είναι εύκολο να προσδιο
ριστεί. Οι σχετικές μνείες στα έγγραφα είναι γενικόλογες ή δεν μπορούν να ερμηνευτούν 
με την κυριολεκτική τους σημασία και αποτελούν συμβατικές φόρμουλες της θρησκευτι
κής γραφειοκρατίας του Βατικανού: «dua sono Cattolici, et obedienti alla Chiesa Roma
na, defensori delli Dogmi cattolici» (έγγραφο αρ. 2α στ. 16), «li beni, che fanno questi due 
papassi» (έγγραφο αρ. 2β στ.7), «essere m[ol]to affettionati alla Chiesa Romana, e far li 
altri del rito greco ad esser ancor loro affettionati» έγγραφο αρ. 3 στ. 10-12), «dimostrano 
con veraci segni d’ esserne Catholichiss[i]mi et ne fano alla giornata la prova fra questi 
greci» (έγγραφο αρ. 4 στ.6-7), με την απόφαση της μισθοδοσίας η Propaganda τους θεω
ρεί ενωτικούς: «Caloieris Graeci Ritus Chiensibus unitis cum Sancta Romana Ecclesia» 
(έγγραφο αρ. 5, στ. 2-3, όπως άλλωστε δηλώνουν και οι ίδιοι, έγγραφα Ια και 1β). Ο 
Μαυρίκιος αναπτύσσει και το ίδιο σκεπτικό, που οδήγησε την Καθολική Εκκλησία στη 
χρησιμοποίηση ιερέων του ορθόδοξου ρυθμού, γιατί είναι πιο αποτελεσματικοί από τους 
φραγκοπαπάδες (έγγραφο 2α στ. 23-27). Μόλις από τα έγγραφα του 1658 μαθαίνουμε ό
μως πιο συγκεκριμένα πράγματα για την αποστολή τους: ο Βεστάρχης είχε εξαιρεθεί α
πό τη μισθοδοσία των μισσιοναρίων (σε αντίθεση με τον Αλβάνο, που επιτυγχάνει το 1654 
ανανέωση) και παραπονιέται τόσο στον επίσκοπο Χίου όσο και στο γραμματέα της 
Congregazione για την άνιση μεταχείρηση, εφόσον εξακολουθεί να προσφέρει τις ίδιες υ
πηρεσίες, όπως παλαιά' ο Ανδρέας Σοφιανός επιβεβαιώνει όσα ισχυρίζεται ο Βεστάρχης 
και αναφέρει πως και χρόνια μετά το 1642 του ζητήθηκε έκθεση για τη δράση των δύο ιε
ρέων: «dopo qualche anno di nuovo mi commesse che douessi dar relat[io]ne del frutto 
che facevano apresso i greci li sud[det]ti duoi sacerdoti, et fatte le dovute diligenze, 
vedendo q[uan]to s’ affatticavano in predicare, tener scuola, confessare et amaestrare li 
greci nel timor di Dio et nell’ obedienza del som[m]o Pastore Romano» (έγγραφο αρ. 8, 
στ. 9-12). Ο Βεστάρχης προσθέτει στις επιστολές του, πως συνέταξε και ετήσιες εκθέσεις 
στην Propaganda για τις σχετικές του δραστηριότητες (έγγραφο αρ. 9α).

Αυτή η συμβατική φρασεολογία περί υπακοής στον Πάπα και η υπηρεσιακή εξάρτη
ση και μισθοδοσία από τη Ρώμη δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε βεβιασμένα συμπερά
σματα, πως δηλαδή ο Βεστάρχης έγινε πραγματικά καθολικός· απλώς αναγνωρίζει τα 
πρωτεία του Πάπα (βλ. έγγραφο αρ. 3α). Οι δύο επιστολές του από το 1658, όπου ζητά
ει τέσσερα χρόνια πριν από το θάνατό του ακόμα μισθολογική αποκατάσταση, φέρουν 
την ιδιόχειρη ελληνική υπογραφή του: «διδάσκαλος της μεγάλης Εκκλησίας Ιερεύς Μι
χαήλ Βεστάρχης» (έγγραφο αρ. 9α και β), ενώ η ιταλική υπογραφή τον φέρει ως «II 
Sacerdote greco Michele Vestarchi» (έγγραφο αρ. 9α) και «Il sacerdote greco Michele 
Vestarchi Canonico della Chiesa Mitropolitana di Scio» (έγγραφο αρ. 9β). Τα περί καθο
λικισμού και υπακοής στη Ρώμη δεν είναι μόνο δείγματα πραγματικής πεποίθησης των
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ενωτικών, αλλά και κάπως ρητορικά σχήματα που χρησιμοποιούνται στην αλληλογραφία 
με το Βατικανό, για να καταστεί δυνατή μια θετική απόφαση της Congregazione σχετικά 
με τη μισθοδοσία. Η «φιλοκαθολική» δράση κινήθηκε κάπως στην επιφάνεια και σε ζη
τήματα τυπικά, και τα «φιλοκαθολικά» αισθήματα είχαν προφανώς μια πολύ πλατιά ερ
μηνεία. Χαρακτηριστικά είναι όσα γράφει ο Giovanni d’Aviano, dottor di theologia e 
filosofia, στην εκθεσή του από το 1665 για το Χριστόφορο Αλβάνο (που προφανώς ζει α
κόμα), ότι υπάρχουν φήμες, πως ο εφημέριος του Αγίου Βίκτωρος, μολονότι λαμβάνει το 
μισθό του μισσιοναρίου, δεν διακατέχεται καθόλου από φιλοκαθολικά αισθήματα (βλ. 
έγγραφο αρ. 10).

Ο Βεστάρχης σε κανένα από τα τρία έργα του δεν κάνει ούτε την παραμικρή νύξη για 
Καθολικισμό, όπως συμβαίνει στο «Δαβίδ» και στην κυκλαδική «Τραγέδια του Αγίου 
Δημητρίου». Το αντίθετο: και τα τρία έργα αντλούν τα θέματά τους και παραθέτουν μά
λιστα κατά λέξη παραθέματα από την ελληνική εκδοχή της Γραφής, τους Εβδομήκοντα 
και την Καινή Διαθήκη· το πρώτο έργο για τα Εισόδια της Θεοτόκου είναι εμπνευσμένο 
από το βυζαντινό εικονογραφικό τύπο «Άνωθεν οι προφήται», όπου οι προφήτες και 
προπάτορες της Παλαιάς Διαθήκης προεικονίζουν τον ερχομό της Θεοτόκου, χρησιμο
ποιώντας σύμβολα και εκφράσεις από τους Εβδομήκοντα, αλλά κυρίως από την υμνο
λογία των θεομητορικών εορτών (π.χ. και του Ακάθιστου Ύμνου), και του Όρθρου και 
του Εσπερινού των Εισοδίων (21 Νοεμβρίου), γιορτή που είναι κατώτερη στο εορτολό
γιο της Λατινικής Εκκλησίας60. Το τρίτο έργο του Βεστάρχη ακολουθεί και μετατρέπει σε 
θεατρικό έργο σχεδόν κατά γράμμα το απόκρυφο τέταρτο βιβλίο των Μακκαβαίων, που 
δεν συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις εκδόσεις της Παλαιάς Διαθήκης61. Εξετάζοντας λοι
πόν τα πρότυπα και τις πηγές των τριών θεατρικών του έργων, διαπιστώνουμε πως ο Βε
στάρχης είναι πέρα για πέρα ορθόδοξος ιερέας με σημαντικές για την εποχή του θεολο- 
γικές γνώσεις. Αλλά όχι μόνο αυτό- ήταν οπωσδήποτε και διδάσκαλος (όχι μόνο επειδή 
το αναφέρει ο επικήδειος του Προσοψά και ο πρόλογος του Μαυροκορδάτου): τα έργα 
του αποκαλύπτυν όχι μόνο σημαντικές θεολογικές γνώσεις, αλλά και αξιοσημείωτη ενη
μέρωση για την αρχαία ελληνική μυθολογία- αναφέρει κατά λέξη τον πρώτο στίχο της 
«Οδύσσειας» και της «Ιλιάδας», επικαλείται τις Μούσες, αναπτύσσει σκέψεις του Πλά
τωνα, αναφέρει τον Ιπποκράτη, τον Ισοκράτη κι άλλους. Σε ορισμένα χωρία των έργων 
του ανιχνεύονται με τρόπο αρκετά εντυπωσιακό εγκυκλοπαιδικές γνώσεις της σχολικής 
διδασκαλίας62.

Η ερμηνεία του Θωμά Παπαδόπουλου, πως η έμμισθη σχέση με τη Ρώμη έπρεπε να 
αποβλέπει στη σχολική διδασκαλία, παρουσιάζεται αρκετά λογική63. Το αναφέρει άλλω
στε ρητά το έγγραφο αρ. 8, πως ανάμεσα στις δραστηριότητες, για τις οποίες πληρωνό
ταν από τη Ρώμη, ήταν «predicare, tener scuola, confessare et amaestrare li greci nel timor 
di Dio», δηλαδή να κηρύττει, να κρατάει σχολείο, να εξομολογεί και να καθοδηγεί τους

60. Βλ. Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Εικονογραφικές πηγές σε έργα της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η περίπτω
ση του ανέκδοτου διαλογικού στιχουργήματος του Χιώτη ιερέα Μιχαήλ Βεστάρχη για τα Εισόδια της Θεοτό
κου», στον τόμο: Φαινόμενα και νοούμενα, Αθήνα 1999, σ. 123-146.

61. Β.Η. DOERRIE, Die Stellung der vier Makkabäerbücher im Kanon der griechischen Bibel, Göttingen 
1937.

62. Βλ. και Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Ο Όμηρος στη χιώτικη θρησκευτική δραματουργία του 17ου αιώνα», στον τόμο: 
Ανιχνενοντας τη θεατρική παράδοση, ό.π., σσ. 241-247.

63. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Δραστηριότητες Ιησουιτών στη Χίο», ό.π., σ. 321 σημ. 34.
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ορθόδοξους στην τιμή του Θεού (το «et nell’ obendienza dello som[m]o Pastore Roma
no» αποτελεί τη φραστική φόρμουλα που ικανοποιεί τη Ρώμη), πράγματα που έκανε και 
παλαιότερα με μεγάλη επιτυχία ως ιεροκήρυκας του Αγίου Βίκτωρος και κατηχητής της 
αδελφότητας των Εισοδίων της Θεοτόκου64. Δεν αποκλείεται ο Βεστάρχης να είχε και 
κάποια διδακτική δραστηριότητα στο ορθόδοξο φροντιστήριο των Αγίων Αναργύρων, 
που βρισκόταν υπό τη διεύθυνση του Γρηγόριου ιερομονάχου, του τέως ηγούμενου της 
Νέας Μονής65, και χρηματοδοτήθηκε πιθανώς και από το Λέοντα Αλλάτιο, όπως ανα

64. Βλ. Παράρτημα Β' έγγραφο 2α, 8 και 9β.
65. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται σ’ ένα χωρίο επιστολής του Γρηγόριου προς το Λέοντα Αλλάτιο από τις 2 

Ιανουάριου 1643, όπου αναφέρεται για πρώτη φορά το φροντιστήριο των Αγίων Αναργύρων και η ανάγκη να 
εμπλουτισθεί με βιβλία. Ο τέως ηγούμενος της Νέας Μονής γράφει τα εξής: «ότι το φροντιστήριον πάγει εις το 
καλιότερον διατί εγώ επαρατίθηκα κάθε εξουσίαν πρόσκαιρον και το κελί μου, και το μοναστήριόν μου, και 
την εφημερίαν μου και ήλθα και εκάθησα εις τον ναόν και περίαυλον των αγίων αναργύρων και έκτισα και κτί
ζω και εξιδίων κελιά και έχω και δεύτερον πρόσωπον και αναπαύω τον να διαβάζη των παιδιών, και εβεβαιώ- 
σαμέν το με όλην την κοινότητα της πολιτείας με τον πατριάρχην της κωνσταντινουπόλεως και αρχιερέων...» 
(ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, «Περί των εν Χίω φροντιστηρίων», ό.π., σ. 242). Ο Ζερλέντης θεωρούσε πως αυτός ο «δεύτερος» 
θα μπορούσε να είναι ο Προσοψάς (ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, ό.π., σ. 238) με βάση χωρίο της ιδρυτικής επιστολής του Πα
τριάρχη Παρθένιου, «αντέχεσθαι του αυτόθι φροντιστηρίου ως και πρότερον, και έχειν αυτό δι’ επιμελείας εις 
προκοπήν των σπουδαζόντων εν αυτώ μαθητών», βλ. επιστολή Ζερλέντης, ό.π., σσ. 250 εξ., αλλά αυτό μπορεί 
να αναφέρεται και στην αδελφότητα των Αγίου Βίκτωρος και τη δραστηριότητα του Βεστάρχη, όπως προκύ
πτει τώρα από τα νέα έγγραφα· ενδείξεις για κάποια παρακμή του φροντιστηρίου των Αγίων Αναργύρων, στο 
οποίο δίδαξε κάποτε ο Γεώργιος Κορέσσιος, υπάρχει σε έγγραφο, ίσως από το έτος 1664, που δημοσιεύει ο Πα- 
παδόπουλος, όπου οι επίτροποι ζητούν από τον Αλλάτιο χρήματα για την αποπεράτωση των εργασιών του «ιε
ρού», Λέων Αλλάτιος, ό.π., σσ. 112 εξ.· ο Προσοψάς πάντως είναι μέλος της αδελφότητας των Αγίων Αναργύ
ρων, βλ. Ph. ARGENTI, The religious minorities of Chios, Cambridge 1970, a. 234 σημ. 2). Αυτό φαίνεται όμως 
κάπως απίθανο, γιατί το 1658 ο Προσοψάς είναι ακόμα ιεροδιάκονος, δηλαδή νέος· το 1643 θα ήταν παιδί α
κόμα (βλ. τις επιστολές του στον Αλλάτιο, ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, ό.π, σσ. 251-253 αρ. 8-9). Άλλη εκδοχή πρότεινε ο Θω
μάς ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, σχολιάζοντας το ζήτημα του σχολείου που ήθελε να ιδρύσει ο Αλλάτιος στη Χίο, σχέ
διο που μάλλον δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ (μεγάλο μέρος των επιστολών μεταξύ Αλλατίου και λογιών της 
Χίου είχε αυτό το περιεχόμενο, εκτός από την ανάγκη αποστολής βιβλίων για τα φροντιστήρια και το ενδιαφέ
ρον του Αλλατίου για χειρόγραφα που αφορούσαν στη Χίο): το οικόπεδο του μελλοντικού σχολείου και το σπί
τι του στο Βρωμόπουλο θα παραδιδόταν στην πολιτεία μετά το θάνατο της μητέρας του Αλλατίου (8 Φεβρου
άριου 1647)· όμως όχι μόνο αυτό δεν έγινε, αλλά πουλήθηκε κιόλας. Ο επίσκοπος Ανδρέας Σοφιανός γράφει 
στον Αλλάτιο δώδεκα μέρες μετά το θάνατό της (μόλις είχε αφιχθεί από τη Ρώμη) για τη σύγχυση που έχει δη- 
μιουργηθεί σχετικά με το σπίτι και για τα βιβλία που περιμένουν να στείλει στη Χίο από τη Ρώμη. Αναφέρει πως 
ο ίδιος μαζί με τον Pietro Fangoni μίλησαν με τους δεπουτάτους, ορθόδοξους και καθολικούς, για την απόφα
ση του Αλλάτιου να δωρίσει την περίφημη βιβλιοθήκη του στην πατρίδα· παρόντες ήταν και ο παπα-Γρηγόρης 
και ο papa-Ziffo (δημοσιευμένη στον LEGRAND, ό.π., σ. 465 εξ.). Ο Παπαδόπουλος εικάζει πως, εφόσον ο Γρη- 
γόριος ιερομόναχος ήταν διευθυντής του φροντιστηρίου και είχε και «δεύτερον», αυτός που ήταν παρών στη 
συζήτηση για τα βιβλία του Αλλάτιου, ενδέχεται να ήταν ο Βεστάρχης (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Λέων Αλλάτιος, 
ό.π., σ. 36, σημ. 4). Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής: «Α1Γ arrivo mio qui non ho mancato in compagnia di 
D. Pietro Fangoni di parlar con li signori deputati della nostra città Latini e Greci, circa il buon desiderio di V.S. 
per li libri etc. Tutti si rallegrano e promettono tener perpetua memoria dell’ afettuosa volontà di V.S. verso 
questa sua patria et in presenza delli reverendi papà Gregorio e papà Ziffo, hanno detto che ogni volta che S.V. 
si risolvesse di mandar detta sua libraria, puntualmente osservaranno quanto lei desidera circa il mantenimento 
di quelli, e terreno casa e persona aposta per guardargli, conservarli e pulirli...» (το κείμενο, εδώ διορθωμένο, 
και στο ΖΕΡΛΕΝΤΗ, ό.π., σ. 232, χρονολογημένο όμως στο Φεβρουάριο 1649). Ο Ιωάννης Μαυροκορδάτος α
ναφέρει στον πρόλογο (στ. 14) σαφώς πως ο Βεστάρχης «εκράτει και μουσεία» (δηλαδή βιβλιοθήκη).

Σχετικά με τη βιβλιοθήκη του φροντιστηρίου των Αγίων Αναργύρων αναφέρονται και άλλα πράγματα σε 
επιστολές που στάλθηκαν το 1654 στον Αλλάτιο ύστερα από συκοφαντίες, πως η σχολή δεν πηγαίνει καλά, πως 
τα βιβλία του Αλλάτιου θα χαλάσουν, δεν υπάρχει φύλαξη και περιποίηση κτλ. Σε επίσημη επιστολή των επι
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φέρει ο Γαβριήλ Προσσψάς σε επιστολή του το 1658 προς το διάσημο βιβλιοθηκάριο του 
Βατικανού και συγγενή του66, το ιδιόκτητο σχολείο στην αυλή της εκκλησίας των Αγίων 
Αναργύρων ήταν αναγνωρισμένο από την κοινότητα, το δεσπότη και τον πατριάρχη· ο 
Αλλάτιος οπωσδήποτε είχε στείλει βιβλία στο φροντιστήριο αυτό (όταν έφτασε στις 20 
Νοεμβρίου 1642 ο νέος επίσκοπος Ανδρέας Σοφιανός, μαθαίνει για το φροντιστήριο και 
στέλνει σχετική επιστολή στον Αλλάτιο): όταν ο Σοφιανός μετά το θάνατο της μητέρας 
του Αλλάτιου (8.2.1647) μιλεί μαζί με τον Pietro Fangoni στους δεπουτάτους, καθολικούς 
και ορθόδοξους, για την πρόθεση του Αλλάτιου να δωρίσει την περίφημη βιβλιοθήκη του 
στην πατρίδα, παρόντες ήταν και ο παπα-Γρηγόρης, όπως αναφέρει στη σχετική επιστο
λή του στον Αλλάτιο66 67, ο διευθυντής του φροντιστηρίου των Αγίων Αναργύρων, και ο 
«papa Ziffo», που, όπως γνωρίζουμε τώρα από τα νέα έγγραφα, δεν είναι άλλος από το 
Μιχαήλ Βεστάρχη. Επειδή στη σχολή των Αγίων Αναργύρων δίδαξε ο ιερομόναχος Γρη- 
γόριος και ένας δεύτερος ιερέας, η εικασία του Θωμά Παπαδόπουλου, πως ο Βεστάρχης 
«ήταν προφανώς ο βοηθός διδάσκαλος στο Φροντιστήριο των Αγ. Αναργύρων» δεν εί
ναι αβάσιμη68. Τη στιγμή εκείνη βέβαια διδάσκει ήδη επίσης σε ιησουιτική σχολή, δεν 
γνωρίζουμε με ακρίβεια σε ποια69· άλλωστε ο Μαυροκορδάτος αναφέρει στον έμμετρο

τρόπων, που υπογράφουν ο Γρηγόριος «ιερομόναχος και πρώην ηγούμενος και διδάσκαλος του φροντιστηρί
ου» και οι άλλοι επίτροποι (μεταξύ άλλων και ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος), υπόσχονται προς τον Αλλάτιο, 
πως για τα βιβλία του θα ετοιμαστεί «ένας ξεχωριστός τόπος να βαλθούσι με άνθρωπον, οπού να έχη την έν
νοιαν και επιστασίαν να τα επιμελήται και να τα φυλάττη...» (ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, ό.π., σ. 244). Σε ξεχωριστή επιστο
λή προς τον Αλλάτιο ο Γρηγόριος αναφέρεται αναλυτικότερα στις συκοφαντίες αυτές και πληροφορεί τον 
Αλλάτιο, πως ο Σοφιανός «μας είπεν πως έχει άνθρωπον ιδικόν του πιστόν, του οποίου το όνομά του θέλετε το 
μάθει εξ ιδίας του γραφής, εις του οποίου τας χείρας θέλει τα παραδώσει...» (ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, ό.π., σ. 246 εξ.· σ’ 
αυτή την επιστολή βρίσκεται και το συγκινητικό motto αυτού του μελετήματος: «και μην ακούη, την παρακα- 
λούμεν, των εχθρών τες κακές συμβουλές, διατί άλλο δεν χρειαξούμεσθεν παρά βιβλία, επειδή εκτίσαμεν σπί
τια, κελλιά και τόπους και χαρτιά δεν έχομεν μόνο εκείνα, οπού μας έστειλεν η αφεντία σου»). Η αποστολή της 
βιβλιοθήκης του Αλλάτιου δεν έγινε ποτέ, αλλά ο άνθρωπος που πρότεινε ο Σοφιανός το 1654 θα μπορούσε να 
είναι άνετα ο Βεστάρχης, ο οποίος «εκράτει και μουσεία» είτε στον Άγιο Αντώνιο είτε στους Αγίους Αναργύ
ρους είτε και στα δύο σχολεία.

66. «διότι και με λόγω και με έργω και χρήμασιν αυτής βοηθάς [της πατρίδας], καθώς πάλαι εις το φροντι- 
στήριον των αγίων και ιαματικών αναργύρων» (ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, ό.π., σ. 252). Είναι χαρακτηριστικό, πως όταν η 
παρακλητική επιστολή προς τον Αλλάτιο, να τον πάρει κοντά του σε καθολικό περιβάλλον στη Ρώμη, δεν επι
φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αποφασίζει να σταδιοδρομήσει στην ορθόδοξη εκκλησία, μεταβαίνει 
στην Κωνσταντινούπολη και γίνεται ιερέας και διδάσκαλος και κήρυκας του Ευαγγελίου της Μεγάλης Εκκλη
σίας. Για τη συγγένεια του με τον Αλλάτιο βλ. Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ, Λέων Αλλάτιος. Εις μνήμην Σπυρ. Λάμπρου, 
Αθήναι 1935, σσ. 557-677, ιδίως σ. 558, του ίδιου, «Η παιδεία εις την Τουρκοκρατουμένην Χίον 1566-1822», 
Ελληνικά 3 (1930), σ. 385 και Argenti, The religious minorities, ό.π., σ. 234 σημ. 2.

67. Βλ. σημ. 63.
68. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Λέων Αλλάτιος, ό.π., σ. 36 σημ. 4. Βλ. σημ. 63.
69. Στην εκτενή αναφορά του 1648 ο Μαυρίκιος εκθέτει για τα σχολεία τα εξής: «Λέω στις εξοχότητές σας 

ότι παλαιά υπήρχαν εδώ δύο Σχολεία. Προ 14 ετών [δηλαδή το 1634] προσετέθη άλλο ένα. Στο ένα σχολείο, ό
που διδάσκει ένας δικός μας ανθρωπιστικά γράμματα, φοιτούν τώρα 29 μαθητές. Στο δεύτερο διδάσκεται η 
γραμματική από ένα ιεροδιάκονο που μισθοδοτείται από εμάς κι οι μαθητές είναι 16. Στο τρίτο σχολείο διδά
σκεται γραφή και ανάγνωση σε περίπου 100 μαθητές, πολλοί από τους οποίους είναι ορθόδοξοι. Τους διδάσκει 
ιερέας που πληρώνεται περισσότερο από τον ιεροδιάκονο, εκτός από τα πολλά έξτρα που του δίδονται από την 
εκκλησία μας. Εκτός αυτών έχουμε κι έναν εφημέριο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τελεί λειτουργίες κάθε 
Κυριακή, εσπερινούς, όλες τις γιορτές, να κηδεύει τους νεκρούς που θάπτονται στην εκκλησία μας. Τον πλη
ρώνουμε 30 πιάστρες τον χρόνο, αλλά εισπράττει έξτρα άλλα τόσα» (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Δραστηριότητες Ιη
σουιτών στη Χίο», ό.π., σσ. 320 εξ.). Ο εφημέριος και ο διδάσκαλος ήταν ορθόδοξοι. Υπάρχει βέβαια και άλλη
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πρόλογο του κώδικα, πως «εκράτει και μουσεία» (σχολή με βιβλιοθήκη), στον πληθυντι
κό70. Η εκδοχή λοιπόν, πως ο Βεστάρχης δίδασκε ορθόδοξους και σε ορθόδοξο φροντι
στήριο και σε ιησουιτικό κολέγιο δεν είναι καθόλου απίθανη. Την εκδοχή ενισχύει και έ
να άλλο δεδομένο (βλ. παρακάτω).

Το ότι ο Βεστάρχης πρέπει να διέθετε κάποια βιβλιοθήκη, προκύπτει και από άλλα 
στοιχεία: πρέπει να είχε όχι μόνο κάποιο εγχειρίδιο αρχαίας ελληνικής μυθολογίας (ιδίως 
για το τρίτο έργο του), αλλά και έργα του Πλάτωνα και τα έπη του Ομήρου71. Και κυ
ρίως: είχε διαβάσει την «Ερωφίλη» του Χορτάτση72, μόλις εκδεδομένη το 1637 στη Βενε
τία (θα του το είχε προμηθεύσει ο Μαυρίκιος, ο οποίος γνώρισε προσωπικά τον εκδό
τη)73. Αργότερα, στη βιβλιοθήκη του φροντιστηρίου του Αγίου Βίκτωρος, πρέπει να υ
πήρχε και έκδοση του «Βασιλέα Ροδολίνου» (Βενετία 1647) του Ιωάννη Ανδρέα 
Τρωΐλου, γιατί ο Προσοψάς δανείζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου την αφιέρωση από την τρα
γωδία για το δικό του έργο, ενώ αντιγράφει μεγάλα τμήματα του προλόγου του Χάρου α
πό την «Ερωφίλη» του Χορτάτση74· πρόκειται στην κυριολεξία για αντιγραφή, ώστε να 
θεωρεί κανείς σχεδόν φυσικό να είχε μπροστά του ανοιγμένα τα κείμενα των δύο μεγά
λων τραγωδιών. Η ίδρυση του φροντιστηρίου του Αγίου Βίκτωρος συμπίπτει σχεδόν με 
το θάνατο του Βεστάρχη· φαίνεται ότι ο Προσοψάς, με τους αγώνες του οποίου πραγμα
τοποιήθηκε το σχέδιο, ήθελε να συνεχίσει το έργο του Βεστάρχη, ιδρύοντας μια νέα σχο
λή στην ενορία του διδασκάλου και στα πλαίσια της αδελφότητάς του75. Μιμείται και τις 
σχετικές ενέργειες για την απόκτηση σταθερής μισθοδοσίας και επιτυγχάνει να αποσπά

δυνατότητα: όπως προκύπτει από το έγγραφο αρ. 2α, ο Μαυρίκιος έχτισε το 1642 δύο πρόσθετες αίθουσες στην 
άκρη του σχολικού κτιρίου του Αγίου Αντωνίου για ένα μικρό ξεχωριστό σχολείο για έξι παιδιά, που θα διαλέ
γονταν από το χώρο του Αιγαίου πελάγους και θα τα φρόντιζε ένας μοναχός (padre). Αυτό έγινε κατ’ εντολή 
της Propaganda Fide, η οποία ήθελε προφανώς να οργανώσει ανώτερες σπουδές για λίγους και εκλεκτούς μα
θητές. Δεν αποκλείεται η πρόσληψη του Βεστάρχη, επίσης κατ’ εντολή της Congregazione στη Ρώμη, να έχει 
σχέση με το εγχείρημα αυτό. Δεν γνωρίζουμε, αν πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια αυτά· για το σχολείο δεν α- 
κούγεται αργότερα τίποτε πια.

70. Το επιχείρημα βέβαια είναι κάπως σχετικό, αν υπολογίσουμε και την αναγκαστική ρίμα με «σοφία» (στ. 
13-14)

71. Βλ. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Ο Όμηρος στη χιώτικη θρησκευτική δραματουργία του Που αιώνα», στον τόμο: Ανι- 
χνεύοντας τη θεατρική παράδοση, ό.π., σσ. 241-247.

72. Για ένα δείγμα των αντιστοιχιών βλ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, «Πέντε άγνωστα στιχουργήματα», ό.π., σσ. 333 εξ. 
Οι αντιστοιχίες στην πραγματικότητα είναι ακόμα περισσότερες.

73. Για τις σχέσεις των δύο ανδρών βλ. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Ματθαίος Κιγάλας και Δομήνικος Μαυρίκιος», ό.π. Εί
ναι ενδιαφέρον πως και ο Αλλάτισς, συγγενής του Βεστάρχη (πατέρας του Αλλάτιου είναι ο Νικόλαος Βε
στάρχης, 11586, βλ. ΑΜΑΝΤΟΣ Τα γράμματα, ό.π., σ. 71 · για την οικογένεια των Βεστάρχηδων βλ. του ίδιου, 
Γλωσσικά μελετήματα. Αθήναι 1964, σσ. 557 εξ., ΖΟΛΩΤΑΣ, ό.π., Β', σσ. 291 εξ.- η οικογένεια ήταν ορθόδοξη, 
ο Γρηγόριος Βεστάρχης θα είναι ορθόδοξος επίσκοπος Χίου 1676-1683: Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ, «Από την εκκλησιαστι
κήν ιστορία της Χίου», Ελληνικά 4 (1931), σσ. 47-68, ιδίως σ. 56, Γρ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Κτηματολόγιον της εν Χίω 
Νεαμονής, [Χίος] 1868, σ. 282, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ό.π., σ. 26), γνώρισε την τραγωδία του Χορτάτση: στη διατριβή 
του για του «Γεωργίους» αναφέρει: «Georgius Chortatzius Cretensis scripsit carmine sed communi Graecorum 
idiomate Erophilam tragoediam satis pro ea elegantem» (L. ALLACCI, De Georgiis, Paris 1651 [Bibliotheca 
graeca XII], σ. 116). Ο Βεστάρχης (+1662) πρέπει να είχε διαβάσει την πρώτη έκδοση 1637 του Κιγάλα ή την ε- 
πανέκδοση 1648, ή και άγνωστο σε μας χειρόγραφο.

74. Για τις αντιστοιχίες βλ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ,« Πέντε άγνωστα στιχουργήματα», ό.π., σ. 333.
75. Ο επικήδειος (Παράρτημα Γ) μας εισάγει στο πνευματικό κλίμα της αδελφότητας του Αγίου Βίκτωρος 

και μας ιδεάζει για τη φήμη και το κύρος που διέθετε ο Βεστάρχης στο ποίμνιό του. Ακόμα διαφαίνεται η πνευ
ματική σχέση που είχε ο διδάσκαλος με το μαθητή του, τον Προσοψά.
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σει σημαντικό σταθερό μισθό όχι από τη Ρώμη αλλά από το Πατριαρχείο76. Οι μισθολο- 
γικές περιπέτειες του Βεστάρχη φαίνεται πως λειτούργησαν αποτρεπτικά’ η γραφειο
κρατία της Propaganda Fide ήταν αναποτελεσματική και καθυστερούσε τους μισθούς για 
χρόνια, με αποτέλεσμα να φεύγουν πολλοί ιερείς από τις ενορίες τους και να μένει αλει
τούργητο το ποίμνιό τους - κατά το Θωμά Παπαδόπουλο αυτός ήταν ένας από τους βα
σικότερους λόγους της συρρίκνωσης του καθολικού πληθυσμού στο αιγαιοπελαγίτικο χώ
ρο77. Ο Βεστάρχης και ο Αλβάνος έλαβαν αρχικά ετήσιο μισθό για τρία χρόνια (από το 
1644, έγγραφο αρ. 6), το 1650 παραπονούνται πως δεν έχουν πληρωθεί και παίρνουν την 
έγκριση για άλλα τρία χρόνια (έγγραφο αρ. 7)· το 1654 ο Αλβάνος επιτυγχάνει ανανέω
ση της μισθοδοσίας του (έγγραφο αρ. 8, 9α και 9β) σε αντίθεση με το Βεστάρχη, ο οποί
ος μένει απλήρωτος και κάνει το 1658 διάβημα προς την Propaganda και τον επίσκοπο, 
για να αποκατασταθεί μισθολογικά. Τα υπηρεσιακά σημειώματα του γραμματέα στο έγ
γραφο 9β δεν επιτρέπουν βέβαια συμπεράσματα ως προς την τύχη της ένστασής του. Η 
περίπτωση του Βεστάρχη πάντως είναι χαρακτηριστική για τη γραφειοκρατική βραδύτη
τα, με την οποία αντιμετώπιζε το Βατικανό τις υποθέσεις των μισσιοναρίων στο Αιγαίο 
πέλαγος.

Με τα δεδομένα αυτά θα υπέθετε κανείς, πως ο Βεστάρχης έρχεται σε επαφή με τη 
συγγραφή θρησκευτικών δραματικών έργων και τη διοργάνωση σχολικών θεατρικών 
παραστάσεων τη στιγμή όπου αρχίζει να εργάζεται για την Καθολική Εκκλησία και να 
διδάσκει σε κολέγιο των Ιησουιτών, όπου τέτοια δραστηριότητα είναι ενταγμένη στο εκ
παιδευτικό τους σύστημα και υπαγορεύεται από τη «Ratio Studiorum»78, τεκμηριωμένη 
για τους Ιησουίτες της Χίου και το Μαυρίκιο ιδιαίτερα79. Ωστόσο ορισμένα στοιχεία δεν 
ταιριάζουν στη λογική αυτή υπόθεση· 1) ο Βεστάρχης είναι απόφοιτος ιησουιτικού κολε
γίου και ήρθε σε επαφή με θεατρικές παραστάσεις πιθανώς από νεαρή ηλικία· 2) όταν ο 
Λατίνος επίσκοπος Ανδρέας Σοφιανός, πρώην Σαντορίνης και εκλεγμένος στη Ρώμη ή
δη από το Μάρτιο του 164280, φτάνει στις 20 Νοεμβρίου 1642 στη Χίο, την πατρίδα του, 
για να αναλάβει τα καθήκοντά του, ανάμεσα στις εντολές της Propaganda Fide, που 
πραγματοποιεί ευθύς αμέσως, είναι να ορκιστούν οι δύο ορθόδοξοι ιερείς, Χριστόφορος 
Αλβάνος και Μιχαήλ Βεστάρχης ο επιλεγόμενος Τζίφος81, ότι θα εργαστούν για την Κα
θολική Εκκλησία, και να κάνουν την ομολογία πίστεως· αυτή πραγματοποιείται στις 
17.12.1642 «στα χέρια» του Σοφιανού, με μάρτυρες τους Ιησουίτες Δομήνικο Μαυρίκιο,

76. Βλ. παραπάνω.
77. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Καθολικοί και Ορθόδοξοι στις Κυκλάδες», ό.π.
78. Για το εκπαιδευτικό σύστημα των Ιησουιτών βλ. με πλούσια βιβλιογραφία Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Ο ‘Ζήνων’ 

και το πρότυπό του», στον τόμο: Ελληνική Θεατρολογία, Αθήνα 1988, σσ. 215-297, ιδίως σσ. 219 εξ.
79. Βλ. παραπάνω.
80. Η εκλογή του δεν ήταν οπωσδήποτε αναμενόμενη: ο γραμματέας της Propaganda Fide Francesco Ingoli 

είχε συστήσει το βικάριο του υπέργηρου επισκόπου Marco Giustiniani, τον Lorenzo Ciro Tubino, επί δεκαετία 
στη Χίο, αλλά στις 10 Μαρτίου 1642 εξελέγη τελικά ο ήδη επίσκοπος Σαντορίνης Andrea Soffiano (GAUCHET, 
Hicrarchia Catholica, ό.π., τόμ. Δ', σ. 149).

81. Για του Βεστάρχηδες ΖΟΛΩΤΑΣ, ό.π., Α'β', σσ. 291 εξ., τους Ζυβούς (Cimbo, Cibo) ή Ζίφους 324 εξ.· υ
πάρχουν και τα αντίστοιχα κτήματα στο χωρίο «Βεσταρχάτον», οι κάτοικοι ξουν στον Εγκρεμό (Α'β'. σ. 581 ), ε
νώ τα κτήματα των Ζίφων είναι στον κάμπο, και υπάρχει και αστικός οίκος με το όνομα αυτό στον Εγκρεμόν 
(ό.π., σ. 589), την ενορία των Αγίων Αναργύρων. Και αυτό το στοιχείο ενισχύει κάπως την υπόθεση μιας πιθα
νής σχέσης του Βεστάρχη με τη σχολή των Αγίων Αναργύρων.
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ηγούμενο της μονής του Αγίου Αντωνίου, και τον Ιωάννη Βαπτιστή Ντ’ Αλέσσιο, επίσης 
Ιησουίτη πατέρα82· ο Μαυρίκιος παρακαλεί επανειλημμμένα την Propaganda και το 
γραμματέα Francesco Ingoli προσωπικά, να τους δοθεί ο μισθός των μισσιοναρίων για α
νταμοιβή των έργων τους83. Τα συμφραζόμενα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός, πως ο 
Μαυρίκιος σχεδίαζε την οργάνωση μικρής ανώτερης σχολής για έξι μόνο μαθητές84, ο
δηγεί στο συμπέρασμα, πως μάλλον ήθελε να τους χρησιμοποιήσει στην εκπαιδευτική του 
αποστολή για τους ορθόδοξους, ειδικά το Βεστάρχη, που ήταν και μορφωμένος και ανα
γνωρισμένος ιεροκήρυκας85. Ωστόσο ο γραμματέας Ingoli είχε γράψει στο Μαυρίκιο από 
τον Ιούνιο του 1642 να προσέξει τους δύο παπάδες και να κάνουν την ομολογία πίστε- 
ως86. Άρα η Propaganda Fide είχε πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τη φήμη τους 
ήδη από παλαιότερα, τουλάχιστον από το 1639, όταν ο Μαυρίκιος περιγράφει με θερμά 
λόγια τη «φιλοκαθολική» τους δραστηριότητα (έγγραφα αρ. Ια και 1β), όπου διαφαίνε- 
ται επίσης (όπως άλλωστε και από τη συνοδευτική τής ομολογίας πίστεως επιστολή του 
Βεστάρχη από το 1642, έγγραφο αρ. 3α), πως είχε και κάποια στενότερη σχέση του με τον 
ορθόδοξο συμπατριώτη του.

Σ’ αυτό το ιστορικό συγκείμενο εντάσσεται τώρα και η υπόθεση για τα κίνητρα του 
Βεστάρχη, να αρχίσει την κάπως ασυνήθιστη αν όχι «ανόσια» δραστηριότητα για ορθό
δοξο ιερέα, να γράφει θεατρικά έργα (στα Τρίκαλα 100 χρόνια αργότερα καθαιρείται, ό
πως είπαμε, ακόμα παπάς, γιατί έγραψε στιχουργήματα και έγινε «κωμωδοποιός»)87. Τα 
τρία έργα του δείχνουν άλλωστε σαφώς μιαν αυξανόμενη εμπειρία με τη δραματογραφία 
και οικειότητα με τη λειτουργία μιας θεατρικής παράστασης: ενώ το πρώτο έργο για τα 
Εισόδια της Θεοτόκου είναι ακόμα ένα διαλογικό ποίημα χωρίς δραματική οικονομία, το 
δεύτερο, τα Πάθη του Χριστού, παρουσιάζουν ήδη σκηνικές οδηγίες, μερικές καλές σκη
νές με γοργό διάλογο και χιούμορ (αν και το τέλος ανήκει πάλι στην εκκλησιαστική υ- 
μνογραφία), αλλά το τρίτο έργο, για τους επτά παίδες Μακκαβαίους, αποτελεί ένα ση
μαντικό δείγμα του δραματικού high baroque, όπου υπολογίζονται πλέον οι αντιδράσεις 
των θεατών, ενώ υπάρχει δίπλα στη ρητορεία και αρκετό θέαμα, και αντιδιαστέλλεται το 
τραγικό και συγκινητικό προς το κωμικό και φαιδρό (στην αντιπλοκή των δαιμόνων, στο 
κωμικό ιντερμέδιο στο τέλος)88. Από την άποψη της δραματουργικής τεχνικής η σειρά, 
με την οποία εμφανίζονται τα έργα μέσα στον κώδικα του Μαυροκορδάτου, είναι οπωσ
δήποτε και η σωστή χρονολογική σειρά89.

82. Για τον Ιωάννη Βαπτιστή Ντ’ Αλέσσιο (1601 - ;) βλ. ΡΟΥΣΣΟ-ΜΗΛΙΔΩΝΗ, Έλληνες Ιησουίτες, ό.π., σ. 
149 εξ.

83. Παράτημα Β', έγγραφα αρ.2, 3β και 5.
84. Βλ. παραπάνω.
85. Βλ. Έγγραφο αρ. 2α.
86. Πληροφορίες του εγγράφου αρ. 2β.
87. Βλ. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Θεατρικές παραστάσεις στη Θεσσαλία του 18ου αιώνα», ό.π.
88. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί, ότι παράσταση με θέμα το μαρτύριο των επτά παίδων Μακκα- 

βαίων δόθηκε στο σχολείο της ιησουιτικής μονής του Αγίου Βενεδίκτου στο Γαλατά ήδη το 1614/15- είναι πο
λύ πιθανό, οργανωτής της παράστασης αυτής να ήταν ο Μαυρίκιος, που οργανώνει παραστάσεις εκεί από το 
1612 (βλ. Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Νέες ειδήσεις για θεατρικές παραστάσεις των Ιησουιτών στην Κωνσταντινούπολη 
1614/15», Θησανρίσματα 28 (1998), σσ. 349-355).

89. Ένδειξη για αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και το γεγονός, πως το πρώτο έργο τιτλοφορείται «Πρό
λογος της Υπεραγίας Θεοτόκου»' το έργο δηλαδή αποτελεί «πρόλογο» για τα άλλα δύο. Αλλά μάλλον πρόκει
ται για παραδρομή (τον «πρόλογο» του έργου κάνει ο Δαβίδ), γιατί ο «Πίναξ του παρόντος βιβλίου» (στα ει
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Για την άφιξη του Σοφιανού στη Χίο στις 20 Νοεμβρίου 1642 υπάρχει μια σύντομη πε
ριγραφή του Μαυρίκιου (έγγραφο αρ. 2β, υστερόγραφο), που εξιστορεί στις 20 Δεκεμ
βρίου στον Francesco Ingoli, πως ήταν γεμάτη η παραλία της Χίου, όταν έφτασε το πλοίο 
με το νέο επίσκοπο, και μιλεί για τον τρόπο που υποδέχτηκε το πλήθος το νέο ποιμένα. 
Αναφέρει επίσης ότι στις 27 Νοεμβρίου έγινε η επίσημη υποδοχή του με γιορταστικές εκ
δηλώσεις στην εκκλησία των Ιησουιτών: είχαν στολίσει την εκκλησία με δαμασκηνά, επι
γράμματα λατινικά και εμβλήματα και συνθήματα, τον υποδέχτηκαν δύο παιδιά, στολι
σμένα με κοσμήματα και χρυσά περιδέραια στο προαύλιο με ποιήματα σε δημοτική γλώσ
σα (γεννημένος Χιώτης ήταν ο επίσκοπος), «ώστε να τα καταλαβαίνουν όλοι»· ακολού
θησε στην εκκλησία ομιλία στα λατινικά από Ιησουίτη, και ύστερα προς τιμήν του μια πα
ράσταση από 12 παιδιά, πλούσια ντυμένα και στολισμένα με χρυσές αλυσίδες. Η υπόθε
ση πως το έργο αυτό δεν είναι άλλο από το «Διάλογο της Υπεραγίας Θεοτόκου», το πρώ
το έργο του Βεστάρχη για τα Εισόδια της Θεοτόκου, έχει μεγάλες πιθανότητες να είναι 
πραγματική· και αυτό για δύο λόγους: έχει δώδεκα ρόλους90, γιατί ακολουθεί το σχήμα 
των δώδεκα προφητών του σχετικού εικονογραφικού τύπου91, και παριστάνεται σε χρο
νική εγγύτητα με τον εορτασμό των Εισοδίων στις 21 Νοεμβρίου (20 η άφιξη του επι
σκόπου, 21 ο εορτασμός των Εισοδίων, 27 οι εκδηλώσεις για την υποδοχή του επισκό
που)92. Ο Σοφιανός ως γεννημένος Χιώτης γνώριζε ασφαλώς καλά τη μεγάλη ορθόδοξη 
γιορτή των Εισοδίων93, που δεν αποτελεί σημαντική γιορτή του λατινικού εορτολογίου, 
όπως και ο Μαυρίκιος, επίσης γεννημένος Χιώτης. Αν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, τότε 
δεν αποκτούμε μόνο έναν ακριβή terminus ante quem για το πρώτο έργο του Βεστάρχη 
27 Νοεμβρίου 1642 (και έναν terminus post quem για τα άλλα δύο έργα του), αλλά και 
μια υποψία, γιατί η αδελφότητα των Εισοδίων της Θεοτόκου στον Άγιο Βίκτιυρα στην 
Απλωταριά είχε τέτοια επιτυχία- προφανώς γι’ αυτήν είχε γράψει ο Βεστάρχης το έργο,

σαγωγικά του αντιγραφέα) αναφέρει ως τίτλο «Διάλογος εις την υπεραγίαν Θεοτόκον των εισοδίων», ενώ ο έμ
μετρος πρόλογος του Μαυροκορδάτου αναφέρει: «Ο πρώτος ουν διάλογος ’που ’γίνην από ’κείνου, / Εις τ’ ό- 
νομ’ αφοσίωται της μητρός του Κυρίου» (στ.17-18). Αρα το «πρόλογος» του τίτλου πρέπει να αντικατασταθεί 
νοητά με «διάλογος».

90. Με τον Αδάμ 13. Τα ομιλούντα πρόσωπα είναι με τη σειρά: 1) ο Δαβίδ, 2) ο Αδάμ, 3) ο Μωυσής, 4) ο 
Ιακώβ, 5) ο Ζαχαρίας, (ξανά ο Δαβίδ και ο Μωυσής), 6) ο Ααρών, 7) ο Ησαΐας, 8) ο Ιεζεκιήλ, 9) ο Γεδεών, 10) 
ο Σολομών, 11) ο Ιερεμίας, 12) ο Αββακούμ και 13) ο Δανιήλ (και ξανά ο Δαβίδ). Αν αφαιρεθεί ο πρόλογος και 
ο επίλογος καθώς και ο διάλογος ανάμεσα στο Δαβίδ και τον Αδάμ, μένουν οι δώδεκα προφήτες και προσω
πικότητες της Παλαιάς Διαθήκης που προτυπώνουν με τους λόγους τους τον ερχομό της Θεοτόκου, πράγμα 
που ανταποκρίνεται με ακρίβεια στον εικονογραφικό τύπο «Άνωθεν οι Προφήται».

91. Με τη σχετική βιβλιογραφία Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Εικονογραφικές πηγές σε έργα της πρώιμης νεοελληνικής 
λογοτεχνίας. Η περίπτωση του ανέκδοτου διαλογικού στιχουργήματος του Χιώτη ιερέα Μιχαήλ Βεστάρχη για 
τα Εισόδια της Θεοτόκου», ό.π.

92. Δεν αποκλείεται να είχε προγραμματιστεί, ώστε η γιορτή της υποδοχής του επισκόπου να συμπίπτει με 
τη γιορτή των Εισοδίων, αλλά η άφιξη του Σοφιανού καθυστέρησε λόγω καιρού ή άλλων εμποδίων. Η διαφο
ρά μεταξύ Γρηγοριανού και Ιουλιανού ημερολογίου, που ανέρχεται το 17ο αιώνα σε δέκα ημέρες, δεν χρειάζε
ται να υπολογισθεί, γιατί τα Εισόδια στη Δύση, από τις μικρές γιορτές της Παναγίας, σε αντίθεση με την Ορθο
δοξία, όπου είναι από τις μεγαλύτερες θεομητορικές γιορτές, γιορτάζεται από κοινού την ίδια ημερομηνία (βλ. 
παραπάνω).

93. Ήταν μαζί με τη Γέννηση της Θεοτόκου η μεγαλύτερη θεομητορική γιορτή του βυζαντινού εορτολογί
ου. Για την ιστορία της γιορτής στο Βυζάντιο βλ. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Η repraesentatio figurata των Εισοδίων της Θε
οτόκου», ό.π., σσ. 128 εξ. (με τη σχετική βιβλιογραφία). Για την εικονογραφία βλ. τη μνημειώδη μονογραφία 
της Jacquelin LAFONTAINE-DOSOGNE, Iconographie de l'Enfance de la Vierge dans l'empire byzantine et en 
Occident, 2 vols, Bruxelles 1963/64.
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μιμούμενος τις πρακτικές των Ιησουιτών, και γι’ αυτό τον ήθελε η Λατινική Εκκλησία, 
για να εκμεταλλευθεί και το ταλέντο και το κύρος του και την ικανότητα να συγκινήσει 
τους ορθόδοξους. Το τελευταίο επιχείρημα αναφέρεται ρητά και στην παράσταση της 
γαλλικής αποστολής των Ιησουιτών στην Κωνσταντινούπολη το Νοέμβριο του 162394. Αν 
οι σκέψεις αυτές ευσταθούν, τότε δεν ήταν η επαφή με το ιησουιτικό εκπαιδευτικό σύ
στημα (που το ήξερε από τα παιδικά του χρόνια), που παρότρυνε το Βεστάρχη στην προ
σπάθεια της δραματογραφίας, αλλά ο Μαυρίκιος, για να εκμεταλλευθούν οι Ιησουίτες το 
ταλέντο και την επιτυχία του, που είχε στην ενορία του Αγίου Βίκτωρος και στην αδελ
φότητα των Εισοδίων της Θεοτόκου, όπου, όπως αναφέρουν όλες οι πηγές, είχε συγκε
ντρωθεί η αφρόκρεμα των ευγενών της ορθόδοξης κοινότητας (βλ. όσα περιγράφει πα
ραστατικά ο Μαυρίκιος το 1639, έγγραφο αρ. Ια).

Το ίδιο το έργο άλλωστε αποπνέει όλη την ατμόσφαιρα ευλάβειας και κατάνυξης της 
σημαντικής ορθόδοξης θεομητορικής εορτής (ασήμαντης στη Δύση), δείχνει μια στενή ε
ξάρτηση από την εκκλησιαστική γλώσσα και υμνογραφία (που δεν τη χρησιμοποιούν οι 
καθολικοί) και τη βυζαντινή εικονογραφία (ο εικονολογικός τύπος «Άνωθεν οι προφή- 
ται», υπότυπος της «Ρίζας του Ιεσσαί», δεν είναι και πάρα πολύ συχνός)95. Πιο λογικό εί
ναι να φανταστεί κανείς το κοινωνικό πλαίσιο του έργου και την απαγγελία του στην ορ
θόδοξη αδελφότητα των Εισοδίων της Θεοτόκου στον Άγιο Βίκτωρα στην Απλωταριά, 
παρά σε μιαν από τις ιησουιτικές σχολές της μονής του Αγίου Αντωνίου του Εξωμερίτη. 
Αυτό δεν αποκλείει να έχει ανεβαστεί το έργο και εκεί, όπως υποψιαζόμαστε για τη γιορ
τή της υποδοχής του Λατίνου επισκόπου Σοφιανού· αλλά δεν αποτελεί το πρωταρχικό 
πνευματικό του περιβάλλον. Ωστόσο δεν ξένιζε, γιατί σχεδόν όλες οι καθολικές αδελφό
τητες των Ιησουιτών της Χίου ήταν αφιερωμένες σε εορτές της Παναγίας96. Οι αδελφό
τητες συμπεριλάμβαναν και όλες τις κατηγορίες της ηλικίας, άντρες και γυναίκες χωρι
στά. Όπως τεκμηριώνεται από τον ευρύτερο αιγαιοπελαγίτικο χώρο, δεν ήταν μόνο πά
ντα παιδιά εκτελεστές της παράστασης (όπως στην παράσταση της «Τραγέδιας του Αγί
ου Δημητρίου» στις 29 Δεκεμβρίου 1723 στη Νάξο, όπου συμμετείχαν και ηλικιωμένοι)97, 
αλλά πάντως αυτός ήταν ο κανόνας. Έτσι και στην παράσταση στις 27 Νοεμβρίου 1642 
στη Χίο, στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, οι συντελεστές είναι παιδιά, όπως και 100

94. Βλ. ΠΟΥΧΝΕΡ. «Θεατρική παράσταση στην Κωνσταντινούπολη το 1623 με έργο για τον Άγιο Ιωάννη 
Χρυσόστομο», ό.π., σσ. 225 εξ.

95. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Εικονογραφικές πηγές», ό.π.
96. Η αναφορά του Μαυρίκιου το 1648 πληροφορεί και γι’ αυτό το ζήτημα: «'Εχουμε τέσσερα Αδελφάτα, 

για το καθένα από τα οποία φροντίζει ένας από τους πατέρες μας. Επίσης έχουμε ένα Κατηχητικό παιδιών, που 
το κρατεί ο αδελφός που διδάσκει τα ανθρωπιστικά. Τα μαθαίνει να είναι καλοί χριστιανοί, υπάκουοι στους γο
νείς, να φοβούνται το Θεό, να κάνουν προσευχές στην Παναγία, και άλλα. Ο αριθμός τους είναι 120. 'Οταν τα 
παιδιά αυτά γίνουν 14 ετών, περνάνε στο αδελφάτο των νεαρών, που είναι αφιερωμένο στην Σύλληψη της Πα
ναγίας. Τα μέλη τώρα είναι 76. 'Οταν αυτά τα παιδιά γίνουν εικοσιπενταετείς, περνάνε στο μεσαίο αδελφάτο, ε
κείνο της Μεταστάσεως της Θεοτόκου, κι ο αριθμός τους είναι 103. Όταν οι νέοι αυτοί γίνουν 35 ετών, γράφο
νται στο αδελφάτο των μεγάλων, εκείνο της Υπαπαντής. Ο αριθμός τους είναι 123» (ελληνική μετάφραση στον 
Παπαδόπουλο, «Δραστηριότητες Ιησουιτών στη Χίο», ό.π., σ. 321). Σε αναφορά του τού έτους 1631 μετράει πέ
ντε αδελφότητες, από τις οποίες αυτή για τους ηλικιωμένους είναι αφιερωμένη στην Ευαγγελίστρια, για τους 
άνδρες στην Παναγία γενικά, για του ανύπανδρους στην Κοίμηση της Θεοτόκου (Ρούσσος-Μηλιδώνης, Έλλη
νες Ιησουίτες, ό.π., σ. 137)

97. Γ. ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗ/Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, Αναστηλώνοντας μια θεατρική παράσταση: η παράσταση της «Τραγέ
διας του Αγίου Δημητρίου» στις 29 Δεκεμβρίου 1723 στη Νάξο και οι συντελεστές της. Παράβασις 3 (2000), σσ. 
123-166.
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χρόνια αργότερα, όταν απαγγέλλονται στο ναό του Αγίου Νικολάου στίχοι του Στανι- 
σλάου Βελάστη μπροστά στον επίσκοπο Bavestrelli98 99.

Έτσι φαίνεται πως ο πρώτος γνωστός Χίος δραματουργός και ιεροκήρυκας, «κανονι
κός» του Αγίου Βίκτωρος, ανέπτυξε σπουδαία δράση στα πλαίσια και των δύο εκκλη
σιών και προς όφελος και των δύο. Μαζί με το Δομήνικο Μαυρίκιο, σημαντική προσωπι
κότητα της εποχής του", προώθησαν σημαντικά την υπόθεση της εκπαίδευσης στο νησί, 
χωρίς να σταματήσουν φανατικά στη συμβατική δογματική προσκόλληση στη μία ή την 
άλλη πλευρά. Το παράδειγμά τους αποτελεί δηλαδή ένα παράδειγμα του τρόπου, με τον 
οποίο φωτισμένοι άνθρωποι της δύσκολης εκείνης εποχής αντιμετώπιζαν με ρεαλισμό 
και ήθος τις θρησκευτικές διαφορές, εκμεταλλευόμενοι εκατέρωθεν τα θετικά και προ
σαρμόσιμα στοιχεία με πνεύμα οικουμενικό. Ίσως και δεν είναι τυχαίο πως και οι δύο 
τους εργάστηκαν για την προώθηση της υπόθεσης του θεάτρου, χρησιμοποιώντας ενσυ
νείδητα την εγχώρια παράδοσή του, την κρητική δραματογραφία και το κρητικό θέατρο. 
Το παράδειγμά τους φαίνεται πως ακτινοβολεί στη Χίο ακόμα και μέσα στο πρώτο μισό 
του 18ου αιώνα, αν και μετά την ενετική κατοχή το 1694/95 η θέση των καθολικών ταγ
μάτων χειροτερεύει αισθητά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Ο πρόλογος του αντιγραφέα (κριτική έκδοση)

Ο έμμετρος πρόλογος του Ιωάννη Μαυροκορδάτου με σημαντικές πληροφορίες για το 
Μιχαήλ Βεστάρχη βρίσκεται στα πρώτα φύλλα του σύμμεικτου κώδικα με ξεχωριστή α
ρίθμηση· συγκεκριμένα στα φύλ. βΓ έως γν (για την περιγραφή του κώδικα βλ. Μανούσα- 
κας, «Πέντε άγνωστα στιχουργήματα», ό.π., σσ. 317 εξ.). Το φύλ. αΓ περιέχει σημειώσεις 
των κατόχων του χειρογράφου σχετικά με την προέλευσή του, φύλ. αν ψυχωφελές πεζό 
κείμενο, άσχετο με το περιεχόμενο του κώδικα, φύλ. βΓ έως γν το στιχουργημένο πρόλογο 
του αντιγραφέα (86 στίχοι), ανολοκλήρωτο· στη συνέχεια φαίνεται πως έχει εκπέσει ένα 
φύλλο. Το φύλ. δΓ περιέχει στιχούργημα 15 στίχων (δύο ομοιοκατάληκτοι οκτασύλλαβοι 
γραμμένοι στην ίδια σειρά με ψυχωφελές περιεχόμενο), και με τον τίτλο «Έτεροι στίχοι», 
ακόμα τρεις στίχους (με την ίδια κατάταξη και παρόμοιο περιεχόμενο). Στο φύλ. δν έως 
στΓ υπάρχει αναλυτικός πίνακας περιεχομένων, ενώ το φύλ. στν έχει σημειώματα ιδιο
κτητών του κώδικα σχετικά με το περιεχόμενό του.

Η κριτική έκδοση αποκαθιστά σιωπηρά την ορθογραφία και τη στίξη· κατά τα άλλα 
διατηρούνται οι διαλεκτικοί τύποι. Καταργεί το στερεότυπο κόμμα μετά την όγδοη συλ
λαβή και δίνει ολογράφως τις βυζαντινές συντομογραφίες για τις καταλήξεις -α, -ια κτλ.

98. Με τη σχετική βιβλιογραφία Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Μορφές της θεατρικής έκφρασης στο 18ο αιώνα: απαγγε
λία και διάλογος», κεφ. 2 του μελετήματος: Μεθοδολογικοί προβληματισμοί και ιστορικές πηγές για το ελληνι
κό θέατρο του 18ου και 19ου αιώνα, στον τόμο: Δραματουργικές αναζητήσεις, Αθήνα 1995, σσ. 141-344, ιδίως 
σσ. 179-191.

99. ΡΟΥΣΣΟΣ-ΜΙ1ΛΙΔΩΝΗΣ, Έλληνες Ιησουίτες, ό.π., σσ. 131-141, ΠΟΥΧΝΕΡ, «Ματθαίος Κιγάλας και Δο- 
μήνικος Μαυρίκιος», ό.π.
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Διατηρείται η ρηματική κατάληξη -η στο τρίτο πρόσωπο ενικού μετά από αν, ας, να κτλ., 
αλλά χωρίς ιώτα υπογεγραμμένο, όπως και στο χειρόγραφο· αυτό προστίθεται όμως στην 
περίπτωση της δοτικής.

ßr
Κύριε πολυέλεε, των όλων πλαστουργέτα,

Πρώτη σοφία τού πατρός, των πάντων εύεργέτα. 
Παρακαλώ καί δέομαι την άγαθότητά σου,

Γιά νά φωτίση καί έμέ διά τό όνομά σου.
5 ’Άνοιξαν όμμα, δέομαι, ψυχής καί διανοίας

Νά γράψω καί νά ξηγηθώ έξ όλης τής καρδίας 
Τά όσα έσυμμάζωξε καί έγραψε μέ κόπον,

Άθλα τε καί παλαίσματα των γενναίων άνθρώπων, 
Ό ΐερεύς ό ευλαβής, ό δούλος τού Κυρίου,

10 όπου ποτέ χρημάτισε διδάσκαλος τής Χίου,
Τό όνομά του γράφεται μέ έξ σωστά στοιχεία,

Μιχαήλ ονομάζεται καί έχει τά πρωτεία.
Βεστάρχης ήν τό γένος του, πολύ εις τήν σοφία,

Είχε δέ καί τήν μουσικήν, έκράτει καί μουσεία.
15 Άπό τούτον τόν ποταμόν έτρεξαν πολλά ρυάκια,

Μάλιστα τρεις διάλογοι πού ’σβήσαν τά φαρμάκια. 
Ό πρώτος ούν διάλογος ’πού ’γίνην άπό ’κείνου.

Εις τ’ όνομ’ άφοσίωται τής μητρός τού Κυρίου. 
Όταν λέγω Ιωακείμ καί ή μακαρία ’Άννα,

20 Στό ιερόν τήν έφεραν, στά άγια τήν έβάλα.
βν Δεύτερον στήν Άνάστασιν ήγράφη τού Κυρίου

Πού πρώτον έδοκίμασε πικρόν τού ποτηριού.
Ό τρίτος στά επτά παιδιά καιρόν τού Άντιόχους

Πού μαρτυρήσαν άξια μέ τόν διδάσκαλόν τους,
25 Όστις πληρών τάς εντολάς τεύξεται σωτηρίας,

Πώς αιωνίου καί λαμπράς καί δόξης του τής θείας, 
Καί ώς ή μήτηρ έκλαιε τόν θάνατον έκείνων

Όμως κ’ έκείνη άπόθανε στον έρωτα τόν θειον. 
"Ετερος δέ πεποίηται στοΰ Αβραάμ <τήν> θυσίαν,

30 Πού τόν υιόν του έλαβε γιά έντολήν τήν θείαν.
Κ’ εις τό βουνί τόν έφερεν εκεί νά τόν έσφάξη,

Καί τό μαχαίρι τού ’βγάλε δίχως καί νά τρομάξη. 
Καί άγγελος τού φώναξε: «Αβραάμ μή θελήσης

Θάνατον εις τόν ’Ισαάκ, υιόν σου, νά ποιήσης».
35 Μέσα σ’ έκείνην τήν καλήν διήγησιν τήν θείαν 

Εύρίσκεται διήγημα έτερον μέ άξίαν,
"Ενας μάγος διδάσκαλος καί μέγας αστρονόμος

11 στοιχεία nos: στιχία cod. 20 έβάλα nos: έβαλαν cod. 23 τοΰ nos: στοΰ cod. 28 <τήν> θυσίαν nos: θυσία cod. 
30 θείαν nos: θεία cod.
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Π’ άστρονομά καί παρευθύς γελά όλος ό κόσμος.
Λοιπόν τά άνω άπαντα ας ξεύρη πάσα ένας 

40 Πώς ό Βεστάρχης τά ’καμεν νά χαίρεται καθένας:
Τής Θεοτόκου είσοδον, λέγω, καί τοΰ Κυρίου,

Την άμωμον Άνάστασιν μετά τοΰ μαρτυρίου 
γΓ Των Μακκαβαίων των παιδιών πού βάσταξαν τόν νόμον 

Καί τήν ζωήν έδώκασιν καί σάρκας δίχως τρόμον.
45 Χίοι λοιπόν τόν θαύμασαν, πάντα τόν μακαρίζουν

Καί τ’ όνομά του τό καλόν στον κόσμον τό φημίζουν.
Τούτα με κόπον έγραψε, καλά έσύνθεσέ τα

Μιχαήλ ό άείμνηστος κ’ εις φως έξέδωκέ τα.
’Έχει καί τήν διήγησιν τά Πάτρια τής Χίου 

50 Ή βίβλος τούτη ’πού ’γραψα διατί υπερισχύουν
Τήν όποιαν διήγησιν καλά έσύνθεσέ την

Γεώργιος ό Μάμουκας κ’ εις τάξιν έβαλέ την.
’Ακόμη ό άοίδιμος καλόγερος Άλβάνος

Τήν ιστορίαν έγραψε, δίχως νά έχη βλάβος,
55 Τού Χιλιαρμένου πού ’τόνε στο φράγκικον γραμμένη

Κι’ αυτός τήν μεταγλώττισε εις τάξιν παινεμένη.
Έγώ δέ μ’ επιμέλειαν όλα μετάγραψά τα

καί μές στήν βίβλον τούτη μου μέ κόπον ήβαλά τα.
Νύκτα κ’ ήμέρα κάθουμουν ώστε νά τά τελειώσω 

60 Καί εις τούς άγαπώντας με γιά νά τά παραδώσω.
Κι’ άν θέλετε νά μάθετε, ποιος είμαι, ποιος λογοΰμαι

Μά δεν μοΰ φαίνεται καλόν νά ’πω έκεΐνος πού 'μαι.
Μά πάλι, γιά νά φαίνεται τό έργον τό δικό μου,

Ήθέλησα καί έγραψα έγώ τό ταπεινό μου 
γν 65 Όνομα, τ’όποιον λέγεται Γιάννης Μαυρογορδάτος,

Τής Δόμινας Ρωξάνδρας ό υιός, τής Βλαχίας τό κράτος.
Παρακαλώ σας τό λοιπόν όσοι κι άν τό θωρήτε

Ποίημά μου τό εύτελές γιά ’μέ παρακαλεΐτε.
’Ίσως κι άπό τόν κόπον μου νά έπαράγραψά τι·

70 Νά μή βαρυκαρδίσετε, γιατ’ ήσφαλα εις κάτι.
Πιάτε λοιπόν, διαβάσετε, τούτο μου τό βιβλίον

Καί θέλετ’ εΰρητε σ’ αυτό πόθον πολύν καί θειον.
Γιά τούτο κ’ έγώ παρακαλώ Θεόν τόν έν Τριάδι

Πατήρ, Υιόν καί Πνεύματι, τά τρία έν μονάδι,
75 Νά είναι πάντα βοηθός καί νά σάς ξελυτρώση

Άπό κακίας πονηρών ποτέ νά μήν άπλώση.
Καί τέλος δέ έπιτυχειν τής άνω βασιλείας,

Τής αιωνίου καί λαμπρός, καί δόξης τής άγιας,
Καθώς έχετε τήν άρετήν ν’ άκούσετε τής θείας

41 τήν post Θεοτόκου delev. 43 παιδιών nos: παιδιών cod. 55 φράγκικον nos: φράγγικον cod. 58 μές στήν nos: 
μέστην cod. 61 ποιος nos: ποιος cod. iter. 64 Ήθέλησα nos: Ηθελα cod. 70 Νά nos: Πα cod. 76 άπλώση nos: σ’ 
άπλώση cod.

84



ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΙΩΤΗ ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΓΓΑΡΧΗ (tl662)

80 ’Εκείνης τής γλυκύτητος, φωνής τής μακαρίας,
Λεγούσης «δεύτε οι καλοί πατρός μου ευλογημένοι, 

Κληρονομήσετε έμήν δόξαν ήτοιμασμένη», 
Όπου άγιων τάγματα είσί καί των δικαίων

Άληθευόντων έν παντί καί πνεύματα ένθεων 
85 Εις τήν αιώνιον χαράν καί θείαν ψαλμωδία

’Αγγέλων καί δικαίων τε σύν πάντων όμονοία.
Αμήν...

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1-4 Ο έντονος τόνος της ευλάβειας και ευσέβειας μιας κάπως λαϊκότροπης θρησκευτικότητας είναι 
διάχυτος σ’ όλο τον πρόλογο του Ιωάννη Μαυροκορδάτου και αποτελεί τελικά και το κίνητρο της 
αντιγραφής των έργων του σύμμεικτου κώδικα, τον οποίο θεωρεί ο ίδιος ψυχωφελές ανάγνωσμα. 
5 εξ. Το μεγαλύτερο μέρος του προλόγου, από το στίχο 5 έως το στίχο 48, είναι αφιερωμένο στο έρ
γο και την προσωπικότητα του Μιχαήλ Βεστάρχη (στ. 39 μιλάει για «άπαντα»), τον οποίο θαυμά
ζει απεριόριστα, αν και δεν πρέπει να τον έχει προλάβει ζωντανό (ο Βεστάρχης πεθαίνει το 1662, 
ο Ιωάννης Μαυροκορδάτος, γεννημένος το 1638 στην Πόλη, πρέπει να έχει κατεβεί στη Χίο λίγο 
μετά το 1662, οπωσδήποτε πριν απ’ το 1670 βλ. Ζολώτας, Α'β' σσ. 402 εξ.)· ζούσε ωστόσο στον α
πόηχο της εκτίμησης και του θαυμασμού, που εκπέμπει και ο επικήδειος λόγος του μαθητή τού Βε
στάρχη, Γαβριήλ Προσοψά (παράρτημα Γ'). Πιθανότατα από εκείνον ή τον Αλβάνο έχει και τα χει
ρόγραφα του Βεστάρχη με τα έργα του.
10 Το «ποτέ» με τη λογιότερη σημασία του «κάποτε».
14 Μήπως με τη «μουσική» εννοείται η μελική ποίηση (και μάλιστα με την πλατωνική έννοια του 
«Φαίδωνα», 601-606); Γενικότερα είναι η τέχνη, προστατευόμενη από τις Μούσες (στον πρόλογο 
του δεύτερου έργου του ο Βεστάρχής επικαλείται τις Μούσες)· «εκράτει και μουσεία»: διατηρούσε 
σχολεία με βιβλιοθήκη. Αυτό συσχετίζεται άμεσα με την έκφραση «διδάσκαλος», που χρησιμοποι
ούν τόσο ο Μαυροκορδάτος στον πρόλογο όσο και ο Προσοψάς στον επικήδειο. Το όνομά του α- 
ναφέρεται και στις προσπάθειες Χίων λογιών να αποσπάσουν τμήματα της βιβλιοθήκης του Αλλά- 
τιου από τη Ρώμη, ή τουλάχιστον να τους στείλει βιβλία για τις διδακτικές τους ανάγκες, κυρίως 
στο φροντιστήριο των Αγίων Αναργύρων (Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ο Λέων Αλλάτιος και η Χίος, 
Αθήνα 1989, σ. 36 «papa Ziffo», για τη συνωνυμία βλ. έγγραφα Ια, 1β, και 2).
15-16 Το δίστιχο φαίνεται πως υπονοεί, πως η δράση του Βεστάρχη ήταν η απαρχή παρόμοιων 
δραστηριοτήτων στο νησί. Αυτό πιθανώς αναφέρεται στην ίδρυση ορθόδοξων σχολών, όπως αυτή 
του Αγίου Βίκτωρος, στην οποία δίδαξε ο μαθητής του Βεστάρχη, Γαβριήλ Προσοψάς. Βέβαια 
προϋπήρχε το φροντιστήριο των Αγίων Αναργύρων, στο οποίο ο Βεστάρχης είχε ενδεχομένως ε
πίσης κάποια δραστηριότητα, και τα σχολεία των Ιησουιτών. Ο αντιγραφέας συγκεκριμενοποιεί 
στο δεύτερο στίχο, πώς εννοεί τη δραματογραφία του Βεστάρχη: «τρεις διάλογοι» (η ορολογία χα
ρακτηριστική για τη θρησκευτική δραματολογία της εποχής, βλ. Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Θεατρική παρά
σταση στην Κωνσταντινούπολη το 1623 με έργο για τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο». Στον τόμο: 
Ανιχνεύοντας τη θεατρική παράδοση. Αθήνα 1995, σσ. 197-240, ιδίως σσ. 202 εξ.), οι οποίοι «’σβή- 
σαν τα φαρμάκια»· η φράση επιδέχεται διάφορες ερμηνείες: γιατί η ύπαρξη θρησκευτικής δραμα- 
τογραφίας να ήταν τόσο σωτήριο γεγονός; Το πιο πιθανό, απ’ ό,τι φαίνεται, και για την περίπτωση 
του ευλαβούς Ιωάννη Μαυροκορδάτου, ο οποίος μεγάλωσε στην Πόλη κι έχει ζήσει τη συνεχή θε
ατρική δραστηριότητα των Ιησουιτών εκεί (βλ. τώρα και την απόδειξη θεατρικής παράστασης των 
Καπουκίνων το 1665 στη γαλλική πρεσβεία της Πόλης, όπου στη σχετική πηγή αναφέρεται ρητά
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πως οι Ιησουίτες είχαν το προνόμιο των θεατρικών παραστάσεων, που ασκούσαν έλξη στη νεολαία, 
βλ. Μ. Ν. ΡΟΥΣΣΟΣ-ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ, Φραγκισκανοί - Καπουκίνοι. 4(Χ) Χρόνια Προσφορά στους 
Έλληνες 1585-1995, Αθήνα 1996, σσ. 69 εξ.), είναι, πως η απόφανση αυτή εντάσσεται στα συμφρα- 
ζόμενα των θρησκευτικών ανταγωνισμών ανάμεσα σε Καθολικούς και Ορθοδόξους στη Χίο και 
των επιτυχιών των θεατρικών παραστάσεων των Ιησουιτών στο νησί, οι οποίες υπάρχουν ίσως ή
δη από τα τέλη του 16ου αιώνα, και πάντως, με την ανάληψη της ηγουμενίας του Αγίου Αντωνίου 
από τον Μαυρίκιο (βλ. Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Ματθαίος Κιγάλας και Δομήνιος Μαυρίκιος: μια συνάντη
ση (Λευκωσία 1627) σημαδιακή για την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου». Στον τόμο: Κείμενα 
και αντικείμενα, Αθήνα 1997, σσ. 113-148, ιδίως σσ. 140 εξ.· βλ. την αναφορά του στα 1648, μετα
φρασμένη στο μελέτημα του Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, «Δομήνικου Μαυρίκιου, της Συντροφιάς του 
Ιησού: ‘Έκθεση περί των Ιησουιτών της Χίου'», Σύγχρονα Βήματα 77-78 (1991), σσ. 73-89)· ο Μαυ- 
ροκορδάτος πιθανώς επικροτεί το γεγονός, πως οι ορθόδοξοι άρχισαν και αυτοί παρόμοια δρα
στηριότητα, η οποία είχε οπωσδήποτε κοινωνικό αντίκτυπο στο ποίμνιο. Προφανώς δεν γνωρίζει 
τις διασυνδέσεις του Βεστάρχη με την καθολική Εκκλησία.
17 εξ. Ο Μαυροκορδάτος αναφέρεται στη συνέχεια αναλυτικά και στα τρία έργα του Βεστάρχη. Το 
πρώτο έργο για τα Εισόδια της Θεοτόκου συνδυάζεται προφανώς με την αδελφότητα των Εισο- 
δίων της Θεοτόκου, που ανήκε στον Αγιο Βίκτωρα στην Απλωταριά, την εκκλησία όπου έδρασε ο 
Βεστάρχης μαζί με τον Αλβάνο (βλ. έγγραφο αρ. 8β).
21 εξ. Η αναφορά στα Πάθη του Χριστού είναι σύντομη.
23 εξ. Σε αντίθεση μ’ αυτό η περιγραφή του τρίτου έργου είναι εκτενέστατη. Ο Μαυροκορδάτος α- 
ναφέρεται ξεχωριστά στο ιντερμέδιο της Θυσίας του Αβραάμ (στ. 29 εξ.) και στο κωμικό ιντερμέ- 
διο με το μάγο αστρολόγο (στ. 35 εξ.)
39 εξ. Ο γραφέας του κώδικα συνοψίζει στο τέλος τα «άπαντα» του Βεστάρχη και αναφέρει άλλη 
μια φορά τους τίτλους.
45 εξ. Τη φήμη που είχε ο Βεστάρχης στην εποχή του και το θαυμασμό που προκάλεσε αντικαθρε- 
φτίζει και η επιστολή του Μαυρίκιου προς την Congregazione (Συνάθροιση) της Propaganda Fide 
(20.12.1642), όπου αναφέρεται ως καλύτερος ιεροκήρυκας των Ορθοδόξων και πολύ αγαπητός και 
τιμημένος από όλο τον κόσμο. Ο Μαυροκορδάτος θεωρεί τον κώδικά του ως ένα είδος hommage 
προς τον Βεστάρχη· με τα δικά του έργα αρχίζει ο κώδικας, στον πρόλογο του φαναριώτη κυριαρ
χούν απόλυτα, ενώ τα άλλα έργα του κώδικα έχουν απλώς μια σύντομη αναφορά.
47-48 Άλλη μια φορά βεβαιώνει, πως ο «αείμνηστος» Βεστάρχης έγραψε τα έργα αυτά· η έκφραση 
«εις φως εξέδωκέ τα» πρέπει να αναφέρεται σε αντιγραφές των χειρογράφων του όσο ζούσε ακό
μα.
49 εξ. Τα Πάτρια της Χίου από το Γεώργιο Μάμουκα βρίσκονται στις σελ. 263-293 του κώδικα και 
αποτελούν μια συναγωγή μαρτυριών και εγγράφων για τη Χίο· γράφηκαν το 1661 (σελ. 293 του κώ
δικα)· ο Μάμουκας ήταν νοτάριος της Χίου (ΖΟΛΩΤΑΣ, Α β' σσ. 556 εξ.). Το όνομά του αναφέρε- 
ται σε πολλά έγγραφα της εποχής σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τον Αλλάτιο για την απο
στολή χειρογράφων από τη Χίο και την αποστολή βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του Αλλάτιου στη 
Χίο (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ο Λέων Αλλάτιος και η Χίος, ό.π., σσ. 23, 25 εξ., 29 και pass.).
53 εξ. Αναφορά γίνεται και στη Διήγηση του Χιλιάρμενου για τα γεγονότα της Κύπρου και τη ναυ
μαχία της Ναυπάκτου (1570-71), μεταφρασμένη από τα ιταλικά από τον καλόγερο Αλβάνο («αοί
διμος» κι αυτός, αν και το 1665 φέρεται μισθοδοτούμενος ακόμα, βλ. έγγραφο αρ.10)· η εκτενής ε- 
ξιστόρηση καλύπτει τις σελ. 193-262 του κώδικα. Ο Χριστόφορος Αλβάνος, που μαθήτευσε, όπως 
κι ο αδελφός του Ιγνάτιος (αρχιδιάκονος, φιλοκαθολικός, του πατριάρχη Κωνσταντινούπολης), 
στο σχολείο των Ιησουιτών στη Χίο, ήταν εφημέριος της εκκλησίας του Αγίου Βίκτωρος, συνοδοι
πόρος στις δραστηριότητες του Βεστάρχη· κι αυτός έκαμε το 1642 την ομολογία πίστεως και λαμ
βάνει το μισθό του μισσιοναρίου (έγγραφα αρ. Ια, 1β, 2, 3, 4, 5, 6) και μετά το 1654, οπότε του α
νανεώνεται η μισθοδοσία σε αντίθεση με το Βεστάρχη (έγγραφο αρ. 7, 8α, 8β). Είναι ενδιαφέρον 
πως ο Μαυρίκιος δεν τον θεωρεί και τόσο μορφωμένο όσο τον Βεστάρχη (έγγραφο Ια).
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57 εξ. Ακολουθούν οι συμβατικές αναφορές στον κόπο του αντιγραφέα· καθορίζει και τους αποδέ
κτες του χειρογράφου: προσωπικούς φίλους. Παραμένει ωστόσο ενδιαφέρον, πως ο Μαυροκορδά- 
τος δεν αναφέρει όλα όσα περιέχει ο κώδικας: μετά τα τρία έργα του Βεστάρχη και τη Διήγηση του 
Χιλιάρμενου και τα Πάτρια της Χίου υπάρχουν και άλλα χρηστικά και ωφέλιμα αναγνώσματα: νο- 
μοκάνονας και πίνακας περί βαθμών συγγένειας, σελ. 137-188, μια περίεργη προφητεία για κατα
στροφές που θα συμβούν στη Γαλλία στα χρόνια 1676-1687 και 1700-1702 (σελ. 189-191)· τα άλλα 
τμήματα του κώδικα, το θεατρικό έργο του Γρηγορίου Κονταράτου (σελ. 297-352) και του Προσο- 
ψά (σελ. 395-427 με ταραγμένη τη σελιδαρίθμηση) καθώς και ένα «Συνταγμάτων των οφφικίων της 
βασιλείας των Ρωμαίων» (σελ. 353-379) και μια σειρά βυζαντινών εγγράφων για τα δώδεκα αρχο- 
ντόπουλα της Κρήτης (σελ. 380-394), προστέθηκαν αργότερα, μετά τη συγγραφή του προλόγου (βλ. 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, «Πέντε άγνωστα στιχουργήματα», ό.π., σσ. 320 εξ.)
61-66 Η συμβατική αποκάλυψη του ονόματος του γραφέα· η αναφορά της «δόμ[ι]νας Ρωξάνδρας», 
μητέρας του, μιας από τις πρώτες Ελληνίδες λόγιες, που πεθαίνει το 1684 (Κ.Ι. ΑΜΑΝΤΟΣ, Τα 
γράμματα εις την Χίον κατά την Τουρκοκρατίαν. 1566-1822 (Σχολεία και λόγιοι), Πειραιεύς 1946, 
σσ. 111 εξ.), χωρίς ένδειξη αποβίωσης «αείμνηστη», «μακαρίτισσα» κτλ.) δίνει και ένα σχετικό 
terminus ante quem για την αντιγραφή του κώδικα.
67 εξ. Ακολουθούν οι συνηθισμένες φιλοφρονήσεις σχετικά με παραδρομές και σφάλματα. Προ
τρέπει τους αναγνώστες να διαβάσουν «τούτο μου το βιβλίον» ως ψυχωφελές ανάγνωσμα. Ακο
λουθούν στίχοι θρησκευτικής ευλάβειας.
87 εξ. Το τέλος του έμμετρου προλόγου του αντιγραφέα λείπει- πιθανώς έχει εκπέσει ένα φύλλο κα
τά τη διαδικασία της φωτοαντιγραφής, γιατί ο Μ. I. Μανούσακας, από τη μελέτη του χειρογράφου 
πριν απ’ τη δημοπρασία, έχει συγκροτήσει τους εξής τελευταίους στίχους:

Εις τούτο κάμνω πρόθυμα σιώπησιν καί τέλος,
Διατί λείπεται άπ’ έμέ φωνή καλή καί μέλος.

Ταύτα σοι έσαφήνισα, δίστιχα έκαμά τα
Καί όπου έδυνήθηκα σέ στίχον έβαλά τα.

Νά γράψω κι άλλα ήθελα, μά τό χαρτί δέ φθάνει·
Ή πένα μου έχάλασε, δεν είχα καί μελάνι.

"Ομως καί πάλιν λέγω σας, Θεόν παρακαλέϊτε
Διατ’ έμέ πού τό ’γραψα, καί εις κόσμον μελωδείτε.

Ωστόσο δεν μπορούν να αποτελούν την άμεση συνέχεια του κειμένου του προλόγου, γιατί η πρώ
τη λέξη της επόμενης σελίδας, που αντιγράφεται συμβατικά στην προηγούμενη κάτω από τον τε
λευταίο στίχο, είναι «αμήν».

Γλωσσάριο

απλώνω: καταλαμβάνω, κυριαρχώ 76
αστρονομώ: μελετώ τα άστρα, προφητεύω το μέλλον 38
βαρυκαρδίζω: στενοχωριέμαι, θυμώνω 70
βαστώ: φυλάω, τηρώ 43 (βάσταξαν )
βίβλος ( η ) : βιβλίο 50, 58
βλάβος (το): σφάλμα, βλάβη 54
βουνί (το): βουνό31
θ ω ρ ώ : βλέπω, διαβάζω 67
λογούμαι: θεωρούμαι61
μεταγράφω: αντιγράφω 57
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μουσείο (το): σχολείο με βιβλιοθήκη 14 
ξελυτρώνω: λυτρώνω 75 
καλαΐσματα (τα): αγώνεςδ 
παραγράφω: γράφω με λάθη 69 (επαράγραψα ) 
πάσα ένας: ο καθείς 39 
πάτρια (τα) : τα της πατρίδας 49 
πλαστουργέτης (ο): δημιουργός! (-α ) 
ώστε: ώσπου 59

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
Τα έγγραφα

Ια) Αρχείο της Propaganda Fide, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali 
(SOCG) 185, φύλ. 189v.

Περίληψη: Απόσπασμα της ετήσιας αναφοράς του Δομήνικου Μαυρίκιου (5.7.1639) για 
την Propaganda Fide για το έτος 1638, όπου αναφέρεται η δραστηριότητα του Μιχαήλ 
Βεστάρχη, καθώς και ότι είναι απόφοιτος του Κολεγίου των Χίων Ιησουιτών.

Domencio Mauritio (Scio 5.7.1639):

φύλ. 189ν
Oltre q[ue]sto il paroco della matrice delli greci con gran parte del clero pregarono che 
passassimo dalla matrice doue haveriano apparecchiato un belliss[im]o altare p[er] 
co[n]ciliare con q[ue]sto gl' animi della plebe greca; et qfuejsto fù un te[m]po n[ost]ro 
scolaro et hora s’ annovera tra li catolici, frà predicatore et n[ost]ro familiare et penite[n]te 
dfetto] Papa Zifo et p[er]ché q[ue]sto sta nel quartiere della nobiltà greca di gra[n]d’ 
autorità et concetto appresso loro vi concorre tutta la nobiltà huomini et donne parte nelle 
strade et parte nel piano della matrice.

[ Περίληψη στο περιθώριο για το απόσπασμα αυτό:]

Il Pjrimjo Papà greco allevato nelle scuole de P[ad]ri Catt[oli]co honora la Process[ion]e.

ΣΧΟΛΙΑ
Η αναφορά γίνεται στο ναό του Αγίου Βίκτωρος στην Απλωταριά. Η έγερση βωμών για 
τους ετερόδοξους σε καθολικούς και ορθόδοξους ναούς είναι γνωστή και από το χώρο 
των Κυκλάδων (βλ. το υλικό στον παπαδοπουλο, «Καθολικοί και Ορθόδοξοι στις Κυ
κλάδες», ό.π.), όπου σημειώνονται και συλλειτουργίες. Η σημείωση, ότι ο Βεστάρχης ή
ταν «un tempo» (παλαιά) μαθητής του κολεγίου των Ιησουιτών, επιτρέπει ορισμένες ει
κασίες για την ηλικία του: πρέπει να είναι, όχι ακριβώς συνομήλικος, αλλά ίσως κάπως 
νεότερος από το διαπρεπή συγγενή του Λέοντα Αλλάτιο (1588-1669)· ίσως ανήκε στη 
δεύτερη σειρά των αποφοίτων της σχολής, που λειτούργησε αμέσως μετά την εγκατάστα
ση των Ιησουιτών το 1592· ο Μαυρίκιος τον αναφέρει το 1639 ως ιεροκήρυκα με μεγάλη
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επιρροή και υπόληψη στους ορθοδόξους, άρα βρίσκεται όχι πια σε νεαρή ηλικία, αλλά εί
ναι μεσήλικας· από την άλλη ο επικήδειος του 1662 δεν μας τον παρουσιάζει ως υπέργη- 
ρο, ανήμπορο άνθρωπο, αλλά δραστήριο ακόμα ιεροκήρυκα. Έτσι ίσως δεν βρισκόμαστε 
μακριά από την αλήθεια αν υποθέσουμε, πως γεννήθηκε την τελευταία δεκαετία του 16ου 
αιώνα ή και λίγο μετά το 1600. Φαίνεται πως διατηρούσε προσωπικά φιλικές σχέσεις με 
τον κάπως πρεσβύτερο ηγούμενο της ιησουιτικής μονής του Αγίου Αντωνίου του Εξωμε- 
ρίτη, Δομήνικο Μαυρίκιο, ο οποίος βρισκόταν από το 1630 στη Χίο, την πατρίδα του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Εκτός αυτού, ο εφημέριος της μητροπόλεως των ορθοδόξων, με πολλούς κληρικούς, πα- 
ρακάλεσαν να περάσουμε από τη μητρόπολή [τους], όπου είχαν στολίσει έναν ωραιότατο 
βωμό, για να συμφιλιώσουν έτσι τις ψυχές τού ορθόδοξου λαού. Κι αυτός παλαιά υπήρ
ξε μαθητής μας και τώρα συγκαταλέγεται μεταξύ των [φιλο]καθολικών, ιεροκήρυκας, φί
λος μας κι εξομολόγος, ονομαζόμενος παπα-Τζίφος. Επειδή η μητρόπολη βρίσκεται στη 
συνοικία των ευγενών ορθοδόξων, έχει μεγάλο κύρος και υπόληψη σ’ αυτούς κι εκεί συρ
ρέουν όλοι οι ευγενείς, άνδρες και γυναίκες, άλλοι στους δρόμους κι άλλοι στο πεζούλι 
της εκκλησίας.

Ο ορθόδοξος πρωτοπαπάς ανατράφηκε στο σχολείο των Πατέρων [φιλο]καθολικός 
που τιμά την λιτανεία.

1β) Αρχείο της Propaganda Fide, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali 
(SOCG) 185, φύλ. 194r.

Περίληψη: Απόσπασμα της ίδιας αναφοράς (5.7.1639) με πληροφορίες για τους αδελ
φούς Αλβάνους· εκτός απο τη φιλοκαθολική δραστηριότητα του Χριστόφορου Αλβάνου, 
απόφοιτου της σχολής των Ιησουιτών της Χίου, μνημονεύεται και η θέση του Ιγνάτιου, 
που είναι αρχιδιάκονος του Πατριάρχη και πολύ γνωστός του γραμματέα Ingoli.

φύλ. 194Γ
Ci favor’i assai nell' incontro fattoci nella Matrice de greci Christoforo Albano sacerdote 
greco fr[ate]llo di Ignatio Albano hora Archidiacono del Patriarca di Constantinopoli 
conosciuto molto bene da MonSig[no]r Ingoli, et fra poco lo conoscerà di presenza tutta 
la Sacra Congregat[ion]e con allegrezza co[m]e se il com[m]un nemico non impedirà come 
ha cercato sin adesso p[er] mezzo delli suoi maledetti ministri scolari del morto Cirillo.

Questo sacerdote Christoforo Albano fù anticam[en]te con 1' Archidiacono suo 
fr[at]ello n[osl]ro scolaro, se bene di rito greco, pure sempre molto inclinato et affettuoso 
al latenesmo come 1’ ha dimostrato insino adesso, p[er]che non solam[en]te e publico et 
intrepido difensore del concilio fiorentino e del primato della Chiesa Romana ma essendo 
capellano d’una chiesa ha instituito una congregat[ion]e quasi della maggior parte de 
nobili con le regole e consuetudini delle congregai[ion]i della n[ost]ra Comp[agni]a e nella 
chiesa sua cerca q[ua]nto più può d' introdurre molte cerimonie e politezze latine, et 
induce gl' altri capellani di far Γ istesso nelle loro Chiese, si che a parèr mio non ha la Sacra 
congregat[ion]e, con tutto che non ne habbia notitia, più utile e profitevole missionario 
come q[ue]sto, se cosi si può chiamarlo, mass[im]e adesso che è il braccio del patriarca 
p[er] mezo dell’ Archidiacono suo fr[at]ello.
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[Τρεις περιλήψεις στο περιθώριο γι’ αυτό το απόσπασμα]:
1) Cristoforo Albano fr[at]ello del Archid[iacon]o di Const[antinopo]li favorisce la 

process[io]ne.
2) Ancor è ben affetto alli latini, difende il Conc[ili]o Flor[enti]no et il Primato del Papa 

publicam[en]te.
3) Introduce le polit[ezz]e nelle chiese e riforma le cerimonie del rito Eccles[iastic]o.

ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ιγνάτιος Αλβανός (βλ. SOCG 31 φ.391Γ) θα επισκεφθεί το γραμματέα της Propaganda 
Fide, Francesco Ingoli, το 1641 στη Ρώμη (βλ. επιστολή του ιερέα Gio. Rossi, rettore della 
Chiesa Greca, Ancona 21.2.1641, προς Ingoli, ότι στέλνει στο γιο του, μαθητή του Collegio 
Greco, Stefano [βλ. Τσιρπανλής, Το Ελληνικό Κολλέγιο, ό.π., σσ. 546 εξ.], ανιψιό του 
Ignazio Albano, επιστολές του Αλβανού προς Ingoli, προ της αναχωρήσεώς του από 
Ancona: «Per obedire à quanto m' ha imposto il Sig. Archidiacono Albano nel partire che 
ha fatto di qua d’ Ancona, e per seruire a V.S.Ill.3 che io douessi mandare nelle mani di 
V.S.Ill.3 tutte le sue lettere, come hora faccio con q.ta mia a V.S.I11A.. V.S.Ill.3 le riceuerà 
dal nepote di d.to Archid.0 quale è mio figl.° che costi si troua nel Coll.0 Greco»), Για τη 
ρευστή κατάσταση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μετά το βίαιο θάνατο του Κυρίλλου 
Λούκαρη, που θέλουν να εκμεταλλευθούν οι Ιησουίτες βλ. G. HERING, Οικουμενικό Πα
τριαρχείο και Ευρωπαϊκή Πολιτική 1629-1638 Αθήνα 1992. Και οι δύο είναι απόφοιτοι 
του ιησουιτικού κολεγίου στη Χίο και πρέπει να είναι περίπου συνομήλικοι με το Βε- 
στάρχη (ο Χριστόφορος το 1665 ζει ακόμα, βλ. έγγραφο αρ. 10). Ανάμεσα στις δραστη
ριότητες της αδελφότητας που ίδρυσε (μαζί με το Βεστάρχη), προς τιμήν των «Εισοδίων 
της Θεοτόκου» κατά το πρότυπο των ιησουιτικών αδελφοτήτων (που είναι αφιερωμένες 
σχεδόν όλες στην Παναγία και καλλιεργούν τις ίδιες συνήθειες και κανόνες με αυτές) ή
ταν ίσως και η διοργάνωση θρησκευτικών θεατρικών παραστάσεων (υπάρχουν ισχυρές 
ενδείξεις, πως οι συντελεστές της παράστασης στη Νάξο το 1723 δεν ήταν μόνο οι μαθη
τές του σχολείου, αλλά και μέλη της θρησκευτικής αδελφότητας, βλ. Γ. βαρζελιωτη/β. 
ΠΟΥΧΝΕΡ, «Αναστηλώνοντας μια θεατρική παράσταση: η παράσταση της «Τραγέδιας του 
Αγίου Δημητρίου» στις 29 Δεκεμβρίου 1723 στη Νάξο και οι συντελεστές της», Παρά- 
βασις 3, 2000, σσ. 123-166). Για τις τελετές και συνήθειες που εισάγει στην εκκλησία του 
Αγίου Βίκτωρος βλ. και έγγραφο αρ. 2α. Ο Μαυρίκιος ακόμα δεν κάνει λόγο για το μι
σθό του μισσιονάριου, αλλά τον αποκαλεί «ιεραπόστολο» των καθολικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Κατά τη συνάντησή μας στη μητρόπολη των ορθοδόξων μάς έκαναν ιδιαίτερες τιμές ο 
Χριστόφορος Αλβάνος, ορθόδοξος ιερέας, αδελφός του Ιγνατίου Αλβάνου, τώρα αρχι
διακόνου του πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως, γνωστού πολύ καλά του μονσινιόρ 
Ingoli, που σε λίγον καιρό ευχαρίστως θα τον γνωρίσει και προσωπικά κι ολόκληρη η Ιε
ρά Συνάθροιση, αν ο κοινός εχθρός [ο διάβολος] δεν τον εμποδίσει, πράγμα που μέχρι 
τώρα το προσπάθησαν μ’ ενέργειές τους τα καταραμένα όργανα-μαθητές του αποθανό- 
ντος Κυρίλλου Λούκαρη.

Αυτός ο ιερέας Χριστόφορος Αλβάνος, καθώς κι ο αρχιδιάκονος αδελφός του, ήσαν 
παλαιά μαθητές μας, μολονότι ορθόδοξοι. Πάντοτε είχε καλή διάθεση κι αγάπη προς τον 
καθολικισμό, πράγμα που μέχρι τώρα το έδειξε, γιατί άφοβα δεν υπερασπίζεται δημόσια
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μόνο τη Σύνοδο ττις Φλωρεντίας και τα πρωτεία του πάπα, αλλά, όντας εφημέριος μιας 
εκκλησίας, ίδρυσε μια αδελφότητα, κυρίως από ευγενείς, με κανόνες και συνήθειες των 
αδελφοτήτων της Συντροφιάς μας. Στην εκκλησία του προσπαθεί, όσο μπορεί, να εισα
γάγει πολλές τελετές και συνήθειες καθολικές και παρακινεί κι άλλους παπάδες να κά
νουν το ίδιο στις εκκλησίες τους. Κατά τη γνώμη μου η Ιερά Συνάθροιση, παρόλο που αυ
τά δεν τα γνωρίζει, δεν θα μπορούσε να βρει πιο χρήσιμο και ωφέλιμο ιεραπόστολο σαν 
κι αυτόν, αν μπορεί κανείς να τον θεωρήσει τέτοιον, ιδιαίτερα τώρα που ο αρχιδιάκονος 
αδελφός του είναι το δεξί χέρι του πατριάρχη.
1 ) Ο Χριστόφορος Αλβάνος αδελφός του αρχιδιακόνου της Κωνσταντινουπόλεως ευνο

εί τη λιτανεία.
2) Επίσης συμπαθεί τους καθολικούς, υπερασπίζεται δε δημόσια τη Σύνοδο της Φλωρε

ντίας και τα πρωτεία του πάπα.
3) Εισάγει συνήθειες στις εκκλησίες και μεταλλάσσει τις τελετές του εκκλησιαστικού τυ

πικού.

2α) Αρχείο της Propaganda Fide, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali 
(SOCG) 39, φύλ. 379 (380v).

Περίληψη: Επιστολή (20.12.1642) του Δομήνικου Μαυρίκιου προς τους καρδιναλίους της 
Propaganda Fide. Το πρώτο μέρος της επιστολής αναφέρεται στο σχέδιο λειτουργίας μι
κρής σχολής και στον τρόπο επιλογής των πρώτων μαθητών. Το δεύτερο μέρος αναφέ- 
ρεται στο Μιχαήλ Βεστάρχη και το Χριστόφορο Αλβάνο, που έχουν κάνει την ομολογία 
πίστεως και έχουν αναπτύξει χρήσιμη δραστηριότητα για τη Ρωμαϊκή Εκκλησία. Διατυ
πώνεται η παράκληση να τους δοθεί μικρός μισθός. Το τρίτο μέρος της επιστολής εξι
στορεί την άφιξη του νέου επισκόπου Χίου Ανδρέα Σοφιανού στις 20 Νοεμβρίου 1642 και 
διάφορα άσχετα.

φύλ. 379 Emßnentissijmi Sig[no]ri e P[ad]roni miei Col[endissi]mi |2 
Scrivo la p[rese]nte con profonda, et humile R|everen]za alle Sig[no]rie Vfostjre 
Em[inentissi]me con dirle, che p[er] eseguire Γ ordine |3 della sacra Cong[regazio]ne ho 
fatto fabricare di nuovo due stanze capaci di sei figliuoli |4 nel fine delle n[ost]re 
habitat[io]ni, che e luoco m[ol]to commodo p[er] loro, e p[er] il pfadjre, che haverà |5 la 
cura loro, e p[er] ciò ho detto a mons[igno]r Vesc[ov]o di Andro, che si truova qui, che 
facesse |6 venire a Chio un figliuolo p[er] esser alun[n]o p[er] servitio della Chiesa di 
Andro, e sua |7 S[igno]ria R[everendissi]ma mi ha detto, che ha uno p[er] le mani o dui a 
proposito, parim[en]te Γ ho detto |8 a mons[igno]r D[on] Andrea Soffiano al p[rese]nte 
Vescovo di Chio, che facesse venire qui uno |9 da S[an]ta Irene, e mi ha promesso di farlo 
venire, scriverò a Mon[signo]r di Sira p[er] far |10 il medesimo, il quarto alun[n]o sarà il 
figlio di Franc[esc]o Lupazzolo, che si trova |n qui, conforme Γ ord[i]ne della Sacra 
Cong[regazio]ne, ma se li alun[n]i arrivassero a sei, sarebbe |12 numero al quanto 
competente, che sol[amen]te quattro, pure io mi rimetto a quel che |13 pare alla Sacra 
Cong[regazio]ne, la q[u]ale saperà che si truovano qui due papassi, Γ uno si chiama |14 
papà michaele Ziffo, Γ altro papa Christofaro Albano, il p[rim]o è il meglior predicatore 
|15 che habbino li greci, il 2° se bene non e letterato, con tutto questo è di buona vita, tutti 
|l6dua sono Cattolici, et obedienti alla Chiesa Romana, defensori delli Dogmi cattolici, |17

91



ΘΩΜΑΣ Π A Π ΑΔΟ Π ΟΥΛΟΣ - ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ

e promotori della pietà, e della virtù, hanno gran credito appresso tutti li greci, e gra[n]de 
I18 auttorita. Havevano una Chiesetta piccola, e con la loro industria e spese Γ hanno |19 
ingrandita, et abellita di maniera, che adesso e una delle belle chiese della la classe, |2() In 
quella si raduna il fiore delli greci, e sentono la parola di Dio, e fan[n]o diverse |21 loro 
devot[io]ni, si espone ivi il S[antissim]o Sacram[en]to conforme usano li Latini con lumi, 
et I22 ornam[en]ti (cosa molto insolita apresso li greci) ma p[er]che lo fan[n]o li sud[ett]i 
papassi, che sono |23 apresso tutti di gran credito, et autorità, p[er] questo nessuno ardisce 
di parlare, |24 e piu bene possono fare questi due papassi, che sono nati qui in Chio, e non 
hanno |25 mai visto parte della Christianità p[er] il concetto, che li greci hanno di loro, che 
I26 molti altri, che venissero da Roma, p[er]chè quelli li tengono sempre p[er] sospetti, e 
non |27 li danno quel credito, che hanfnjo a questi, li quali p[er] mostrar ancora il loro buon 
cuore II [φύλ. 379V]2S verso la Chiesa Romana han[n]o voluto fare la professione della fede 
avanti P Illustrissimo |29 Mons[igno]r Vesc[ov]o di Chio D[on] Andrea Soffiano li 17 di 
Dece[m]bre. Vedendo io il bene |30 che questi due papassi fanno alla giornata, e possono 
fare p[er] benefitio di queste anime |31 instruendole alla fede Cattolica, et all’ amore, et 
obedienza della Chiesa Romana, |32 p[er] questo mi è parso bene di proponere alle 
S[igno]rie v[ost]re Em[inentissi]me, accio li riconoscessero con |33 qualche regalo di una 
piccola pensione, p[er]che in questa guisa si animarebbono |34 maggiorm[en]te, e 
travagliarebbono pfer] Γ avenire con maggior spirito e bene...

[φύλ. 379r κάτω: Alla Sacra Cong[regazio]ne de P[ro]pag[an]da fide].

Στο τέλος: Chio 20 di Décembre 1642 ... Domenico Mauritio della Comp[ania] di Giesù

[Το υπόλοιπο κείμενο για υποδοχή (20.11.1642) στη Χίο του νέου επισκόπου Ανδρέα Σο
φιανού και άλλα άσχετα].

ΣΧΟΛΙΑ
φύλ. 379Γ1-12 Το σχολείο αυτό, υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου από τα άλλα, με τους 
λίγους μαθητές, που σχεδιαζόταν από χρόνια, και για το οποίο υπάρχει πλούσιο υλικό 
στο αρχείο της Propaganda Fide, πιθανότερο φαίνεται ότι δεν λειτούργησε ποτέ (βλ. πε
ρισσότερα Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Δραστηριότητες Ιησουιτών στη Χίο τον 17ο αιώνα», 
Παρνασσός 32 (1990), σσ. 309-328, ιδίως σ. 316 σημ. 27). Πάντως στην εκτενή αναφορά 
του το 1648 ο Μαυρίκιος, ως ηγούμενος της ιησουιτικής μονής του Αγίου Αντωνίου του 
Εξωμερίτη, δεν την αναφέρει (βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ, «Δραστηριότητες Ιησουιτών», ό.π., 
σσ. 320 εξ.· από το 1634 λειτουργούν τρία σχολεία, στο ένα διδάσκει και ορθόδοξος ιερέ
ας). 3 ho fatto fabricare di nuovo με την έννοια «εξ αρχής», όχι «εκ νέου»· δηλαδή δεν α
νακαίνισε δύο υπαρκτές αίθουσες, αλλά έκτισε νέες. 5 Επίσκοπος Άνδρου ήταν ο 
Domenico della Grammatica που το χειμώνα του 1642 πήγε στη Χίο, για να ζητήσει βοή
θεια για την καταστραμμένη από βροχές και κουρσάρους περιουσία της επισκοπής του 
(βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Λέων Αλλάηος, ό.π., σ. 28 σημ. 1). 14 Το ότι ο Michaele Ziffo εί
ναι ο Βεστάρχης βεβαιώνει το έγγρ. αρ. 2· διασταυρώνεται εδώ η πληροφορία του επική
δειου λόγου του Προσοψά 1662, πως ήταν επιφανής ιεροκήρυκας των ορθοδόξων (βλ. 
Νικ. Σ. ΦΙΡΙΠΠΙΔΟΥ, «Κατάλογος των κωδίκων της Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Αλε
ξάνδρειάς», Εκκλησιαστικός Φάρος, τόμ. 37 (1938), σσ. 446 εξ. και ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, «Πέ
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ντε άγνωστα στιχουργήματα», ό.π., σσ. 322 εξ.). 15 Ενδιαφέρουσα η πληροφορία, πως ο 
Μαυρίκιος θεωρεί τον Αλβάνο όχι μορφωμένο' κατά τον πρόλογο του Ιωάννη Μαυρο- 
κορδάτου στο σύμμεικτο κώδικα με τα δραματικά έργα έχει μεταφράσει την ιστορία του 
Χιλιαρμένου από τα ιταλικά (στ. 53-56, σελ. 193-262 του κώδικα). 18-22 Η μικρή εκκλη
σία, στην οποία αναφέρεται ο Μαυρίκιος και την οποία φρόντιζαν ο δύο ιερείς (τη στό
λιζαν και εξέθεταν την Αγία Δωρεά [Ευχαριστία] κατά τον τρόπο των καθολικών, συ
γκεντρώνοντας τους επιφανέστερους ορθόδοξους και αποκτώντας μεγάλο κύρος) είναι, 
όπως φαίνεται από το έγγραφο αρ. 9β, ο Άγιος Βίκτωρ, φύλ. 379ν 28-29 Καθορίζεται η η
μερομηνία της ομολογίας πίστεως μπροστά στον καθολικό επίσκοπο Χίου στις 17 Δε
κεμβρίου 1642 (βλ. και έγγρ. αρ. 1 β). 33 Το αίτημα για το μισθό διατυπώνεται εδώ για 
πρώτη φορά- η έγκριση της αίτησης θα καθυστερήσει ακριβώς δύο χρόνια (βλ. έγγραφο 
αρ. 5).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
[Δομήνικος Μαυρίκιος (20.12.1642) προς Propaganda Fide]

Πανιερότατοι Κύριοι και Αφέντες μου Σεβασμιότατοι!
Γράφω την παρούσα με βαθιά και ταπεινή προσκύνηση των πανιεροτάτων εξοχοτή

των σας, για να σας ειπώ ότι ακολουθώντας την εντολή της Ιεράς Συναθροίσεως έκτισα 
εξ αρχής δύο αίθουσες κατάλληλες για έξι παιδιά, στην άκρη του κτιρίου μας, που είναι 
χώρος πολύ άνετος γι’ αυτά και για τον μοναχό που θ’ αναλάβει να τα φροντίζει. Γι’ αυ
τό το σκοπό είπα στον επίσκοπο Άνδρου, που βρίσκεται εδώ, να στείλει στη Χίο ένα παι
δί να μαθητεύσει, για να χρησιμοποιηθεί στην υπηρεσία της εκκλησίας Ανδρου. Η σεβα- 
σμιότητά του μου είπε πως είχε ένα-δυό υπόψη του. Το ίδιο είπα και στο σεβασμιότατο 
Ανδρέα Σοφιανό, τώρα επίσκοπο Χίου, να καλέσει να έλθει ένα παιδί από τη Σαντορίνη. 
Μου υποσχέθηκε ότι θα το πράξει. Θα γράψω και στον επίσκοπο Σύρου να πράξει το ί
διο. Το τέταρτο παιδί θα είναι του Φραγκίσκου Lupazzolo, που βρίσκεται εδώ, ως έδωσε 
εντολή η Ιερά Συνάθροιση. Αν οι μαθητές φθάσουν τους έξι, θα είναι ικανοποιητικότερος 
αριθμός από τους τέσσερις. Εντούτοις, σ’ ό,τι αφορά αυτό, είμαι στη διάθεση της γνώμης 
της Ιεράς Συναθροίσεως.

Σας γνωστοποιώ ότι εδώ βρίσκονται δύο παπάδες. Ο ένας ονομάζεται παπα-Μιχαήλ 
Τζίφος, ο άλλος παπα-Χριστόφορος Αλβάνος. Ο πρώτος είναι ο καλύτερος ιεροκήρυκας 
που έχουν οι ορθόδοξοι. Ο δεύτερος, παρόλο που δεν είναι πολύ μορφωμένος, εντούτοις 
διάγει έντιμο βίο. Κι οι δυό τους είναι [φιλο]καθολικοί και υπάκουοι στη Ρωμαϊκή Εκκλη
σία, υπερασπιστές των καθολικών δογμάτων κι υποκινητές σ’ ευσέβεια και αρετή. Τους 
εμπιστεύονται όλοι οι ορθόδοξοι, στους οποίους διαθέτουν μεγάλο κύρος. Είχαν μια μι
κρή εκκλησία, την οποία με φροντίδες και έξοδά τους μεγάλωσαν και τη στόλισαν κατά 
τρόπο που τώρα είναι μια από τις πιο ωραίες εκκλησίες. Σ’ αυτή συγκεντρώνονται οι ε
πιφανέστεροι ορθόδοξοι, ακούνε το λόγο του Θεού και τελούν τις διάφορες τελετές τους. 
Εκεί εκτίθεται η Αγία Δωρέα, όπως συνηθίζουν οι καθολικοί (πράγμα πολύ ασυνήθιστο 
για τους ορθοδόξους). Επειδή όμως αυτό γίνεται από τους δύο αυτούς παπάδες, στων ο
ποίων το κύρος εμπιστεύονται όλοι, γι’ αυτό κανείς δεν τολμά ν’ αντιδράσει. Μεγαλύτε
ρο καλό μπορεί να κάμουν αυτοί οι δύο παπάδες, που γεννήθηκαν εδώ στη Χίο, και δεν 
επισκέφθηκαν ποτέ την καθολική Δύση, για την αξία που τους αποδίδουν οι ορθόδοξοι, 
παρά οι πολλοί άλλοι που έρχονται από Ρώμη κι όλοι τους θεωρούν ύποπτους και δεν

93



ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ

τους εμπιστεύονται, όσο αυτούς τους όύο. Κι αυτοί, για να δείξουν ακόμη περισσότερο 
την καλή τους διάθεση προς τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, με τη θέλησή τους έκαμαν στις 17 Δε
κεμβρίου την ομολογία πίστεως ενώπιον του σεβασμιοτάτου επισκόπου Χίου Ανδρέα Σο
φιανού. Βλέποντας εγώ το καλό που οι δύο αυτοί παπάδες κάνουν καθημερινά κι αυτό 
που μπορεί να κάνουν για το καλό αυτών των ψυχών, τις οποίες προωθούν στην καθολι
κή πίστη, στην αγάπη κι υπακοή προς τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, γι’ αυτό θειόρησα καλό να 
προτείνω στις Πανιερότατες Αυθεντίες σας να τους το αναγνωρίσετε με κάποιο δώρο ε
νός μικρού μισθού. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα τους ενθαρρύνετε περισσότερο, για ν’ αγωνι- 
σθούν και στο μέλλον με καλύτερα αποτελέσματα.

2β) Αρχείο της Propaganda Fide, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali 
(SOCG) 39, φύλ. 170his.

Περίληψη; Επιστολή (20.12.1642) του Δομήνικου Μαυρίκιου προς το γραμματέα της 
Propaganda Fide, Francesco Ingoli. Το πρώτο μέρος της επιστολής αποτελεί αναφορά 
στην ομολογία πίστεως του Μιχαήλ Βεστάρχη και του Χριστόφορου Αλβάνου στις 17 Δε
κεμβρίου 1642· το δεύτερο μέρος αναφέρεται στα βάσανα του επισκόπου της Άνδρου- το 
υστερόγραφο στο οπισθόφυλλο περιγράφει την εορτή της υποδοχής του επισκόπου 
Ανδρέα Σοφιανού στις 27 Νοεμβρίου 1642.

Ill[ustrissi]mo e Reverendissimo Sig[no]re |2
Li 10 di sett[emb]re ho scritto ultim[amen]te a Vfostra] Sfignoria] lll[ustrissi]ma, questa 
sarà p[er] dirle, come li 18 parim[en]te di Sett[emb]re |3 ho ricevuto una sua di 6 Giugno, 
nella quale mi scriveva delli due papassi, |4 cioè di papa michele Ziffo e di papa Christofaro 
Albano, li quali hano già fatto |5 la professione della fede in presenza dell’ lll[ustrissi]mo 
n[ost]ro Mons[igno]r Vesc[ov]o di Chio li 17 di Décembre, |6 essendo ancor io p[rese]nte 
con il P[adre] Giovanni] Battista] d’ Alessi, lo scrivo alla Sacra Cong[regazio]ne, |7 e li 
beni, che fanno questi due papassi, come vederà nella l[ette]ra che scrivo alli 
Em[inentissi]mi |8 S[igno]ri Card[ina]li e Vfostra] Sßgnoria] Ill[ustrissi]ma fara opera di 
carità, e gra[n] servitio a Dio n[ost]ro Sig[no]re di favorire |9 li d[ett]i due papassi p[er] il 
bene, che qui fanno, e possono fare con la Dio gratia...

[Κάτω]: Chio 20 Décembre 1642... Domenico Mauritio... Monsr. Ingoli.

φύλ. 170bis... D. Andrea Soffiano arrivò qui li 20 di Novembre, tutta la marina era piena di 
gente per riceverlo, lo ricevettero come Angelo di Dio con contento et allegrezza di tutti. 
Li 27 del d[ett]o mese l’invitassimo in Chiesa n[ostr]a, la quale era fatta parata di damaschi 
cremesini e gialli, nell’ entrar della porta del n[ostr]o atrio e stato salutato da due figliuoli 
molto ben ornati con gioie e collane d’ oro con alcune sorti di versi in lingua volgare 
p[er]che da tutti intesi, dandoli la ben venuta da parte di tutti. Entrato che fu in Chiesa 
n[ostr]a [e stato} si recitò in presenza sua un’ oratione in latino da uno delli n[ostr]i pretini, 
e doppo si fece un’ Attione in honor suo di 12 figliuoli riccamente vestiti et ornati con 
molte catene di oro. Sopra li damaschi che coprivano le mura della Chiesa eran posti con 
bel ordine molti epigrami in latino, emblemi et imprese in honore e lode del detto 
Illustrissimo Mons[igno]re...
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ΣΧΟΛΙΑ
φύλ. 170Γ1-3: Συνηθιζόταν να απευθύνουν προς την Propaganda Fide δύο επιστολές με 
την ίδια χρονολογία: μια προς τους καρδινάλιους και μια προς το γραμματέα, για να τον 
κολακεύσουν και να προωθήσει την υπόθεσή του. Ο Francesco Ingoli υπηρέτησε ως 
γραμματέας της Propaganda Fide από το 1622 ιός το 1649· δεν είχε εκκλησιαστικό αξίω
μα, ήταν όμως παντοδύναμος, επηρεάζοντας τους καρδινάλιους στις αποφάσεις τους. 
Χαρακτηριστική είναι η βραδύτητα της αλληλογραφίας μεταξύ Μαυρίκιου και Ingoli: 
στις 6 Ιουνίου είχε στείλει ο Ingoli από τη Ρώμη επιστολή, η οποία φτάνει στη Χίο στις 18 
Σεπτεμβρίου- ο Μαυρίκιος είχε στείλει ήδη επιστολή στις 10 Σεπτεμβρίου, η οποία, επο
μένως, πρέπει να έφτασε στα χέρια του Ingoli περίπου το Δεκέμβριο (βλ. και έγγραφο αρ. 
5). Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ingoli πρώτα, στην αναφερόμενη επιστολή του Ιουνίου του 
1642, πρέπει να έχει κάνει λόγο για το Βεστάρχη και τον Αλβάνο- οι πληροφορίες προ
έρχονται από το Μαυρίκιο (βλ. έγγραφα αρ. Ια και 1β). 3 Η πρόταση του Μαυρίκιου για 
την μισθοδότηση του Βεστάρχη και του Αλβάνου είχε γίνει παλαιότερα, ίσως αρχές 1642, 
αφού στις 6.6.1642 χρονολογείται η απάντηση του Ingoli (φτάνει στη Χίο στις 18.9.1642). 
4-5 Επιβεβαιώνεται η ημερομηνία της ομολογίας πίστεως στις 17 Δεκεμβρίου 1642. 5 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μισθοδοσία του Βεστάρχη και του Αλβάνου ήταν η ο
μολογία πίστεως, η οποία δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα, γιατί δεν υπήρχε επίσκοπος, 
και ο νέος, ο Ανόρέας Σοφιανός, έφτασε στη Χίο στις 20.11.1642. 9 εξ. Στην ίδια σελίδα 
της επιστολής ο Μαυρίκιος αναφέρεται στον επίσκοπο Άνδρου, που βρίσκεται στη Χίο 
για να ζητήσει βοήθεια, και στις δύο αίθουσες (δωμάτια διαμονής) που έκτισε για τους 
τέσσερεις έως έξι μαθητές του κολεγίου, φύλ. 170ν: Η περιγραφή της τελετής της υποδο
χής του νέου επισκόπου στις 27 Νοεμβρίου από τους Ιησουίτες περιέχει ενδιαφέρουσες 
λεπτομέρειες: στολισμός της εκκλησίας των Ιησουιτών με δαμασκηνά, λατινικά επιγράμ
ματα, εμβλήματα και συνθήματα· στολισμένα παιδιά που καλωσορίζουν τον τιμώμενο με 
ποιήματα στη δημοτική· λόγος υποδοχής στα λατινικά' παράσταση έργου για δώδεκα ρό
λους· πιθανώς πρόκειται για το πρώτο έργο του Βεστάρχη, το «Διάλογο για τα Εισόδια 
της Θεοτόκου», ο οποίος έχει ακριβώς 12 ρόλους· την υπόθεση αυτή ενισχύει και η χρο
νική συγγένεια της γιορτής των Εισοδίων στο ορθόδοξο εορτολόγιο: 20.11. φτάνει ο επί
σκοπος, 21.11. γιορτάζονται τα Εισόδια, 27.11. λαμβάνει χώρα η υποδοχή με την παρά
σταση του έργου (αυτή τη χρονική εγγύτητα δεν επηρεάζει και η διαφορά μεταξύ Γρη- 
γοριανού και Ιουλιανού ημερολογίου, που το 17ο αιώνα ανέρχεται σε δέκα ημέρες). Ανα- 
φέρεται ρητά πως οι συντελεστές της παράστασης ήταν «παιδιά», δηλαδή μαθητές του 
σχολείου. Η συνέχεια της αναφοράς δεν είναι χωρίς ενδιαφέρον, γιατί ο λόγος είναι για 
τη λαμπρότητα των εκδηλώσεων, που δε θα μπορούσε εύκολα να γίνει πιστευτή στη Ρώ
μη: «e li 2. di Décembre festa di S.n Franc.0 Xaverio ha detta in chiesa nostra la sua prima 
messa Pontificale con gran solennità. In quelli giorni alloggiaua in casa nostra frate Angelo 
Cordelini dell’ ordine di S. Fran.co et uedendo queste solennità farsi in questo paese, 
hebbe da dire che raccontandole a Roma non se gli darebbe credito. Il tutto riusci per 
gratia et misericordia de Dio nostro Sig.re di honore et gloria di Sua Diuina Maestà in 
honore dell’ 111.° nostro Monsig.r con contento e sodisfattione di tutti».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
[Δομήνικος Μαυρίκιος (20.12.1642) προς Francesco Ingoli]

Εξοχότατε και Σεβασμιότατε Κύριε Ingoli
Στις 10 Σεπτεμβρίου έγραψα για τελευταία φορά στην εξοχότατη αυθεντία σας. Αυ

τή στέλνω, για να σας ειπώ ότι στις 18 Σεπτεμβρίου έλαβα την από 6 Ιουνίου επιστολή 
σας, στην οποία μου γράφετε για τους δύο παπάδες, δηλαδή για τον παπα-Μιχαήλ Τζί
φο και τον παπα-Χριστόφορο Αλβάνο, οι οποίοι ήδη στις 17 Δεκεμβρίου έκαμαν την ο
μολογία πίστεως ενώπιον του εξοχότατου επισκόπου μας της Χίου. Παρόντες ήμασταν κι 
εγώ και ο πατήρ Ιωάννης Βαπτιστής d’ Alessi, πράγμα που το γράφω και στην Ιερά Συ
νάθροιση, ως και για το καλό που κάνουν οι δύο αυτοί παπάδες, το οποίο θα ιδείτε και 
στην προς τους πανιερότατους και στην εξοχότατη αφεντιά σας επιστολή. Θα αποφέρει 
καλό αποτέλεσμα και μεγάλη υπηρεσία στο Θεό το να επιβραβευθούν οι εν λόγω παπά
δες για το καλό που εδώ κάνουν και θα εξακολουθήσουν με τη χάρη του Θεού να κάνουν.

Χίος, 20 Δεκεμβρίου 1642, Δομήνικος Μαυρίκιος προς Francesco Ingoli

[Υστερόγραφο]
... Ο δον Ανδρέας Σοφιανός έφθασε εδώ στις 20 Νοεμβρίου κι όλη η παραλία ήταν γε

μάτη από κόσμο, για να τον υποδεχθούν. Τον υποδέχθηκαν σαν άγγελο του Θεού, με γε
νική ευχαρίστηση και μεγάλο ενθουσιασμό όλων. Στις 27 του αυτού μηνός τον προσκα- 
λέσαμε στην εκκλησία μας, τη στολισμένη με δαμασκηνά πορφυρά και κίτρινα. Περνώ
ντας την πύλη του προαυλίου μας τον χαιρέτισαν δύο παιδιά, όμορφα στολισμένα με κο
σμήματα και χρυσά περιδέραια, μ’ ένα είδος ποιημάτων συνθεμένων σε δημώδη γλώσσα, 
ώστε να τα καταλαβαίνουν όλοι, καλωσορίζοντάς τον εκ μέρους όλων. Μόλις μπήκε στην 
εκκλησία μας, εκφωνήθηκε επί παρουσία του λογίδριο στα λατινικά από ένα δικό μας πα- 
παδάκι. Μετά πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του μια παράσταση από 12 παιδιά, πλού
σια ντυμένα και στολισμένα με χρυσές αλυσίδες. Πάνω στα δαμασκηνά, που σκέπαζαν 
τους τοίχους της εκκλησίας μας, έβαλαν με τάξη πολλά επιγράμματα, λατινικά, εμβλήμα
τα και συνθήματα προς τιμήν του εν λόγω επισκόπου...

3) Αρχείο της Propaganda Fide, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali 
(SOCG) 39, φυλ. 425 + 432r (432v).

Περίληψη: Επιστολή του Δομήνικου Μαυρίκιου προς τον Francesco Ingoli, γραμματέα 
της Sacra Congregazione, από τις 10 Δεκεμβρίου [= Ιανουάριου] 1643. Το πρώτο μέρος 
της επιστολής αναφέρεται στα βάσανα του επισκόπου Άνδρου, Domenico della 
Grammatica, που έφθασε στη Χίο το Νοέμβριο 1642 (SOCG 39, φ.186Γ), από κουρσάρους 
και βροχές· το δεύτερο στην ομολογία πίστεως και τη φιλοκαθολική δραστηριότητα του 
Μιχαήλ Βεστάρχη και του Χριστόφορου Αλβάνου. Στο φύλ. 532ν υπάρχει σημείωση του 
Ingoli, πως η υπόθεση συζητήθηκε στη συνεδρίαση στις 2 Ιουνίου 1643 και οι (ελληνικές) 
ομολογίες πίστεως δόθηκαν στον πατέρα Ριχάρδο. Σε ενδιάμεσα φύλλα, 426 και 431Γ υ
πάρχει η λατινική μετάφραση συνοδευτικών επιστολών του Μιχαήλ Βεστάρχη και του 
Χριστόφορου Αλβάνου αντίστοιχα, που αιτιολογούν την ομολογία πίστεως. Παραλείπε- 
ται το πρώτο μέρος της επιστολής.
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φύλ. 425r Illustrissimo e Reverendissimo Sig[no]re

[φύλ.425ν] ... Con questa com[m]odita mando a Vfostra] Signoria] Ill[ustrissi]ma due 
l[ette]re che vano alla Sacra |2 Cong[regazio]ne Γ una la scrive papà Michaele Vestarchi 
cognominato Ziffo,|3 e Γ altra la scrive papà Christofaro Albano, e la professione |4 della 
fede, che hanno fatto tutti due avanti Γ Ill[ustrissi]mo Mons[igno]r D[on] Andrea Soffiano 
Vesc[ov]o di Chio, essendo io testimonio, et il D[on] Giovanni] d' Alessio |6 chi eravamo 
p[rese]nti, quando hanno fatto la professione] della fede. |7 La mandarà il sud[ett]o 
Mons[igno]r Vesc[ov]o alla Sacra Cong[regazio]ne la quale || [φυλ. 432r]8 quella pensione, 
che assegnara a questi dua papassi honorati, e |9 Cattolici, farà piu profitto di quel che si 
pensa, p[er] esser loro m[ol]to |10 amati, e riveriti da tutti, e p[er] essere m[ol]to affettionati 
alla Chiesa |'1 Romana, e far li altri del rito greco ad esser ancor loro affet-112 tionati, come 
già lo fano, e si vede p[er] esperienza, e Vfostra] Signoria] |13 Illustrissima che desidera 
la gloria di Dio, e salute delle anime |14 e p[er] il zelo, che ha, procuri di favorir la loro 
causa appresso |15 la Sacra Cong[regazio]ne p[er]che favorirà la Causa di Dio...

Chio, 10 Décembre 1643.... Domenico Mauritio.
Α1Γ Ill[ustrissi]mo Mons[igno]r Ingoli

φυλ. 432v [Ο γραμματέας Ingoli μετά την περίληψη των ανωτέρω, με ημερομηνία «Chio 
10 Décembre 1642», σημειώνει]:

... Le l[ette]re sono in Greco, e si sono date a tradurre al p[ad]re Ricardo, che Γ hà 
tradotto e sono degne d’ esser lette p[er] este[n]so...

[Αυτά συζητήθηκαν στη συνεδρίαση «Die 2 Iunii 1643 Con[grerat]io 299»].

ΣΧΟΛΙΑ
φύλ. 425v 1 εξ. Το όλο έγγραφο φύλ. 425-432, το ένα βαλμένο μέσα στο άλλο. Για μια ορ
θή ανάγνωση πρέπει να τηρηθεί η εξής σειρά: 425Γ/ν και 432Γ/ν - η επιστολή του Μαυρίκι
ου προς τον Ingoli (έγγρ. αρ. 3), 426Γ/ν και 431Γ/ν - λατινική μετάφραση της επιστολής του 
Βεστάρχη (426Γ, έγγρ. 3α) και λευκά (426ν), και την αντίστοιχη επιστολή του Αλβάνου 
(431Γ) και υπηρεσιακό σημείωμα του Ingoli (431ν), 427Γ/ν και 430Γ/ν - άσχετα έγγραφα α
πό τη Νάξο, όπως και 428Γ/ν και 429Γ/ν. Ευχαριστούμε τον κ. Αντώνιο Φυρίγο και από τη 
θέση αυτή για την αποστολή σχετικών φωτοαντιγράφων της Propaganda Fide. 1: Η «ευ
καιρία» που αναφέρεται έχει πιθανώς σχέση με τη μετάβαση του Pietro Fangone από τη 
Χίο στη Ρώμη (βλ. Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ο Λέων Αλλάτιος και η Χίος, Αθήνα 1989 [Χια- 
κά Χρονικά Κ' 1989, ανάτυπο), σσ. 27εξ.). Με την «ευκαιρία» του έδωσαν επιστολές και 
άλλοι από τη Χίο (με χρονολογίες 12. με 17.1.1643) και από τη Σμύρνη (3. με 10.3.1643). 
Προφανώς ο Fangone έμεινε καιρό στη Σμύρνη, περιμένοντας, χειμώνα καιρό, καράβι 
για τη Δύση. Στη Ρώμη φτάνει το καλοκαίρι του 1643, οπωσδήποτε πριν από τις 2.6.1643 
(βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ο Λέων Αλλάτιος, ό.π., σ. 28 σημ. 1). 3: Ο Μιχαήλ Βεστάρχης α- 
ναφέρεται στα έγγραφα αυτά και ως papà Ziffo (Τζίφος). Το χωρίο αποδεικνύει, πως 
πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Για τους Βεστάρχες βλ. ΖΟΛΩΤΑΣ Α'β' σσ. 291 εξ., τους 
Ζίφους (Ziffo, Cimbo, Cibo) Α'β' σσ. 324 εξ. και 589. Για το όνομα του Αλβάνου βλ. ΖΟ
ΛΩΤΑΣ Γβ' σ. 395. 4: Η ομολογία πίστεως των δύο ορθόδοξων ιερέων έγινε στις 17 Δε
κεμβρίου 1642 ενώπιον του επισκόπου Ανδρέα Σοφιανού, πρώην επισκόπου Σαντορίνης 
(οι Ιησουίτες τον υποδέχθηκαν στις 27 Νοεμβρίου, και κατείχε μόλις λίγες μέρες το α
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ξίωμά του), με μάρτυρες το Δομήνικο Μαυρίκιο, ηγούμενο της μονής των Ιησουιτών του 
Αγίου Αντωνίου του Εξωμερίτη (για τη βιογραφία του βλ. τώρα Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, «Ματθαίος 
Κιγάλας και Δομήνικος Μαυρίκιος: μια συνάντηση (Λευκωσία 1627) σημαδιακή για την 
ιστορία του νεολληνικού θεάτρου»; Στον τόμο: Κείμενα και αντικείμενα, Αθήνα 1997, σσ. 
113-148, ιδίως σσ. 125 εξ. και Μ. Ν. ρουςςος-μηλιδωνης, Έλληνες Ιησουίτες (1560-1773), 
Αθήνα 1993, σσ. 131-141) και τον Ιωάννη d’ Alessio (ταυτίζεται με τον Ιωάννη Βαπτιστή, 
βλ. Μ. Ν. ΡΟΥΣΣΟΥ-ΜΗΛΙΔΩΝΗ, Ιησουίτες στον ελληνικό χώρο, 1560-1917, Αθήνα 1991, σ. 
337 και του ίδιου, Έλληνες Ιησουίτες, ό.π., σσ. 149 εξ.). 7: Πράγματι, στις 12 Ιανουάριου 
1643 ο Σοφιανός θα στείλει στην Congregazione τις δύο ομολογίες πίστεως μαζί με δύο 
επιστολές (βλ. έγγραφο αρ. 4,4α και 4β). φύλ. 432Γ15: Η χρονολόγηση της επιστολής δεν 
μπορεί να είναι σωστή, ούτε η αποκατάστασή της από τον Ingoli, μετατρέποντας το 1643 
σε 1642. Η ομολογία πίστεως έγινε στις 17 Δεκεμβρίου 1642 (βλ. τα έγγραφα 2α και β)· 
στις 20 Δεκεμβρίου ο Μαυρίκιος ειδοποιεί γι’ αυτήν τόσο τον Ingoli όσο και τους καρδι
νάλιους της Congregatio. Στην προκειμένη επιστολή αναφέρει, πως ο επίσκοπος Χίου, 
Ανδρέας Σοφιανός, θα στείλει τις ομολογίες στην Progaganda (φύλ. 525ν 7). Με ξεχωρι
στή επιστολή ο Σοφιανός στέλνει τα έγγραφα αυτά στις 12 Ιανουάριου 1643 (έγγραφο αρ. 
4, 4α και 4β), πράγμα που επιβεβαιώνει ο Μαυρίκιος με επιστολή του στις 14 Ιανουάρι
ου. Επομένως η πιο λογική διόρθωση έγκειται στην μεταβολή του «décembre» σε 
«gennaro», γιατί η προκειμένη επιστολή πρέπει να έχει σταλεί ανάμεσα στις 20.12.1642 
και τις 12.1.1643. φύλ. 432ν: Για τον Padre Ricardo, που, προφανώς, μετέφρασε τις ομο
λογίες πίστεως από τα ελληνικά στα λατινικά, τον François Richard (1612-1673), το συγ
γραφέα της «Τάργας της πίστεως» (1658, μεταφρασμένη στα ελληνικά από τον συμπα
τριώτη του Rosier, που έδρασε επίσης στις Κυκλάδες), βλ. G. podskalsky, Griechische 
Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft (1453-1821), München 1988, σσ. 39, 42, 250 
εξ., 293· Θ.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ελληνική Βιβλιογραφία (1466ά.-1800). Τόμ. Α', Αθήναι 
1984, αρ. 5116. Το ελληνικό κείμενο των επιστολών δεν υπάρχει, μόνο η λατινική μετά
φραση: του Βεστάρχη φ. 426 και του Αλβάνου φ. 43Γ. Τα ενδιάμεσα φύλλα καλύπτουν 
άσχετα θέματα. Για τις επιστολές του Αλβάνου και του Βεστάρχη ο Ingoli σημειώνει πως 
αξίζει να διαβαστούν «ολόκληρες» (per este[n]so) και αναφέρει ο Μαυρίκιος, πως τις ε
σωκλείει (φύλ. 425ν2-3). Και η χρονολόγηση της περίληψης του Ingoli «10 Décembre 
1642» (αντί του «1643») δεν μπορεί να είναι σωστή, γιατί η πράξη της ομολογίας έγινε 
στις 17 Δεκεμβρίου 1642. Αυτή η περίληψη προστέθηκε στις 2 Ιουνίου 1643, οπότε συζη
τήθηκε το αίτημα στη συνεδρίαση της Congregazione, και ο Ingoli διορθώνει το προφα
νές λάθος με τον πιο λογικό τρόπο· από το ίδιο το έγγραφο άλλωστε δεν προκύπτει, πό
τε ακριβώς έγινε η ομολογία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Εξοχότατε και σεβασμιότατε κύριε Ingoli
... Με αυτή την ευκαιρία σας στέλνω δύο επιστολές, που απευθύνονται στην Προπαγάν
δα. Την μία γράφει ο παπα-Μιχαήλ Βεστάρχης, ο επιλεγόμενος Τζίφος, την άλλη ο πα- 
πα-Χριστόφορος Αλβάνος. Όσο για την ομολογία πίστεως που έκαναν κι οι δυό τους ε
νώπιον του εξοχότατου π. Ανδρέα Σοφιανού, επισκόπου Χίου και που αυτόπτες μάρτυ
ρες ήμασταν εγώ κι ο π. Ιωάννης d’ Alessio, οι οποίοι παριστάμεθα όταν έκαναν την ο
μολογία, αυτές θα τις στείλει ο προαναφερθείς επίσκοπος στην Ιερά Συνάθροιση [=Προ
παγάνδα] , η δε (Ιερά Συνάθροιση ας λάβει υπόψη ότι) ο μισθός που θ’ απονείμει σ’ αυ
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τούς τους δύο έντιμους και [φιλο]καθολικούς παπάδες θα πιάσει τόπο μεγαλύτερο από 
ό,τι κανείς λογαριάζει, δεδομένου ότι οι πάντες τους αγαπούν και τους υπολήπτονται, και 
για το λόγο ότι διάκεινται με στοργή προς τη Ρωμαϊκή Εκκλησία. Επιπλέον κάνουν και 
τους άλλους ορθοδόξους να διάκεινται προς αυτή στοργικά, πράγμα που φαίνεται και το 
γνωρίζουμε εκ πείρας. Η σεβαστή αφεντιά σας, που επιθυμεί τη δόξα του Θεού και τη 
σωτηρία των ψυχών, με το ζήλο που έχει, ας φροντίσει να κριθεί ευνοϊκά η περίπτωσή 
τους από την Ιερά Συνάθροιση, πράγμα που θα συντελέσει στη δόξα του Θεού...
Χίος 10 Δεκεμβρίου [~ Ιανουάριου] 1643... Δομήνικος Μαυρίκιος.
[Περίληψη του Ingoli, πρακτικά της συνεδρίασης της Congregatio στις 2 Ιουνίου 1643]:... 
Οι επιστολές είναι γραμμένες στα ελληνικά, και δόθηκαν στον π. Richard για μετάφρα
ση· αξίζουν να διαβαστούν ολόκληρες...

3α) Αρχείο της Propaganda Fide, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali 
(SOCG) 39, φύλ. 426r

Περίληψη: Επιστολή του Μιχαήλ Βεστάρχη (23.12.1623) προς τους καρδινάλιους, στην ο
ποία τεκμηριώνεται η απόφασή του να προβεί στην ομολογία πίστεως· την ελληνική επι
στολή έστειλε ο Μαυρίκιος στη Ρώμη (10.1.1643, βλ. έγγραφο υπ’ αριθμ. 3), μεταφράζε
ται από τον François Richard στα λατινικά και συζητείται στη συνεδρίαση της 2 Ιουνίου 
1643. Η ελληνική επιστολή δεν έχει βρεθεί.

φύλ. 426Γ
Em[inentissi]mis Dominis, et dominis Illustrissimis sacrae |2 Congregationis orthodoxae 
propagandae fidei |3 Michael Bestarchus |4 minimus sacerdos debitam reuerentiam |5 

Primae Romanae sedis praestantiam. Em[inentissi]mi Domini mei, in qua fidei 
soliditas residet et |6 perstat, beati inquam Petri primatufm], firmae petrae fidei 
fundamentu[m] cum saepe sae |7 pius animo uersater, deq[ue] eo discurerem, desideraui 
quid de ilio sentirem |8 demonstrare ac palam facere turn uerbis turn factis, turn propter 
animi proies |9 sionem ad eum, turn ad meae gentis profectum. alienum quippe a ratione 
duxi |1() cum orthodoxus essem et fidelis, ecclesiastici ordinis synceritatem profitens |n non 
promulgare per uoluntariafm] propensionem ac publicam traditione[m], ma |12 
nifestumq[ue] non facere turn praesulibus turn populis uocationem spiritus quae |13 circa 
censui primum exequi per praesentes hasce litteras ad Em[inentissi]mam uestra[m] 
dominatione[m] |14 scriptas. deinde libere pro uiribus profiteri sententiam ac professionem 
quam iam |15 elegi. Quid enim melius, o reuerendissimi domini mei, esse poterit, et utilius 
quam |16 unitum esse capiti catholicae ecclesiae, primae inquam orthodoxorum sedi? 
Simul I'7 autem et cooperatorem esse Christi, sese aduersariorufm] aggressionibus 
opponere |18 et rectum deriuare sermonem in scandalorum motus, efficax fonasse eiusmo- 
I19 di erit ausus, et utilis ad aerumnes ac perniciosam, uere lacrymis dignam |20 calamitatem 
in quam nostra incidit patria, quamplurimo enim, iique graui |21 subsequuti sunt casus, qui 
non paruas importarunt clades post segregatio- |22 nem a romana ditione et obedientia. 
Quae cum mihi in mentem uenissent |23 decreui ad ditionem et fundamentu[m], nimirum 
ad dictam fidei soli- |24 ditatem confugere, ac bona spe nutriri ut saluti consulerem 
quemadmodufm] na- |25 uigantes in maximis procellis, ac tempestatibus summo labore 
depellandis fatigantes nauem |26 in portum dirigunt securafm]. His accedit me habere tum
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consuetudinem, tum |27 auxiliu[m] reuerendissimoru[m] patru[m] Societatis Jesu, qui mihi 
operam praestant |28 et auxilio sunt; quiqfue] quam maxime operam nauant benigne et ex 
ueritatis |29 studio in traditione synceritatis dogmatu[m] et fidei. Flexis itaqfue] genibus 
precor |30 ut earn consequar gratiam, qui usqfue] in finem in optimo isto persistam proposi 
I31 to.

e chio an[no] 1642. mense decembri, die 23.

ΣΧΟΛΙΑ
φύλ. 426Γ1 εξ. Η μετάφραση του Richard σε κάπως εξεζητημένα λατινικά φαίνεται πως 
απηχεί κάτι από τον ποιητικό οίστρο της ελληνικής επιστολής και από τον ειλικρινή και 
απολογητικό τόνο που τη διακατέχει. Ο Βεστάρχης δεν αναφέρει πουθενά πως είναι α
πόφοιτος της ιησουιτικής σχολής. 15 εξ. Η άμεση προσφώνηση προς του αποδέκτες της 
επιστολής φανερώνει μια συναισθηματική φόρτιση, καθώς και τη δεξιοτεχνία του κήρυ- 
κα. 18 εξ. Η αιτιολόγηση της απόφασής του να προβεί στην ομολογία πίστεως και να α
ναγνωρίσει τη «σταθερότητα» της έδρας του αγίου Πέτρου, τελικά είναι «πατριωτική»; 
θεωρεί πως στην «αθλιότητα» και «αξιοδάκρυτη συμφορά» στην οποία βρίσκεται η πα
τρίδα του, θα μπορούσε να εργαστεί γι’ αυτήν πιο αποτελεσματικά, έχοντας την υποστή
ριξη της Καθολικής Εκκλησίας. 24 εξ. Ακολουθεί μια συμβατική ποιητική εικόνα (κοινός 
τόπος στη φρασεολογία των χριστιανικών κηρυγμάτων) σχετικά με το άστατο της φουρ
τουνιασμένης θάλασσας και το ασφαλές του λιμανιού, στο οποίο μπαίνει. 26 εξ. Γίνεται 
σαφής αναφορά στη φιλία με τους Ιησουίτες και την υποστήριξη που έχει από αυτούς στο 
έργο του. 29 εξ. Η χειρονομία της ικεσίας, που μας φαίνεται σήμερα κάπως υπερβολική, 
ήταν συμβατική την εποχή εκείνη· με τη «χάρη» εννοείται μάλλον ο μισθός του μισσιονά- 
ριου· ο Βεστάρχης ασφαλώς είναι ενημερωμένος για τις ενέργειες του Μαυρίκιου, με τον 
οποίο τον συνδέει πιθανώς προσωπική φιλία. Ο Βεστάρχης θα εργαστεί 20 χρόνια για 
τους Ιησουίτες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Προς τους επιφανέστατους κυρίους και κυρίους εξοχότατους της ιερός Συναθροίσεως της 
ορθοδόξου διαδόσεως της πίστεως

Μιχαήλ Βεστάρχης
ελάχιστος ιερέας την οφειλόμενη ευσέβεια.
Την υπεροχή της πρώτης Ρωμαϊκής έδρας, επιφανέστατοι κύριοί μου, στην οποία ε

δράζεται η σταθερότητα της πίστεως και διατηρείται, εννοώ το πρωτείο του μακαρίου 
Πέτρου, το θεμέλιο της συμπαγούς πέτρας της πίστεως, αφού πολλάκις και πλεονάκις μέ
σα μου το δέχθηκα και για το οποίο μίλησα, επιθύμησα να καταδείξω όσα για εκείνο αι
σθανόμουν και να το εκδηλώσω με λόγια και με πράξεις, τόσο για την προθυμία της ψυ
χής μου όσο και για την ωφέλεια του λαού μου. Θεώρησα αντίθετο προς τη λογική, ενώ 
είμαι ορθόδοξος και πιστός, ενδεδυμένος την ειλικρίνεια του εκκλησιαστικού σχήματος, 
να μη διακηρύξω την εθελούσια ομολογία μου, τη δημόσια παραδοχή μου, και να κατα
στήσω φανερή την έφεση του πνεύματός μου σ’ αρχιερείς και λαϊκούς, περί της οποίας 
πρώτα μ’ αυτό το γράμμα, το προς την εξοχότητα της αυθεντίας σας απευθυνόμενο. 
Ύστερα ελεύθερα, όσο μπορώ, να εκφέρω τη γνώμη και την ομολογία την οποία ήδη ε-
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πέλεξα. Τι καλύτερο, ω ευσεβέστατοι κύριοί μου, θα μπορούσε κι επωφελέστερο να υ
πάρχει από το να ενωθώ με την ψυχή της καθολικής εκκλησίας, δηλαδή με την πρώτη έ
δρα των ορθοδόξων; Μ’ αυτό τον τρόπο και συνεργάτης καθίσταμαι του Χριστού κι α
ντιμέτωπος στις επιθέσεις των εναντίων και τον ορθό λόγο αντιτάσσω στις εκδηλώσεις 
σκανδάλων. Έτσι θα καταστώ δραστήριος και χρήσιμος στην αθλιότητα και στην αξιο
δάκρυτη συμφορά στην οποία περιήλθε η πατρίδα μας και προπαντός στα επακόλουθα 
γεγονότα, που όχι μικρά βάσανα μας προκάλεσαν, αφότου απομακρυνθήκαμε από τη 
Ρωμαϊκή εξουσία και υπακοή. Όταν αυτά ήρθαν στο μυαλό μου, θεώρησα καλό να κα
ταφύγω στην εξουσία και στο θεμέλιο, δηλονότι στην προαναφερόμενη στερεότητα της 
πίστεως. Έθρεψα καλήν ελπίδα ν’ αποζητήσω σωτηρία κατά τον ίδιο τρόπο που όσοι 
πλέουν εν μέσω θυελλών και τρικυμιών, κατάκοποι από μέγιστο μόχθο, οδηγούν ασφα
λώς το πλοίο σε λιμάνι. Γι’ αυτά μου συνέβη να έχω τη φιλία και την αρωγή των σεβα- 
σμιότατων πατέρων της Συντροφιάς του Ιησού, οι οποίοι μου παραστέκονται και με βοη
θούν. Και οι οποίοι επιτελούν με πραότητα το έργο τους και με τη μελέτη της αλήθειας, 
μέσα στην παράδοση της καθαρότητας των δογμάτων της πίστεως. Γονυπετής σας ικε
τεύω να τύχω αυτής της χάρης ώστε μέχρι το τέλος να μείνω στην άριστη αυτή προαίρε
ση.

Από τη Χίο κατά το έτος 1642, μήνα Δεκέμβριο στις 23.

3β) Αρχείο της Propaganda Fide, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali 
(SOCG) 39, φύλ. 431r

Περίληψη: Αντίστοιχη επιστολή του Χριστόφορου Αλβάνου προς τους καρδινάλιους· την 
ελληνική επιστολή έστειλε επίσης ο Μαυρίκιος στη Ρώμη (10.1.1643, βλ. έγγραφο υπ’ α- 
ριθμ. 3), μεταφράζεται κι αυτή από τον François Richard στα λατινικά και συζητείται ε
πίσης στη συνεδρίαση της 2 Ιουνίου 1643. Η ελληνική επιστολή δεν έχει βρεθεί.

φύλ. 431Γ
Em[inentissi]mis dominis, et dominis illustrissimis sacrae |2 congregationis propagandae 
orthodoxae fidei |3 christophorus Albanus |4 S[acr]ae metropolitanae ecclesiae sacerdos, et 
euangelij doctor |5

Quam ab ineunte aetate habui sententia[m] et mentem de suprema dignitate aposto- 
I6 licae et catholicae Romanae ecclesiae praesertim cum doctrinam hauserim in gymna-17 
sio reuerendissimoru[m] Patrum societatis Jesu; eam ipsam iam manifestam facio, |8 et 
faciam professionem orthodoxae fidei emittens, quam in pectore habui, et |9 firmiter teneo 
ex Christi gratia usq[ue] ad hanc diem, et ad mortem usq[ue]. Eam autem |10 professionem 
Eminentissimi domini mei, in scriptis etiam ad nos misi, ut dare innotescat |u celsitudini 
uestrae quae omnino ipse asseuerem et profitear. suscipite igitur |12 promptum meum 
animum ac candidum, qui ad nos confugientes ex innata uestra |13 erga amicos benignitate 
et humanitate complectimini. e chio anno christi |14 1643.

φύλ. 431v
[Σημείωση του γραμματέα]
23 Xbre 1642 | l[ette]re di Michele | Bestarcho | e Christoforo Albano | Caloieri Greci | di 
Scio. I Ch’ hanno fatta la p[ro]fess[ion]e della fede.
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ΣΧΟΛΙΑ
φύλ. 431ν 1 εξ. Πιο πεζή και «συμφεροντολογική» η επιστολή του Αλβανού. Αναφέρει ρη
τά πως υπήρξε μαθητής της ιησουιτικής σχολής και ότι σ’ αυτούς οφείλει την όποια μόρ
φωσή του· από παιδί πιστεύει στην υπεροχή της καθολικής εκκλησίας. Ενδιαφέρον πως 
ο Μαυρίκιος επισημαίνει σε άλλη αναφορά του (έγγρ. αρ. 2α), πως δεν είναι ιδιαίτερα 
μορφωμένος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Προς τους επιφανέστατους κυρίους και κυρίους εξοχότατους της ιεράς Συναθροίσεως της 
διαδόσεως της ορθοδόξου πίστεως 
Χριστόφορος Αλβάνος
Ιεράς μητροπολιτικής εκκλησίας ιερέας και κήρυκας του Ευαγγελίου.

Αυτή τη γνώμη που είχα από την παιδική μου ηλικία και την αντίληψη για την υπέρ
τατη αξία της αποστολικής και καθολικής ρωμαϊκής εκκλησίας, μάλιστα δε αφότου ά
ντλησα παιδεία στο γυμνάσιο των σεβαστοτάτων πατέρων της Συντροφιάς του Ιησού, αυ
τή την ίδια φανερώνω και εκδηλώνω εκφέροντας την ομολογία της ορθοδόξου πίστεως, 
την οποία είχα μέσα μου και σταθερά κρατώ με τη χάρη του Χριστού στέρεη μέχρι αυτή 
τη μέρα και ακόμη μέχρι το θάνατό μου. Αυτή λοιπόν την ομολογία, επιφανέστατοι κύ
ριοί μου, και γραπτή επίσης ήδη έστειλα προς εσάς, ώστε να είναι πασίδηλη στην εξοχό
τητά σας, την οποία εντελώς παραδέχομαι και ομολογώ. Δεχθείτε λοιπόν την ψυχή μου 
καθαρή και αγνή σεις που από άπειρη εύνοια και ανθρωπιά τούς καταφεύγοντες ενα- 
γκαλίζεσθε ως φίλους.
Από τη Χίο, έτος Χριστού 1643

4) Αρχείο της Propaganda Fide, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali 
(SOCG) 39, φύλ. 328r (33 lv)

Περίληψη: Επιστολή του επισκόπου Ανδρέα Σοφιανού προς το γραμματέα Ingoli από τις 
12 Ιανουάριου 1643, στην οποία εσωκλείει την ομολογία πίστεως του Μιχαήλ Βεστάρχη 
και του Χριστόφορου Αλβάνου.

φύλ. 328Γ
Ill[ustrissi]mo et R[everendissi]mo Sig[no]r Mio et Pad[ro]ne Oss[ervatissi]mo |2 
Con un altra mia scritta a V[ostra] Signoria] IU[ustrissi]ma gli 28 Nove[m]bre |3 prossimo 
passato ho significato q[ua]nto m’ occorreva; questa solam[en]te |4sarà p[er] accennarle 
come dua sacer[do]ti greci di nome Γ uno |5 Michaele Vestarchj et Γ altro Cristoforo 
Albano, dimostrano |6 con veraci segni d’ esserne Catholichiss[i]mi et ne fano alla |7 
giornata la prova fra questi greci. Fecero tutti dua |8 la professione della fede la quale 
includo qui a V[ostra] Signoria] |9 Ill[ustrissi]ma per far consapevole la Sac[ra] 
Cong[regazione] con il che racco |1(l mandandome alla Sua solita benignità supplicando il 
I" Sig[no]r Iddio che le conceda in questo nuovo anno prospe |12 riss[i]mi e felicissimi 
avenimenti riverentem[en]te le bacio i manj I13 

Da Scio 12 Gen[n]aro 1643 |14
D[i] V[ostra] Signoria] Ill[ustrissi]ma et R[everendissi]ma |15 Humiliss[i]mo et
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Devotissimo Ser[vito]re |16 Andrea Vescfovo] di Scio |17 
Α1Γ IU[ustrissi]mo Mons[igno]r Ingoli

ΣΧΟΛΙΑ
φύλ. 328Γ 2-3: Η επιστολή, για την οποία γίνεται λόγος, της 28 Νοεμβρίου από το Σοφια
νό προς τον Ingoli, βρίσκεται στο SOCG φ. 336bls, αλλά δεν αναφέρει τίποτε για τα γε
γονότα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή για της εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν 
του από τους Ιησουίτες (βλ. έγγραφο αρ. 2β). 6-10: Η παρούσα υπηρεσιακή επιστολή εί
ναι απλώς συνοδευτική στις ομολογίες πίστεως του Βεστάρχη και του Αλβάνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
[Ανδρέας Σοφιανός (12.1.1643) προς γραμματέα Francesco Ingoli]

Εξοχότατε και Σεβασμιότατε Κύριέ μου και εκλεκτέ μου Αυθέντη!
Με μιαν άλλη επιστολή μου απευθυνόμενη στην εξοχότητά σας στις 28 του περασμέ

νου Νοεμβρίου σας πληροφόρησα για ό,τι με αφορούσε. Αυτή σας απευθύνεται μόνο για 
να σας πληροφορήσει, ότι δύο ορθόδοξοι ιερείς, που ονομάζονται ο ένας Μιχαήλ Βε- 
στάρχης κι ο άλλος Χριστόφορος Αλβάνος, παρέχουν εμφανή δείγματα ότι είναι καθολι- 
κότατοι και το δείχνουν καθημερινά ανάμεσα σ’ αυτούς τους ορθοδόξους. Έκαμαν οι δύο 
την ομολογία πίστεως, την οποία εσωκλείω εδώ για την εξοχότητά σας, ώστε να κατα
στήσετε ενήμερη την Ιερά Συνάθροιση.

Με την ευκαιρία, αναφερόμενος στη γνωστή μου ευμένειά σας, παρακαλώ τον Θεό να 
σας χαρίζει σ’ αυτόν τον καινούριο χρόνο ευνοϊκότατα και ευτυχέστατα συμβάντα. Σε
βαστικότατα σας φιλώ τα χέρια 

Χίος 12 Ιανουάριου 1643
Της εξοχότατης και σαβασμιότατης αυθεντίας σας ταπεινότατος και αφοσιωμένος υ

πηρέτης
Ανδρέας Επίσκοπος Χίου

5) Αρχείο της Propaganda fide, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali 
(SOCG) 39, φύλ. 167r

Περίληψη: Επιστολή του Μαυρίκιου προς τον Ingoli με χρονολογία 14 Ιανουάριου 1643. 
Ανάμεσα στα άλλα ζητήματα της υπηρεσιακής αλληλογραφίας ο Μαυρίκιος επισημαίνει, 
πως οι ομολογίες πίστεως και οι δύο επιστολές του Βεστάρχη και του Αλβάνου έχουν ή
δη σταλεί στην Congregatio (βλ. έγγρ. 4, 4α και 4β) και επισημαίνει πως θα ήταν ευχής 
έργο να βραβευθούν οι δύο παπάδες για τη δραστηριότητά τους.

φυλ. 167Γ
111[ustrissijmo e R[everendissi]mo Sig[no]re
... I19 Si e già mandata la Profess[io]ne della fede di papa Michaele Vestarchi |20 
cognominato Ziffo, e di papa |21 Christofaro Albano, et ancora due l[ette]re che scrivono 
alla Sacra Cong[regazio]ne, la quale |22 fara una buon op[er]a se riconoscerà questi due 
papassi honorati, e m[ol]to I23 ben stimati qui apresso tutti, p[er]che questo sara honor di 
Dio et asalt[azio]ne [sic] del suo |24 S[an]to nome.
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...Chio 14 Genn[ar]o 1643...
Domenico Mauritio
A Mons[igno]r Ingoli Sec[reta]rio dell Prop[agand]a Fide

ΣΧΟΛΙΑ
φύλ. 167Γ Στις 20 Δεκεμβρίου 1642 ο Μαυρίκιος έστειλε επιστολή με απολογισμό της α
ποστολής Ιησουιτών στα νησιά του Αιγαίου κατά το έτος 1642, πράγμα που γινόταν κά
θε καλοκαίρι, από πολλά χρόνια και το χρηματοδοτούσε η Propaganda Fide. FI ίδια είχε 
γράψει στις 6 Ιουνίου 1642, πως τώρα πια, όπου στα νησιά υπάρχουν πολλοί Καπουκί- 
νοι, δεν είναι απαραίτητες τέτοιες περιοδείες των Ιησουιτών τα χρήματα που κόστιζαν 
στην Propaganda (200 σκούδα το χρόνο) καλό θα ήταν ν’ αφιερωθούν στο Κολέγιο που 
θα ίδρυαν οι Ιησουίτες της Χίου. Ο Μαυρίκιος απαντά στην αρχή της επιστολής πως ο 
κόσμος τρέχει όπου πηγαίνουν οι Ιησουίτες, γιατί όπου υπάρχουν Καπουκίνοι συνήθως 
δεν ξέρουν ελληνικά, και ο κόσμος προσφεύγει στους Ιησουίτες που κατάγονται από τη 
Χίο για να εξομολογηθεί. 19-24: Με την ευκαιρία που γράφει στο γραμματέα της 
Propaganda Fide αναφέρει και πάλι την υπόθεση των δύο Χίων ιερέων, η οποία τελικά 
θα συζητηθεί στις 2 Ιουνίου 1643. Αυτό σημαίνει πως η αλληλογραφία μεταξύ Ρώμης και 
Χίου στο χρονικό διάστημα 1642/43 διαρκούσε από τέσσερεις έως έξι μήνες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
[Δομήνικος Μαυρίκιος (14.1.1643) προς Ingoli]

Εξοχότατε και Σεβασμιότατε Κύριε
[...]

... Σας εστάλη ήδη η ομολογία πίστεως του παπα-Μιχαήλ Βεστάρχη και του παπα- 
Χριστόφορου Αλβάνου, καθώς και δύο επιστολές που απηύθυναν στην Ιερά Συνάθροι
ση, η οποία θα κάμει σπουδαία χειρονομία, αν επιβραβεύσει τους δύο αυτούς παπάδες, 
τους τιμωμένους και εκτιμωμένους εδώ από όλους, κι αυτό θα συντελέσει προς τιμήν του 
Θεού και δόξα του αγίου ονόματος Του.

...Χίος 14 Ιανουάριου 1643...
Δομήνικος Μαυρίκιος

6) Αρχείο της Propaganda Fide, Acta 16 (1644-45), φύλ. 202ν Congregatio 4" (28.12.1644) 
Ν° 19

Περίληψη: Απόφαση της Congregazione να χορηγηθεί στους Βεστάρχη και Αλβάνο για 
μια τριετία ο μισθός των 15 σκούδων ετησίως, επειδή έχουν ενωθεί με την Ecclesia 
Romana ως ιερείς de ritu graeco.

[Στο περιθώριο ο γραμματέας]:

Michaeli L’ estarchi [sic] et Christophoro Albano Caloieris Graecis Chiensibus unitis 
Scuta 15 pro quolibet ad triennium decreta.

104



ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΙΩΤΗ ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΣΓΑΡΧΗ (t!662)

[Κείμενο]:
19 Refferente] eodfem] Em[inentissi]mo D[omino] Card[inali] Cornelio de duobus |2 
Caloieris Graeci Ritus Chiensibus |3 unitis cum Sancta Romana Ecclesia | vfidelicet] 
Michaele |4 L’estarchi, et |5 Christophoro Albano, et |6 de eorfum] j7 gestis, et diligentiis in 
procuranda |8 salute Graecorfum] Chiensium, Sacra Congreg[ati]o |y exemplo Caloier[is] 
Bessarionis eiusdem Graeci |10 Ritus linguae tarnen lllyricae, cum eosdfem] Sancta 
Ecclesia Romana uniti inherens |u eisdfem] Caloieris scuta quindecim annua |12 pro 
quolibet decrevit ad triennium.

ΣΧΟΛΙΑ
H Congregatio έκαμε 18 μήνες να αποφασίσει για το μισθό του δύο Χίων ιερέων: στις 2 
Ιουνίου 1643 έλαβε γνώση της ομολογίας τους, στο τέλος του επόμενου έτους τους εγκρί
νει το μισθό του μισσιονάριου για τρία χρόνια. Η βραδύτητα της γραφειοκρατίας της 
Propaganda Fide και τα προβλήματα μισθοδοσίας των ιερέων ήταν ένας από τους κυριό- 
τερους λόγους της συρρίκνωσης του καθολικού πληθυσμού στον αιγαιοπελαγίτικο χώρο. 
Βλ. Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Καθολικοί και Ορθόδοξοι στις Κυκλάδες», Επετηρίς Εταιρεί
ας Κυκλαδικών Μελετών ΙΕ' (1995), σσ. 134-197, ιδίως σσ. 151 εξ. (εκεί και άλλες περι
πτώσεις πληρωμένων και μη ιερεών de ritu graeco και το σκεπτικό της χρησιμοποίησής 
τους από την καθολική Εκκλησία, ό.π., σσ. 156-169).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Για τους Μιχαήλ Βεστάρχη και Χριστόφορο Αλβάνο ορθόδοξους καλογήρους Χιώτες, 
που ενώθηκαν (με την καθολική εκκλησία) 15 σκούδα, οπουδήποτε κι αν ευρίσκονται, με 
απόφαση εγκεκριμένα για μια τριετία.

Με αναφορά του ίδιου εξοχότατου καρδιναλίου Cornelio περί των δύο καλογήρων 
του ελληνικού τυπικού από τη Χίο, οι οποίοι ενώθηκαν με την Αγία Ρωμαϊκή Εκκλησία 
της Ρώμης, δηλαδή των Μιχαήλ Βεστάρχη και Χριστόφορου Αλβάνου, των πράξεών 
τους και των προσπαθειών τους για την ψυχική υγεία των ορθόδοξων συμπατριωτών 
τους η Ιερά Συνάθροιση, κατά το παράδειγμα του καλογήρου Βησσαρίωνος του ίδιου ορ
θόδοξου δόγματος, αλλά ιλλυρικής γλώσσας, επειδή οι εν λόγω ενώθηκαν με την Αγία 
Ρωμαϊκή Εκκλησία, γι’ αυτούς τους καλογήρους, όπου κι αν βρίσκονται, χορηγούνται για 
μια τριετία 15 σκούδα ετησίως.

7) Αρχείο της Propaganda Fide, Acta 19 (1649-50), φύλ. 340 Congregatio (21.3.1650) Ν° 5

Περίληψη: FI Congregatio συζητεί αίτηση των δύο Χίων ιερέων να τους πληρωθούν οι μι
σθοί των περασμένων χρόνων.

[Στο περιθώριο ο Γραμματέας]:

De Michaeli Vestarchij et D. Christoforo Albano pro missionariis in Insula Chiensi 
petentibus provisiones decursas.
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[Κείμενο]:

[340Γ] 5. Referente eod[em] l[ite]ras D.Michaelis Vestar |2 chij et D. Christofari Albani 
Missiona |3 riorfum] in Insula Chiensi petentium pro-14 visiones iam decursas et facultates 
so- I5 litas concedi similibus missionariis Sac[ra] |6 Cong[regati]o dixit confaciendas 
diligentias per |7 Dfominum] Secretarium ad effectum inveniendi |8 decreta alias facta in 
institutione |9 huius Missionis et quoad provisiones |lü debitae pro rata temporis prestiti 
servitio |n solvendfum] P[at]ri Pro[curato]ri Gen[era]li Societ[atis] Jesu |12 ad effectum 
illas mittendi ad oratores ||13 [340v] et quoad facultates iussit servari solitas.

ΣΧΟΛΙΑ
Το έγγραφο φανερώνει και πάλι τις δυσκολίες στη μισθοδοσία των ιερέων, καθολικιόν και 
de ritu graeco, που εργάζονταν στον αιγαιοπελαγίτικο χώρο. Φαίνεται πως μετά την α
πόφαση του Δεκεμβρίου του 1644 (βλ. έγγραφο 6), πως θα τους δοθεί μισθός για τα επό
μενα τρία χρόνια (1645, 1646 και 1647), δεν υπήρχε απόφαση ανανέωσης της μισθοδο
σίας, και για τα 1648 και 1649 έμειναν χωρίς μισθό. Το σχετικό τους έγγραφο πρέπει να έ
χει αποσταλεί το αργότερο τον Οκτώβριο του 1649, για να συζητηθεί στη συνεδρία της 
Congregazione το Μάρτιο του 1650. Το έγγραφο αποδεικνύει επίσης πως ώς το 1649 του
λάχιστον βρίσκονται ακόμα στις υπηρεσίες της καθολικής εκκλησίας της Χίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Περί του Μιχαήλ Βεστάρχη και δον Χριστόφορου Αλβάνου, μισσιοναρίων στη νήσο Χίο, 
που ζητούν καθυστερημένους μισθούς.

Σε αναφορά από τον ίδιο (καρδινάλιο) των επιστολών του δον Μιχαήλ Βεστάρχη και 
του δον Χριστοφόρου Αλβάνου, μισσιονάριων στη νήσο Χίο, οι οποίοι ζητούν παρελθό- 
ντες μισθούς και διαπιστευτήρια που συνήθως χορηγούνται σε παρόμοιας φύσεως μισ- 
σιοναρίους, η Ιερά Συνάθροιση ανέθεσε να φροντίσει ο κύριος γραμματέας να βρει τα 
διατάγματα εκείνα που ίδρυσαν την εν λόγω ιεραποστολή· όσο για τους οφειλόμενους κα
τά καιρούς μισθούς για παρασχεθείσες υπηρεσίες να πληρωθούν στον προϊστάμενο της 
Συντροφιάς του Ιησού για να τους τα στείλει· για δε τα διαπιστευτήρια διέταξε η Συνά
θροιση να τηρηθούν οι συνήθεις διαδικασίες.

8) Αρχείο της Propaganda Fide, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali 
(SOCG) 281, φύλ. 44

Περίληψη: Επιστολή του επισκόπου Χίου, Ανδρέα Σοφιανού, προς την Congregazione με 
χρονολογία 20 Δεκεμβρίου 1658. Εξιστορεί τα γεγονότα της ομολογίας πίστεως του Μι
χαήλ Βεστάρχη και του Χριστόφορου Αλβάνου το 1642, που έκαμαν με προτροπή της 
Propaganda σ' αυτόν, και αναφέρεται σε αίτηση του Μιχαήλ Βεστάρχη προς τον επίσκο
πο, να παρέμβει στην Propaganda, για να συνεχιστεί η μισθοδοσία του, η οποία έχει στα
ματήσει αδικαιολόγητα, παρόλο που εξακολουθούσε να προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες. 
Αν ο Βεστάρχης έχει συκοφαντηθεί, παρακαλεί ο επίσκοπος να μη ληφθούν υπόψη τα 
γραφόμενα σε βάρος του. Ο Σοφιανός επιβεβαιώνει τα λεγάμενα του Βεστάρχη και πα
ρακαλεί την Propaganda να συνεχίσει τη μισθοδοσία του. Σε επόμενο φύλλο, στην πίσω 
σελίδα υπάρχει υπηρεσιακό σημείωμα, προφανώς του γραμματέα της Congregazione, και
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χρονολογία 18 Αυγούστου 1659, όπου έγινε συζήτηση σε συνεδρίαση της Propaganda 
Fide για το θέμα.

φύλ.44Γ
Emin[entissi]mi e Reverendissimi SS[ignori] SS[ignori] P[ad]roni miei Colen[dissi]mi |2 

Mi fu ordinato dalla Sac[ra] Congfregazione] nell' anno 1642 che facessi intender |3 alli 
RR [reverendi] Michaele Vestarchi et Cristofforo Albano sacerdoti |4 greci di questa 
Città se volessero essere nel numero de missio |5 narij Ap[osto]lici che venissero à far la 
profess[io]ne della fede nelli miei |6 mani, subito comparsero, et con molta edificatione 
han fatto |7 quanto desiderava la med[esi]ma Sac[ra] Cong[regazione]; dopo qualche anno 
I8 dinuovo mi comesse che dovessi dar relat[io]ne del frutto |9 che facevano apresso i greci 
li sud[det]ti duoi sacerdoti, et |10 fatte le dovute diligenze, vedendo q[uan]to s’ 
affatticavano |n in predicare, tener scuola, confessare et amaestrare li greci |12 nel timor di 
Dio et nell' obedienza del som[m]o Pastore Romano |13 ho dato parte alla prefata Sac[ra] 
Cong[regazione] la quale ciò havuto |14 caro ha seguitato p[er] Decreto dargli ogn’ anno 
qualche pro |i5 visione; Adesso o p[er] sinistra informat[io]ne o p[er] haver alcun |16 altro 
subintrare nel luogo del sud[det]to R ^reverendo] Michaele Vestarchj |17 procurò 
falsam[en]te dar intendere alla Sacfra] Congfregazione] quel che non |18 è p[er] levarlo dal 
numero de Miss[iona]ri et subintrar quello in |19 luogo suo, comparso perciò sud[det]to 
R[=reverendo] Vestarchi con una sua |20 supplica in pregar assicurar la Sac[ra] 
Cong[regazione] del frutto spi |21 rituale che di continuo presta in questa Città il che non 
I22 puotendogli negare p[er] esser piu che vero, riverentem[en]te |23

[στο πλάι με άλλο χέρι]: Alla Sac[ra] Cong[regazione] de [Propaganda fide | Roma

[φύλ.44ν] |24 et sinceriss[imamen]te rapresento all’ EE [= Eminenze] VV [=Vostre] RRme 
[=Reverendissime] pregandole insieme che se |25 alcun altro ha scritto il contrario non gli 
prestino alcuna fede, sup |26 ponendo esser stato fatto ò per invidia ò p[er] altra passione 
et interesse, |27 Con il che augurando all’ EE[=Eminenze] VV[=Vostre] RR ^Re
verendissime] prospero è felice il prossimo ven |28 turo anno m’inchino è baciole le sacre 
vesti. Scio 20 Xbre 1658 |29 Dell’ EE[=Eminenze] VV[=Vostre] RRme ^Reverendissime] 
I30 Humiliss[i]mo e Divotiss[i]mo Ser[vito]re |31 II Vescfovo] di Scio

[φύλ. 45v δεξιά επάνω]
Arcipelago ... Scio |2 Scio 20 Xbre 1658. Mons. Vescovo di Scio rappresen |3 ta il frutto che 
han fatto in quella natione |4 de Greci D. Michele Vestarchi e D. Cristoforo |5 Albano 
Miss[iona]rio affirmando di più alla S.C. |6 che quanto è stato qui rappresentato contro del 
I7 sud[etto] Vestarchi, è tutto falso. |8 Die 18. Augusti 1659. |9 Respondatur |1() 30a S. 41.

ΣΧΟΛΙΑ
Φύλ. 44Γ1 εξ Το ότι οι επιστολές του Βεστάρχη, τόσο στον επίσκοπο Σοφιανό (έγγραφο 
αρ. 9α) όσο και στην Propaganda (έγγραφο αρ. 9β), βρέθηκαν μαζί (φύλ. 46 και 47, υπη
ρεσιακά σημειώματα του γραμματέα φύλ. 49), σημαίνει, πως ο Σοφιανός έστειλε όλα αυ
τά τα έγγραφα μαζί στη Ρώμη· ενδεικτικό γι’ αυτό είναι επίσης, πως όλα τα έγγραφα φέ
ρουν αριστερά επάνω την ένδειξη «18. Aug. 1659», δηλαδή την ημέρα της συνεδρίασης, 
όπου συζητήθηκε το αίτημα του Βεστάρχη. 2-6: Εδώ διευκρινίζεται, πως ο Σοφιανός, ό

107



ΘΩΜΑΣ Γ1ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ

ταν ήρθε από τη Ρώμη το Νοέμβριο του 1642, είχε ήδη εντολή από την Propaganda Fide 
να ρωτήσει τους δύο ορθόδοξους ιερείς, αν θέλουν να εργαστούν για τη Ρώμη και να κά
νουν την ομολογία πίστεως. 7-9: Πρέπει να υπάρχει και άλλη αναφορά του Σοφιανού 
προς την Congregazione για τις δραστηριότητες των δύο ιερέων, μερικά χρόνια μετά το 
1642, η οποία ωστόσο δεν έχει εντοπισθεί ακόμα. 10: Ανάμεσα στις δραστηριότητές τους 
αναφέρεται και το κήρυγμα και η λειτουργία σχολείου για τους ορθοδόξους. 15 εξ.: Στους 
λόγους, γιατί σταμάτησε ο μισθός του Βεστάρχη, αναφέρεται αμέσως η συκοφαντία και 
ιδιοτέλεια άλλου αντικαταστάτη· φαίνεται πως τέτοια φαινόμενα ήταν αρκετά συχνά (βλ. 
και Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Καθολικοί και Ορθόδοξοι στης Κυκλάδες», ό.π., σσ. 134 εξ.). 
19 εξ.: Ο Βεστάρχης λοιπόν υποβάλλει την αίτησή του στον επίσκοπο Σοφιανό, του εγ
χειρίζει όμως συγχρόνως και επιστολή προς το γραμματέα της Propaganda Fide· ο Σο
φιανός επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του Βεστάρχη. 25 εξ.: Προκαλεί εντύπωση η δεύ
τερη ξεκάθαρη αναφορά σε πιθανή συκοφαντία του Βεστάρχη, δηλαδή να έχει γράψει 
κάποιος στη Ρώμη να σταματήσουν να τον πληρώνουν, «από φθόνο ή από άλλο πάθος 
και υστεροβουλία» (26)· αγνοούμε σήμερα τα συμφραζόμενα των αναφορών αυτών. Φύλ. 
45ν: Αυτή τη διάψευση πιθανής συκοφαντίας τηρεί και ο γραμματέας στο υπηρεσιακό του 
σημείωμα για τη συνεδρίαση στις 18.8.1659· η απάντηση προς το Σοφιανό δεν έχει εντο- 
πισθεί. 10: Η παραπομπή είναι στον τόμο, όπου έχει καταχωρηθεί το πρόχειρο της απά
ντησης στον Σοφιανό. Ο Σοφιανός είχε εκλεγεί στη Ρώμη στις 10.3.1642 επίσκοπος Χίου 
(P. GAUCHET, Hierarchie Catholica medii et recentioris aevi... Voi. quartum (1592-1667). 
Monasterii 1935, σ. 149) και διατάχθηκε, ύστερα από τις αναφορές του Μαυρίκιου (βλ. 
έγγραφα Ια και 1β), από την Congregazione να ορκίσει ο ίδιος τους δύο ορθόδοξους ιε
ρείς. Τα συμφραζόμενα της πράξης αυτής προκύπτουν από την κακή κατάσταση της εκ
κλησίας των καθολικών, που τη διοικούσε ο υπέργηρος (97ετής) Marco Giustiniani. Τον 
βοηθούσε, από το 1632, ο βικάριος Lorenzo Ciro Tubino, Χιώτης, με υπόδειξη του Ingoli, 
τελικά όμως δεν εκλέχθηκε εκείνος ως διάδοχός του, αλλά ο ήδη επίσκοπος Σαντορίνης, 
Ανδρέας Σοφιανός (με πηγές ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ο Λέων Αλλάτιος καί η Χίος, ό.π., σ. 24).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
[Ανδρέας Σοφιανός, επίσκοπος Χίου (20.12.1658) προς την Propaganda Fide]

[φύλ. 44]:
Εξοχότατοι και Σεβασμιότατοι Κύριοι και Αυθέντες μου Ελλογιμότατοι!

Μου εδόθη το 1642 εντολή από την Ιερά Συνάθροιση να ειδοποιήσω τους σεβαστούς 
Μιχαήλ Βεστάρχη και Χριστόφορο Αλβάνο, ιερείς ορθοδόξους αυτής της πόλεως, αν ή
θελαν να συναριθμηθούν μεταξύ των αποστολικών μισσιοναρίων, να έλθουν να κάμουν 
στα χέρια μου την ομολογία πίστεως. Αυτοί παρουσιάσθηκαν αμέσως και με μεγάλη ευ- 
λάβεια έπραξαν όπως επιθυμούσε η Ιερά Συνάθροιση. Μετά πάροδο μερικών ετών μου 
δόθηκε εκ νέου εντολή να υποβάλω έκθεση για τ’ αποκομιζόμενα από τους ορθοδόξους 
οφέλη μέσω αυτών των δύο ιερέων. Ενήργησα τις οφειλόμενες φροντίδες κι έμαθα πόσο 
μοχθούσαν με κηρύγματα, με λειτουργία σχολείου, μ’ εξομολογήσεις και καθοδηγήσεις 
ορθοδόξων για ευσέβεια Θεού και υπακοή στο μεγάλο Ρωμαίο Ποιμένα. Ενημέρωσα για 
όλα αυτά την Ιερά Συνάθροιση, η οποία τα εξετίμησε και με Απόφασή της τους χορήγη
σε κάποιον ετήσιο μισθό. Τώρα είτε δόθηκε εσφαλμένη πληροφορία είτε κάποιος άλλος 
φρόντισε να εξαιρέσει το Μιχαήλ Βεστάρχη από τον αριθμό των μισσιοναρίων, και στη 
θέση του μπήκε αυτός.
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Παρουσιάσθηκε λοιπόν ο εν λόγω Βεστάρχης με αίτησή του για να με παρακαλέσει 
να ενημερώσω την Ιερά Συνάθροιση για τα πνευματικά οφέλη που εξακολουθεί να προ
σφέρει σ’ αυτή την πόλη. Εγώ, μη μπορώντας να το αρνηθώ, αφού αυτό είναι πέρα για 
πέρα αλήθεια, σας την παρουσιάζω ευσεβάστως, παρακαλώντας σας επίσης. Κι αν κά
ποιος άλλος σας έγραψε το αντίθετο, μην τον εμπιστευθείτε. Να θεωρήσετε πως το έπρα- 
ξε ή από φθόνο ή από άλλο πάθος και υστεροβουλία.

Εν τέλει ευχόμενος στις σεβαστές εξοχότητές σας αίσιο και ευτυχές το προσεχές νέον 
έτος προσκυνώ φιλώντας τα ιερά ιμάτιά σας.

Χίος 20 Δεκεμβρίου 1658
Των σεβασμίων εξοχοτήτων σας ταπεινότατος και αφοσιωμένος δούλος

Ο Επίσκοπος Χίου
Προς την Ιερά Συνάθροιση της Προπαγάνδας της Πίστεως - Στη Ρώμη.

[φύλ. 45ν]
Αρχιπέλαγος - Χίος 20.12.1658. Ο Επίσκοπος Χίου πληροφορεί για τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν στους ορθοδόξους οι Μιχαήλ Βεστάρχης και Χριστόφορος Αλβάνος, μισ- 
σιονάριοι, διευκρινίζοντας επιπλέον στην Ιερά Συνάθροιση πως οτιδήποτε αντίθετο ε
στάλη σ’ αυτήν εναντίον του εν λόγω Βεστάρχη είναι ψευδές.

Συνάθροιση 18.8.1659: Να σταλεί απάντηση. 30a S.41.

9α) Αρχείο της Propaganda Fide, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali 
(SOCG) 281, φύλ. 46r

Περίληψη: Επιστολή του Μιχαήλ Βεστάρχη (18.12.1658) προς τον επίσκοπο Ανδρέα Σο
φιανό, όπου αναφέρει πως έχει κάνει από το 1642 την ομολογία πίστεως κι έλαβε για με
ρικά χρόνια το μισθό του μισσιονάριου, εντούτοις η μισθοδοσία τώρα έχει σταματήσει, 
παρόλο που προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες όπως και πρωτύτερα. Παρακαλεί να ανανεω
θεί η μισθοδοσία, όπως έγινε και με το σύντροφό του Χριστόφορο Αλβάνο. Παρακαλεί 
τον επίσκοπο, ο οποίος είναι ενήμερος για το πρόσωπό του και τις δραστηριότητές του, 
να συντάξει αντικειμενική έκθεση στην Propaganda σχετικά με την περίπτωσή του.

Φύλ. 46Γ
Ill[ustrissi]mo e R[everendissi]mo Sig[no]re e P[ad]rone mio Col[endissi]mo |2

Per ordine della Sacra Cong[regazio]ne de propaganda] fide nel 1642 insieme col 
Reverendo] |3 Sacerdote Christoforo Albano ho fatto la professione della fede nelle mani 
di V[ostra] Signoria] |4 Ill[ustrissi]ma e Reverendissima p[er] dovere essere ascritto tra 
il n[umer]o delli suoi missionari] et operarij come seguì |5 e p[er] alcuni anni la Sacra 
Cong[regazio]ne mostrava di gradire e li nostri travagli, e P annue re |6 lationi da noi 
mandate con favorirci della solita provisione. Hor perche io [7 da alcuni anni in qua non 
sono stato stimato degno di tal favore, ne ho havuto rispos |8 ta alle mie relationi, scrivo al 
R[everendissi]mo Sec[reta]rio della Sacra Cong[regazio]ne che conforme io segui |9 to li 
miei antichi travagli. Cosi si compiaccia di rifferire alla Sacra Cong[regazio]ne |10 di 
rinovare il decreto nella mia p[er]sona, sepur cosi com[m]anda, come Γ ha rinova |11 to in 
persona del R[everen]do Sacerdote Christoforo Albano mio compagno. E perche |12 
V[ostra] Sßgnoria] Ill[ustrissi]ma e Reverendissima di presenza ha notitia e della mia
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p[er]sona, e di tutto quello, |13 che si fà in servitio di Dio et aggiuto dell’ anime, ha supplito 
d’informare la |14 sacra Cong[regazio]ne et intercedere p[er] me con fedele relatione: nel 
che mi farà sommo fa |15 vore: et oltre il merito che haverà appresso il grande Dio mi 
professerò per |16 sempre servo molto fedele di V[ostra] Signoria] Ill[ustrissi]ma. In Scio 
adì 18 di Décembre 1658 |17 D[i] V[ostra] Signoria] Ill[ustrissi]ma e R[everendissi]ma |18 
Hum[ilissi]mo Ser[vito]re |19 II Sacerdote greco Michele Vestarchi |20 + ο διδάσκαλος της 
μεγάλης Εκκλησίας Ιερεύς Μιχαήλ |20 βεστάρχης κ[αι] δούλος της Εκλαμπρότητος : -

ΣΧΟΛΙΑ
φύλ. 46Γ1 εξ.: Το έγγραφο με τα ωραία ευανάγνωστα λατινικά γράμματα και την άψογη 
σύνταξη στα ιταλικά μάλλον δεν αποτελεί αυτόγραφο του Βεστάρχη. Ο γραφικός χαρα
κτήρας διαφέρει ουσιαστικά και έντονα από την ελληνική υπογραφή, η οποία πρέπει να 
θεωρηθεί με βεβαιότητα αυτόγραφη. Ίσως ανατέθηκε η σύνταξη και γραφή των εγγρά
φων αρ. 9α και 9β σε επαγγελματία γραφέα, γιατί ο γραφικός χαρακτήρας είναι αρκετά 
«δουλεμένος», με συντομογραφίες, αραβουργήματα και καλλιγραφικά στοιχεία. Βεβαιώ
νει και ο ίδιος πως η ομολογία πίστεως (και του Αλβάνου) έγινε με εντολή της Propa
ganda Fide, στην οποία συμμορφώθηκε, για να αποκτήσει το περιζήτητο status του μισ- 
σιονάριου και τον ανάλογο μισθό (για τέτοιες περιπτώσεις βλ. το υλικό που δημοσιεύει ο 
Θ. παπαδοπουλος, «Καθολικοί και Ορθόδοξοι στις Κυκλάδες», ό.π.). 5-6: Στο χωρίο αυ
τό γίνεται και λόγος για ετήσιες εκθέσεις που έστελνε ο Βεστάρχης στην Propaganda για 
τις δραστηριότητές του- τέτοια έγγραφα, που θα είχαν ενδιαφέρον και για τις θεατρικές 
παραστάσεις των έργων του, δεν έχουν ώς τώρα εντοπισθεί. 7 εξ.: Η διαφοροποίησή του 
από τον Αλβάνο ως προς τη συνέχιση του μισθού φαίνεται πως δημιούργησε στο Σοφια
νό υποψίες για κάποιες συκοφαντικές ενέργειες αντιπάλων του· οι ετήσιες εκθέσεις του 
έμειναν αναπάντητες - επομένως πρέπει να υπήρχε ολόκληρη αλληλογραφία με την 
Congregazione. Σε συνδυασμό με τις πληροφορίες του εγγράφου αρ. 7 από το 1650, όπου 
ο Βεστάρχης και ο Αλβάνος ζητούν τα «δεδουλευμένα» των τελευταίων ετών, φαίνεται 
πως η διαφοροποίησή τους επήλθε σε κάποια φάση αργότερα (κατά το έγγραφο 9β το 
1654)· επομένως το αίτημά τους το 1650 φαίνεται πως ικανοποιήθηκε κι έλαβαν νέα «σύμ
βαση» για τρία χρόνια. 12 εξ.: Στην παράκληση του Βεστάρχη ο Σοφιανός ανταποκρίθη- 
κε με κάποιο δισταγμό (βλ. έγγραφο αρ. 8) και η έκθεσή του είναι αρκετά γενικόλογη· η 
απόδοση του γεγονότος της διακοπής του μισθού σε συκοφαντία είναι δική του πληρο
φορία. 19-20: Από τις δύο υπογραφές του Βεστάρχη, την ιταλική και την ελληνική, προ
κύπτει πως εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του ορθόδοξο: «sacerdote greco», δηλαδή 
ορθόδοξος, ενώ ο τίτλος του «διδασκάλου της Μεγάλης Εκκλησίας» είναι αξίωμα του Οι
κουμενικού Πατριαρχείου και ως τέτοιος υπογράφει ο Βεστάρχης από το 1638 (J. αυμον, 
Monuments authentiques de la religion des Grecs, A La Haye 1708, σ. 331).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
[Μιχαήλ Βεστάρχης (18 Δεκεμβρίου 1658) προς τον επίσκοπο Ανδρέα Σοφιανό].

Εξοχότατε και Σεβασμιότατε Κύριε και Αυθέντη μου Αιδεσιμότατε
Μ’ εντολή της Ιεράς Συναθροίσεως για τη Διάδοση της Πίστεως το 1642 έκανα μαζί 

με τον αιδεσιμότατον ιερέα Χριστόφορο Αλβάνο την ομολογία πίστεως στα χέρια της ε
ξοχότατης και σεβασμιότατης αυθεντίας σας, ώστε να μπορώ να συγκαταλεχθώ μεταξύ
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των μισσιοναρίων και υπηρετών. Όπερ και εγένετο. Kol για μερικά χρόνια η Ιερά Συνά
θροιση έδειχνε ότι επιδοκίμαζε τις προσπάθειες μας και τις ετήσιες εκθέσεις που τις στέλ
ναμε, με το να μας ανταμείβει με το συνήθη μισθό. Τώρα, επειδή εγώ από μερικά χρόνια 
δεν κρίθηκα άξιος γι’ αυτή τη χάρη και δεν έλαβα απάντηση στις εκθέσεις μου, γράφω 
στον εξοχότατο γραμματέα της Ιεράς Συναθροίσεως ότι εξακολουθώ τις παλιές μου προ
σπάθειες. Σας παρακαλώ να ζητήσετε από την Ιερά Συνάθροιση ν’ ανανεώσει την από
φασή της ως προς το πρόσωπό μου, ή να δώσει εντολές, όπως την ανανέωσε και στο πρό
σωπο του συντρόφου μου ιερέως Χριστοφόρου Αλβάνου. Και επειδή η εξοχότατη και σε- 
βασμιότατη αφεντιά σας είναι και τώρα ενήμερη για το πρόσωπό μου και για όσα πράτ
τω υπηρετώντας τον Θεό και βοηθώντας τους πιστούς, παρακαλώ να ενημερώσετε την 
Ιερά Συνάθροιση για να μάθει από αντικειμενική έκθεση για το πρόσωπό μου. Θα μου 
κάμετε μεγάλη χάρη. Κι εκτός από την ανταμοιβή σας από τον 'Υψιστο θα διατελώ για 
πάντα πιστός δούλος της εξοχότητάς σας.

Χίος 18 Δεκεμβρίου 1658. Της εξοχότατης και σεβασμιότατης αυθεντίας σας ταπει
νότατος δούλος. Ο ορθόδοξος ιερέας Μιχάλης Βεστάρχης+ ο διδάσκαλος της μεγάλης 
Εκκλησίας Ιερεύς Μιχαήλ Βεστάρχης και δούλος ττ)ς Εκλαμπρότητος.

9β) Αρχείο της Propaganda Fide, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali 
(SOCG) 281, φύλ. 47 (49v)

Περίληψη: Επιστολή του Μιχαήλ Βεστάρχη (18.12.1658) προς το γραμματέα της Propa
ganda Fide. Αναφέρει τους λόγους που οδήγησαν την Congregazione να περιλάβει αυτόν 
και το Χριστόφορο Αλβάνο ανάμεσα στους μισσιονάριους, εξιστορεί τα συμβάντα της ο
μολογίας πίστεως και αναφέρει πως αξιώθηκαν να πάρουν ετήσιο μισθό. Ενώ του Αλβά
νου ανανεώθηκε η μισθοδοσία το 1654, από τον ίδιο έρησαν το προνόμιο αυτό, παρ’ όλο 
που προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες όπως παλαιό. Σχετικά με την αποκατάστασή του έχει 
υποβάλει αίτηση στον επίσκοπο Ανδρέα Σοφιανό να συντάξει αντικειμενική έκθεση για 
τις δραστηριότητες του και παρακαλεί το γραμματέα να μεσολαβήσει ευνοϊκά για το αί
τημά του. Σε επόμενο φύλλο υπάρχουν η περίληψη του γραμματέα, καθώς και υπηρε
σιακά σημειώματα για τη διεκπεραίωση του αιτήματος.

φύλ.47Γ
Ill[ustrissi]mo e Reverendissimo Sig[no]re e P[ad]rone mio Col[endissi]mo |2

Cotesta sacra Cong[regazio]ne de propaganda] fide havendo havuto notitia nel 1642 
di β quel puoco che insieme col R[everendo] sacerdote Christoforo Albano facevamo in 
servitio |4 di Dio, et aggiuto dell’ anime col propagare e stabilire la fede catolica tra la |5 
n[ost]ra natione, massime in questa no[st]ra Chiesa di S[an] Vittore dove habbiamo una |6 
ben numerosa Cong[regazio]ne dedicata alla presentatione della B[eatissi]ma Madre di 
Dio, e β frequentata dalla maggior parte di q[uest]a nobilita greca di Scio. Si compiaque |8 
d’ annoverarmi col d[et]to sacerdote Christoforo Albano Capellano della d[et]ta Chiesa e 
Conf[esso]re |9 tra li suoi operarij e missionarij, e p[er]ciò per una sua impose ad entrambi 
che dassimo |10 principio con fare la professione della fede nelle mani dell’ Ill[ustrissi]mo 
e Reverendissimo Monsigjnojr |n Andrea Soffiano Vescovo di Scio come s’ effettuò alli 
tanti di Novembre 1642 essendo |12 presenti come testimonij il R[everendo] P[adre] 
Dom[eni]co Mauritio della Comp[agni]a de Giesù allhora sup[erio]re |13 di q[uest]a
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resid[enti]a et il Reverendo] P[adre] Giovanni] Batt[ist]a d’ Alessi della med[esim]a 
Comp[agni]a. Et per mostrare di gradi |14 re li nostri travagli per il p[rim]o triennio c’ ha 
favorito coll’ annua provisione accom |15 pagnandola colli suoi soliti commandamenti. 
Adesso sono già trascorsi p[er] alcuni |16 anni che non sono stato fatto degno di tal favore. 
Con tutto che non habbi manca |17 to di mandare le solite relationi, anzi mi veggo separato 
dal d[et]to Reverendo] Christo |18 foro Albano, il quale è stato favorito con nuovo 
decreto fatto alli 24 d’ Agosto |19 1654. E perche non posso comprendere la caggione di tal 
fatto, imaginandomi che |20 sia qualche errore, supplico V[ostra] Signoria] Ill[ustrissi]ma 
e R[everendissim]a che si compiaccia di proporre |21 alla sacra Cong[regazio]ne questa mia 
servitù, per rimettermi colla sua buona |22 gratia nel mio offitio, come io non cesso di 
continuare li travagli antichi |23 colla medesima diligenza di prima del che n' ho fatto 
ancora supplica ||24 [ψύλ. 47v] all’ Ill[ustrissi]mo e Reverendissimo Monsig[no]r Sofianò 
Vescovo di Scio, acciò dia compita e fedele |25 Relatione e della mia persona, e delli miei 
travagli alla Sacra Cong[regazio]ne con |26 che baggiando le mani di Vfostra] Signoria] 
Ill[ustrissi]ma le fo profonda riverenza. Scio a di |27 f8 di Décembre 1658 I28 D[i] Vfostra] 
Signoria] Illustrissima e Reverendissima |29 Aff[ezionatissi]mo S[ervito]re |30 11 
sacerdote greco Michele Vestarchi Canoni |31 co della Chiesa Mitropolitana di Scio. |32 o 
διδάσκαλος της μεγάλης Εκκλησήας] Ιερεΰς μιχαήλ βεστάρχης.

[φύλ. 49ν]
[αριστερή στήλη]
[πάνω]

18 Augfusto] 1659 | Supplica del Reverendo Michele Vestarchi sac[erd]ote greco 
presentata in Scio a Mons. Vescovo 
[κάτω]
Dimanda la Conferma 

[δεξιά στήλη]
Archipelago Scio | 18 Décembre 1659 [sic] | Michele Vestarchi Sacerdote Greco 

confessa | d’haver fatto la professione della fede nell’ an | no 1642. nel qual tempo fù 
ascritto anche nel | numero de’ Missionari] insieme col sacerdote | Christofaro Albano con 
le solite provisioni. | Essendo hor ascorso il tempo supp[li]ca p[er] la rino | vatione delle 
facoltà, mentre che è stato rinovato | il Decreto al sud[et]to Christoforo.

[πιο κάτω]
Die 18 Augusti 1659 | Videatur quod fuerit decretum in S.C. | 30a.2.5.-2
[πιο κάτω]
Respondatur 30a.S. 64.
[στην κάτω άκρη]
a 356 p. 10 vi è q[ues]to Decreto, ma non s’ assegua loro missione alcuna come Neofiti.

ΣΧΟΛΙΑ
ψύλ. 47r 1 εξ.: Η δεύτερη επιστολή του Βεστάρχη, προς το γραμματέα της Propaganda 
Fide, είναι γραμμένη από το ίδιο χέρι, όπως η πρώτη προς τον επίσκοπο Σοφιανό (έγ
γραφο αρ. 9α), καθώς και η αυτόγραφη υπογραφή του. Παρατηρούνται οι ίδιες διαφορές 
ανάμεσα στη λατινική και την ελληνική γραφή, και καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσμα-
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τα, ότι το κύριο κείμενο είναι γραμμένο μάλλον από επαγγελματία γραφέα. 2-7: Η επι
στολή αυτή παρέχει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες: 1) η ίδια η Propaganda Fide 
μέσω του νέου λατίνου επισκόπου Ανδρέα Σοφιανού πλησίασε τους δύο ορθόδοξους ιε
ρείς, για να τους πάρει στις υπηρεσίες της· 2) διευκρινίζεται πως ο ναός τους ήταν ο Άγιος 
Βίκτωρ στην Απλωταριά, άρα και σ’ αυτόν αναφέρεται το χωρίο του επικήδειου λόγου 
του Προσοψά («τούτος ο ναός... ο οποίος ανηγέρθη εκ βάθρων διά συνδρομής αυτού και 
πόνου...», ΦΙΡΙΠΠΙΔΟΥ, ό.π., σ. 447) και σ’ αυτόν επίσης η παρατήρηση του Μαυρίκιου 
(έγγραφο αρ. 2α), πως είχαν μια μικρή εκκλησία και τη μεγάλωσαν και τη στόλισαν (εκ
θέτουν μάλιστα τη Θεία Ευχαριστία κατά τον καθολικό τρόπο)· χαρακτηριστικά στην ε
πιστολή αυτή υπογράφει ως «Canonico della Chiesa Mitropolitana di Scio» (31)· 3) πλη
ροφορούμαστε πως στην εκκλησία αυτή ανήκε μια πολυάριθμη αδελφότητα, αφιερωμέ
νη στην «presentatione della Beatissima Vergine Madre di Dio», δηλαδή στα Εισόδια της 
Θεοτόκου· η συγγραφή του πρώτου έργου του Βεστάρχη, του Διαλόγου για τα Εισόδια 
της Υπεραγίας Θεοτόκου, πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια αυτά. 11-14: Σωστά θυμάται ο 
Βεστάρχης τις λεπτομέρειες της ομολογίας πίστεως· απλώς στο μήνα κάνει λάθος: δεν έ
γινε το Νοέμβριο του 1642, αλλά στις 17 Δεκεμβρίου. Όταν συντάσσει ο Βεστάρχης την 
επιστολή αυτή, πρέπει να είναι προχωρημένης ηλικίας, αν και δεν γνωρίζουμε το έτος 
γεννήσεώς του. Τα του μισθού τα θυμάται με ακρίβεια. 15-19: Η ανανέωση της μισθοδο
σίας για τον Αλβάνο έγινε στις 24.8.1654. Οι λόγοι γι’ αυτή την προνομιακή μεταχείριση 
του Αλβάνου προφανώς δεν είναι άσχετοι με τις φιλικές σχέσεις του αδελφού του με το 
γραμματέα της Propaganda Fide· το υπηρεσιακό σημείωμα στο φύλ. 49ν δεξιά κάτω μι
λάει στον πληθυντικό, πως δηλαδή δεν τους ανατέθηκε αποστολή (στους Βεστάρχη και 
Αλβάνο- βλ. και παρακάτω). Φαίνεται πως το αίτημά τους για ανανέωση του μισθού στις 
21.3.1650 είχε τελικά ικανοποιηθεί. Ο ίδιος ο Βεστάρχης δεν κάνει νύξεις για συκοφαντία 
(όπως ο Σοφιανός), αλλά αποδίδει τη διαφοροποίηση σε λάθος. Φύλ. 49ν: Από τα υπη
ρεσιακά σημειώματα δεν προκύπτει με ακρίβεια, τι ακριβώς έγινε με την αίτηση του Βε
στάρχη. Η περίληψη του γραμματέα έχει λανθασμένη χρονολογία (από παραδρομή 1659 
αντί 1658). Κάτω από την εντολή: «Να βρεθεί πού είναι η Απόφαση της S.C.» υπάρχει η 
εξής ένδειξη: 30a. 2. 5-2 (το πέντε σβησμένο)· προφανώς πρόκειται για αριθμούς αποφά
σεων κι όχι για χρονολογία. Πάνω από το « Απάντηση: 30a.S.64» υπάρχει το διαγραμμέ
νο σημείωμα: «Episcopo] Chij pro Inf[ormatio]ne», δηλαδή να γράψουν στον επίσκοπο 
Χίου για να τους πληροφορήσει σχετικά- στη συνέχεια το έσβησαν, γιατί αντιλήφθηκαν 
πως ο επίσκοπος τους είχε ήδη στείλει τις σχετικές πληροφορίες. Ο Βεστάρχης πέθανε το 
1662 και ο Προσοψάς εκφωνεί τον επικήδειο λόγο του στις 16 Μαρτίου 1662. Και το τε
λευταίο σημείωμα στην κάτω άκρη της σελίδας είναι δυσεξήγητο: δεν έδωσε η ίδια η 
Propaganda Fide εντολή να συμπεριληφθούν οι δύο ορθόδοξοι ιερείς στους αποστολι- 
κούς μισσιονάριους; Αυτές οι αντιφάσεις ρίχνουν ένα χαρακτηριστικό φως στην αναπο
τελεσματικότητα του γραφειοκρατικού μηχανισμού της Propaganda. Η περίπτωση του 
Βεστάρχη είναι ενδεικτική.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
[Μιχαήλ Βεστάρχης (18.12.1658) προς το γραμματέα της Propaganda Fide]

Εξοχότατε και Σεβασμιότατε Κύριε και Αυθέντη μου Αιδεσιμότατε
Η Ιερά Συνάθροιση για τη Διάδοση της Πίστεως πληροφορήθηκε το 1642 γι’ αυτά τα
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λίγα που μαζί με τον αιδεσιμότατο Ιερέα Χριστόφορο Αλβανό εκάμαμε υπηρετώντας τον 
Θεό και βοηθώντας τους πιστούς, με το να διαδίδουμε και να στερεώνουμε την καθολική 
πίστη στους ομοεθνείς μας, και ειδικά στο ναό μας του Αγίου Βίκτωρος, όπου λειτουρ
γούμε μια πολυάριθμη Συνάθροιση αφιερωμένη στα Εισόδια της Θεομήτορος, με συμμε
τοχή μεγάλου αριθμού ορθοδόξων ευγενών της Χίου. Ευαρεστηθήκατε να μας συμπερι- 
λάβετε με τον εφημέριο κι εξομολόγο αυτής της εκκλησίας ιερέα Χριστόφορο Αλβάνο 
μεταξύ των υπηρετών και μισσιοναρίων σας. Προς το σκοπόν αυτό μ’ επιστολή σας υπο
δείξατε να κάνουμε αρχή με το να προβούμε σ’ ομολογία πίστεως στα χέρια του εξοχό
τατου και σεβασμιότατου μονσινιόρ Ανδρέα Σοφιανού, επισκόπου Χίου. Πράγματι, αυτό 
έγινε στις τάδε Νοεμβρίου 1642, επί παρουσία και ως μαρτύρων του σεβαστού πατρός 
Κυριάκου [= Δομήνικου] Μαυρίκιου της Συντροφιάς του Ιησού, τότε προϊσταμένου, και 
του σεβαστού πατρός Ιωάννου Βαπτιστού Ντ’ Αλέση, της αυτής Συντροφιάς. Και σ’ έν
δειξη επιβραβεύσεως των προσπαθειών μας μας εγκρίνατε για μια τριετία ετήσιο μισθό, 
παραγγέλλοντάς μας και τις συνήθεις εντολές σας.

Τώρα έχουν περάσει μερικά χρόνια που δεν με κρίνατε άξιο αυτής της χάρης. Κι ό
μως εγώ, παρ’ όλα αυτά, δεν διέκοψα να σας στέλνω τις συνήθεις εκθέσεις μου. Εντού
τοις διαπιστώνω ότι με ξεχωρίσατε από τον εν λόγω σεβαστό Χριστόφορο Αλβάνο, ο ο
ποίος ευνοήθηκε με νέα απόφασή σας στις 24 Αυγούστου 1654. Κι επειδή δεν μπορώ να 
καταλάβω την αιτία αυτής της ενέργειας, φανταζόμενος πως κάποιο λάθος συνέβη, πα
ρακαλώ την εξοχότατη και σεβασμιότατη αφεντιά σας να ευαρεστηθείτε να ενημερώσε
τε την Ιερά Συνάθροιση για τις υπηρεσίες μου, για ν’ αποκατασταθώ με τη μεσολάβησή 
σας στο αξίωμά μου, δεδομένου ότι εξακολουθώ με την ίδια επιμέλεια να καταβάλλω τις 
ίδιες προσπάθειες όπως και παλαιά. Επ’ αυτού υπέβαλα αίτημα και στον εξοχότατο και 
σεβασμιότατο μονσινιόρ Σοφιανό, επίσκοπο Χίου, να υποβάλει λεπτομερή έκθεση στην 
Ιερά Συνάθροιση για το άτομό μου και τις προσπάθειες μου.

Αυτά, και φιλώντας τα χέρια της εξοχότατης αφεντιάς σας κάμω βαθιάν υπόκλιση.
Χίος, 18.12.1658 Της εξοχότατης και σεβασμιότατης αφεντιάς σας στοργικότατος 

δούλος.
Ο ορθόδοξος ιερέας Μιχαήλ Βεστάρχης κανονικός της μητροπολιτικής εκκλησίας Χίου.
Ο διδάσκαλος της μεγάλης Εκκλησίας Ιερεύς Μιχαήλ Βεστάρχης.

[ Υπηρεσιακά σημειώματα]
[αριστερά]
18. Αυγ. 1659 Αίτηση του αιδεσίμου Μιχαήλ Βεστάρχη ορθόδοξου ιερέα υποβληθεί- 

σα στη Χίο στον μονσ. Επίσκοπο.
Ζητεί έγκριση
[δεξιά]
Αρχιπέλαγος Χίος 18.12.1659 [sic]: ο Μιχαήλ Βεστάρχης, ορθόδοξος ιερέας, δηλώνει 

πως έκανε ομολογία πίστεως το 1642 κι ότι εκείνο το έτος μαζί με τον ιερέα Χριστόφορο 
Αλβάνο θεωρήθηκαν μισσιονάριοι με το συνήθη μισθό. ' Εληξε ο χρόνος και ζητεί ανανέ
ωση ως συνέβη με το Χριστόφορο Αλβάνο.

18.8.1659 Να βρεθεί πού είναι η Απόφαση της Sacra Congregazione.
Να σταλεί απάντηση 30a.S.64.
Στον αρ. 356 η° 10 υπάρχει αυτή η Απόφαση αλλά δεν τους ανατίθεται αποστολή ό

πως στους Neofiti.
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10) Αρχείο της Propaganda fide, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali 
(SOCG) 272, φύλ. 464v.

Περίληψη: Απόσπασμα εκτενούς αναφοράς του Giovanni d’Aviano από το 1665, όπου α- 
ναφέρεται στον Αλβάνο.
φύλ. 464ν
... Devo qui ancora riferire il demerito di Papa Christoforo Albano sacerdote di rito 
greco, quale benché stipendiato dalla Sfacra] Cong[regatio]ne non difende il rito, anzi nell’ 
occorrenze corre voce comune che sia stato molto averso e contrario a’ nostri latini.

Σχόλια: To 1665 ο Αλβανός ζει ακόμα, ενώ ο Μαυρίκιος πεθαίνει εκείνη τη χρονιά και ο 
Βεστάρχης πέθανε το 1662· δεν αποκλείεται, με την αποχώρηση του Μαυρίκιου από την 
ηγουμενία, το 1660, το καλό κλίμα συμβίωσης ορθοδόξων και καθολικών να έχει αλλά
ξει. Το χωρίο ρίχνει χαρακτηριστικό φως για τη μεταβλητότητα της θρησκευτικής κατά
στασης, που εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
.....να αναφερθεί η απρέπεια του παπά Χριστόφορου Αλβάνου, ιερέα του ορθόδοξου τυ
πικού, ο οποίος, αν και υπότροφος της Ιεράς Συναθροίσεως, δεν υπερασπίζεται το τελε
τουργικό, αντιθέτως, όπως λέγεται δημόσια, είναι πολύ ενάντιος και αντίθετος στους δι
κούς μας καθολικούς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

Ο επικήδειος λόγος του Γαβριήλ 11ροσο φά για το θάνατο 
τον Μιχαήλ Βεστάρχη (16 Μαρτίου 1662)

Το χειρόγραφο 29 (176), που περιέχει το μάλλον αυτόγραφο κείμενο του επικήδειου του 
Γαβριήλ Προσοψά για τον Μιχαήλ Βεστάρχη, φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του Πατριαρ
χείου Αλεξανδρείας (Κατάλογοι της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, Τόμ. Α', Χειρόγραφα, 
Αλεξάνδρεια 1945) και έχει δημοσιευθεί εν μέρει από τον Νικόλαο Σ. Φιριππίδη («Κα
τάλογος των κωδίκων της Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς». Εκκλησιαστι
κός Φάρος 37 (1938), σσ. 446-447). Στο φύλ. 46Γ του χφ σημειώνεται ο τίτλος: «1662, Μαρ
τίου 16. Προοίμιον. Κυριακή Κ τής άγιας τεσσαρακοστής, έν ή γέγονε καί τό έγκώμιον 
τού παπα-Τζήφου»· και στο τέλος του προοιμίου: «άν έπιθυμάτεν λοιπόν νά γροικήσε- 
τεν μέρος τού Ευαγγελίου τής έξηγήσεως, καί εις τό βον μέρος θρήνον τού διδασκάλου 
μας, σταθήτε μέ ησυχίαν καί εύτρεπίσετε δάκρυα κ’ έγώ θέλει αρχίσω». Στο τέλος του λό
γου όμως, φύλ.48ν, υπάρχει η επιγραφή «μέρος βον», ενώ η υπόλοιπη σελίδα είναι λευκή 
καθώς και όλο το φύλλο 49, προφανώς για να συμπληρωθεί ο θρήνος σε επεξεργασμένη 
μορφή. Το κενό όμως έμεινε και ο σχετικός λόγος παρατίθεται πολλά φύλλα ύστερα, στο 
φύλ. 68Γ ώς το 69ν (δηλαδή δε θα χωρούσε στο κενό που είχε αφήσει ο γραφέας).

Στο λόγο που εκδίδουμε στη συνέχεια διατηρήθηκαν οι διαλεκτικοί τύποι φωνητικής 
και τονικής εκφοράς. Οι επεμβάσεις μας περιορίστηκαν στη διόρθωση της στίξεως, στην
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ορθογραφική ενοποίηση, καθώς και στην ανάλυση των συντομογραφιών, όπως δάδ (Δα
βίδ), ίελήμ (Ιερουσαλήμ). Γράφονται με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα κυρίων ονομά
των και για τις καταλήξεις πληθυντικού των θηλυκών σε -αις χρησιμοποιήθηκε η κατά
ληξη -ες. Η υπογεγραμμένη διατηρήθηκε στα βιβλικά κείμενα και σε εκκλησιαστικές εκ
φράσεις.

φ.68Γ 1662, Μαρτίου 16. Εις τήν αδελφοσύνην. Πένθος τού διδασκάλου Μιχαήλ Βε- 
στάρχη

Βλέποντας τον κόσμον τούτον τον ορατόν καί φαινόμενον, καί (κατά τό 
δυνατόν μου) μετρώντας με τήν διάνοιάν μου τήν ώραιότητα καί ομορφιάν 
του, τήν ευπρέπειαν, τήν τάξιν, τήν σύνεσιν καί τήν αρμονίαν όπου εχει, 
θαυμάζομαι τόν ποιητήν όπού τά έκαμεν, καί έμέτρησέν τα, καί έβαλέν τα εις 

5 τέτοιας λογής καλήν τάξιν καί άρμονίαν οθεν μέ τόν Δαβίδ λέγω, ώς 
έμεγαλύνθη τά έργα σου Κύριε4 πάντα εν σοφία έποίησας}
'Όταν δέ στοχαστώ καλά τόν ουρανόν, τά άστρα, τόν ήλιον, τήν 
σελήνην, καί ξεχωριστά τήν πρόνοιαν καί κυβέρνησιν τού Θεού, μέ τήν 
οποίαν κυβερνά ολην τήν κτίσιν, καί μάλιστα αυτόν τόν ουρανόν, οπού είναι 

10 μεγαλλίτερον κτίσμα απ’ ολην τήν κτίσιν τήν ορατήν, καί κατήβω εις τόν 
άνθρωπον, καί στοχαστώ καί καταλάβω τήν αξίαν του, τήν δόξαν καί τήν 
αυθεντίαν του, άκόμη περισσότερον θαυμάζω, τιμώ, μεγαλύνω καί δοξάζω 
τήν γνώσιν τού ποιητοΰ καί πλάστου μου Θεού, καί μέ τόν αυτόν πάλιν 
Δαβίδ φωνάζω έθανμαστώθη ή γνώσίς σου έξ έμοϋ.2 

15 Μά, όταν πάλιν γυρίσω καί δώ τές συμφορές, τές άρρωστεΐες,
τούς θανάτους καί τά κακά, εις τά όποια όλα πέφτει ό άνθρωπος, έρχομαι 
εις μίαν μεγάλην έξέτασιν καί μετρώ μέ τόν νοΰν μου, καί γυρεύω τό 
αίτιον καί τήν αφορμήν, τό όποιον φέρνει όλα τούτα τά κακά, καί τά 
πτωτικά αποτελέσματα εις τόν άνθρωπον. "Οθεν έξετάζων τά καλά δέν 

20 ευρίσκω άλλην αιτίαν καί αφορμήν, άπό τήν όποιαν έρχονται τά κακά, 
παρά τήν άμαρτίαν τήν άμαρτίαν ευρίσκω αίτιον τών κακών, καί 
αφορμή τών θλίψεων καί τών θανάτων.
Καί στοχαστειτεν παρακαλώ, ότι αν ό Άδάμ δέν ήθελη πέση εις τήν 
άμαρτίαν τής γαστριμαργίας γη τής ύπερηφανίας, δέν ήθελη έρτη εις τά 

25 άμέτρητα κακά αυτός καί όλη ή ανθρώπινη φύσις- μά έπειδή καί άπέ τό 
δένδρο έκεΐνο τό άπηγορευμένον έφαγεν αυτός, καί προ τούτου ή Εύα, 
ήκουσεν άπέ τόν Θεόν: γη εί καί εις γην άπελεύση, εν ίόρώτι τοϋ 
προσώπου σου εσθίειν τόν άρτον σου, άκάνθας καί τριβόλους άνατελει 
σοι. ’Ήκουσεν καί ή Εύα: εν λύπαις τέξη τέκνα, και προς τόν ανόρα σου ή 

30 άποστροφή σου,3 καί άλλα όμοια. ”Ω, τής καταδίκης, ώ, τής αθλιότητάς μας, 
όπού διά τήν άμαρτίαν τού Άδάμ έκληρονομήσαμεν!
Άς στοχαστοΰμεν καί μέ τήν πράξιν καί αϊσθησιν. Πόσα κακά

Ι.Ψαλμ. 103,24. 2. Ψαλμ. 138, 6. 3. Πρβ. Γέν. 3,16-19.

28 έσθίειν: φάγη Γέν. 3,19 || 32 στοχαστοΰμεν: στιχαστοΰμεν
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καθώς είπα έπροξένησεν ή άμαρτία καί προξενά πάντοτε εις τόν 
άνθρωπον! Θυμηθήτε πώς, αν ό Κάϊν ό άόελφικτόνος δεν ήθελη σκοτώση 

35 τόν Άβελ, ή παράλυσις, ό τρόμος καί ό κλόνος δέν ήθελη πέση άπάνω εις 
τόν Κάϊν. Μά, άφοΰ τόν έσκότωσεν επεσεν εις μεγάλην αθλιότητα, ώστε 
όπου νά έπιθυμά καθ’ ημέραν τόν θάνατόν του, διά τό όποιον ελεγεν, καί 
έσται πάς ό εύρίσκων με άποκτενεϊμε,4 Ώ, τής ισχύος τής αμαρτίας!

(( . 68ν Έπιλείψει γάρ με διηγούμενον ό χρόνος περί αμαρτίας, οθεν
40 αφήνω νά διηγούμαι λεπτομερώς τό πόσα κακά έφερεν ή άμαρτία εις 

τόν κόσμον μόνον τούτο λέγω, πώς διά τές αμαρτίες των οί Εβραίοι 
οπού έκάμνασιν καί ό βασιλεύς Ιωακείμ έχάσασιν τήν Ιερουσαλήμ τήν 
πόλιν των άγιων καί έγενήκασιν δούλοι καί σκλάβοι τού βασιλέως 
Ναβουχοδονόσορ. Μαρτυροΰσι τόν λόγον μου οί τρεις παϊδες (των 

45 οποίων ή μαρτυρία είναι πιστή, γιατί επί στόματος όνο μαρτύρων ή
τριών σταθήσεται, λέγει ό Χριστός, πάν ρήμα5), οί όποιοι λέγουσι μέ τούτα 
τά λόγια εις τό 3 κεφ. τού Δανιήλ: έν άληθεία καί κρίσει ταϋτα πάντα 
έπήγαγες ήμϊν, διά τάς αμαρτίας ημών, ότι ήμάρτομεν καί ήνομήσαμεν 
άποστήναι άπό σοϋ καί έξημάρτομεν έν πάσι καί τά>ν εντολών σου ούκ 

50 ήκούσαμεν, ούδ'ε σννετηρήσαμεν ονδε έποιήσαμεν καθώς ένετείλω ήμϊν, 
ΐνα εν ήμϊν γένηται. και πάντα, όσα άν έποίησας ήμϊν, έν άληθινή κρίσει 
έποίηαας· (καί μετ’ ολίγα πάλιν λέγουσι) δτι, όέσποτα, έσμικρννθημεν 
παρά πάντα τά έθνη καί έσμεν ταπεινοί έν πόση τι] γή σήμερον òià τάς 
αμαρτίας ήμώνβ Λοιπόν, κατά τούς τρεις παϊδας ή άμαρτία ήτον άφορμή 

55 καί αίτια όπού έχάσασιν τήν 'Ιερουσαλήμ, τήν θυσίαν καί τήν προσφοράν. 
Καί εις κοντολογής, διά τήν αμαρτίαν τού Άδάμ έχάσαμεν καί αυτόν τόν 
γλυκύτατον παράδεισον, οπού ό Θεός έφύτεψεν διά τόν άνθρωπον ή 
άμαρτία μας τόν άπώλεοεν.
’Επειδή λοιπόν καί διά τές άμαρτίες έρχουνταιν οί συμφορές, οί 

60 άρρωστεΐες, τά κακά καί οί θάνατοι, λοιπόν, καί όταν έ'χωμεν καί μεΐς 
συμφορές, θανάτους καί παίδεψες, διά τές άμαρτίες μας είναι. "Ω, τής 
συμφοράς άρα ημών! ’Ώ, τής αθλιότητάς μας. Γιατί διά τές άμαρτίες 
μας, ώ Χιότες, έπέθανεν ό διδάσκαλός μας· διά τές άμαρτίας μας έ'σβυσεν 
ό λύχνος των όμματιών μας· διά τές άμαρτίες μας έχάσαμεν τόν 

65 γλυκύτατον μας παράδεισον, έχάσαμεν τήν Ιερουσαλήμ τήν άγίαν πόλιν. 
Πρέπει μας, καί μάς λοιπόν σήμερον, καθώς οί Εβραίοι έκλιάψασι 
καί έθρηνήσασι τήν Ιερουσαλήμ, όταν έπήγασιν αιχμάλωτοι, διά τό 
όποιον είπεν ό Δαβίδ έπί τών ποταμών Βαβνλώνος έκεϊ έκαθίσαμεν καί 
έκλαύααμεν έν τω μνησθήναι ήμάς τής Σιών, έπί ταϊς ίτέαις αυτής 

70 έκρεμάσαμεν τά έίργανα ημών,1 έτζι, λέγω καί μεΐς νά κλαύσωμεν καί νά 
θρηνήσωμεν βλέποντες πώς ό διδάσκαλός μας κείτεται νεκρός άφωνος. 
Καί νά κρεμάσωμεν τά όργανά μας, ήγουν κάθε λογής ευφροσύνην, καί 
χαράν νά μήν θυμηθοΰμεν. ’Ώ, τής συμφοράς ημών!

4. Γέν.4,14. 5. Ματθ. 18, 16. 6. Πρβ. Δαν. 3,28-37. 7. Ψαλμ. 136.1-2.

52 λέγουσι: γέγουσι || 62 τές: τής || 69 τής: τήν || ίτέαις: ίταίεις
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Κάμνει χρεία σήμερον λέγω, επειδή καί διά τές αμαρτίες μας μάς 
75 έστέρεψεν ό Θεός τον διδάσκαλόν μας, καθώς έ'καμεν ό Άδάμ καί

έκάθησεν άπέναντι τοΰ παραδείσου καί έκλαυσε πικρώς, έτζι, καί μείς νά 
σταθούμε άπάνω εις τον τάφον τοΰ διδασκάλου μας, νά κλιάψωμεν, νά 
θρηνήσωμεν καί νά μοιριολογήσωμεν καί νά ποΰμεν: παράδεισε 
γλυκύτατε, διδάσκαλέ μας σοφώτατε, πνευματικέ μας πατέρα, παρηγοριά 

80 μας, παιδευτά μας· εδυς έξ οφθαλμών μας, έχάσαμέν σε· πλία δέν σέ 
φ. 69Γ άπολαμβάνομεν. / Σήκω διδάσκαλέ μας καί άνοιξε τό γλυκύ

σου στόμα καί παρηγόρησέ μας. Σήκω τιμή των ιερέων, καύχημα τής 
πατρίδος μας, άγαλλίασις των άδελφών σήκω, άνήβα είς τον άμβωνά 
σου νά σέ δοϋσι τά πνευματικά σου παιδία νά παρηγορηθοΰσι.

85 Παράδεισε γλυκύτατε! Καί όντως, παράδεισος ήτον ό
διδάσκαλός μας. Γιατί καθώς ό παράδεισος έλαμπρύνετον άπέ τές 
λάμψες των αστέρων καί τοΰ ήλιου, έτζι, καί ό διδάσκαλός μας 
έλαμπρύνετον άπέ τές ειλικρινές άκτίνες τής τρισηλίου Θεότητος.
Καθώς ό παράδεισος ήτον γεμάτος άπέ άνθη καί καρπούς καί 

90 δένδρα, έτζι, καί ό διδάσκαλός μας ήτον γεμάτος άπέ άνθη καί καρπούς 
των άρετών. Άς έλθουσιν οί πτωχοί νά μαρτυρήσουσι διά τήν 
έλεημοσύνην του- άς έλθουσιν οί μαθηταί του νά μαρτυρήσουσι διά τήν 
πραότητά του- άς έλθουσιν οί ιερείς νά μαρτυρήσουσι διά τήν σεμνότητά 
του- άς έλθουσιν οί μικροί διά τήν ταπείνωσίν του- άς έλθουσιν οί 

95 άρχοντες διά τήν σεμνοπρέπειάν του. Παράδεισε λοιπόν γλυκύτατε, 
διδάσκαλέ μας σοφώτατε!
Τώρα είναι λοιπόν, ώ Χιότες, καιρός, έκείνο, όπου ό προφήτης 
Ήσαΐας θρηνώντας διά τήν 'Ιερουσαλήμ έλεγεν, νά ποϋμεν καί μείς 
σήμερον: έγεννήθη ή πόλις ήμών ώς τερέβινθος άποβεβληκνϊα τα φύλλα,8 

100 καί ώς παράδεισος ύδωρ μή έχων γιατί βέβαια, έχάσαμέν τήν πηγήν μας· 
έχάσαμέν τήν βρύσιν μας- έχάσαμέν τον ποταμόν μας· έχάσαμέν τήν 
κολυμβήθραν τοΰ Σιλωάμ·9 τά ώκεάνεια νάματα· ήγουν τόν σοφώτατον 
Μιχαήλ τόν διδάσκαλον, ό όποιος μας έπότιζεν μέ τά ζωήρρητά του θεία 
λόγια καί μέ τές σοφές έξήγησες των ιερών ευαγγελίων. Μά τώρα,

105 εϊμεσθεν ώς τερέβινθος άποβεβληκνϊα τά φύλλα.10 Διά τοΰτο
φαινούμεστεν γυμνοί άπέ νουθεσίες· γυμνή άπέ παραγγελίες έγεννήθη 
ή πόλις ήμών.
’Όχι δέ μόνον βρύσιν καί ποταμόν έχασεν ή Χίος σήμερον, άλλα 
άκόμη καί έναν ήλιον λαμπρότατον. Γιά τοΰτο ό κύκλος τοΰ ούρανίου 

110 πόλου μοΰ φαίνεται πώς έσκοτείνιασεν, καί όλος ό άέρας. Όχι οπού τά 
στοιχεία νά άλλάξασι τήν φύσιν τως, άλλά τά μάτια μας νά 
έσκοτεινιάσασιν άπέ τήν μεγαλωτάτην λύπην καί νά μήν δύνωνται νά 
δοΰσι καθάρια τοΰ ήλιου τό φως. Όθεν καί τοΰτο ό προφήτης Άμώς τό 
έπροφήτευσεν διά τά μάς λέγοντας δύσεται αύτοις ό ήλιος μεσημβρίας, 

115 κα'ι σνσκοτάσει ή ημέρα,11 

8.Ήσ. 1,30. 9.Ίωάν. 9,7. 10.Ήσ. 1,30. 11.Άμώς,8,9.

85 Παράδεισε: παδάσεισε || 97 προφήτης: προφήτη || 99 τερέβινθος: τερένβιθος
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Τώρα είναι λοιπόν καιρός, τώρα είναι ημέρα καί ώρα, έπειόή καί 
μεις δέν εχομεν λόγον νά τον ένταφιάσωμεν, μηδέ γλώσσα πρεπούμενη 
διά νά τον μοιριολογήσωμεν, νά κράξωμεν, καθώς λέγει ό θρηνητής 
'Ιερεμίας, δλην την κτίσιν διά νά κλιάψη- άποστείλατε, λέγει, προς τάς 

120 θρηνονσας καί έλθέτωσαν, καί προς τάς σοφάς καί φθεγξάτωσαν, 
ρεέτωσαν οί οφθαλμοί ημών ΰδωρ, καί τα βλέφαρα ημών καταγέτω 
δάκρυα, οί βουνοί λάβετε κοπετόν καί τά δρη θρήνον,12 Ελάτε λοιπόν, ώ 
θρηνούσες, έλάτε, ώ γυναίκες, διά νά κλιάψετεν σήμερον μετά μένα τόν 
διδάσκαλόν μας· έλάτε νά θρηνήσετεν τόν άξιότατόν σας ποιμένα- άς 

φ. 69ν 125 θρηνήσουσιν / σήμερον καί οί σοφοί τόν σοφόν άς κλιάψουσιν
οί θεολόγοι τόν θεολόγον οί φιλόσοφοι τόν φιλόσοφον οί ρήτορες τόν 
ρήτορα- οί ιερείς τόν ιερέα- οί διδάσκαλοι τόν διδάσκαλον οί 
πνευματικοί τόν πνευματικόν οί πλούσιοι τόν πλούσιον εις τές άρετές- 
οί πένητες τόν πένητα εις τά πάθη- ας κλιάψουσιν καί τά 

130 πνευματικοπαίδια του. ’Άς θρηνήσουσιν οί μαθητάδες του καί ξεχωριστά 
ας μοιριολογήση τούτο τό άκροατήριόν του. ’Άς κλιάψουσιν καί οί 
άδελφοί δλοι, οί όποιοι παντοτεινά έτρώγασι τά ζωήρρητά του λόγια. 
Όθεν άς κλιάψη καί τούτος ό ναός καί άς πενθήση, ό όποιος 
άνηγέρθη εκ βάθρων διά συνδρομής αυτού καί πόνου. ’Άς κλιάψη καί 

135 τούτος ό άμβωνας καί άς πενθήση, ό όποιος έστολίζουντον μέ τήν
ευγλωττίαν του καί κοσμιότητά του. Καί άπλώς είπειν, άς πενθήση καί άς 
κλιάψη δλη ή Χίος, καί κάθε τόπος καί χώρα, διά τήν μεγάλην μας 
όρφανίαν.
Μ’ δλον τούτο, άνίσως καί μεΐς δέν εχομεν δάκρυα (γή δέ θέμεν) νά 

140 τόν κλιάψωμεν, άς κράξωμεν τά άψυχα κτίσματα νά τόν κλιάψουσιν- 
καί άγκαλά καί κείνα δέν έχουν γλώσσες καί άρτηρίες, δμως μέ τήν 
κίνησίν τους θέλει μάς παρακινήσουσιν εις θρήνον καί εις μοιριολόγι. 
’Έλα τό λοιπόν, ώ ουρανέ, καί γύρισε καί δέ τήν μεγάλην μας 
συμφόρησιν, καί κλιάψε έσύ για τά μάς- γιατί ευθύς, λέγει ό Δαβίδ, έχεις 

145 έγκρύφιον φωνήν καί διηγάσαι τού Θεού τήν μεγάλην δωρεάν,
λέγοντος, οί ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεόν, ποίησιν δε χειρών αύτοϋ 
αναγγέλλει τό στερέωμα.13
’Έλα καί σύ, ώ ήμέρα, καί έπαρε καί τήν νύκτα νά κλιάψετεν μέ τού 
λόγου μας, γιατί έχετεν καί σεις κρυφήν φωνήν, κατά τόν Δαβίδ λέγοντα,

12. Πρβ. Τερ. 9,17-18. 13. Ψαλμ. 18,2.

123 μετά μένα: μεταμένα || 136 ευγλωττίαν: εύγνωττίαν || 137 Χίος: κτίσις α' γραφή || τόπος: τόπον || 140 τόν 
κλιάψωμεν: τόν τόν κλιάψωμεν || 145 έχεις έγκρύφιον: έχεις έχεις έγκύφιον
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150 ή ημέρα τη ημέρα έρεύγεται ρήμα, καί ννξ ννκτί άναγγέλλει γνώσιν, ών 
ούχΐ άκούονται ai φωναϊ αυτών.14
’Έλα καί σύ, ώ ήλιε, νά κλιάψης διά τόν ήλιον τον λαμπρότατον τής 
Χίου, γιατί καί σύ έχεις συνήθειαν ν’ άκούγης των ανθρώπων, καθώς 
ήκουσες έναν καιρόν τόν ’Ιησού τού Ναυή καί έ'φηκες τόν δρόμον σου καί 

155 έβοήθησές του.15
’Έλα καί σύ, ώ θάλασσα, διά νά κλιάψης διά την θάλασσαν την 
ενρύχωρον καί μεγάλην}6 ήγουν διά τόν διδάσκαλόν μας, ό όποιος μάς 
έπότιζεν μέ τές διδαχές των θεολογικών του άτμών. Μά, έπειδή μηδέ ό 
ουρανός, μηδέ ή ήμερα, μηδέ ή νύκτα, μηδέ ό ήλιος, μηδέ ή θάλασσα, μηδέ 

160 ό ναός τούτος φρονούσι, μηδέ ό άμβωνας κόπτεται καί δέν πέφτει κάτω, 
άς κλιάψω έγώ μοναχός, καί άς πω: ώ θάνατε θάνατε πικρότατε, πώς μας 
έφηκες ορφανούς, πώς μάς έφηκες έρημους, πώς μάς έφηκες αφώτιστους, 
καί έπήρες τόν διδάσκαλόν μας!
Άλλ’, ώ Κύριε Κύριε, Θεέ πατέρων καί Κύριε τού ελέους, έπάκουσον 

165 ημών εν τή ώρα τούτη, καί άνάπαυσον τήν ψυχήν τού δούλου σου Μιχαήλ 
ίερέως έν χορώ τών δικαίων. Καί άλλα. ’Αμήν.

14. Ψαλμ. 18, 3-4. 15. Ίησ. 10,12 εξ.. 16. Πρβ. Ψαλμ. 103, 25

154 εναν καιρόν: ενα γκαιρόν
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ΠΗΓΕΣ

5 - Ψαλμ. 103,24: «ώς έμεγαλύνθη τά έργα σου, κύριε· πάντα εν σοφία έποίησας»
11 - Ψαλμ. 138, 6: «έθαυμαστώθη ή γνώσίς σου έξ εμού»
20 - Γέν. 3,19: «γη εί καί εις γην άπελεύση»
20 - Γέν. 3,19: «έν ίδρώτι τού προσώπου σου φάγη τον άρτον σου»
21,22 - Γέν. 3,18: «άκάνθας καί τριβόλους άνατελεΐ σοι»
21 - Γέν. 3,16: «έν λύπαις τέξη τέκνα· καί προς τον άνδρα σου ή άποστροφή σου»
27 - Γέν. 4,14: «καί έσται πας ό εύρίσκων με άποκτενει με»
33 - Ματθ. 18,16: «έπί στόματος δύο μαρτύρων ή τριών σταθή παν ρήμα»
34-38 - Δανιήλ 3, 28-31: «έν άληθεία καί κρίσει έποίησας πάντα ταΰτα διά τάς άμαρτίας 
ημών, δτι ήμάρτομεν έν πάσι καί ήνομήσαμεν άποστήναι άπό σου καί έξημάρτομεν έν 
πάσι καί τών έντολών τού νόμου σου ούχ ύπηκούσαμεν ουδέ συνετηρήσαμεν ουδέ έποι- 
ήσαμεν καθώς ένετείλω ήμιν, ινα εύ ήμΐν γένηται. καί νυν πάντα, οσα ήμΐν έπήγαγες, καί 
πάντα, οσα έποίησας ήμΐν, έν άληΟινή κρίσει έποίησας»
38-39 - Δανιήλ 3, 37: «δτι, δέσποτα, έσμικρύνθημεν παρά πάντα τά έθνη καί έσμεν τα
πεινοί έν πάση τή "'/ή σήμερον διά τάς άμαρτίας ημών»
49-50 - Ψαλμ. 136,1-2: «Έπί τών ποταμών Βαβυλώνος έκεΐ έκαθίσαμεν καί έκλαύσαμεν 
έν τώ μνησθήναι ημάς τής Σιών. έπί ταΐς ίτέαις έν μέσφ αυτής έκρεμάσαμεν τά όργανα 
ημών»
70, 74 - Ήσαΐας 1,30: «ώς τερέβινθος άποβεβληκυΐα τά φύλλα»
80 - Άμώς 8, 9: «δύσεται ό ήλιος μεσημβρίας, καί συσκοτάσει έπί τής γής έν ημέρα τό 
φως»
84 - Ιερεμίας 9, 17-18: «Καλέσατε τάς θρηνούσας καί έλθέτωσαν, καί προς τάς σοφάς 
άποστείλατε καί φθεγξάσθωσαν καί λαβέτωσαν έφ’ υμάς θρήνον»
102, 103 -Ψαλμ. 18, 2: «Οί ουρανοί διηγούνται δόξαν θεού, ποίησιν δέ χειρών αυτού 
άναγγέλλει τό στερέωμα»
105 - Ψαλμ. 18, 3-4: «ημέρα τή ημέρα έρεύγεται ρήμα, καί νύξ νυκτί άναγγέλλει γνώσιν. 
ούκ είσίν λαλιαί ουδέ λόγοι, ών ούχί ακούονται αί φωναί αυτών»
108,109 - Ψαλμ. 103, 25: «αύτη ή θάλασσα ή μεγάλη καί ευρύχωρος»

ΣΧΟΛΙΑ
1 εξ. Ο επικήδειος «Πένθος του διδασκάλου Μιχαήλ Βεστάρχη» που εκφωνήθηκε στις 16 
Μαρτίου 1662, στην επεξεργασμένη μορφή που σώζεται, αποτελεί ένα ωραίο δείγμα της 
υψηλής στάθμης της εκκλησιαστικής ρητορικής στη Χίο το 17ο αιώνα. Ο Προσοψάς φα
νερώνεται ως μορφωμένος θεολόγος και επιδέξιος ρήτορας σε μεικτή, εκκλησιαστική και 
ιδιωματική δημοτική γλώσσα με εκτενή παραθέματα από τις γραφές, τα οποία εντάσσο
νται αρμονικά στον ειρμό των σκέψεων και στη ροή του λόγου, ο οποίος εμφανίζει, από 
τα σχήματα ρητορικής, κυρίως την επανάληψη και την κλίμακα ως μέσα εντυπωσιασμού 
και μέθεξης του ακροατηρίου. Τίποτε δεν δηλώνει, πως ο ίδιος άνθρωπος είναι και ο ποι
ητής του «Δράματος περί γεννηθέντος τυφλού» σε ακραιφνώς δημοτική γλώσσα με μερι
κά αποσπάσματα από το ευαγγέλιο του Ιωάννη· τίποτε δεν δηλώνει, ότι ο κήρυκας αυτός 
χρησιμοποίησε με τρόπο επιδέξιο και συστηματικό, για το δραματικό του πόνημα, τόσο 
την «Ερωφίλη» του Χορτάτση όσο και το «Βασιλέα Ροδολίνο» του Τρωΐλου. Ίσως αξίζει
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να εκόοΟούν περισσότεροι λόγοι του από τον παραδεδομένο Αλεξανδρινό κώδικα. 62 εξ. 
Το περίτεχνο σχήμα του λόγου χωρίζεται σε δύο μέρη: 1-62 και 62-167. Το πρώτο δεν κά
νει καμιάν αναφορά στο κύριο θέμα, αλλά, ύστερα από μιαν εξύμνηση της ομορφιάς της 
κτίσης, απαριθμεί τους λόγους για την ύπαρξη τόσων συμφορών, ασθενειών, θανάτων 
και κακιόν. Και φέρνει παραδείγματα: ο Αδάμ έχασε τον παράδεισο για τη «γαστριμαρ
γία» και την «υπερηφάνεια», οι Εβραίοι έχασαν την Ιερουσαλήμ για τις δικές τους αμαρ
τίες, και εμείς, οι Χιώτες, δεχόμαστε τις συμφορές μας για τις αμαρτίες μας επίσης. Αυτό 
είναι το σημείο όπου εισάγει το νεκρό διδάσκαλο: και ο θάνατος του Βεστάρχη στις α
μαρτίες μας οφείλεται. 79 εξ. Οι συγκινητικές επικλήσεις του Προσοψά στο νεκρό μαρ
τυρούν πραγματικό αίσθημα πένθους· ο λόγος απευθύνεται στα μέλη της αδελφότητας 
«Των Εισοδίων της Θεοτόκου» στον Άγιο Βίκτωρα, που γνώριζαν το Βεστάρχη τουλάχι
στον από τη δεκαετία του 1630. 89 εξ. Η παράγραφος αυτή «εξηγεί» με ποιητικές παρο
μοιώσεις, γιατί ο «διδάσκαλος» ήταν ο παράδεισος. 108 εξ. Και στην παράγραφο αυτή 
θρηνείται η απώλεια του με μεταφορές παρμένες από τη φύση: η Χίος έχασε βρύση και 
ποταμόν, αλλά και ήλιο και αέρα. 122 εξ. Σε εντυπωσιακή κλιμάκωση προτρέπει ο Προ- 
σοψάς να κλάψουν το διδάσκαλο οι γυναίκες, οι σοφοί, οι θεολόγοι, οι φιλόσοφοι, οι ρή
τορες, οι ιερείς, οι διδάσκαλοι, οι πνευματικοί, οι πλούσιοι και πένητες το δικό τους, και 
τα «πνευματικοπαίδια» τον καθοδηγητή τους. 133 εξ. Να κλάψει και ο ναός και ο άμβω
νας, να κλάψει η Χίος όλη. Κι αν δεν έχουν δάκρυα οι άνθρωποι, να κλάψουν «τα άψυ
χα κτίσματα». 143 εξ. Και η κλίμακα συνεχίζεται: Να κλάψει ο ουρανός, ημέρα και νύ
χτα, να κλάψει ο ήλιος και η θάλασσα. 158 εξ. Η κατακλείδα: επειδή όλοι αυτοί δεν πρό
κειται να κλάψουν, και ο ναός και ο άμβωνας δεν πρόκειται να ραγίσουν, θα κλάψει ο 
κήρυκας μοναχός και θα αρχίσει το μοιρολόγι. 166 Το «Και άλλα» υποδεικνύει ότι το τέ
λος του λόγου δεν καταγράφτηκε εκτενώς και ότι θα ακολούθησαν ακόμα συμβατικές 
φράσεις και ευχές σχετικά με την ανάπαυση της ψυχής του νεκρού.
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