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ΧΡΟΝΟΛΟΠΟ 

1765 
Γεννιέται στη Μυτιλήνη ο κατόπιν μητροπολίτης 

Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος, γιος του Ανδρέα 

Μπάμπαλου ή Κακουγδου και της Μαλαματένιας. 

1771 
Γεννιέται στη Δημητσάνα ο Π. Πατρών Γερμανός 

γονείς του ο Ιω. Δ. Γκόζιας και η Κανέλα Σταμ. 

Κουκουζή (Κουκουζοπούλου). 

1776 (ή 1777) 
Γεννιέται στη Χίο ο Νεόφυτο« Βόμβας, γονείς του 

ο Ισίδωρος και η Σταματού. 

1779 
Ο Γερμανός μαθαίνει τα πρώτα γράμματα στη 

σχολή της Δημητσάνας. 

1785 
Ο Ιγνάτιος, έχοντας ασπαστεί το μοναχισμό, 

ακολουθεί τον θείο του ιερομόναχο Γεράσιμο 

στην Κωνσταντινούπολη. 

1791-1795 
Ο Βόμβας παρακολουθεί βασικά μαθήματα στη 

Σίφνο και στην Πάτμο. Επιστρέφει στη Χίο όπου 

παρακολουθεί σύντομα μαθήματα του Δωρόθεου 

Πρώιου και του Αθαν. Πάριου. 

1794 
Ο Ιγνάτιος εκλέγεται από τη Συνοδό του 

Πατριαρχείου Μητροπολίτης Άρτας. 

1796-1808 
Ο Νεόφυτος Βόμβας αναχωρεί μαζί με τον Πρώιο 

για την Κωνσταντινούπολη, όπου και παραμένει 

σπουδάζοντας και διδάσκοντας. 

1797-1806 
Ο Γερμανός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη 

κοντά στον συμπατριώτη του οικουμενικό 

πατριάρχη Γρηγόριο Ε'. 

Οκτώβριος 1798 
Ο Ιγνάτιος βρίσκεται στο πλευρό του Αλή πασά 

στη διάρκεια της εκστρατείας του κατά των 

γαλλικών δυνάμεων και την καταστροφή της 

Πρέβεζας. 

9 Νοεμβρίου 1803 
Ο Ιγνάτιος διαδραματίζει καίριο ρόλο στη 

σύναψη συνθήκης μεταξύ Επτανήσου Πολιτείας 

και Αλή πασά. 

1805 
Ο Ιγνάτιος υποπτεύεται επιβουλή του Αλή πασά 

και εγκαταλείπει την Άρτα· έχοντας προσχωρήσει 

στη ρωσική επιρροή καταφεύγει στην Κέρκυρα. 

MapTiosl806 
Ο Γερμανός εκλέγεται μητροπολίτης Π. Πατρών. 

Maputos 1807 
Ο Ιγνάτιος με εντολή του πληρεξούσιου της 

Ρωσίας Γ. Μοτσενίγου αναλαμβάνει να οργανώσει 

την άμυνα της Λευκάδας απέναντι στον Αλή πασά. 

1807 
Συνθήκη του Τιλσίτ. Γαλλικές δυνάμεις στα Ιόνια 

νησιά. Ο Βελή πασάς αναλαμβάνει τη διοίκηση 

του πασαλικίου του Μοριά. 

1808-1815 
Ο Βόμβας στο Παρίσι για σπουδές. Στενός φίλος 

και συνεργάτης του Αδαμάντιου Κοραή. 

1809 
Ο Ιγνάτιος φτάνει στην Πετρούπολη και γίνεται 

δεκτός από τον τσάρο Αλέξανδρο Α'. 

Maiosl810 
Ο Ιγνάτιος εγκαθίσταται στο Βουκουρέστι, 

έχοντας εκλεγεί μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας από 

τη ρωσική σύνοδο. 

1812 
Ο Βόμβας εκδίδει το πρώτο βιβλίο του, τη 

Ρητορική, με τη βοήθεια του Κοραή. 

Μάιος 1812 
Μετά τη λήξη του ρωσοτουρκικού πολέμου ο 

Ιγνάτιος αποχωρεί από το Βουκουρέστι. Το 

Σεπτέμβριο εγκαθίσταται στη Βιέννη, όπου 

αργότερα συμβάλλει στην ίδρυση της Φιλόμουσου 

Εταιρείας. 

16 Απριλίου 1815 
Ο Βόμβας αφήνει για πάντα το Παρίσι. 

1815-1818 
Ο Γερμανός παραμένει στην Κωνσταντινούπολη 

ως μέλος της Πατριαρχικής Συνόδου. 

1815-1821 
Ο Ιγνάτιος εγκαθίσταται στην Πίζα. Στα χρόνια 

1819-1820 η Πίζα μετατρέπεται σε πόλο της 

Φιλικής Εταιρείας. 



Απρ. 1815 - Μάρτ. 1821 1822-1828 
Ο Βάμβαβ διδάσκει στο Γυμνάσιο ras Χίου 

(σύσταση τυπογραφείου και βιβλιοθήκηβ). 

1818 
Ο Γερμανόβ ετηστρέφει cms apxés του έτουβ στην 

Πάτρα. Τον Νοέμβριο μυείται στη Φιλική 

Εταιρεία από τον Αντώνιο Πελοπίδα. 

26-30 Ιανουαρίου 1821 
Στη Μυστική σύσκεψη ras Βοστίτσαβ· οξεία 

αντίθεση του Γερμανού με τον Παπαφλέσσα για 

την άμεση έκρηξη ras Επσνάσ laans. 

Mapxiosl821 
Ο Παλαιών Πατρών Γερμανόβ αποφεύγει τη 

μετάβαση στην Τρίπολη· συμμετέχει μαζί με 

άλλουβ προκρίτουβ σε σύσκεψη στην Αγία 

Λαύρα Καλαβρύτων. Στιβ 25 Μαρτίου 1821 

βρίσκεται στην Πάτρα και συντονίζει tis 

επαναστατικέβ ενέργειεβ. Την επόμενη ημέρα 

επιδίδεται στουβ προξένουβ των Δυτικών 

Δυνάμεων στην Πάτρα επαναστατικό έγγραφο 

του Αχαϊκού Διευθυντηρίου με πρώτη την 

υπογραφή του. 

Ο Bapßas εγκαθίσταται στην Κεφαλονιά και 

διδάσκει σε διάφορα σχολεία ras. 

IouXios 1824 
Ο Γερμανόβ επιστρέφει στην Πελοπόννησο. 

Iavouapios 1825 
Ο Γερμανόβ συλλαμβάνεται από δυνάμειβ του Ιω. 

Γκούρα κατά τη διάρκεια εμφυλίων 

συγκρούσεων. Απελευθερώνεται και τον Απρίλιο 

1826 συμμετέχει eras εργασίεβ Γ' Εθνικήβ 

Συνέλευσηβ. 

30 Μαΐου 1826 
Ο Παλαιών Πατρών Γερμανόβ πεθαίνει από τύφο 

στο Ναύπλιο. 

1828 
Ο Βάμβαβ καλείται από τον Γκίλφορδ στην Ιόνιο 

Ακαδημία ras Κέρκυραβ, όπου θα διδάξει (ós το 

1833. 

31 Αυγούστου 1828 
Ο Ιγνάτιοβ πεθαίνει στην Πίζα. 

Mapuos-Anpaios 1821 ι Σεπτεμβρίου 1833 
Ο Bapßas φθάνει με αινιγματικό τρόπο στην 

'Υδρα, λίγο πριν από την έκρηξη ras 

Επανάστασηβ. Είναι ο υποκινητήβ ras 

αποτυχημένη^ npeóras εξόδου του ελληνικού 

στόλου (Απρίλιοβ) για την εξέγερση ras Χίου. Από 

τον Ιούλιο 1821 θα διατελέσει «αρχικαγγελάριοβ» 

του Δημητρίου Υψηλάντη. 

Maiosl821 
Ο Π. Πατρών Γερμανόβ συμμετέχει στη σύσκεψη 

ras Movns Καλτεζών και στην ίδρυση ras 

Πελοποννησιακήβ Γερουσία^. 

20 Μαΐου 1821 
Ο Ιγνάτιοβ απευθύνει npos τουβ 

Πελοποννησίουβ Υπόμνημα με Tis 

απόψε« του για την πολιτικά και 

διπλωματική θέση ras 

Επανάστασηβ. 

Δεκ. 1822-

Ιούν. 1824 
Ο Γερμανόβ παραμένει στην 

Ιταλία <os μέλοβ ras αποστολήβ 

που ανέλαβε να αναζητήσει 

βοήθεια υπέρ του Αγώνα. 

Ο Βάμβα^ φθάνει στην Ερμούπολη, όπου 

υπηρετεί ωβ διευθυντ08 του Γυμνασίου. 

1837-1854 
Ο Βάμβαε διδάσκει Û>S καθηγητήβ στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

9 Ιανουαρίου 1855 
Ο Νεόφυτοβ Βάμβαε πεθαίνει στην Αθήνα. 
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Μέλη ενός εθναρχεύοντος θεσρού, όπως χαρακτηρίστηκε η ϋκκΛηοια στα χρονιά της 

όψιμης Τουρκοκρατίας, ορισμένοι κληρικοί αυτοδικαίως κατέχουν μια ξεχωριστή θέση 

στην ομάδα των ιδρυτών της νεότερης Ελλάδας. Οι αριθμητικοί περιορισμοί της σειράς 

αυτής των Βιογραφιών δεν επιτρέπουν μια πολυπληθέστερη εκπροσώπηση κληρικών 

όλων των βαθμίδων, κάτι που συμβαίνει άλλωστε με όλες τις κατηγορίες των προσώπων 

που πρωτοστάτησαν στην Ελληνική Επανάσταση. Πολλοί είναι οι κληρικοί που συνδέ

ονται με τον Αγώνα, με ζωή και με θάνατο. 

Ο πατριάρχης Γρηγόριος και τα άλλα μέλη της Συνόδου 

υπήρξαν θύματα της οθωμανικής τρομοκρατίας στην 

Κωνσταντινούπολη, ενώ άλλοι μητροπολίτες είχαν την 

ίδια τύχη στις επαρχίες (Αδριανούπολη, Θεσσαλονίκη, 

Χίος). Στον αντίποδα, άλλοι ανώτεροι κληρικοί, μητρο

πολίτες και επίσκοποι, έλαβαν μέρος στον Αγώνα από 

υπεύθυνες θέσεις, μερικές φορές και στα πεδία των μα

χών. Ανάμεσα τους ο Βρεσθένης Θεοδώρητος, ο Άρτης Πορφύριος κ.ά. Και ο κατώτερος 

κλήρος έχει όμως μια ισχυρή παρουσία στον Αγώνα. Αφήνοντας κατά μέρος τη μοναδική 

περίπτωση του αρχιμανδρίτη Γρηγόριου Αικαίου (Παπαφλέσσα) που αποτελεί φαινόμε

νο σταθερού και αποφασισμένου επαναστάτη, έχουμε τα παραδείγματα άλλων ομόβαθ-

μών του κληρικών, εθνικά συνειδητοποιημένων, που έχουν λιγότερο έντονη συμμετοχή, 

αλλά συνεχή παρουσία που τους κρατά στο προσκήνιο της επαναστατικής δεκαετίας. 

Ο òpKOS των αγωνιστών. 
Λιθογραφία αϊτό πίνακα 
του Deneuville. Συλλογή 

Τάσου Χατζή. Δημοσιεύεται 
στο Γ. Τσούλιοβ-Τ. Χατζήβ 

(επιμ.), ΙστορικόνΛεύκωμα 
τηε Ελληνικής Επαναστάσεως, 

τ. Α', Αθήνα, 
εκδ. Μέλισσα, 1970, σ. 88. 
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Λόγιοι κοσμοκαλόγεροι, όπως ο Άνθιμος Γαζής 

που προτάθηκε μάλιστα ως αρχηγός της Φιλικής 

Εταιρείας, ή ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, μέλη της 

μοναστικής κοινότητας όπως ο δραστήριος Φιλι

κός Ιερόθεος Σπηλαιώτης (της μονής του Μεγά

λου Σπηλαίου), με μεγάλο αριθμό μυήσεων Φι

λικών, ο πρωτοσύγκελος της μητροπόλεως Χρι-

στιανουπόλεως Αμβρόσιος Φραντζής, μέλος πο

λιτικών σωμάτων και αργότερα ιστορικός της Ελ

ληνικής Επανάστασης κ. ά. Το ίδιο ισχύει και για 

τον εφημεριακό κλήρο, τους απλούς παπάδες των 

χωριών, που πέρα από την συμβολική και ιδεο

λογική τους προσχώρηση στην εθνική επανά

σταση συνακολοΰθησαν τους εμπολέμους συ

μπατριώτες τους ακόμη και στα πεδία των μαχών, 

στις εκστρατείες ή στις πολιορκίες των κάστρων. 

Άλλωστε η Φιλική Εταιρεία που ανέλαβε να προ

ετοιμάσει και να οργανώσει την πορεία προς την 

εθνική χειραφέτηση δεν έθετε εκ των προτέρων 

αποκλεισμούς και η στρατολόγηση των μελών της 

δεν επικεντρωνόταν τόσο στις επαγγελματικές ή 

άλλες ιδιότητες των ατόμων αλλά περισσότερο 

στην εχεμύθεια και τον πατριωτισμό τους. Κατά 

συνέπεια μέλη της και εν συνεχεία σημαίνουσες 

προσωπικότητες του Αγώνα θα προέλθουν και 

από τις τάξεις της Εκκλησίας και η ιδιότητα του 

ιερωμένου πολλές φορές θα υποχωρήσει έναντι 

του κοινού σκοπού της απελευθέρωσης και της 

σύστασης ελεύθερου ελληνικού κράτους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η έκδοση του πα

ρόντος τόμου με τις βιογραφίες τριών σημαντικών 

εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων δεν επιδιώκει 

με κανένα τρόπο να συνεχίσει την ανούσια και α-

ιστορική συζήτηση για το ρόλο και τη συμβολή 

της Εκκλησίας και των ανθρώπων της στην επι

τυχία του Ελληνικής Επανάστασης, συζήτηση που 

τις περισσότερες φορές υπό το πρίσμα μιας μανι-

χάίστικής αντίληψης δεν υπηρετεί τίποτε άλλο 

εκτός από μετωπικές οριοθετήσεις, όπου από τη 

μια υπάρχει η προδοσία και η συνεργασία με τον 

εχθρό και από την άλλη τα φλογισμένα ράσα που 

οδηγούν τους αγωνιστές στη νίκη. 

Στις σελίδες που ακολουθούν μιλάμε γι' αυτούς 

αναλυτικά. Εδώ λίγα προκαταρκτικά λόγια είναι 

αρκετά. Ο χιώτης Νεόφυτος Βάμβας αφού μάθει 

καλά γράμματα στο Παρίσι κοντά στον Κοραή 

και σε άλλους Γάλλους δασκάλους, θα υπηρετή

σει ως καθηγητής και διευθυντής στο Γυμνάσιο 

της Χίου και τον Μάρτιο του 1821, μετά από μια 

σύντομη παραμονή στην Ύδρα θα βρεθεί στον 

επαναστατημένο Μοριά. Η εμπλοκή του και η 

συμβολή του στον Αγώνα θα συνδεθεί με την πα

ρουσία του Δημήτριου Υψηλάντη, στην υπηρε

σία του οποίου ως «αρχικαγκελλάριος» θα βρεθεί 

κοντά και σε πολλά πολεμικά γεγονότα. Κάποι

ες προσωπικές πικρίες όμως για τον αποκλεισμό 

του από διαδικασίες στις οποίες θεωρούσε ότι 

έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο, θα τον υποχρε

ώσουν γρήγορα να εγκαταλείψει τον φλεγόμενο 

Μοριά και να αναζητήσει την ηρεμία των Επτα-

νήσων και αργότερα την ένταξη του στην υπη

ρεσία του ελληνικού κράτους. 

Ο μητροπολίτης Π. Πατρών Γερμανός, είναι, 

κατά κάποιο τρόπο, από τους τρεις κληρικούς 

μας, ο ιερωμένος που έδρασε πολύ κοντά στους 

ανθρώπους των όπλων. Φιλικός από το 1819, 

αρχικά θα αντιδράσει με έντονο τρόπο εναντίον 

του Παπαφλέσσα που ως εκπρόσωπος του Αλέξ. 

Υψηλάντη επιχειρούσε να θέσει σε επαναστα

τική κίνηση τον Μοριά. Όταν όμως οι εξελίξεις 

θα υπερφαλαγγίσουν τις προσωπικές αναστολές 

θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή του Αγώνα και 

πέρα από τη συμμετοχή στα επαναστατικά δρώ

μενα θα αποσταλεί στην Ιταλία -ως εκπρόσω

πος των αγωνιστών για να αναζητήσει την ευ

ρωπαϊκή συνδρομή. 

Στην Ιταλία ο Γερμανός επί δύο χρόνια δεν κα

τάφερε πολλά πράγματα -τουλάχιστον με άμεσο 

τρόπο- καθώς πολιτικές σκοπιμότητες τον εμπό

δισαν να κινηθεί πέρα από την Αγκώνα. Όμως 

στην ιταλική Πίζα έδινε από πολιτική και δι

πλωματική κυρίως σκοπιά τη μάχη υπέρ του Αγώ

να με μεγάλη επιτυχία ένας άλλος μητροπολίτης, 

ο πρώην Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος, που από την 

αυλή του Αλή πασά, μαζί με άλλους πατριώτες 

βρέθηκε να συντονίζει τις ενέργειες εκείνων που 

επιχειρούσαν να προβάλλουν την Ελληνική Επα

νάσταση ως νόμιμο κίνημα ενός έθνους και όχι ως 

μια ακόμη ασύντακτη τοπική εξέγερση εναντίον 

μιας θεόσταλτης εξουσίας. 

Μέσα από αυτές τις σύντομες βιογραφείες ξε

πηδάει η σημαντική προσφορά τους στην επιτυ

χία της Ελληνικής Επανάστασης. 

Β.Π.-Π.Μ. 



ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑΠΡΩΤΑΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ 
Ανώτεροδ εκκλησιαστικά λειτουργόδ (μη-

xponoXrms Παλαιών Πατρών), Φιλικόδ, ένα 

από τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν κα

τά τα πρώτα χρόνια m s Επανάσταση του 

1821 και γύρω από το όνομα του οποίου θα 

δημιουργηθεί αργότερα ο γνωστόδ 

θρύλοδ με ευρύτατη διάχυση στη νεο

ελληνική κοινωνία που τον θέλει a m 

25 Μαρτίου 1821 να ευλογεί τη ση

μαία ms έκρηξηβ ms ελληνική5 Επα

νάσταση στη μονή ms Αγία8 Λαΰ-

pas των Καλαβρύτων. Ίσωδ μάλιστα 

για να ενισχυθεί περαιτέρω η μυθο

πλασία γύρω από το πρόσωπο και 

τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στα 

επαναστατικά δρώμενα, θα υπο

στηριχθεί από ορισμένου5 (Αμβρό-

oios Φραντζήβ) ότι ο Γερμαν05 γεν

νήθηκε την 25η Μαρτίου (που έτυ

χε να είναι και Μ. Παρασκευή), 

πράγμα που, γι' αυτου8, αποτελού

σε θεοσημία για τα μετέπειτα επα

ναστατικά γεγονότα. Ωστόσο, αυτά 

θα τα δούμε όσο γίνεται πιο εμπερι

στατωμένα κατά την πρόοδο m s 

αφήγησή8 μα5. 

'Oncos συμβαίνει και με πολλά άλ

λα πρόσωπα ras νεότερα ελληνικη5 

lOTopias τα πρώτα χρόνια m s zcons 

του Γερμανού παραμένουν ευάλωτα 

σε ένα πλήθθ8 συγκεχυμένων στοι

χείων, τα οποία πολλέδ cpopés είναι 

αμφιλεγόμενα και αντιφατικά, κάποτε υπερ

βολικά ή και φανταστικά, ώστε να δημιουρ

γούν μια εξαιρετικά θολή εικόνα. Την κατά

σταση αυτή φαίνεται ότι πρώτοδ κλήθηκε να 

αντιμετωπίσει ο VVCÙOTÓS λόγιθ8 Δημ. Γρ. Κα-

μπούρογλου, όταν θέλησε το 1916 (είχε προη

γηθεί μια πρώτη απόπειρα το 1912) να συγ

γράψει μελέτη για τη ζωή και τη δράση του 

Γερμανού (βλ. βιβλιογραφία), γεγονόβ που τον 

ανάγκασε να παραθέτει εν γνώσει του συνε-

XCÓS αντιφάσκουσεβ πληροφορίε8, από m οποί-

ES, Tis περισσότερεδ (popes, έπρεπε να επιλέ

ξει και να υιοθετήσει την πιο αξιόπιστη. Πα-

ραταύτα avaTpéxovras για Tis ανάγκε8 ras πα-

ρούσαδ προσπάθεια8, στη μεταγενέστερη βι

βλιογραφία αποκομίζω την εντύπωση ότι με

τά από περίπου 100 χρόνια η μελέτη του Κα-

μπούρογλου, αποτελεί το καλύτερο δημοσί

ευμα για τον μητροπολίτη Παλαιών Πατρών. 

Στην ίδια περίπου γραμμή είμαστε υποχρεω

μένοι να κινηθούμε και εμείδ στην παρούσα 

Παλαιών Πατρών 
Γερμανόβ. 
Δημοσιεύεται 
στο F. 
Pouqueville, 
Storia della 
rigenerazione della 
Grecia, τ. II, 
Μιλάνο 
1854, σ. 84. 
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Αρχιτεκτονική. Αρκαδία, Αθήνα, Μέλισσα, 1986, σ. 13. 

βιογραφική απόπειρα, όπου ορισμένεβ cpopés 

θα αναγκαστούμε, όσον αφορά τα πρώτα χρό

νια του βίου του Γερμανού, να παραθέσουμε 

στοιχεία που δεν είναι απολύτως εξακριβω

μένα αλλά οπωσδήποτε -μέσα στην αοριστία 

και την υπερβολή τουβ- συντελούν, όσο γίνε

ται, στην κατανόηση και του προσώπου αλλά 

κυρία« του περιβάλλοντοβ όπου ο Γερμανόβ 

ανδρώθηκε. As υπενθυμίσουμε εξαρχή$ στον 

αναγνώστη ότι για τα πρώτα έτη ms zcons του 

και γενικά για τη ζωή του, ούτε ο iôios ο Γερ-

μανόβ δεν αναφέρει τίποτα στα έτσι κι αλλιώ8 

αμφιλεγόμενα Απομνημονεύματα του, στα 

οποία αφηγείται κυρία« τα γεγονότα των πρώ

των δύο χρόνων ms Επανάσταση. 

Ο Γερμαν05 λοιπόν πρέπει γεννήθηκε το 

1771 στη Δημητσάνα (παλαιότερα είχε προ

ταθεί cos ixos γεννήσεα« του και το 1777, αλ

λά υποστηρίζεται ότι, όταν πέθανε το 1826, 

ήταν 55 ετών, οπότε...) και ήταν παιδί του χρυ

σοχόου και κτηματία (άλλοι υποστηρίζουν ότι 

ο πατέρα8 του ήταν εργάτη ή ότι δούλευε και 

στου8 μπαρουτόμυλουβ xm περιοχήβ) Ιωάννη 

Γκόζια (αναφέρεται και cos Κοτζάβ, Kovrzias, 

Kózias, Γκοζιόπουλοβ) και xns Κανέλα5 Κου-

κουζή (Κουκουζοπούλου, που φέρεται να πέ

θανε το 1825). Υπάρχουν πληροφορία ότι ο 

Γερμαν08 είχε έναν αδελφό (αναφέρεται ότι 

ονομαζόταν Σταμάτης και ότι πέθανε μετά το 

1819) και τέσσερα αδελφέ$: κατά τον Θωμό

πουλο, μία από αυτές ονομαζόταν Χρυσάνθη 

και παντρεύτηκε τον Γεώργιο Καλαμογδάρ-

τη, αδελφό του γνωστού προύχοντα Ανδρέα 

Καλαμογδάρτη, ενώ ο Καμπούρογλου ανα

φέρει και μία άλλη, την Κωνσταντίνο, που ζού

σε ακόμα το 1863, σύζυγο του Χρήστου Χρυ-

σοβέργη, ενώ αναφέρονται επίση8 η Ασήμω, 

σύζυγο5 του παπα-Βελισσαρίου Οικονόμου 

12 
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από το Ζυγοβίστι και η Κυράτζα, σύζυγοι Ιω

άννου Θεοδωροπούλου). 

Qs συνέχεια του πραγματικού ή μυθοπλα

στικού γεγονότοδ τηβ γέννησήδ του τη Μ. Πα

ρασκευή (25 η Μαρτίου) του 1771, cmœs έχου

με ήδη αναφέρει, έρχεται και η διήγηση ότι 

cos νήπιο αντιμετώπισε την επίθεση εν08 με

γάλου ερπετού με απαράμιλλη ψυχραιμία, δί-

vovcas τον καιρό στον πατέρα του να το εξου

δετερώσει οριστικά.1 Ο TaKns Α. Σταματό-

πουλοδ -χω pis τεκμηρίωση, ενώ και οι απεικο

νίσει του Γερμανού μάλλον τον διαψεύδουν-2 

αναφέρει ότι είχε πολύ άσχημα χα

ρακτηριστικά, πράγμα που τον 

έκανε όταν ήταν μικρ08 να απο

φεύγει us παρέε5 των συνομηλί

κων του και να κλείνεται στον εαυ

τό του, ενώ αργότερα το φυσικό 

αυτό ελάττωμα, κατά τον ίδιο συγ

γραφέα, θα το επικαλύψει με το 

φροντισμένο ντύσιμο και με Tis 

εξαιρετικέ5 του επιδόσεΐδ στα 

γράμματα. Πέρα όμω5 από αυτά 

τα ανεξακρίβωτα στοιχεία διαθέ

τουμε την περιγραφή του από τον 

Μ. Οικονόμου που τον παρου

σιάζει ότι: «ήτο αναστήματο8 πλή-

ρουβ, σώμα έχων ισχνόν, πρόσω

πον ωοειδέ5 και μελάγχρουν, 

οφθαλμούδ στίλβοντα8, βαθύ δε 

καθειμένοδ το γένειον και λεπτή 

το σώμα διαπονών διαίτη»,3 ενώ 

και ο Νικόλαοβ Δραγούμη, που 

τον γνώρισε όταν ο Γερμαν05 πα-

ρεπιδημούσε στην Κωνσταντινούπολη, παρα

δίδει: «Ο μεν Παλαιών Πατρών ήτο καθάριοβ, 

npoonvns, αστείθ5 και ετέρπετο επιδιδόμενο5 

συνεχώ8 εΐ5 αλιείαν. Και επειδή ηστόχει συνή-

0cos περί την άγραν εχλεύαζον αυτόν οι λοιποί, 

ο δ' εμόβ πατήρ και δι' αρχαίων ιάμβων έπε-

μπεν αυτώ παιδιάβ χάριν συνταγά5 ερμηνευού-

aas κατά Δειπνοσοφιστήν τον τρόπον τηβ 

οψαρτυσία5 ms αθηράτου 0npas.»4 Σε αυτά as 

προσθέσουμε και την ποιητική εκδοχή του Αλ. 

Σούτσου: «Ο γιγαντόσωμο5 ευρυπλάτηβ / και 

βαθυγένεΐ08 Γερμαν05, / ο εΐ5 τηνΛαύραν πρω-

ταποστάτηβ / και EIS το βήμα ρήτωρ ÒEWÓS».5 

Έμαθε τα πρώτα γράμματα στη σχολή τηβ 

Δημητσάνα8 μετά την επαναλειτουργία τηδ 

το 1779 (το σχολείο παρέμεινε κλειστό κατά 

την περίοδο των Ορλωφικών (1770-1774). 

Σύμφωνα με ορισμένουδ βιογράφου8 του θα 

συνεχίσει Tis σπουδέδ του στο Άργο5 -αναφέ

ρει ότι στην πόλη αυτή ήρθε για να υπηρετή

σει στη μητρόπολη-,6 όπου φαίνεται ότι ήλ

θε σε συνάφεια και με τα εκκλησιαστικά πράγ

ματα -αναφέρεται ότι διετέλεσε γραμματέα5 

του τότε μητροπολίτη Ναυπλίου και Άργου5 

Ιακώβου- και εκεί χειροτονήθηκε, πιθανότα

τα από τον ίδιο μητροπολίτη, διάκονοδ, με-

τονομαζόμενοδ από Γεώργιθ5, που ήταν το 

βαφτιστικό του όνομα, σε Γερμαν05. Δάσκα

λοι του υπήρξαν ο Αγάπιοδ Παπαντωνόπου-

λθ5 στη σχολή ms Δημητσάναβ και ο Αγάπιθ5 

Λεονάρδθ5 στην αντίστοιχη του Άργου$. 

Αργότερα (και παντού πριν από το 1797) 

θα βρεθεί -όπωδ υποστηρίζεται- στη Σμύρνη, 

όπου εκτόβ από τη συνέχιση των σπουδών του 

στη σχολή TÎÏS ιωνικήδ πρωτεύουσα5, θα συν

δεθεί με τον συμπατριώτη του μητροπολίτη 

Σμύρνηδ, Γρηγόριο (Αγγελόπουλο), τον οποίο 

θα ακολουθήσει στην Κωνσταντινούπολη, 

Το πατρικό σπίτι 
του Παλαιών 
Πατρών Γερμανού 
στη Δημητσάνα. 
Δημοσιεύεται 
στο Μαρία 
Γρ. Ζαγορησίου, 
Παραδοσιακή 
Αρχιτεκτονική 
τηε Δ ημητσάνας, 
Αθήνα, Μουσείο 
Μπενάκη, 

σ.27. 

1 Τ. Κανδηλώροβ, 
Δημητσάνα, σ. 90-9Ι
Δ. Καμπούρογλου, 

Μελέτη, σ. 213. 
2 Τ. Σταματόπουλοβ, 
Ο Π. Π. Γερμανός, σ. 4-5. 
3 Μ. Οικονόμου, Ιστορικά 
Παλιγγενεσία*, σ. 664. 
4 Ν. Δραγούμης, Ιστορικαί 
Αναμνήσεις, τ. Β', σ. 61. 
5 Αλ. Σούτσος, Τονρκομάχος 
Ελλάς, σ. 239. 
" Α. Γούδας, Βίοι παράλληλοι, 
σ. 92-93. 
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Πατριάρχηε 
rpnyópios Ε'. 
Ελαιογραφία. 

Δημοσιεύεται στο 
Γ. Τσουλιοβ-

Τ. Χατζήβ (ετπμ.), 
Ιστορικόν Λεύκωμα 

rns Ελληνικής 
Επαναστάσεως, 

τ. Α', Αθήνα, 
εκδ. Μέλισσα, 

1970, σ. 103. 

7 Γ. ΠαποΰλιαΑ, 
«Προλεγόμενα», σ. 70. 

8 Τ. Κανδηλώροβ, 
Δ ημητσάνα, σ. 91. 

9 Α. Touôas, Βίοι 
παράλληλοι, σ. 97. 

όταν ο τελευταία θα εκλεγεί (19 Απριλίου 

1797) οικουμενικά πατριαρχία (rpnyópios 

Ε')· As σημειωθεί εδώ ότι υποστηρίζεται από 

ορισμένοι« τοπικού$ λογίου8 (Θωμόπουλο8, 

Λαμπρυνίδη5 - αλλά και από τον Φιλήμονα) 

ότι ο Γερμαν05 ταξίδεψε απευθεία8 από το 

Ναύπλιο στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή 

δεν αποδέχονται τη μετάβαση και την παρα

μονή του στη Σμύρνη, ενώ ο Touôas παραθέ

τει κρυφή αναχώρηση του από το Apyos, άφι

ξη του στο Ναύπλιο, επιβίβαση σε πλοίο και 

μέσω 'Yôpas μετάβαση του στη Σμύρνη, όπου 

ο Tpnyópios τον προσέλαβε αμέσου cos διά

κονο του. Γεγονόβ πάντα« είναι ότι οι διάφο-

ρε5 μαρτυρία για την περίοδο αυτή του βίου 

του Γερμανού μάλλον δημιουργούν σύγχυση 

επειδή υποστηρίζονται πράγματα όχι απίθα

να αλλά με υπερβολικό τρόπο διατυπωμένα, 

όπα« εκμάθηση ξένων γλωσσών κατά την πα

ραμονή στο Άργο5 (Παπούλια$) ή σπουδέ5 

ελληνική8 και γαλλικη5 φιλολογία στη Σμύρ

νη (Κανδηλώρος).8 Πάντα«, όπα« και να έχουν 

τα πράγματα, ο Γερμαν05 θα φθάσει στην 

Κωνσταντινούπολη όπου θα βρεθεί κοντά στον 

πατριάρχη Γρηγόριο Ε'. 

Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ 
ΣΤΗΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
Η αβεβαιότητα που συνοδεύει τα πρώτα χρό

νια του βίου του Παλαιών Πατρών Γερμανού 

εξακολουθεί να υφίσταται συνεχα« για την 

πρώτη περίοδο Tns δρά-

ans του, ακόμα και κατά 

την παραμονή του στην 

Κωνσταντινούπολη, αφοΰ 

διάφοροι βιογράφοι του 

(Φιλήμων, Αινιάν, Καν-

δηλώροβ) αναφέρονται σε 

εξαρχική του αποστολή 

στην Πελοπόννησο προ

κειμένου να ερευνήσει το 

προνομιακό καθεστα« των 

πελοποννησιακών μονών 

(μάλιστα αναφέρεται και 

προηγουμένη έρευνα του 

για το ζήτημα αυτό στην 

Πόλη), μολονότι καμιά 

επίσημη πηγή -κεντρική 

ή περιφερειακή- δεν πλαι

σιώνει την πληροφορία 

αυτή. Στη συνέχεια Tns 

αποστολήβ αυτη5 αναφέ

ρεται επιστροφή του στην 

Κωνσταντινούπολη, όπου 

όμα« δεν υπάρχει πλέον ο 

Γρηγόριθ5 Ε' στον πα

τριαρχικό θρόνο (η πρώ

τη πατριαρχεία έληξε την 18η Δεκεμβρίου 

1797), καθα« ο τελευταίοβ βρίσκεται εξόρι-

OTOS σε μοναστήρι του Αγίου Όρου5. Πάλι 

λοιπόν οι βιογράφοι του πιθανολογούν ή και 

επινοούν μετάβαση του Γερμανού στο Άγιο 

Opos για να επισκεφθεί τον προστάτη του 

πρώην οικουμενικό πατριάρχη Γρηγόριο Ε' 

(το υποστηρίζει ο Γούδαβ),9 μετάβαση που, 

αν έγινε, πρέπει να τοποθετηθεί χρονολογι

κά στα τέλη του 1798 ή TIS apxés του 1799: 
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πάντωβ η παραμονή του στο Opos και η εν 

συνεχεία επιστροφή του στην Πόλη θα απο

τελέσει αφορμή για τη σύνθεση (Γούδας) και 

νέου συγκινητικού επεισοδίου, κατά το οποίο 

ο rpnyópios τον πιέζει να φΰγει αμέσου από 

τον τόπο εξορία του (Άγιο Opos) και να επι

στρέψει στην Πόλη, παρά την επιθυμία του 

Γερμανού να παραμείνει κοντά του. 

Όμω5, πέρα από αυτέ$ τιβ αβέβαιεβ και 

αδιασταΰρωτε8 αφηγήσε^, είναι γεγον05 ότι 

ο Γερμαν05 τα χρόνια αυτά βρίσκεται στην 

Κωνσταντινούπολη, όπου φέρεται να προ

σχωρεί στο περιβάλλον του 

λόγιου μητροπολίτη Κυζί-

κου Ιωακείμ (διετέλεσε δά-

σκαλθ5 και σχολάρχη ms 

Πατριαρχία Ακαδημία), 

και να υπηρετεί πιθανόν cos 

apxioiaKovós του, ενώ την 

ίδια εποχή φέρεται να συ

μπλήρωσε Tis σπουδέβ του 

παρακολουθώντα5 τη δι

δασκαλία του γνωστού δα

σκάλου (διετέλεσε επιπλέ

ον και μητροπολίτη Φι-

λαδελφεία8 και αργότερα 

Αδριανουπόλεω8) Δωρό

θεου Πρώιου, όπα« υπο

στηρίζει ο Φιλήμων («επαι-

δεύθη πλειότερον παρά τω 

φιλοσοφώ Δ. Πρωίω»),10 

ενώ υπάρχει η πληροφορία 

ότι έτυχε ms προστασία του Δ. Μουρούζη. 

Ο Γερμανόβ, ο οποίθ5 θα υπηρετήσει και 

cos πρωτοσΰγκελλθ5 του Κυζίκου Ιωακείμ, θα 

καταφέρει το 1806 να εκλεγεί μητροπολίτη 

Παλαιών Πατρών (δηλαδή ms Πάτραβ στην 

Πελοπόννησο, σε αντιδιαστολή προ5 την 

πόλη των Νέων Πατρών, το Πατρατζίκι, 

σημ. Υπάτη). Ορισμένοι βιογράφοι του 

(Πουκεβίλ, Φιλήμων) υποστηρίζουν ότι η 

εκλογή του στο θρόνο m s πιο σημαντική5 

μητρόπολη m s Πελοποννήσου οφείλεται 

στην προηγουμένη εξαρχική αποστολή του, 

για την οποία ήδη έγινε λόγο5, η επιτυχήβ 

εκτέλεση m s οποία5 τον ανέδειξε σε σημα

ντική εκκλησιαστική προσωπικότητα. As ση-

Τα πρώτα δέκα 

περίπου χρόνια 

του Γερμανού 

cos μητροπολίτη 

μιοβ πολύ σημαντικά 

εκκλησιαστικά 

περιφέρει με έδρα 

μια εξίσου σημαντική 

πόλη ms vóxias 
EÀXaôas, δεν έχουμε 

noKkés και αξιόλογε8 

πληροφορίε5 

μειωθεί εδώ neos ο Γοΰδαβ σημειώνει ότι η 

χειροτονία του Γερμανού σε μητροπολίτη 

Παλαιών Πατρών έγινε την 25η Μαρτίου 

1806, δημιουργώντα8 και πάλι άλλη μία, την 

τρίτη, συμβολική ημερολογιακή εκδήλωση 

m s θείαβ πρόνοια8 προδ το πρόσωπο του 

Γερμανού.11 Πάντωβ η μόνη έγκυρη πληρο

φορία που έχουμε για την εκλογή του είναι 

εκείνη του Καλλίνικου Δεληκάνη, η οποία 

δεν αναφέρει ημερομηνία αλλά απλώς, ανά

μεσα σε άλλε5 χειροτονία, ότι το: «1806... 

Παλαιών Πατρών Γερμανού, (Πρωτοσ. Μη-

τρ. Κυζίκου), Μαρτίω»,12 

την ο οποία ο Μαν. Γεδε-

ών την προσδιορίζει cos 

την 14η ή 15η Μαρτίου.13 

Ο Θωμόπουλθ5 σε μελέ

τη του για τον Γρηγόριο, 

μητροπολίτη Δέρκων, νο

μίζω ότι αποδίδει πολύ 

καλά το πολιτικο-εκκλη-

σιαστικό κλίμα που επη

ρέαζε κάθε μητροπολιτι

κή εναλλαγή των χρόνων 

εκείνων και βέβαια εκεί

νο που προηγήθηκε m s 

μετάθεσηβ του Παλαιών 

Πατρών Μακαρίου στον 

κενό, μετά από την πα

ραίτηση του Ιωακείμ, 

θρόνο m s μητροπόλεο« 

Κυζίκου και κατά συνέ

πεια οδήγησε στην εκλογή του Γερμανού 

στην κενή έδρα ms πελοποννησιακη5 πόλη5 

και βέβαια δεν είναι εδώ ο ενδεδειγμένοδ τό-

πο8 για να επιχειρήσουμε την κατά το δυνα

τόν αποτύπωση του.14 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΠΑΤΡΩΝ 
Την άνοιξη (iacos τον μήνα Μάιο) λοιπόν του 

1806 έφθασε στην Πάτρα ο véos μητροπολίτη 

ms επαρχία5 και έτσι αρχίζει ουσιαστικά η ανώ

τερη εκκλησιαστική πορεία αλλά παράλληλα 

και η πολιτική δράση του Παλαιών Πατρών 

Γερμανού, που θα συνεχιστεί με τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο GÙS τον θάνατο του (Ναύπλιο 1826). 

1 0 Ι. Φιλήμων, 
«Προλεγόμενα», σ. 18. 
1 ! Α. Touôas, Βίοι 
παράλληλοι, ο. 100. 
1 2 Καλλίνικα Δελικάνη8, 
Επισκοπικοί κατάλογοι, 
ο. 245. 
1 3 Τ η μαρτυρία 
του Μαν. Γεδεών 
βλ. στο Δ. Καμποΰρογλου, 

Μελέτη, ο. 233. 
!4 Θωμόπουλθ5, 
Ο Méyas Δ έρκων Γρηγόριο$. 

15 



Ο Ι Ι Δ Ρ Υ Τ Ε Σ Τ Η Σ Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ 

!5 Δ. Καμπούρογλου, ό.π., 
σ. 231 (αντλώνταβ από τον 
Στ. Θωμόπουλο, Ιστορία). 

!6 Τ. Γριτσόπουλοβ, 
«Πρόλογοβ», έκδοση των 

Α πομνημονενμάτων του 
Γερμανού, σ. XXXVI. 

1 7 Α. Touôas, Βίοι 
παράλληλοι, σ. 101, 102. 

Η Πάτρα. Λιθογραφία του Chapuy. Δημοσιεύεται στο Γ. Τσοόλιοβ-Τ. Χατζήδ (ετπμ.), Ιστορικόν 
Λεύκωμα rns Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Α', Αθήνα, εκδ. Μέλισσα, 1970, σ. 210. 

Προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι για τα 

πρώτα δέκα περίπου χρόνια του Γερμανού cos 

μητροπολίτη μια$ πολύ σημαντικά εκκλη

σιαστικά π ε ρ ι φ έ ρ ε ι με έδρα μια εξίσου ση

μαντική πόλη ms vÓTias Ελλάδα5, δεν έχουμε 

πολλέ5 και αξιόλογεβ πληροφορίεε. Το αντί

θετο: τα περισσότερα στοιχεία που παραθέ

τουν οι βιογράφοι του για την περίοδο αυτή 

είναι και αποσπασματικά αλλά και ενδεικτι

κά μια8, αν όχι ασήμαντα, παντού κανονικήβ, 

θα λέγαμε, δραστηριότητα5 εν05 συνηθισμέ

νου προϊσταμένου μιαβ εκκλησιαστική5 περι-

φέρεια5. Γιατί πώ5 αλλιώβ μπορεί να χαρα

κτηρισθούν οι πληροφορία ότι ο Γερμαν05 

έγινε δεκτόβ από xovs επαρχιώτε5 χριστιανούβ 

ms μητρόπολήβ του με ενθουσιώδη τρόπο και 

ότι εξαιτία5 ms δράσηβ του και των αρετών 

του κατέστη πρόσωπο σεβαστό από του5 κλη-

ρικούβ και του5 λαϊκού8; Ή ότι το 1809, όταν 

ο τόπο5 δοκιμαζόταν από φοβερή ανομβρία 

και όταν οι δεήσει των ιερωμένων άλλων θρη

σκευμάτων (Εβραίων, Μουσουλμάνων) για 

την έλευση ms πολυπόθητα ßpoxns αποτύγ

χαναν, ο Γερμανόδ, επικεφαλήδ m s χριστια-

viKns λιτανεία κατάφερε να συγκινήσει τον 

Θεό και να ακολουθήσει ραγδαία βροχή, πριν 

ακόμα ολοκληρωθεί η τελετή; 'Iacos λοιπόν 

εξαιτίαδ ms έλλειψα σοβαρών πληροφοριών 

ο Δημ. Καμποΰρογλου αναγκάζεται να υπο

σημειώσει ότι λόγω των καταστροφών που 

έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα στην 

περιοχή m s Axa'îas, καταστράφηκαν (iacos 

κάηκαν) τα σχετικά αρχεία και οι κώδικε5 ms 

μητροπόλεο« Παλαιών Πατρών, όπου βέβαια 

θα υπήρχαν πολλέ5 πληροφορίε8 για τα έργο 

του Γερμανού." EKTOS όμως από τουβ παλαι-

ότερου8 βιογράφουβ του και στα νεότερα χρό

νια ο Taaos Γριτσόπουλθ5 θα καταλήξει στην 

ίδια διαπίστωση.16 Αλλά και ο Γούδα5 αναφέ

ρει για τη δράση του Γερμανού cos μητροπο

λίτη Παλαιών Πατρών κατά την πρώτη δε

καετία του 19ου αιώνα τα εξής: «Ο Γερμαν05 

τάχιστα κατέστη EIS Πάτρα5 το κέντρον m s 

τε πολιτική$ και m s ηθικήβ βαρύτητο8 σύ

μπασα ms Πελοποννήσου [...]» ή, παρακά

τω, «Τούρκοι διοικηταί και μεγαλοκτηματίαι 

ουδέποτε σχεδόν αντέτειναν εΐ8 xas opOas πα

ρατηρήσει του ιεράρχου, αλλά και τινεβ συ

νήθιζαν να προλαμβάνουν óaas θελήσει αυ

τού δεν ήρχοντο eis αντίθεσιν npos το σύστη

μα κυβερνήσεωδ».17 

Στο σημείο αυτό αξίζει, νομίζω, τον κόπο 

να ανοίξουμε μια παρένθεση για να πούμε ότι 

όσον αφορά τον Παλαιών Πατρών Γερμανό 

16 



Κ Λ Η Ρ Ι Κ Ο Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ω Ν Α 

και την κανονικότητα, as την πούμε έτσι, που 

διέπει την παρουσία evós μητροπολίτη στον 

επισκοπικό θρόνο μια8 επαρχία, λίγα στοι

χεία μαδ παραδίδει ο καλ08 ιστορικόδ των Πα

τρών Στέφανοβ Ν. Θωμόπουλθ5. Ο εν λόγω 

λόγιοβ, βιογραφώνταδ στην Ιστορία των Πα

τρών'(βλ. βιβλιογραφία) τον Γερμανό, βρίσκει 

την ευκαιρία να παρεμβάλει σε εκτεταμένη 

υποσημείωση του18 τα σχετικά με τη χειροτο

νία του, κάποιεδ άλλεδ ανεκδοτολογικέδ αφη-

γήσεΐδ και κυρία« ένα πατριαρχικό γράμμα 

(1820) του Γρηγορίου Ε' προδ τον Γερμανό 

«περί m s μελετωμένηδ ανορθώσεα« σχολή5 

τη8 φιλτάτηδ πατρίδοδ», ένα ενταλ 

τήριο γράμμα του Γερμανού (13 

Σ ε π τ . 1818) με το οποίο 

αναθέτει στον παπα-Σω-

φρόνιο «το ras πνευμα-

τική$ πατρότητο8 λει

τούργημα εΐ5 τον μα-

χαλέν Αγίου Γεωργί

ου και Παντανάσ-

ans», ένα «κυριαρχι-

κόν ενδεικτικόν» 

γράμμα του Γερμα

νού (1 Σεπτεμβρίου 

1819), με το οποίο 

πωλείται το 1/4· του 

μεριδίου ras εκκλησίαδ 

(μητρόπολη) του Αγίου 

Δημητρίου Πατρών στον 

ιερέα Δημήτριο Εγλυκαδιώ-

τη έναντι ορισμένων οικονομι

κών υποχρεώσεων που περιγράφο

νται λεπτομερώδ, ενώ στο ίδιο γράμμα ανα

φέρεται ότι το γράμμα αυτό φέρεται «κατα-

στρωθέν και εν τω ιερώ κώδικι ras αγιωτάτηδ 

μητροπόλεω5»:19 να πρόκειται άραγε για έναν 

από τουδ κώδικεδ που κάποιοι τοπικοί λόγιοι 

ισχυρίζονται, όπωδ αναφέραμε ήδη, ότι πα

ρέσυραν στην καταστροφή οι φλόγε5 του Αγώ

να ras ανεξαρτησία που θα ξεσπάσει μετά 

από λίγο στην Πελοπόννησο; 

EKTÓS από τον Αναστ. Γούδα, κάποιε5 πλη

ροφορία μα5 παρέχουν δευτερεύοντα« ο Που-

κεβίλ, ο Φραντζή8, ο Παπούλια8 και άλλοι 

(Σταματόπουλθ5), από τΐδ οποίεδ, με τη γνω

στή αοριστία και ασάφεια και xcopis την πα

ράθεση κάποιου τεκμηριωτικού στοιχείου ανα

φέρεται από τον Γούδα κυρίωδ ότι ο Γερμαν08 

προσπαθούσε να αμβλύνει την τουρκική κα

ταπίεση εΐ5 ßapos των χριστιανών και μου

σουλμάνων, απειλώντα5 με προσφυγή στην 

κεντρική διοίκηση «αλλά ουδέποτε ενόμισε 

φρόνιμον και να έλθη εΐ8 ρήξιν προ8 τίνα των 

επιτόπιων αρχών», npos αυτόν λοιπόν προ

σέβλεπαν όλοι, λα08 και προεστώτε5, αλλά και 

«οι Μπέιδε8 ras Mavns και ras 'Yôpas και 

άπαντεδ οι αρματωλοί ή και αυτοί οι κλέφται». 

Και avTÓs TOVS συμβούλευε και του8 βοηθού

σε «προ5 δε τον αείμνηστον Ανδρέ-

αν Ζάΐμην, προ5 τον Ανδρέαν 

Λόντον, προ8 τον μακαρίτην 

L Παπαδιαμαντόπουλον, 

και προ5 τον Ιωάννην 

Π α π α ρ η γ ό π ο υ λ ο ν 

εχρησίμευε και cos 

επιστήθιθ5 και ειλι-

Kpivns φίλθ8».20 

Προχωρώντα5 πε

ραιτέρω ο Γούδαδ, 

αφού αναφέρει και 

πάλι τη συμβολή του 

Γερμανού για την 

ελάφρυνση των κατα

πιεζομένων χριστιανών 

θα προσθέσει ότι «Έκτο

τε, φρονούμεν, χρονολο

γείται η παροιμιώδη έπειτα 

καταστάσα μεταξύ των δύο Αν-

δρέιδων (Α. Ζαΐμη και Α. Λόντου) και 

η μεταξύ τούτων και του Κανακάρη, και του 

Νοταρά, και του Δεληγιάννη και πολλών άλ

λων στενή φιλία και axéais, η τόσον σωτηρί-

ου5 καρπού5 επί του αγώνο8 προξενήσασα, και 

μέχρι του τάφου αναλλοίωτο5 σχεδόν διατη-

ρηθείσα». 

Στην ίδια γραμμή η τοπική ιστορία (Θω-

μόπουλθ5) θα παραθέσει τη σύγκρουση του 

Γερμανού -ήρθε μάλιστα σε αντίθεση με TCWS 

χριστιανούδ ras Πάτραδ- με κάποιον ψευδο-

προφήτη (υπηρέτη του Κοσμά Αιτωλού) που 

έφθασε το 1811 στην Πάτρα και προφήτευε 

διάφορα φοβερά και τρομερά.21 Ταυτόχρονα, 

Θεόδωροε 
Κολοκοτρώνηβ. 
Τοιχογραφία. 
Δημοσιεύεται 
στο Μιλτιάδηβ 
Παπανικολάου, 
Η εικονογράφηση 
τον μεγάρου της 
Βονλήε, Αθήνα, 
1998, σ. 76. 

1 8 Στρ. Θωμόπουλοβ, 
Ιστορία, ο. 582-589. 
^Ίχοίδιο,ο. 589. 
2 0 Α. Γούδαβ, Βίοι 
παράλληλοι, σ. 102. 
2 1 Στ. Θωμόπουλοβ, 
Ιστορία, σ. 585. 
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2 2 Δ. Δημητρόπουλοβ, 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 

σ. 13-20. 

Παλαιών Πατρών Γερμαν08 
και Κολοκοτρώνη 

Κ
αθ' ον χρόνον ο Κολοκοτρώνη εξήρχετο ras Πελο

ποννήσου (os apxnyós των συντετριμμένων αρματω-

λικών δυνάμεων auras, εισήρχετο εΐ5 ταύτην cos μη

τροπολίτη ras πρωτεύουσα auras, των Π. Πατρών, ο Δη-

μητσανίτηβ Γερμαν05 Kózias, έτερο8 δηλαδή επιφανή$ Γορ-

ravios, ÓOTIS επέπρωτο να διαδραματΐση μέγα εν Πελοπον

νήσου πρόσωπον. Προχειρισθει^ την 25 Μαρτίου εν Κωνστα-

ντινουπόλει oiaôoxos του Ιωακείμ, προαχθέντοβ eis μητροπο-

λίτην Κυζΐκου, έφθασεν eis τον Μωρηάν κατά το αυτό έαρ, 

ανέλαβε δ' έκτοτε τα ηνία του κοτσαμπασισμού, επιβληθεί^ 

ευθυ5 αμέσωβ διά το nGos και την πολυμάθειαν αυτού. Έχων 

διπλωματικότητα φυσικήν κατέκτησε και ras συμπάθεια των 

Τούρκων, βαθμηδόν δε και κατ' ολίγον εγένετο η κορυφή ras 

Ορθοδοξίαβ εν Πελοποννήσω, μέχρΐ5 ου eis αυτόν έλαχεν να 

εκλεγή apxnyós ras Φιλική8 Εταιρεία εν αυτή. Συνέβη δε και 

το εξήβ παράδοξον. Ό τ α ν κατόπιν ύψωσεν auras την σημαί-

αν ras Επαναστάσεω5 εν Αγία Λαΰρα προήλαυνεν συγχρόνω8 

εκ Mavns eis Μεσσηνίαν και Αρκαδίαν ο Κολοκοτρώνη, τό

τε δε ο Γερμαν08 έπεσε πάλιν eis σχετικήν αφάνειαν, αναδει-

χθέντοβ αρχηγού ras Πελοποννήσου του Γέρου του Μωρηά. 

Οι δυο ούτοι μεγάλοι άνδρε5 διεδέχθησαν ôis αλλήλου8 εν τη 

πνευματική ηγεμονεία ras Πελοποννήσου, xiopis να γίνωσι 

ποτέ εΐ8 τον κατ' ιδίαν βίον φίλοι στενοί. Ο eis ήτο apxnyós 

των ανθρώπων των όπλων. Ο άλλθ5 ήτο ο Kopuipaios των αν

θρώπων του κλήρου και ras πολιτική5. Και η κλαγγή των όπλων 

έθεσε κατά μέρο5 τον εξυφάντα δεξιώβ και μυστικώ5 το δίκτυον 

των Φιλικών ανά τον Μωρηάν ενεργειών. 

Πηγή: Τ. Κανδηλώροβ, Ο αρματωλ,ισμόϊ TUS Πελοποννήσου, Αθήνα 

1924 (φωτ. επαν/ση, Αθήνα, Kapaßias, 1990, σ. 338-339) 

μέσω άλλων αφηγηματικών επεισοδίων ras 

raniKns λογιοσύνα, διαφαίνεται η αγάπη του 

Γερμανού προ5 τη γενέτειρα του Δημητσάνα, 

ο σεβασμόβ και η αγάπη του npos του5 δα-

σκάλου5 του, η απλότητα των τρόπων του αλ

λά και οι χριστιανικέ8 αρετέ5 και η αντίθεση 

του προ5 τη θρησκευτική αγυρτεία. 

Όμω5, eKTOS βέβαια από την προσωπικό

τητα του Γερμανού, με Tis apeTés και τα όποια 

χαρίσματα, υπάρχουν και οι γενικέ8 πολιτικο-

στρατιωτικέ5 συνθήκεβ ras εποχή5 

στη συγκεκριμένη περιοχή τη5 Πε

λοποννήσου αλλά και στο ευρύτερο 

πλαίσιο, οι οποίε5, όπω5 είναι εύλο

γο, ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό και 

m ατομικέ5 ή συλλογικέ5 συμπερι-

tpopés. 

Γνωρίζουμε λοιπόν ότι τα αμέσου 

προηγούμενα χρόνια πριν από την 

άφιξη του Γερμανού στην επαρχία 

του, υπήρξαν ιδιαίτερα ανήσυχα για 

την Πελοπόννησο. Η δράση των κλε

φτών είχε καταστεί σχεδόν ανεξέλε

γκτη ειδικά μετά το 1803 όπου οι ρό

λοι ανάμεοα στο διώκτη και τον διω

κόμενο εναλλάσσονταν πολύ εύκολα, 

ανάλογα με TOUS εκάστοτε τοπικούβ 

συνασπισμού5. Το παράδειγμα του 

Θεόδωρου Κολοκοτρώνη είναι από 

τα πλέον εμφατικά.22 Η δράση αυτή 

των κλεφτών που έβλαπτε TOUS πά-

ντε5 στην Πελοπόννησο, όπω5 ήταν 

φυσικό, οδήγησε στην αντίδραση και 

των χριστιανών αλλά Kupicos ras οθω-

μανική$ διοίκησης. Σήμερα γνωρί

ζουμε αρκετά καλά την κλιμάκωση ras 

αντίδρασης εναντίον των κλεφτών ms 

Πελοποννήσου, η οποία περιλαμβά

νει την έκδοση πατριαρχικήβ συνοδι-

Kns επιστολή5 το 1805 που κοινοποι

εί OTOUS τοπικούβ παράγοντε8 -μαζί 

βέβαια με Tis συνήθειβ acpopiaTiKés 

απειλέ8- ότι οφείλουν όλοι χριστιανοί 

να συνδράμουν Tis στρατιωτικέ8 δυ

νάμει που πρόκειται να καταδιώξουν 

TOUS κλέφτε5. Η τουρκική καταδρομή 

εναντίον των κλεφτών ras Πελοπον

νήσου θα οδηγήσει στην εξολόθρευση TOUS, 

αφού κατά TOUS π ρ ώ τ ο ι μήνε8 TOUS 1806 δεν 

είχαν απομείνει παρά ελάχιστοι άντρε5 (γύρω 

στα 150 άτομα), ενώ, όπα« είναι γνωστό, και ο 

ίδιοδ ο Θεόδ. Κολοκοτρώνηδ θα αναγκαστεί, με 

λίγα παλικάρια, να ζητήσει καταφύγιο στην υπό 

ρωσική κυριαρχία αυτή την εποχή Ζάκυνθο, 

όπου θα βρει και άλλου5 πελοποννήσιου5 οπλαρ

χηγούς (Πετμεζάδε8, Avavvioorapas, Νικητα-

pas). Φυσικά η εξόντωση των κλεφτών συνετέ-

18 
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λεσε στην ενίσχυση των προκρίτων, οι οποίοι 

crus δυο πρώτε5 δεκαετίεβ του 19ου αι. αποτε

λούσαν δυο μεγάλου$ συνασπισμού^ συμφερό

ντων OTOVS οποίου^ ο Σωτ. Aóvros και ο Ιω. Δε

ληγιάννη είναι οι ηγετικε5 φυσιογνωμία. 

Πέρα από αυτά, το 1806, όταν ο Γερμαν05 

φθάνει στην Πάτρα, τα πράγματα είναι πολύ 

ανήσυχα και στον ευρύτερο χώρο TOS ανατο-

Κοντά σε όλα αυτά ο yios του Αλή πασά των 

Ιωαννίνων, Βελή naaas, θα αναλάβει τη διοί

κηση (Μόρα βαλεση5) του πασαλικίου του 

Μοριά και θα εγκατασταθεί στην Τριπολιτσά, 

το 1807, όπου θα παραμείνει éoiSTO 1812. 

Το τελευταίο γεγον08 έχει μεγάλη σημασία 

για τα πράγματα ms Πελοποννήσου αυτή8 ms 

περιόδου και ο Γερμαν08 φαίνεται ότι έχει κά-

Άιτοψη ins 
Κωνστανανούττοληβ. 
Δημοσιεύεται 
στο Λυντια Τρίχα, 
Χαρίλαος Τρικούπης. 
Μια βιογραφική 
προσέγγιση, Αθήνα, 
εκδ. Καπόν, 
2009, σ. 55. 

λική$ Ευρώπη5, καθώβ λίγου5 μήνε5 μετά την 

άφιξη του και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 

1806 ξέσπασε véos ρωσοτουρκικ05 πόλεμοβ, 

γεγον05 που επιφέρει, όπω5 είναι γνωστό γε

νική αναστάτωση και στον ελλαδικό χώρο. 

Εξάλλου, με τη λήξη ms πρώτη$ cpóons του 

πολέμου και τη συνθήκη του Τιλσίτ (1807) 

γαλλικέδ δυνάμει αποβιβάζονται στα Ιόνια 

νησιά και πολλέ5 επαναστατικέ$ ζυμώσει συ

ντελούνται σ' αυτά, που επηρεάζουν και τα 

έναντι των Ιόνιων νησιών ηπειρωτικά παρά

λια, και βέβαια και εκείνα ms Πελοποννήσου. 

ποια σοβαρή ανάμειξη aus εξελίξει καθώβ βρί

σκεται κοντά στον ισχυρό προεστό ms Βοστί-

Toas (Αιγίου) Σωτηράκη Λόντο, ο οποίθ8 μα

ζί με τον επίση5 ισχυρό προεστό τη5 Λιβαδειά5 

Ιωάννη Στάμου Λογοθέτη πρωταγωνίστησαν 

για την τοποθέτηση του Βελή πασά στο πα-

σαλίκι του Μοριά.23 Την ανάμειξη του Γερμα

νού για τον διορισμό του Βελή πασά μπορού

με τώρα να τη θεωρήσουμε βέβαιη, καθώβ από 

το ίδιο Αρχείο Αλή Πασά ms Γενναδείου Βι

βλιοθήκη στην πρόσφατη έκδοση του διαθέ

τουμε μια επιστολή του Γερμανού προβ τον Βε-

23 Β. Παναγιωτόπουλίκ, 
Αρχείο Αλή πασά, τ. Α', 
σ. 547, έγγρ. 295. 
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Η Καλλιόπη 
εκδόθηκε στη 

Βιέννη το 1819 
από τον Αθανάσιο 
Σταγειρίτη με την 

καθοδήγηση του 
Παναγιώτη 

Κοδρικά. 

24 Στο ίδιο, τ. Β', 
σ. 733-736, έγγρ. 910. 
25 Τ. Σταματόπουλοβ, 

Π. Πατρών, σ. 6. 

λή πασά xns 6ns Νοεμβρίου 1816.24 Ο Γερμα-

vós γράφει από την Κωνσταντινούπολη στον 

Βελή πασά, που πλέον δεν διοικεί το πασαλί-

κιο του Μοριά αλλά βρίσκεται στη Θεσσαλία, 

για κάποια οικονομική διαφορά που έχει με 

τον καπετάν-Αθανάσιο Λουκέρη, με το πλοίο 

του οποίου (καπετάνιοδ του ο Γαλαξιδιώτηδ 

Μ ι χ ά λ η Ραφτόπουλο8) έφθασε στην Κων

σταντινούπολη το 1816. Στην επιστολή λοι

πόν αυτή κάνει μνεία των όσων δεινών δοκί

μασε ο Γερμανόδ μετά την απομάκρυνση του 

S?é3\ïké&S?3C. 
À Î F Ï A U Ï ΜΛΟΛΟΠΚλϊ ίΟΛΠΈΛΛΚΤΑΙ ΙΙΚΡΙΟΔΙίϋϊ ίΚΑΠΤέΛΑΕΤΝ. 

Tntt 

ΆθΑΝΑΣΓΟΤ τοϋ ΣΤΑΓΕΙΡΙ'ΤΟΤ. 

ί α » % ^ 1 ί » ί τ ί « * 1 » ^ » ι « # ι Γ 1 | ( · « ΐ | · I»-»J /» ϊ·»>»5 «»I A««'vp'«« K«<««f»*«*l*tl 

4 1 Δ Ι l O H É S H . 

Β Β Ρ ί Ο 4 0 S 

À. 

ES BIKNKB. THS AOÌÌTPÌAE 

Έ« t i s ' I U I I K Ì ! Ti.rii?poçY«5 TO>" X.'ji.f.Uä. 

< » « ». 

Βελή πασά από τη διοίκηση του Μοριά 

(«...ήθελα να oas κάνω ιφαδέ [: να aas εκθέσω] 

τα όσα εδοκίμασα eis τον Μωρέαν μετά την 

έξοδον τηδ υψηλότητόδ aas, επειδή όμω8 και 

έχω πληροφορίαν ότι από φυσικόν aas μερ-

χαμέτι ερωτούσατε συνεχώβ διά τον δούλον 

aas, είμαι ßeßaios ότι aas είναι γνωστόν»). 

Από την ίδια επιστολή μαθαίνουμε ακόμα 

ότι η διαφορά του με τον Λουκέρη αφορά 

«φλορία βενετικά χίλια και τάλλαρα πεντα

κόσια (οπού τόση περιουσία μοι έμεινε με

τά Tas ορμάδ των Μωραϊτών». Με άλλα λό

για ο Γερμαν05 oacpcós υπαινίσσεται ότι με

τά την αναχώρηση του Βελή πασά και την 

αλλαγή των συσχετισμών στην Πελοπόννη

σο, καταδιώχτηκε από τουδ αντιπάλου5, και 

από την περιουσία που είχε σχηματίσει του 

έμεινε μόνο αυτό το ποσόν, από το οποίο 

ένα μέροδ δεν του έχει αποδώσει ακόμα ο κα-

πετάνιοδ. Γι' αυτό παρακαλεί τον Βελή πα

σά να μεσολαβήσει, καθώδ ο καπετάνΐ08 με 

το πλοίο του βρίσκεται στον Αλμυρό τηβ 

θεσσαλίαδ για να φορτώσει, δηλαδή μέσα 

στην επικράτεια του Βελή πασά. 

Ποιοι είναι οι κόποι του Γερμανού cos μη

τροπολίτη Παλαιών Πατρών κατά το διά

στημα TOS δεκαετού5 παραμονή5 του στην 

Πάτρα μπορούμε να το φανταστούμε αλλά 

δεν έχουμε στα χέρια μαδ το κατάστιχο του 

για να του8 προσεγγίσουμε επακριβο«. Βε-

ßaicos αφορούν τα δικαιώματα του -όπωδ άλ

λωστε και κάθε ανώτερου ιερωμένου- από την 

πλούσια μητρόπολη των Παλαιών Πατρών. 

Ωστόσο, μπορούμε να υπολογίσουμε και κά

ποια άλλα έσοδα από τη συμπαράταξη με την 

ομάδα προκρίτων που έχει επικεφαλήδ τον 

Σωτήρη Λόντο και είχε την εύνοια του Βελή 

πασά. Μάλιστα αξίζει να αναφέρουμε εδώ 

την κατηγορία -ανάμεσα axis άλλεδ- που προ

σάπτει στουδ προκρίτουδ αυτούδ ο TaKns Στα-

ματόπουλοδ, ότι δηλαδή ανέλαβαν την εκμε

τάλλευση φορολογικών προσόδων από «ιχθυο

τροφεία, αλυκέδ, μεταλλεία», ενώ τον Γερμα

νό, σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, τον κα

τέστησε τον ισχυρότερο μητροπολίτη του Μο

ριά καθώδ ήταν «φίλοδ και ομόφρων του Αλή», 

δηλαδή του πατέρα τού Βελή πασά. Ο Στα-

ματόπουλοδ υπερακοντίζοντα8 και χρησιμο-

ποιώνταδ ωδ πηγή τον Πουκεβίλ αναφέρει ότι 

η «φήμη και η δύναμη» του Γερμανού δεν πε

ριορίστηκε στην Πελοπόννησο αλλά έφθασε 

στη Ρούμελη και στα νησιά. Μάλιστα, προ

σθέτει ότι ακόμα και μετά την απομάκρυνση 

του Βελή πασά ο Γερμαν08 παρέμεινε ισχυ-

pós στην περιφέρεια του.25 Δύσκολα πάντωδ 

πράγματα αν σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι με 

τουδ οποίουδ ήταν συνδεδεμένο5 ο Γερμανόδ 

είτε θα απομακρυνθούν από την εξουσία (Βε-

λήδ πασάδ) είτε θα χάσουν το κεφάλι τουδ (Σω-

τήρηδ Λόντοδ). 

Ωστόσο, οι πληροφορίε8 που έχουμε από το 

γράμμα του Γερμανού προ5 τον Βελή πασά εκτι-
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μώ ότι είναι η πιο ουσιαστική πληροφόρηση που icrns μπορεί να είναι ο Γερμαν05. Είναι αλή-

διαθέτουμε για την πρώτη περίοδο ras παρου- θεια ότι από όσα στοιχεία έχουμε écos τώρα 

caos και δραστηριότητα^ του Γερμανού στην Πά- στη διάθεση μα5 η παραμονή του Γερμανού 

τρα, στην Πελοπόννησο γενικότερα, αφού χω- στην Κωνσταντινούπολη είναι βεβαιωμένη 

pis να κατονομάζονται συγκεκριμένα πρόσωπα 

τα όσα αναφέρει αφήνουν καλά να εννοηθεί η 

συμμετοχή του στην παράταξη του προκρίτου 

Σωτήρη Λόντου. Μάλιστα, ÎOGÛS έτσι μπορούν 

να διαβαστούν και να διευκρινιστούν κάπα« κα

λύτερα τα όσα αναφέρει ο Γούδα5 σχετικά με τη 

δράση του Γερμανού, που αναφέραμε λίγο πα

ραπάνω, αφού τώρα η ιστορική μαΞ προσέγγι

ση είναι τελείου διαφορετική με βάση τα στοι

χεία που ο iöios ο Γερμαν-ós μο3 παρέχει και εμεί5 

μπορούμε να τα συνδυάσουμε 

με τα λίγα και ασαφή που δια

θέταμε για την πρώτη περίο

δο ms ôpaons του Γερμανού. 

Βέβαια ο Γερμανόβ υπαι

νίσσεται καταδρομέ$ sis βά-

pos του («ορμαί των Μωραϊ-

τών») και μπορεί να υποθέ

σει κανει^ ότι υπονοεί αντεκ-

δικήσεΐ5 εκ μέρου5 ms άλλη5 

ομάδα5 προεστών του Μο

ριά που éxovras επικεφαλήβ 

του5 Δεληγιάννηδε5 αντι

στρατευόταν εκείνη του Σω

τήρη Λόντου. Ωστόσο είναι 

γεγον08 ότι οι aXXayés στον 

Η «φήμη και 

η δύναμη» του 

Γερμανού 

δεν περιορίστηκε 

στην 

Πελοπόννησο 

αλλά έφθασε 

στη Ρούμελη και 

στα νησιά 

για τα χρόνια 1815-1818, οπότε μια ενδεχό

μενη αποδημία το éms 1812 στην πρωτεύ

ουσα m s Οθωμανική5 AumKpampias και 

ενόψει των σοβαρών ανατροπών που έλαβαν 

χώρα στην Πελοπόννησο aKpißcos αυτή τη 

χρονιά θα ανέτρεπε την εικόνα ms ανέφελη8 

παραμονή5 του Γερμανού στην έδρα του και 

μετά την απομάκρυνση του Βελή πασά και 

μετά τον αποκεφαλισμό του Σωτηράκη Λό

ντου. Όμωβ λογικά το διάστημα 1812-1815 

η πιθανολογούμενη παρου

σία του στην Πόλη κάποια 

ίχνη θα είχε αφήσει, εκτ05 κι 

αν πρόκειται για κάποιο τα

ξίδι λίγων μηνών και επι

στροφή πάλι στην Πάτρα. 

Ωστόσο, τα πράγματα δεν 

μπορούν να ξεκαθαρίσουν 

απολύτου κι as βρισκόμαστε 

axis apxés του 19ου αιώνα, 

όταν η πληροφόρηση μα5 θα 

έπρεπε υπό KavoviKés προϋ

ποθέσει να είναι συστηματι

κή και αξιόπιστη. Και τούτο, 

επειδή στην εφημερίδα Καλ

λιόπη ms Biéwns δημοσιεύ-

Μοριά δεν συμπαρέσυραν και τον Γερμανό, τήκε το 1819 επιστολή του δασκάλου Νεόφυ-

αφού θα εξακολουθήσει να παραμένει στη του Παπανικητόπουλου, στην οποία κατα-

μητροπολιτική του θέση. Υπάρχει βέβαια μια γράφεται η πρόθεση των Δημητσανιτών να τι-

πληροφορία και πάλι από το Αρχείο Αλή πα-

adxns Γενναδείου Βιβλιοθήκηβ26 που θα μπο

ρούσε να διαφοροποιήσει τα πράγματα, αν 

η πιθανότητα ταύτισα του αποδέκτη με το 

πρόσωπο του Γερμανού μπορούσε να κατα

στεί βεβαιότητα. Συγκεκριμένα πρόκειται 

για ένα γράμμα του Δημητρίου Ανάγνου, 

μήσουν τον συμπατριώτη του5 μητροπολίτη 

Γερμανό, επειδή το 1814 «έφερε μακρόθεν [...] 

δι' ιδίων αδρών εξόδων εΐ5 την πόλιν άνυδρον 

ούσαν, έν ύδωρ άριστον, Λουμένη καλούμε-

νον, και επί πλέον διότι έκτισε γέφυραν έντε-

χνον, υψηλήν και μεγάλην επί του δύσβατου 

Ερυμάνθου».2~ Το γράμμα στην Καλλιόπη εί-

πλούσιου εμπόρου των Πατρών, που γράφει ναι του 1819, τα γεγονότα που ανακαλεί ανή-

προβ κάποιο άδηλο μητροπολίτη στην Κω ν- κουν στα 1814, βέβαιε8 πληροφορία για Tis 

σταντινούπολη και αναφέρεται σε οικογε- επόμενεβ κινήσει του Γερμανού θα έχουμε από 

νειακέ5 και ο ι κ ο ν ο μ ί α υποθέσει και, όπα« το 1815 και εξή5. Στο γράμμα npos τον Βελή 

παρατηρεί ο Βασ. Παναγιωτόπουλο8, η μνεία πασά αναφέρεται σε διώξει εναντίον του εκ 

του ονόματο5 του επισκόπου Ωλένη5 οδηγεί μέρου8 ορισμένων Μοραϊτών. Πολύ δύσκολα 

τα πράγματα προ8 την υπόνοια ότι αποδέ- να βρεθεί το νήμα των γεγονότων. 

26 Β. Παναγιωτόπουλοβ, 
Αρχείο Αλή πασά, τ. Β', 
σ. 250-252, έγγΡ. 589. 
27 Π. Καλλιόπη, περίοδοε Α' 
τχ.Κ'(1819),σ. 199-201. 
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Κύριλλοβ Σ Τ ' 
π α τ ρ ι α ρ χ ί α 

Κωνσταντινουπόλεωβ. 
Δημοσιεύεται στο 

Αναστάσιοβ Γούδαβ, 
Βίοι Παράλληλοι των 

επί ms αναγεννήσεως 
rns Ελλάδος 

διαπρεψάντων ανδρών, 
Αθήνα, τομ. Α', σ. 1. 

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
Όμωβ as επανέλθουμε axis βέβαιεβ κινήσει 

του Γερμανού, ο OTTOÎOS, υστέρα από εννιά 

χρόνια παραμονη5 στον μητροπολητικό θρό

νο των Παλαιών Πατρών και τρία περίπου 

χρόνια μετά από Tis πολιτικά και διοικητι-

Kés ανατροπή στην Πελοπόννησο, όπω5 άλ

λωστε και ο iôios αναφέρει στο γράμμα του, 

θα αφήσει την αχαϊκή πρωτεύουσα και θα 

βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη cos παρεπί

δημων μητροπολίτη κατά τα χρόνια που πα-

τριάρχευε ο Κύριλλθ5 Σ Τ ' (4 Μαρτίου 1813 

- 3 Δεκεμβρίου 1818). 

Την παρουσία και δράση του Γερμανού 

στην Κωνσταντινούπολη, που μαρτυρείται 

από όλου5 TOUS ßioypacpous του, με διαφορε-

TIKÉS, óncos συνήθω8 γίνεται, Tis ημερομηνία 

αναχώρηση5 και επανάκαμιΙ/ns στην Πάτρα, 

μπορούμε να παρακολουθήσουμε κυρίου από 

την υπογραφή του που υπάρχει σε αρκετά πα

τριαρχικά γράμματα του Κυρίλλου Σ Τ ' για 

διάφορα ζητήματα που απασχολούν τιβ κατά 

τόπου5 xpiauaviKés κοινότητε5 είτε αφορούν 

άτομα είτε μονε5 είτε εκκλησιαστικε8 περιφέ-

ρειε5. Την ίδια προσέγγιση στο θέμα είχε επι

χειρήσει και ο Δημ. Καμπούρογλου, ο οποίθ8, 

όπο« έχουμε ήδη επισημάνει, προσπάθησε με 

αξιομνημόνευτο τρόπο και μεθοδικότητα να 

βιογραφήσει τον Γερμανό,ήδη το 1915. Βέ

βαια ο Καμπούρογλου είχε πολύ λιγότερα στοι

χεία στα χέρια του, ενώ τώ

ρα η τεκμηριωτική μα8 σερ-

μαγιά είναι οπωσδήποτε σε 

καλύτερη κατάσταση. 

Φυσικά εδώ δεν είναι ο 

προσήκων xcópos για να 

αναφέρουμε όλα τα π α 

τριαρχικά γράμματα όπου 

εντοπίζεται η υπογραφή 

του Γερμανού, αλλά πρέ

πει να επισημάνουμε ότι 

πρώτη φορά εμφανίζεται 

τον Ιούλιο του 1815 για Tis 

οικονομικέδ υποχρεώσει 

του επισκόπου Ακόβων 

(Γορτυνίαδ), Tis οποίεβ φαί

νεται να μην εκπληροί ο 

τότε επίσκοπο5 Δανιήλ. 

Εφεξή5, νομίζω ότι, σε σχέ-

σει με Tis υ π ο θ έ σ ε ι που 

αναφέρονται στα πα

τριαρχικά γράμματα και 

στα οποία τίθεται η υπο

γραφή του Γερμανού, αξί

ζει να αναφέρουμε ένα 

αφοριστικό πατριαρχικό 

γράμμα (Αύγουστο5 1815) εναντίον όσων 

καταπατούν τα κτήματα του Κωνσταντή 

Μουρούτζου (στα Λαγκάδια Tns επισκοπή5 

Ακόβων), ένα άλλο πατριαρχικό του Απρι

λίου 1816, με το οποίο η σχολή Δημητσάνα5 

ενώνεται με τη μονή Φιλοσόφου και ταυτό

χρονα ανατίθενται καθήκοντα επιτρόπου Tns 

σχολή$ στον Γερμανό μετά από αίτηση των 

χριστιανών \ns επαρχία5, ένα ακόμη του 

Μαΐου 1817, με το οποίο ενώνεται η επι

σκοπή Αμυκλών με τη μητρόπολη Τριπολι-
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Toâs και ακολούθου εκλέγεται μητροπολί-

ras ο προϊστάμενο8 ras εκκλησιά του Αγί

ου Μηνά Υψωμαθείων Aiovóoios, ενώ πρέ

πει να επισημάνουμε και άλλα δύο γράμμα

τα τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον από 

την άποψη ότι ο Γερμαν05 υπογράφει και cos 

εκπρόσωπο5 άλλων μητροπολιτών: πρόκει

ται για ένα πατριαρχικό γράμμα του Σε

πτεμβρίου 1815 (εκλογή μητροπολίτη Ουζί-

ΤΖΏΞ) στην οποία ο Γερμανόδ υπογράφει («έχει 

και την γνώμην») στη θέση των μητροπολι

τών Καισαρεία5, Εφέσου, Νικομηδείαδ, Νι-

Kaias, Δέρκων και Νεοκαισαρεία5, ενώ στο 

παραπάνω γράμμα του Μαΐου 1817 (εκλογή 

μητροπολίτη Αμυκλών και Τριπολιτσάδ) υπο

γράφει και στη θέση των μητροπολιτών Νι-

Kaias, Προύσηδ, Δράμα8 και Μήθυμνα. 

Βρισκόμαστε ans apxés Δεκεμβρίου 1817, 

όταν ο οικουμενικόδ πατριάρχηδ Κύριλλοδ Σ Τ ' 

με γράμμα του αναφέρει στον επίσκοπο Ακό-

βων Δανιήλ Παναγιωτόπουλο ότι δεν έχει κα-

ταβάλει στη Μεγάλη Εκκλησία τα όσα οφεί

λει και για τον σκοπό αυτό ορίστηκε «ο μη

τροπολίτη Παλαιών Πατρών, υπέρτιμοδ και 

έξαρχοδ πάσηδ Axa'Îas [...] κυρ Γερμανόδ, όπωδ 

επιστατήση και λάβη παρά σου την διαλη-

φθείσαν του κεφαλαίου ποσότητα, όσον και 

δεδουλευμένα τεσσάρων ετών διάφορα, προδ 

εξήκοντα το πουγγείον λογιζόμενα». Στη συ

νέχεια ms πράξηδ αυτήδ θα γράψει προ8 τον 

οφειλέτη επίσκοπο Δανιήλ και ο Παλαιών Πα

τρών Γερμαν08 ένα γράμμα την 1η Φεβρουα

ρίου 1818, στο οποίο τον συμβουλεύει όσο μπο

ρεί πιο γρήγορα να συγκεντρώσει το ποσόν 

που οφείλει και παράλληλα τον ενημερώνει ότι 

η σχετική είδηση έφθασε σ' αυτόν «αναχω-

ρούντι μοι διά την επαρχίαν μου». Με άλλα λό

για από το γράμμα αυτό κερδίζουμε την πλη

ροφορία ότι ο Γερμανόδ ετοιμάζεται να επι

στρέψει στην επαρχία του στίδ apxés του έτουδ 

1818 μετά από την τριετή, τουλάχιστον, πα

ραμονή του στην Κωνσταντινούπολη. 

Θα επανακάμψει λοιπόν ο Γερμανόδ στην 

επαρχία του πολύ πιθανόν την άνοιξη του 1818 

και πάντωδ με κανένα τρόπο την 2 Ιανουαρί

ου 1819 που υποστηρίζει με επιμονή ο Αναστ. 

Γούδαδ, μιλώνταδ παράλληλα για τετραετή και 

Ο Πατριαρχία για τον 
Παλαιών ΠατρώνΓερμανό 

ι • να δε τα ras σχολήδ αρίστην εν πάσιν έχωσι 

την αρμονίαν και προδ το λίαν συμφέρον δι-

ευθύνωνται, αποκαθιστώμεν συνωδά τη αι

τήσει και ενθέρμω παρακλήσει των εγχωρίων χρι

στιανών, έφορον αυτήδ τον ιερώτατον μητροπολί-

την Παλαιών Πατρών Γερμανόν, άνδρα του καθ' 

Έλληναδ λόγου εγκρατή και ιμειρόμενον ουδέν ήτ

τον ms ευσταθείαδ αυτήδ, cos ιθαγενή και αυτόχθο

να, όπωδ τω ενόντι ζήλω επιστατών διαπράττηται 

παν ει τι συμβάλλον αυτή και αναγγέλλη ευπαρρη-

σιάστωδ τη Εκκλησία, προδ ον έχωσιν αναφέρεσθαι, 

cos εικόδ, και οι κατά Kaipoós επίτροποι, απευθυνό

μενοι προδ Tas έμφροναδ αυτού οδηγίαδ, περί τε Tas 

επιλογάδ και αποκατασταθεί των διδασκάλων και 

τα παρεμπίπτοντα τη σχολή δαπανήματα, παρα-

λαμβάνοντεδ την γνώμην και άδειαν ras αυτού ιε-

ρότητοδ και μηδέν πράττοντεδ μονομερώδ και ιδιόρ

ρυθμο«. 

Πηγή: Πατριαρχικό γράμμα του Κυρίλλου ΣΤ' (Απρίλη 

1816), για την ένωση της σχολής Δημητσάνας με τη μονή 

Φιλοσόφου: Ευθ. Καστόρχης, Περί ins εν Δημητσάνη ελ

ληνικής σχολής- Τ. Γριτσόπουλος, Ένωσκ μονήί Φιλοσόφου, 

σ. 110-114 

όχι τριετή παραμονή του Γερμανού στην Πό

λη. Όμωδ, πέρα από αυτά, ο Γούδαδ έχει δια

σώσει και λεπτομερείδ σκηνέδ από την υποδο

χή που επεφύλαξαν οι χριστιανοί και Τούρκοι 

τηδ Πάτραδ στον μητροπολίτη τουδ, όπου η 

υπερβολή ms συμμετοχή8 των οθωμανών με

γιστάνων με χρυσοστόλιστα άλογα στην υπο

δοχή εν05 ρωμιού ιερωμένου δημιουργεί ορι-

σμένεδ αμφιβολίεδ για την αξιοπιστία ms μαρ-

τυρίαδ, αλλά παράλληλα πιθανόν ανασυνθέτει 

το αίσθημα γενικήδ αποδοχήδ του Γερμανού 

από τον λαό ras Πάτρα8. Με τον τρόπο λοι

πόν αυτό αρχίζει η δεύτερη, as πούμε, περίο-

δοδ αρχιερατείαδ του Γερμανού στη μητρόπο

λη Παλαιών Πατρών, η οποία θα συνδεθεί, 

όπωδ θα δούμε παρακάτω, με το μοναδικό γε-

γον08 ras Ελληνικήδ Επανάστασηδ. 
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Σύμβολα αφιερώσει» 
και καθιερώσεων 

του Παλαιών Πατρών 
Γερμανού. 

Δημοσιεύεται 
στο Γ. Τσουλιοδ-

Τ. Xaxzns (επιμ.), 
Ιστορικόν Λεύκωμα TUS 

EXXnviKUs 
ΕπαναστάσεωΒ, χ. Α', 

Αθήνα, εκδ. Μέλισσα, 
1970, σ. 34. 

2 8 Σπ. TpiKowms 
Ιστορία, τ. 1, σ. 315-316. 

29 Ι. Μελετόπουλθ5, Αρχείο 
Σέκερη, ο. 152, αρ. 419. 

3° Ι. Φιλήμων, 
«Προλεγόμενα», σ. 19. 

31 Στο ίδιο. 
32 Θεωρούμε, ωστόσο, 

ασφαλή την πληροφορία που 
μα5 παρέχει το Αρχείο 

Σέκερη, βλ. Ι. Μελετόπουλοε, 
Αρχείο Σέκερη, α. 152. 

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ 
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ 
Είδαμε cos τώρα ότι αρκετά στοιχεία Tns ζω-

lis και ôpaans του Γερμανού αναπαράγονται 

είτε από ορισμένε$ περιγραφε5 που φτάνουν 

στα όρια του φανταστικού είτε από σκόπι-

με$ υπερβολε8 είτε από ασάφεια και αβεβαι

ότητα, πράγμα το οποίο θα συνεχιστεί και 

για τα γεγονότα που οδήγησαν στη μύηση 

του OTOVS σκοπούδ Tns OIXIKIÎS Εταιρεία. 

Αρχικά λοιπόν παραδίδεται από πολλού^ βιο-

γράφου8 του ότι μία φράση του Αλέξ. Μαυ

ροκορδάτου σε μία επιστολή του από την Πί

ζα Tipos τον Πα

λαιών Πατρών 

Γερμανό δημι

ούργησε στον τε

λευταίο υποψίεδ 

ότι κάτι σοβαρό 

σχεδιάζεται, για 

το οποίο αυτόδ 

δεν ήταν ενήμε-

pos ακόμα. Το 

περιεχόμενο Tns 

επιστολή5 αυτήβ 

διέσωσε ο Σ π . 

Τ ρ ι κ ο ύ π η στην 

Ιστορία του και η 

δ ι φ ο ρ ο ύ μ ε ν η 

φράση του Μαυ

ροκορδάτου που 

φέρεται να δημι

ούργησε στον Γερμανό Tis υποψία ήταν ότι 

avTÓs [Μαυροκορδάτοβ] «ήλπιζε μίαν ημέ-

ραν να αξιωθή να ασττασΒή την ιεράν δεξιάν 

του επ' αγα^ώ Tns Ελλάδθ5».28 Κατά συνέ

πεια η μύηση του Γερμανού στη Φιλική Εται

ρεία, που ακολούθησε, φέρεται os εξέλιξη 

απολύτου φυσιολογική, αφού Tis υποψίε5 έρ

χεται να καταστήσει βεβαιότητα -αλλά στη 

συνέχεια και συμμετοχή στα δρώμενα- ο γνω-

OTÓS Φιλικ05 Avrcóvios Πελοπίδα5,29 που φθά

νει στην Πάτρα και την 1 Νοεμβρίου 1818 

ορκίζει cos Φιλικό και τον μητροπολίτη Πα

λαιών Πατρών, με τρόπο περιπετειώδη και 

παντού τέτοιο που να προβάλλει cos σωτήρια 

λύση για σοβαρό πρόβλημα. 

Το τελετουργικό ras διαδικασία^ 
μύηση8 του Γερμανού ξεφεύγει, 

κατά του5 a(pirymés, από το 

πλαίσιο ras συνήθου5 npaKUKns 

και ενσωματώνεται σε ένα κλίμα 

αίγλι^ και μεγαλόπρεπε^ 

Συγκεκριμένα αναφέρεται,30 ότι ο Πελοπί-

ôas προέβαινε στην κατήχηση και μύηση του 

γνωστού ισχυρού προύχοντα Ανδρέα Καλα-

μογδάρτη και ο τελευταία αρνήθηκε, όταν 

έίρθαοαν στο σημείο του Μεγάλου Όρκου των 

Φιλικών, να ορκιστεί. Θορυβημένο5 ο Πελο-

mbas και φοβούμενοβ πιθανή αποκάλυψη του 

μυστικού Tns Φιλική$ Εταιρείαβ καταφεύγει 

στον μητροπολίτη Γερμανό -μολονότι ο Αμ-

ßpoaios Φραντζή$ αναφέρει ότι ο Πελοπίδα5 

«ήτο διατεταγμένο8 να μη ειδοποίηση τα Tns 

Φιλική$ Εταιρεία είδ τον μητροπολίτην των 

Π. Πατρών, cos φέροντα φήμην άλλο« πωδ 

[...]»- προκειμέ

νου να αποτρέψει 

πιθανή αποκάλυ

ψη εκ μέρουδ του 

Καλαμογδάρτη. 

Γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε , 

εξάλλου, ότι συ

νέτρεχαν και κά

ποιοι άλλοι λόγοι, 

KaOcós μία αδελφή 

του Γερμανού 

ήταν γυναίκα του 

Γεωργίου Καλα

μογδάρτη, αδελ

φού του Ανδρέα. 

Ο Γερμανόβ τότε, 

πάντα κατά την 

αφήγηση του Φι-

λήμονα, συνδυά

ζει την παρουσία του σημαίνοντο8 Φιλικού 

Πελοπίδα και του μηνύματοβ που αυτόδ με

τέφερε με την επιστολή του Αλέξ. Μαυρο

κορδάτου και αποφασίζει να συμμετάσχει και 

ο iôios στη Φιλική Εταιρεία: και καταλήγει ο 

Φιλήμων στη γραμμή πάντα Tns θεοσημία8 ότι 

«τοιαύται, cos από Θείαδ χειρόδ κινούμεναι, ευ-

τυχείβ συμπτώσειβ εμψύχωσαν των Φιλικών 

Tasπροσδοκία5 [,..]».31 

Πέρα από αυτά τα οπωσδήποτε αμφίσημα 

στοιχεία, στα οποία προστίθεται και η αβε

βαιότητα Tns xpoviKns στιγμήβ, καθώδ δεν 

υπάρχει ούτε και γι' αυτό το γεγον08 ομοφω

νία,32 και το τελετουργικό τηδ διαδικασία^ μύη-

ans του Γερμανού ξεφεύγει, κατά του5 αφη-
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γητέδ, από το πλαίσιο τηδ 

συνήθουδ πρακτικήδ και εν

σωματώνεται σε ένα κλίμα 

αίγληδ και μεγαλοπρέπειαδ, 

προσθέτονταδ έναν ακόμη 

κρίκο στην αλνοίοα των 

στοιχείων που θα αναδεί

ξουν τον Γερμανό σε κορυ

φαία προσωπικότητα τηδ 

Επανάστασηδ του 1821. Συ

γκεκριμένα ο Φιλήμων ανα

φέρει ότι ο Πελοπίδαδ αφού 

παρουσιάστηκε στον Γερ

μανό τον προσφώνησε cos 

εξήδ: «Παραστάτη Ελλή

νων ήλθον προδ σε τον Ποι

μένα των Πατρών»,33 ενώ ο 

Αμβρόσιοδ Φραντζήδ υπε-

ρακοντίζονταδ καταθέτει τη 

δική του εκδοχή τηδ προ-

σφώνησηδ του Πελοπίδα ωδ: 

«Γραικών παραστάτηδ απε-

στάλην προδ σε τον ποιμέ

να των Πατρών, κομίζων ευ

αγγέλια: μη με φοβοΰ, σο-

φώτατε, τον μάλλον σε φο-

βούμενον: μη ευλαβοΰ δέσποτα, τον σε σε-

πτώδ ευλαβούμενον»,34 προσδίδονταδ, όπωδ 

γίνεται εύκολα φανερό, στην όλη διαδικασία 

κάτι από την ατμόσφαιρα που ανακαλεί τον 

Ευαγγελισμό τηδ Παναγίαδ, πράγμα που και 

ο Δημ. Καμποΰρογλου, ήδη από το 1916, θα 

επισημάνει.35 

Στο σημείο αυτό ίσωδ έφθασε η στιγμή που 

πρέπει να αναφερθούμε στο πιο γνωστό από 

όσα γραπτά κείμενα -και δεν είναι πολλά- μαδ 

άφησε ο μητροπολίτηδ Παλαιών Πατρών Γερ

μανόδ, δηλαδή τα Απομνημονεύματα του, δε

δομένου μάλιστα ότι cos αρχή τηδ αφήγησήδ 

του ο Γερμανόδ τοποθετεί στην ουσία τα χρό

νια γύρω από την ίδρυση τηδ Φιλικήδ Εται-

ρείαδ. Το κείμενο αυτό, του οποίου δεν γνω

ρίζουμε τον ακριβή χρόνο συγγραφήδ -πολύ 

πιθανόν η σύνθεση του να έγινε τμηματικά-

είναι από τα πρώτα που γράφτηκαν για την 

εξιστόρηση των γεγονότων τηδ Ελληνικήδ 

Επανάστασηδ, δεδομένου ότι ο Γερμανόδ πέ-

Υποδοχή στην Πάτρα 

Π
ληθύδ λέμβων εξώρμησεν εκ του παραλίου 

προδ το ερχόμενον πλοίον. Άμετροι δε φί

λοι επέβησαν εξ εκείνων είδ τούτο, ίνα 

ασπασθώσι την δεξιάν του πνευματικού πατρόδ των. 

Σύμπαοα η πόλΐδ των Παλαιών Πατρών κατήλθεν 

είδ το παράλιον, ίνα ίδη τον πεφιλημένον αυτήδ ιε-

ράρχην και αξιωθή των ευλογιών του. Πολλοί χρυ-

στοστόλιστοι λαμπροί ίπποι, πεμφθέντεδ επίτηδεδ 

υπό μεγιστάνων Οθωμανών, ανέμενον εν τη απο

βάθρα. Ευτυχήδ δ' ελογίζετο ο ιπποκόμοδ εκείνοδ, 

ούτινοδ τον ίππον ήθελε προτιμήσει ο μεγαλόδωροδ 

Γερμανόδ. Ευσεβείδ δε μητέρεδ εξελθούσαι προδ υπο-

δοχήν έφερον εν ταΐδ αγκάλαΐδ και τα ίδια αυτών τέ

κνα, ίνα επέλθη και επί τούτων όσον ένεστι τάχιον 

η ευλογία του ιεράρχου. Αλαλαγμόδ xapas αντηχεί 

πανταχού τηδ πόλεωδ, ουδ' αυτών των τουρκικών οι

κιών εξαιρουμένων. 

Πηγή: Αν. Γούδαβ, Βίοι παράλληλοι, τ. 1, σ. 104-105 

θανε στο Ναύπλιο του 1826. Τα γεγονότα στα 

οποία αναφέρονται τα Απομνημονεύματα δια

δραματίζονται κατά τα δύο πρώτα χρόνια τηδ 

Επανάστασηδ, ενώ με περιληπτικό τρόπο η 

αφήγηση φθάνει έωδ τον Απρίλιο του 1823. 

Ο ίδιοδ ο Γερμανόδ είχε τιτλοφορήσει το πό

νημα του «Απομνημονεύματα τίνα τηδ κατά 

του τυράννου των Ελλήνων οπλοφορίαδ και 

τίνων πολιτικών συμβεβηκότων εν Πελοπόν

νησο) κατά την πρώτην τηδ διοικήσεωδ πε-

ρίοδον». Το κείμενο αυτό μέσω του ανεψιού 

του Γερμανού, Μ. Οικονόμου, θα περάσει στα 

χέρια του Καλλίνικου Καστόρχη και από αυ

τόν θα καταλήξει στο τμήμα χειρογράφων τηδ 

Εθνικήδ Βιβλιοθήκηδ τηδ Ελλάδοδ. Ωστόσο, ο 

Καστόρχηδ πρώτα το 1837 και μια δεύτερη 

φορά -με κάποιεδ βελτιώσεΐδ- το ίδιο έτοδ θα 

εκδώσει το έργο του Γερμανού μεταβάλλονταδ 

όμωδ πλήρωδ τον τίτλο σε: «Υπομνήματα πε

ρί τηδ Επαναστάσεωδ τηδ Ελλάδοδ από του 

1820 μέχρι του 1823, συγγραφέντα παρά του 

33 Ι. Φιλήμων, Φιλική 
Εταιρεία, σ. 206. 
3^Αμβρ. Φραντζήβ, Επιτομή, 
τ. Δ', σ. 92-93. 
35 Δ. Καμποΰρογλου, Μελέτη, 
ο. 239, σημ. 
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36 Το 1996 από Tis εκδόσειβ 
Δρόμων και το 1998 από Tis 

εκδόσειβ Βεργίνα έχουμε δύο 
νεότερεβ εκδόσε^ του έργου. 

3 7 1 . Φιλήμων, Φιλική 

Εταιρεία, σελ. στ'-ζ', σημ. α. 

ΓΈΡΜΑΝΟΤ Π, ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΤΡΟΙίθΑΙΤΟΤ 

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΤΜΑΤΑ 
ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ 

'Asouvnuovti'uari· «να τΛς κατά Toi? tvgàvvov τών 'ΕλλΑνων 
όχλοφορϊας, και τίνων πολιτικών 4ν{ΐβ«6ηκόΐων {ν 

ΙΙϊλοΐΐοννήοφ κα-tit τίιν sjûînv îftr ίιοική&ως 

ΒΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ 

ΥΠΟ 

Γ. Ι. Π Α Π Ο Τ Λ Α 
ΚΕΤΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΟ* ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 

7? τταρο&τα ìxSoaic cytvno tx παρα,βοΛ^ ?τ$ο<: rS er τ$.Τ[ίΐΪματι rSVr 
χρίραγράφωτ rtfc *Ä#r. #(<?.ίκ>0τΐ*ίΐί axre#«^<m>? avrfycaipov 

roîT ϋηιΑψσν Γϊγμαγ($ έΐτο τό$ 'ΒπψρΛ-ηπάϊ χ. 

AHI. ΓΡ. ΚλΙΠΟΤΡΟΓΑΟΤ 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
κκ το*· TïnorPA*Eior snxeor TSAITAPH 

1900 

επί τη βάσει xns δεύτερα που 

αναφέραμε παραπάνω.3 6 

Το κείμενο των Απομνημο

νευμάτων τον Γερμανού, μολο

νότι τείνει να εκληφθεί πλέον 

cos δικό του δημιούργημα, 

ωστόσο εξαρχη5 δημιούργησε 

ορισμένε8 επιφυλάξει αλλά 

και αντιδράσει, οι οποίε5 πέ

ρα από Tis γνωστε5 αντιθέσει 

μεταξύ των πρωταγωνιστών 

του Αγώνα κατά την εκτίμηση 

ορισμένων γεγονότων και ms 

αντίστοιχα συμμετοχη8 του8 

κ.λπ. στόχευσαν στην ουσία 

του θέματο5, αν δηλαδή πρό

κειται για έργο δικό του, ή αν 

σε ένα δικό του αποσπασμα

τικό κείμενο υπό μορφή ση

μειώσεων ένα άλλο χέρι «έκο

ψε και έραψε» ώστε αυτό να 

πάρει τη μορφή του απομνη-

μονεύματο8 που γνωρίζουμε. 

Πρώτοβ, απ' όσο γνωρίζω, ο 

Ιω. Φιλήμων δημοσιεύοντα5 

το Αοκίμιόντου για τη Φιλική 

Εταιρεία θα υποσημειώσει: «Ο 

μητροπολίτου Π. Πατρών Γερμανού [...]». Γερμαν05, μητροπολίτη των Παλαιών Πα-

Την πρώτη έκδοση προλογίζει ο Ιω. Φιλήμων, τρων, συνέταξεν [...] σύντομα Ενθυμήματα, 

ο οποίθ5 στη δεύτερη έκδοση θα υπογράψει καθ' όσον ίδεν, ήκουσε και έκρινε [...]. Τα Εν-

και Tis σημειώσει. Τρίτη έκδοση του κειμέ- θυμήματα αυτά υπάρχωσιν, αλλ' αδημοσίευ-

νου, μετά από αντιβολή του χειρογράφου από τ α έτι, eis την κυριότητα άλλου μετά την συμ-

τονΔημ. Γρ. Καμποΰρογλου, έγινε το 1900 βάσαν (1826) αποβίωσιντου Γερμανού Π. 

από τον Γ. Ι. Παποΰλια, ο οποκ« υπογράφει Πατρών. Πλέον περίεργον θέλει είναι η ιδική 

και δικά του Προλεγόμενα, αλλά επιπλέον [sic] éKÔoois των xcopis άλλα προσθαφαιρέ-

εντάσσει στην έκδοση του cos προσθήκη κά- σεω5». Τον υπαινιγμό του ο Φιλήμων περί πι-

ποια κείμενα του Γερμανού εκκλησιαστικού 0avns νοθεία5 -την οποία παρουσιάζει cos βε-

ενδιαφέροντο5, Ka0còs και ορισμένε5 επιστο- βαιότητα- θα επαναλάβει και στα δικά του 

\és του στο τέλθ5 του βιβλίου. Το 1956 στη Προλεγόμενα κατά την έκδοση των Απομνη-

γνωστή σειρά των Απομνημονευμάτων των μονενματωντον Γερμανού από τον Καστόρχη, 

αγωνιστών του 1821 του εκδοτικού οίκου Γ. παρατηρώντα5 ότι πολλοί αναζήτησαν το κεί-

Τσουκαλά θα γίνει η τέταρτη έκδοση με μι- μενο του Γερμανού, που TOUS χαρακτηρίζει (ÙS 

κρό πρόλογο του Εμμ. Πρωτοψάλτη, ενώ το «ετοίμουδ να τα συγχωνευσωσιν εΐ5 ιδικήν των 

1975 από Tis εκδόσε^ Tns Βιβλιοθήκη Δη- π ε ρ ί curais ύλα συγγραφήν, και να παραμορ-

μητσάνα5 και με Επιμέλεια-Εισαγωγή και Ευ- φώσωσιν ούτω το κύριον του συγγραφέα^ των 

ρετήριο Tns Icoawas Γιανναροπούλου και του πνεύμα...»,37 αλλά, στη συνέχεια, εκθειάζει τον 

Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου η τέταρτη έκδοση χαρακτήρα του Καστόρχη που δεν επέτρεψε 
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παρόμοιο έργο. Στη συνέχεια ο Φωτάκος στο στώσεις αλλά βασίζονται, κυρίου, στη διά

δικο του κείμενο για τον Αγώνα βάλλει ευθέ- φορετική εκτίμηση των γεγονότων, στη συμ-

(US εναντίον του κειμένου του Γερμανού και μετοχή ενός αγωνιστή στο άλφα ή βήτα πο-

επί τη βάσει ενός επεισοδίου που αναπαρή- λεμικό ή πολιτικό γεγονός. Είναι όμως επί-

γαγε συνάντηση Γερμανοΰ-Κολοκοτρώνη, ans αλήθεια ότι η ανάγνωση του κειμένου 

αποφαίνεται: «Όλα λοιπόν 

αυτά δεν είναι λόγια του Π. 

Πατρών, αλλ' άλλου ο 

οποίος ηθέλησε να τον δεί-

ξη ότι παντού ευρίσκετο. 

Τα Απομνημονεύματα λοι

πόν ταΰτα και εκ του τεμα

χίου τούτου αποδεικνύο

νται νόθα και αν πουθενά 

υπήρχεν τίποτε αληθινόν, 

οι εκδώσαντες αυτά τα πά

ρε μόρφωσαν».38 Μια τρίτη 

ευθεία βολή εναντίον του 

κειμένου του Γερμανού θα 

εξαπολυθεί από τον Κα-

νέλλο Δεληγιάννη, ο οποί-

os, με τη σειρά του, στο δι

κό του κείμενο, πέραν ms 

κατά μέτωπο επίθεσης ενα

ντίον του «ψευδοϊστοριο-

γράφου Σπηλιάδη», βρί

σκει την ευκαιρία στην 

αντίθεση του με τον Γεν

ναίο Θ. Κολοκοτρώνη, να 

προσθέσει ότι ο τελευταί-

os βρήκε «κόλακας και 

Ταρτούφους, όργανα τυ

φλά και χαμερπή, KaOojs 

τον Φραντζήν, τον Κα-

στόρχην τον νοθεύσαντα 

απομνημονεύματα τίνα του 

Itoawns Φιλήμων (1798/9-1874). 
Δημοσιεύεται στο Mapivos 

Παπαδόττουλοβ- Βρετόβ, Εθνικόν 
Ημερολόγιον, Αθήνα 1863, σ. 152. 

Κανέλλοβ Δεληγιάννη. Λιθογραφία. 
Δημοσιεύεται στο Mapivos 

Πατταδόττουλοβ Βρετόβ, Εθνικόν 
Ημερολόγιον, Αθήνα, 1866, σ. 80. 

του Γερμανού από τον 

προσεκτικό αναγνώστη, 

όντωβ προκαλεί ερωτη

ματικά αυτού του είδους 

που οι κατήγοροι του κει

μένου θέτουν, τέτοια μά

λιστα που κάνουν ένα 

από του5 τελευταίου5 επι-

μελητέ8 της έκδοσης των 

Απομνημονευμάτων, να 

θεωρήσει m επιφυλάξει 

amés ότι «είναι σήμερον 

πράγματα εντελώ5 ανε

ξήγητα, αν μη ακατα

νόητα», ενώ θεωρεί ότι «ο 

xpóvos και η ευφυΐα των 

αναγνωστών ειργάσθη-

σαν διά την επιβολήν των 

Απομνημονευμάτων του 

Γερμανού, ούτω5 ώστε δι' 

επανειλημμένων εκδόσε

ων να κυκλοφορούν με

ταξύ του κοινού».4 0 As 

προσθέσουμε, με την ευ

καιρία αυτή, ότι ίσως από 

την πιθανή νόθευση του 

κειμένου προέρχεται αρ

νητική υποδοχή του ως 

συγγραφικού είδου8 από 

τη μεταγενέστερη κριτι

κή: αναφέρομαι στην κρί-

Π. Πατρών και τα ετύπωσε παραμορφωμένα, ση του Κ. Θ. Δημαρά, ο οποίοβ αποφαίνε-

(us ιστορίαν ms Ελλάδθ5...».39 ται σχετικά: «Ο παλαιών Πατρών Γερμανός 

Όλες αυτές οι κατηγορίες για νοθεία του ( 1771 -1826) άφησε απομνημονεύματα χω-

κειμένου του Γερμανού, με πλέον χαράκτη- pis συγγραφικέ5 απαιτήσει και xoapis τίπο-

ριστική εκείνη του Καν. Δεληγιάννη, ο οποί- τε από την λάμψη που περιβάλλει την μνή-

os τη θεωρεί βέβαιη και ονομάζει και τον μη του: είναι μια στεγνή αφήγηση των πραγ-

δράστη, δηλαδή τον Καλλίνικο Καστόρχη, μάτων, στα οποία έλαβε μέρο5, γραμμένη 

τον οποίο όμω5 ο Φιλήμων θεωρεί εγγύηση κάτω από την επίδραση των εμφύλιων σπα-

για την αντίθετη θεώρηση, είναι αλήθεια ότι ραγμών που αμαύρωναν τον Αγώνα, με σκο-

δεν αποδεικνύονται από γραφολογικέ5, υφο- πό να δικαιώσει την άποψη του απομνημο-

λογικές ή άλλες περισσότερο έγκυρες διαπι- νευματογράφου».41 

3 8 Φωτάκοβ, 
Α πομνημονενματα, 
τ. Α', σ. 326. 

39 Κ. Δεληγιάννη, 
Απομνημονεύματα, τ. Β', σ. 61. 
4° Από τον Πρόλογο του 

Τ. Γριτσόπουλου στην έκδοση 
των Απομνημονευμάτων του 
Γερμανού, σ. CXLVI. 
4 1 Κ. Θ. Δημαράβ, 
Ιστορία, σ. 331. 
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Ιωάννηβ 
Πατταρρηγόττουλοβ. 

Δημοσιεύεται στο Εμμ. 
Γ. Πρωτοψάλτη 
(ετιιμ.), Η Φιλική 

Εταιρεία, Αθήνα, εκδ. 
Ακαδημία Αθηνών, 

1964, σ. 95. 

42 Β. Παναγιωτόπουλθ5, 
Αρχείο Αλή πασά, τ. Γ', 

σ.4ΐ2,έγγρ. 1283. 

0 Π. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Όμω5, αφήνονταβ τα Απομνημονεύματα, as 

επανέλθουμε στο σημείο ras εμπλοκή του 

Παλαιών Πατρών Γερμανού στην υπόθεση 

ras Φιλικήβ Εταιρεία. Σχετικά λοιπόν με την 

πορεία και δράση του Γερμανού cos Φιλικού 

στην ευαίσθητη περιοχή ras βόρεια5 Πελο

ποννήσου, οι nnyés καταθέτουν ότι πέρα από 

τη μύηση του έφερε τον Αντ. Πελοπίδα σε 

επαφή με του8 ισχυρού^ προεστωτεβ ras πε-

pioxns Ανδρέα Ζαΐμη και Ανδρέα Λόντο που 

έγιναν και αυτοί μέλη ras Εταιρεία, ενώ ο 

iôios προσωπικά μύησε τον βοηθό του, επί

σκοπο Χαριουπόλεω5 Βησσαρίωνα, τον επί

σκοπο Κερνίτσηβ Προκόπιο, τον Νικηφόρο 

Νεζερίτη, TCWS Κουμανιωταίου5 κ.ά. Εξάλλου, 

στη συνάφεια αυτή φέρεται να συντονίζει Tis 

ενέργειέβ του με αυτέ5 του ιθακήσιου Ιωάννη 

Βλασσόπουλου, γενικού προξένου ras Poaias 

στην Πάτρα, και του Ιωάννη Κ. Παπαρρη-

γόπουλου, γραμματέα και έπειτα γενικού προ

ξένου του ίδιου ρωσικού προξενείου. 

Η δράση του Γερμανού cos Φιλικού τονίζε

ται από όλε8 Tis nnyés, οι οποίε5 αναδεικνύ

ουν κυρίου τρεΐ5 σ η μ α ν τ ι ^ δραστηριότητέ8 

του: 

α) Ό τ ι προσπάθησε, μέσω κυρίωβ του Ιω. 

Παπαρρηγόπουλου, να διασκεδάσει Tis υπο

ψ ί α του Αλή πασά ότι κάτι σοβαρό ετοιμά

ζουν οι Έλληνεβ. Για τον σκοπό αυτό μάλι

στα φέρεται να κλήθηκε και ο 

Οδυσσέα8 Ανδρούτσο8 στην Πά

τρα για συνεννοήσε^, ενώ ο ίδιοδ 

άνθρωπο8 (ο Παπαρρηγόπου-

λθ5) φέρεται ότι στάλθηκε και 

στη Ρωσία για να εξασφαλίσει 

την υποστήριξη του τσάρου. Το 

ζήτημα των επαφών του Αλή πα

σά (και του Βελή πασά) με τον 

Ιω. Βλασσόπουλο και τον Ιω. 

Παπαρρηγόπουλο, γνωστό από 

πολλέ5 πηγέ8 στη βιβλιογραφία 

ras Ελληνικήδ Επανάσταση, τε

λευταία ενισχύθηκε σημαντικά 

με την έκδοση του Αρχείου Αλή 

πασά,42 και φωτίζουν ικανοποιη

τικά την τελευταία άκαρπη προ

σπάθεια του Αλή πασά να έλθει 

σε συνεννόηση με τη Ρωσία ενό

ψει ras σύγκρουσήδ του με τον 

Σουλτάνο. Στίδ ε ν ε ρ γ ε ί αυτέδ 

λοιπόν που έλαβαν χώρα την κρί

σιμη χρονιά του 1820 και λίγο 

πριν από την έκρηξη ras Επα

νάσταση, η συμμετοχή του Γερ

μανού, τουλάχιστον σε ένα πρώ

το στάδιο, αυτό ras vvtóans των εκατέρωθεν 

ενεργειών, πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη. Ο 

Παπαρρηγόπουλθ5 κινούμενο8 από την Πά

τρα, μέσω Ιωαννίνων προ5 την Κωνσταντι

νούπολη και εν συνεχεία npos τη Ρωσία, εκτόβ 

από μεσολαβητη5 μεταξύ Αλή πασά και Ρω-

aias φέρεται να μεταφέρει ένα κείμενο των 

Φιλικών του Μοριά, οι οποίοι, όπωβ ισχυρί

ζονται, αποβλέπουν στην καλύτερη οργάνω

ση των πραγμάτων και ιδιαίτερα στην καλύ-
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«Στοχασμοί των Πελοποννησίων 
περί καλού συστήματο8» 

_ _ _ _ _ 

Α. Να διορισθώσι δι' εγγράφων επιτα

γών τινεδ των προεστοτέρων εν Πελοπόν

νησο) αδελφών, ουδ αν εγκρίνη το οξυδερ-

Kés όμμα m s Apxns, οίτινεδ να συνυπακού-

ωνται μετ' αυτήδ, οδηγούμενοι EIS τα γενι-

κώτερα και οδηγούντεδ εν μέρει, όσα αρ

μόδια είδ την ενταύθα τοπικήν κατάστασιν, 

με ακριβή παρατήρησιν του καιρού και των 

περιστάσεων, αποφεύγοντεβ το παράκαι-

ρον των πραγμάτων, εμποδίζοντεβ ενδεχο-

μένηντινά κατάχρησιν, επαγρυπνούνε ets 

ωφέλειαν ms ολομελείαβ και ειδοποιούντε5, 

όσα αναγκαία. 

Β. Να προσταχθώσιν ά π α ν ε γενικοί« οι 

λοιποί των εν Πελοποννήσω αδελφών δι' 

εγγράφων ιδιαιτέρων μετά των σημείων και 

ms σφραγίδθ5, ίνα αναφέρωσι κάθετι, οπού 

ήθελον σταχασθή ωφέλιμον και αναγκαίον, 

εΐ8 TOUS διορισθέντα προκρίτου8 αδελφου5, 

και διά ms γνώμη5 και συμβουλή5 εκείνων 

να ενεργήται κάθετι, xcopis να ημπορή κα-

Bévas να κινήται ή να ενεργή ιδιορρύθμου 

και κατά το δοκούν αυτώ, αλλά να πείθω-

νται κατά την οδηγίαν των διορισμένων EIS 

ÖXas ras υποθέσει, οπού ανάγονται εΐ5 το 

Σύστημα ms Αδελφότητο8, διά να φυλάτ-

τηται η καλή αρμονία και τάξιβ. 

Γ. Ν α δοθή η άδεια να συναχθή εδώ eis 

Πελοπόννησον όλη η noaóms ms συνει-

ocpopas των εν Πελοποννήσω αδελφών, 

και να κατατεθή ειβ κοινόν Ταμείον, να 

οικονομήται npos αύξησίν ms, και να χρη-

σιμεύη εν καιρώ προ5 ωφέλειαν γενικήν ή 

μερικήν των ομογενών, καθό η χρεία το 

απαιτήσει· ότι τοιαύται χρείαι συνεχώς 

αναφύονται ενταύθα και πολλά αναγκαία 

παρατρέχονται δι' έλλειψιν των χρημά

των. Η δε xpnais των χρημάτων τούτων 

θέλει γίνεται πάντοτε κοινή γνώμη των 

προκρίτων αδελφών και τη ειδήσει και 

αδεία m s Apxns. 

Δ. Να προσταχθώσιν οι Πρόκριτοι των 

αδελφών διά να διορίσωσι και τον ασφαλή 

τόπον ms καταθέσεως των χρημάτων και 

δύο ή τρείδ τιμίου8 αδελφούδ προδ κυβέρ-

νησιν αυτών με τον ασφαλέστερον και επω-

φελέστερον τρόπον, οπού ήθελε στοχάζω-

νται, προσέχοντε8 ίνα μη τι δαπανηθή εξ 

αυτών άνευ ms KOivns γνώμη5. 

Ε. Eis τα ιδιαίτερα προ8 έκαστον των 

αδελφών προστακτικά γράμματα ms Apxns 

να διορίζωνται, διά να μετρήσωσι καθείδ την 

συνεισφοράν του προ8 τουδ διωρισμένου8 

προκρίτουδ αδελφούδ· εκείνοι δε να φρο-

ντίζωσι περί τηδ οικονομία, ω8 είρηται. 

ΣΤ. Να διορισθώσιν, ει εύλογον, και οι είδ 

τα8 πέριξ ms Πελοποννήσου vnaous κατοι-

κούντεδ αδελφοί, μάλιστα δε οι είδ Tas Ιονι-

κάδ, δι' εγγράφων προσταγών, ίνα καταμε-

τρήσωσι και αυτοί την συνεισφοράν των εΐ8 

TOUS εν Πελοποννήσω διωρισμένουδ προ-

κρίτουδ αδελφούδ- επειδή τοιουτοτρόπωδ και 

η Αρχή θέλει έχει εκ του προχείρου την χρή-

σιν των χρημάτων εν καιρώ χρεία8, και η πο-

aóms καλώδ διοικούμενη θέλει αυξάνει. 

Ζ. Να προστάζηται καθείδ να μη παρε-

κτρέπηται, μήτε να παρακούη είδ ταδ οδη-

γία8 των προκρίτων, ότι αποβάλλεται o)S 

μέλοβ σεσηπόδ. 

Η. Δι' ασφάλειαντη5 αλληλογραφίαδ μα$ 

να διορισθή εν Ύδρα εΐ5 των εκείσε αδελ

φών, προ5 ον να διευθύνωνται και τα αυτό-

θεν διά τα ενταύθα γράμματα και τα εντεύ

θεν διά τα αυτόθι, και να προσταχθή, διά 

να τα στέλλη ασφαλώδ... 

Του δε διορισθέντοδ να γίνη το όνομα 

γνωστόν. 

(Οι πρόκριτοι του Μοριά στοχάζονται για την 

αποδοτική λειτουργία ras Φιλικήβ Εταιρείαβ). 

Πηγή: Ιω. Φιλήμων, Δ οκίμιον Ιστορικόν περί Φι

λικής Εταιρείας, σ. 336-337 

. ; . „ 
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Σφραγίδα ins 
μυστική« Apxns xns 
Φιλική» Εταιρεία«. 

Δημοσιεύεται στο 
Μουσείο rns Φίλικήβ 

Εταιρεία*, Αθήνα, 
Ίδρυμα Ελληνικού 

Πολιτισμού, 
1994, σ. 70. 

4 2 α Ι. Φιλήμων, Φιλική 

Εταιρεία, σ. 336-337. 
4 3 Στο ίδιο, σ. 338-345. 

τερη διαχείριση των χρημάτων που αυτοί 

έπρεπε να συγκεντρώσουν και να στείλουν 

στην Κωνσταντινούπολη. 

β) Το κείμενο αυτό με τον τίτλο «Στοχασμοί 

Πελοποννησίων περί καλού Συστήματοδ», που 

φέρεται να συνέταξε ο Παλαιών Πατρών Γερ-

μανόδ -ο icnos στα Απομνημονεύματα του δεν 

το αναφέρει ρητά- φέρει m υπογραφέ8, εκτόδ 

βέβαια από αυτήν του Γερμανού, του επισκό

που Κερνίτσηδ Προκοπίου, των Ασημάκη 

Ζαΐμη, Σωτήρη Χαραλάμπη, των αδελφών 

Ανδρέα, Πανούτσου και Σωτήρη Νοταρά, του 

Γεωργίου Καλαρά, του πρωτοσύγκελλου Αμ

βροσίου Φραντζή, Παναγ. Ζαφειρόπουλου, 

Ανδρέα Λόντου, Γεωργίου Σισίνη, Νικ. 

Λόντου, Ανδρέα Ζαΐμη κ.ά.42α 

Οι «Στοχασμοί των Πελο

ποννησίων» λοιπόν, που 

δεν είναι παρά ένα κεί

μενο των ισχυρών προ-

εστώτων Tns βόρειαβ 

Πελοποννήσου κυ-

pitus, επιζητεί μέσω 

επτά κεφαλαίων να 

θέσει υπό τον άμεσο 

έλεγχο του8 τα Φιλικά 

πράγματα, επικεντρώνο-

VTOS στη διαχείριση των 

χρημάτων που θα συγκεντρώ 

νονταν στην περιοχή του5 αλλά και 

στα απέναντι Ιόνια νησιά και παράλληλα επι

ζητεί τη συγκρότηση μια8 εφορείαδ που θα 

οργανώνει και θα συντονίζει Tis ε ν ε ρ γ ε ί 

όλων. Μολονότι το κείμενο αυτό δεν φαίνε

ται να αφίσταται από Tis γενικέδ οργανωτικέ5 

apxés Tns Φιλική8 Εταιρεία8 έχουμε την εντύ

πωση ότι και χρονικά και οργανωτικά βρί

σκεται a m οπισθοφυλακέ5 του όλου εγχει-

ρήματοδ. Αλλωστε, όπα« ο ίδιοδ ο Γερμανόδ 

αναφέρει, το κείμενο συντάχτηκε όταν οι Φι

λικοί τηδ Κωνσταντινούπολη διαμήνυσαν 

στου5 Πελοποννησίουδ να στείλουν στην Πό

λη τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει για 

να χρησιμοποιηθούν για τουδ σκοπούδ Tns 

Εταιρεία, ενέργεια στην οποία ο iÔios ήταν 

αντίθετοδ. Παρ' όλα αυτά το κείμενο αυτό 

δείχνει πίστη στον επερχόμενο αγώνα, φρο

ντίδα για την προετοιμασία του και βεβαιό

τητα για την επιτυχία του, με άλλα λόγια δεν 

εμφανίζονται πουθενά τα σπέρματα Tns διά-

στασηδ μεταξύ Tns πλειοψηφία των προκρί

των και Tns ομάδα5 του Γρηγόριου Δικαίου 

(Παπαφλέσσα) -τότε βρισκόταν ακόμα στην 

Κωνσταντινούπολη-, που θα εκδηλωθεί έντο

να στη συνέλευση τηδ Βοστίτσαδ, για την 

οποία θα μιλήσουμε παρακάτω. 

Ο Icoawns Παπαρρηγόπουλοδ φαίνεται να 

έπραξε όσα ήταν επιφορτισμένο8 να πράξει, 

πήγε δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη, στη 

Μόσχα, στο Κίεβο, στην Πετρούπολη, συνά

ντησε πρόσωπα, είδε και αυτόν ακόμη τον Κα

ποδίστρια αλλά και τον Αλέξανδρο Υψη

λάντη, που είχε εν τω μεταξύ ανα

λάβει τα ηνία Tns Φιλική8 

Εταιρείαδ, και το φθινόπω

ρο του 1820 επέστρεψε 

στον Μοριά. Μαζί του, 

εκτ08 από τα άλλα 

σπουδαία που κόμιζε, 

έφερε και την απάντη

ση τηδ ηγετικήδ ομάδαδ 

τηδ Φιλικήδ Εταιρείαδ 

στουδ προκρίτου8 Tns 

Πελοποννήσου. 

Το αρκετά μακροσκελέδ αυ

τό κείμενο43 αναφέρεται εισαγω

γικά στον ιερό σκοπό Tns υπόθεσα 

κ.λπ. και, μολονότι τονίζει τη σημασία σύστα-

ons εν08 κεντρικού ταμείου («Εθνικήδ Kaaas») 

για την υποστήριξη του επικείμενου αγώνα, 

εγκρίνει τη σύσταση μια8 «εν Πελοποννήσω 

κάσαδ». Στη συνέχεια με το πρώτο άρθρο του 

απαντητικού κειμένου διορίζονται Γενικοί Επί

τροποι των πελοποννησιακών πραγμάτων οι 

ανώτεροι εκκλησιαστικοί παράγοντεδ του Μο

ριά, Παλαιών Πατρών Γερμαν08, Μονεμβα-

aias Χρύσανθθ8 και Χριστιανουπόλεωδ Γερ

μανόδ και από τουδ προκρίτου5 οι Ασημάκηδ 

Ζάΐμηδ, Σωτήρηδ Χαραλάμπηδ, Αναγνώστηδ 

Κοπανίτζα8, Πανούτσο8 Νοταράδ και Θεο-

xapns Pévrns, ενώ ταμία5 τηβ «πελοποννησια-

κήδ KÓaas» ανέλαβε ο Π. Αρβάληδ. 

γ) Μία άλλη ενέργεια του Γερμανού ωδ Φι

λικού, κατά τον Ιω. Φιλήμονα που ακολουθεί 
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και ο Αναστ. Γούδαβ, συμφωνά 

με την οποία ο Γερμανέ^ κατά

φερε να εξουδετερώσει τις αν

θελληνικές ε ν ε ρ γ ε ί της αγγλι-

Kns διπλωματίας, η οποία μέσω 

του αγγλικού προξενείου στην 

Πάτρα άρχισε να αντιλαμβά

νεται τα σχέδια των Ελλήνων 

και ετοιμαζόταν να ειδοποιήσει 

ns τουρκιά apxés. Όμω5, συμ

φωνά με την παραπάνω αφή

γηση, ο Γερμαν08 και οι Φιλι

κοί ras Πάτρα5 κατάφεραν μιά 

ενέργεια των Άγγλων εκείνης 

της περιόδου, την καταμέτρη

ση του βάθους του Πατραϊκού 

και Κορινθιακού κόλπου να την 

παρουσιάσουν cos απαρχή δή

θεν σχεδίου που απέβλεπε στην 

ένωση ms Πελοποννήσου με τα 

αγγλοκρατούμενα Επτάνησα 

και έτσι να αποδυναμώσουν τον 

αγγλικό παράγοντα στα μάτια 

των Οθωμανών. 

Ενώ όμως οι Φιλικοί πρόκρι

τοι, ιερωμένοι και λαϊκοί, ras 

βόρειας Πελοποννήσου επιχει

ρούσαν να θέσουν υπό τον πλή

ρη έλεγχο TOUS την κατάσταση, 

και, όπως καταθέτει ο Γερμα-

vós, φιλονικούσαν μεταξύ τους 

επειδή κάποιοι δεν είχαν διορι

στεί ως μέλη ras Εφορεία, τα γεγονότα προς 

την ένοπλη ρήξη εξελίσσονταν ραγδαία. Γνω

ρίζουμε ότι το φθινόπωρο του 1820 έλαβαν 

χώρα στο Ισμαήλιο ras Βεσσαραβία5 οι κρί

σιμες συσκέψεις σημαινόντων Φιλικών και 

αποφασίστηκαν άμεσες ενέργειες που οδη

γούσαν πλέον τα πράγματα προς την Επανά

σταση. Με βάση τον σχεδιασμό του Ισμαηλί-

ου ο Παπαφλέσσας έπρεπε να αναχωρήσει 

για τον Μοριά, όπου θα ανέμενε την άφιξη 

του Αλέξανδρου Υψηλάντη, μέσω Τεργέστη, 

και κυρίου έπρεπε να προετοιμάσει και να προ

σανατολίσει τα πνεύματα για άμεση επανα

στατική δράση, για την οποία και η συμμετο

χή του Περραιβού με την αποστολή του στην 

Ο Παπαφλέσσα^ απευθύνθηκε προ8 

TOUS επικεφαλή5 των Φιλικών ins 

Πελοποννήσου και του5 κάλεσε να 

συγκεντρωθούν σε κατάλληλο μέρο5 

για να συσκεφθούν για την έναρξη 

του Αγώνα 

περιοχή ras εμπειροπόλεμης Mavns δεν ήταν 

μικρότερης σημασίας. 

Αναμένοντας, όπως αποδείχτηκε εκ των 

υστέρων, μάταια τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο 

Παπαφλέσσας απευθύνθηκε προς TOUS επικε

φαλής των Φιλικών της Πελοποννήσου και 

τους κάλεσε να αφήσουν τα πάθη και m έρι-

δε5 και να συγκεντρωθούν σε κατάλληλο μέ-

pos για να συσκεφθούν για την έναρξη του Αγώ

να, διαμηνύοντας ταυτόχρονα για το πλήθθ5 

των εφοδίων που από στιγμή σε στιγμή θα 

έφθαναν μαζί με τον πρίγκιπα. Μολονότι η 

γνώμη που είχε η πλειονότητα των πελοπον-

νησίων προκρίτων για την προσωπικότητα του 

Γρηγορίου Δικαίου δεν ήταν καλή, αλλά η γνώ-

rpnyóptos Λικ-uios. 
Ετιιζωγραφισμένη 
λιθογραφία. 
Δημοσιεύεται στο 
Δήμητρα Κουκίου-
Μητροττουλου, 
Adam Friedet. 
Προσωπογραφίε$ 
Αγωνιστών rns 
EXXnvtKUs 
Επανάστασηβ, Αθήνα, 
εκδ. Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία 
ins Ελλάδοβ, 
2007, σ. 179. 
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Ι Βοστίτσα (Αίγιο). Δημοσιεύεται στο περιηγητικό έργο του Η. W. Williams, Selected Views in 
Greece, Εδιμβούργο, 1827. 

ση του ρόλου και ras ôpaons του a)s σημαντι

κού παράγοντα ras Εταιρεία και η άφιξη του 

στον Μοριά με την ιδιότητα του επίσημου εκ

πρόσωπου του Αλέξ. Υψηλάντη υποχρέωσε 

τον Γερμανό και TOUS άλλου5 προκρίτουβ να 

τον συναντήσουν και να μιλήσουν μαζί του. 

Πράγματι, η σύσκεψη που επιζητούσε ενα

γώνια« ο Παπαφλέσσα5 θα πραγματοποιη

θεί στο Αίγιο και θα παραδοθεί στην ιστορι

κή μνήμη cos η μυστική σύσκεψη ras Βοστί-

xoas (26-30 Ιανουαρίου 1821). Στη σύσκε

ψη αυτή, η οποία στην ουσία υπήρξε σύσκε

ψη μεταξύ μελών ras Φιλικη5 Εταιρείαβ, τα 

οποία, υποτίθεται είχαν κοινού5 σκοπου5, φά

νηκε ξεκάθαρα ότι υπήρχαν δύο γραμμέ$, 

όπα« θα λέγαμε με σημερινούβ πολιτικούβ 

όρου5. Από τη μια πλευρά υπήρχε ο Παπα-

φλέσσαβ, και οι λίγοι που τον ακολουθούσαν, 

ο οποίθ5 κινούμενοβ και εξ ιδιοσυγκρασία αλ

λά κυρία« υπηρετώντα5 το πνεύμα των συ

σκέψεων του Ισμαηλίου και éxovras την εξου

σιοδότηση του Αλέξ. Υψηλάντη, πίεζε με κά

θε τρόπο για εκτέλεση του σχεδίου έναρξη 

ras Επανάσταση στην Πελοπόννησο· και 

από την άλλη πλευρά το σύνολο σχεδόν των 

μυημένων προκρίτων, οι οποίοι έχοντα5 επι-

κεφαλή5 τον Παλαιών Πατρών Γερμανό και 

τον Καλαβρυτινό προύχοντα Ανδρέα Ζαΐμη 

ανησυχούσαν έντονα για τα αποτελέσματα 

μια5 επικείμενηβ ανάφλεξηβ, και επειδή δεν 

έβλεπαν καμιά σοβαρή προετοιμασία, προ

σπαθούσαν να αποτρέψουν την πορεία προ5 

την ένοπλη αναμέτρηση με TOUS Οθωμανούβ, 

προτείνοντα5 περαιτέρω διερεύνηση του θέ-

ματοβ. Στην ουσία λοιπόν το κλίμα ras σύ-

σκειΙ/ns υπήρξε εξαρχή$ συγκρουσιακό και με

ταξύ των δύο τάσεων εμφιλοχωρούσε η δυ

σπιστία, η άρνηση, η αντιπαράθεση, απόρ

ροια ras διαφορετικη5 εκτίμησηβ των πραγ

μάτων και οπωσδήποτε ras διαφορετικήβ πρό-

σληψη$ των επαναστατικών συνθηκών. 

Στη φορτισμένη ατμόσφαιρα ras Boomaas 
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Λ .» Ι ι 
Η είαοδοπ τικ povns Αγίαβ Λαύραβ. Δημοσιεύεται στο Χρ. Γ. Ευαγνελάτοδ, Αγία Λαύρα. Ιστορία rns Ι 

ο Παλαιών Γερμαν05, OTICUS είπαμε, κυριαρ

χούσε με την οξύτατη αντιπαράθεση του προ8 

τον «εξωλέστατο» Παπαφλέσσα· εξάλλου, δι-

Kiis του εμπνεύσεω$ θεωρείται η διατύπωση 

μια$ σειρά5 ερωτημάτων, τα οποία έθεσαν οι 

πρόκριτοι στον Παπαφλέσσα, η γενικότητα 

των οποίων και η εκ των πραγμάτων αδυνα

μία α π ά ν τ η σ α οδηγούσαν αναμφίβολα τα 

πράγματα σε ρήξη. Άλλωστε, πω5 ήταν δυνα

τόν να απαντήσει ο Παπαφλέσσα5 ικανοποι

ητικά σε ερωτήματα του τύπου: αν συμφω

νούσε το έθνος όλο για την κήρυξη xns επα

νάσταση, αν ήταν ο κατάλληλθ8 Kaipós, αν 

θα βοηθούσε η Ρωσία, ποια στάση θα κρα

τούσαν οι ε υ ρ ω π α ί α δυνάμει κ.λπ. κ.λπ.; 

Τελικά, η επιφύλαξη και η δυσπιστία έναντι 

του Γρηγορίου Δικαίου, όπωβ καταθέτει ο Αμ-

ßpoaios OpavTzns που συμμετείχε στη σύ

σκεψη ms Βοστίτσα5, κατέληξε στην όξυνση 

και την ανταλλαγή ύβρεων εκ μέρου5 του Γερ

μανού προ5 τον «άρπαγα, απατεώνα και εξω-

Ieçâs Movns 961-1961, Αθήνα 1977. 

λέστατον» Παπαφλέσσα, ο οπού« όμο« με τη 

σειρά του αποχώρησε προειδοποιώνταδ xovs 

προύχοντες m s Πελοποννήσου ότι θα ξεκι

νούσε τον Αγώνα, σύμφωνα με Tis εντολέ5 ms 

Φιλική$ Εταιρεία5, και as αναλάβει ο KaOévas 

Tis ευθύνε5 του.44 Ο Γερμανός -ή όποιθ5 aXkos-

στα Απομνημονεύματα του και μολονότι, πι

θανότατα, όταν συντάσσει το κείμενο του η 

Επανάσταση έχει πλέον εδραιωθεί και ενδε

χομένου να έχει σκοτωθεί από TOXSS Αιγυπτί-

ου8 ο Παπαφλέσσα5 στο Μανιάκι, φαίνεται 

να μην έχει αλλάξει γνώμη για τον φλογερό 

αρχιμανδρίτη, ο οπού« χαρακτηρίζεται και 

πάλι cos «Γρηγόρη Tis» ή, ακόμα χειρότερα, 

«άνθρωπο8 απαχεώγ και εξωλέστατο8 περί μη-

δενόβ άλλου φροντίζων ει μη τίνι τρόπω να 

ερεθίση την ταραχήν του Έθνου5, διά να πλου-

τίση εκ των αρπαγών [.,.]».45 

Μπορεί η συνέλευση ms Βοστίτσα5, φαι

νομενικά και ουσιαστικά τουλάχιστον, να κα

τέληξε σε ρήξη και ασύμπτωτε5 εκτιμήσει, 

4 4 Αμβρ. Opavxzns, 
Επιτομή, τ. Α', σ. 91 κ.εξ. 
45 Teppavós, 
Απομνημονεύματα, σ. 81. 
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Σκηνή αϊτό 
την Ελληνική 
Επανάσταση. 

Οξυγραφία. 
Ιδιωτική συλλογή. 

46 Δ. Καμπούρογλου, 
Μελέτη, σ. 245. 

47 Αμβρ. OpavTzns, Επιτομή, 
τ.Α',σ. 112κ.εξ. 

ωστόσο είναι αναμφισβήτητο ότι με τον ένα 

ή τον άλλο τρόπο επιτάχυνε την έναρξη του 

Αγώνα. Και τοΰτο, επειδή ο Παπαφλέσσαδ κι

νήθηκε νοτιότερα ωθώνταδ τα πράγματα στη 

σύγκρουση, ενώ και οι πρόκριτοι κατάλαβαν 

καλά ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να αναχαι

τίσουν ή, έστω, να αναβάλουν προσωρινά τΐδ 

εξελίξει. Είναι χαρακτηριστική η εκτίμηση 

του Δημ. Καμπούρογλου για το κλίμα που επι

κράτησε μετά τη σύσκεψη τηδ Βοστίτσαδ, 

όπωδ το αποτυπώνει με γλαφυρότητα: «Αλλ' 

η ôas του Παπαφλέσσα είχε πλέον μεταδώση 

το πυρ. Οι σκεπτικοί επάτουν επί εδάφουδ σει-

ομένου υπό την επίδρασιν του προδ απελευ-

θέρωσιν οργασμού.»46 

Αυτά τα γεγονότα, στα οποία η πληθωρι

κή παρουσία του Παλαιών Πατρών Γερμα

νού διαδραματίζει σοβαρό ρόλο έτσι κι αλ-

λιώδ, αλλά και άλλη συναφήδ ανήσυχη κινη

τικότητα των ραγιάδων, δεν ήταν δυνατόν να 

περάσουν απαρατήρητα εκ μέρουδ των κυ

ριάρχων Οθωμανών. Άλλωστε, αυτοί που έλα

βαν μέροδ στη σύσκεψη τηδ Βοστίτσαδ, όπωδ 

καταθέτει ο Α. Φραντζήδ, ανάμεσα στα άλλα 

αποφάσισαν αν κληθούν από τουδ Τοΰρκουδ 

στην Τριπολιτσά, να εκτιμήσουν ανάλογα αν 

πρόκειται για απλέδ υποψίεδ των Τούρκων 

που μπορούσαν να διασκεδάσουν ή για κάτι 

πιο σοβαρό και ανάλογα να πράξουν.47 Πράγ

ματι, η κλήση για συγκέντρωση των προκρί

των στην Τριπολιτσά -η οποία, γνωρίζουμε 

πια, ότι στην ουσία απέβλεπε, όπωδ συνέβη 

άλλωστε και με άλλα δημογεροντικά σώμα

τα, σε ομηρία-, από τον Μεχμέτ Σελήχ, καϊ

μακάμη του απουσιάζοντοδ στην Ήπειρο για 

την εξουδετέρωση του Αλή πασά, μόρα βα-

λεσή Χουρσίτ πασά, στάλθηκε, και σ' αυτήν, 

παρά τΐδ προειδοποιήσει, ανταποκρίθηκαν 

αρκετοί προεστώτεδ, όχι όμωδ και ο Παλαι

ών Πατρών Γερμανόδ. Ο τελευταίοδ όπωδ 

αναφέρει στα Απομνημονεύματα του, «προ-

βλέπων τουδ κακοΰδ σκοποΰδ τηδ Διοικήσεωδ 

και ότι η είδ Τριπολιτζάν συνέλευσίδ είναι ολέ

θρια διά τουδ προκρίτουδ, πλην βλέπων και 

τουδ εν Πάτραΐδ Τοΰρκουδ υπόπτουδ και εξη-

γριωμένουδ, ανεχώρησεν εκείθεν τη κζ' Φε

βρουαρίου (την Κυριακήν τηδ Ορθοδοξίαδ), 

επί λόγω διά την Τριπολιτζάν και ανέβη είδ 
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τα Καλάβρυτα, όπου ήλθε και ο εκ Βοστίτζηδ 

προεστόδ Ανδρέαδ Λόντοδ». 48 

Στα Καλάβρυτα ο Γερμανία προσποιήθηκε 

ότι ήταν άρρωστοδ και δεν μπορούσε να μετα

βεί στην Τριπολιτσά, ενώ κάποιοι από τουδ 

αφηγητέδ αυτών των γεγονότων αναφέρουν το 

τέχνασμα του πλαστού γράμματοδ που ειδο

ποιούσε τουδ προκρίτουδ που είχαν απομείνει 

και ετοιμαζόταν να πάρουν τάχα τον δρόμο για 

την πρωτεύουσα του Μοριά, και βέβαια και 

τον Γερμανό, να μην υλοποιήσουν την από

φαση TOUS, επειδή TOUS περίμενε βέβαιοδ θά-

vaTOS. Έτσι αντί να κινήσουν για την Τριπο

λιτσά πορεύτηκαν στα γύρω από τα Καλάβρυτα 

χωριά και στΐ8 10-13 Μαρτίου βρέθηκαν στο 

μοναστήρι τηδ Αγίαδ Λαύραδ Καλαβρύτων. 

Εκεί, σύμφωνα με όλεδ Tis πηγέδ, θα ληφθούν 

σημαντικέ8 αποφάσεΐ8, επειδή παρά τουδ δι-

σταγμού8 του Παλαιών Πατρών Γερμανού και 

του Ασημάκη Ζαΐμη θα επικρατήσει η γνώμη 

του Καλαβρυτινού προκρίτου Ασημ. Φωτήλα, 

την οποία θα υιοθετήσουν εκόντεδ άκοντεδ και 

οι άλλοι, ο οποίοδ πλέον δεν έβλεπε άλλη λύ

ση από την κήρυξη του Αγώνα.49 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ 
ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 
Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του Μαρ

τίου 1821 οι συγκρούσει μεταξύ Ελλήνων και 

Τούρκων στην Πελοπόννησο είναι καθημε-

pivés και η απαρίθμηση τουδ δεν έχει να προ

σφέρει πολλά πράγματα πέρα από το αναμ

φισβήτητο γεγονόδ ότι ο Αγώναδ είναι προ των 

θυρών. Σε αυτή την εξέλιξη, είναι επίσηδ γνω

στό ότι μια αφήγηση των πραγμάτων, που, 

όπω5 πιστεύω φάνηκε κατά την εξέλιξη Tns 

παρούσαδ βιογραφία8, επιχείρησε, από τα 

πρώτα κιόλαδ μετεπαναστατικά χρόνια να θέ

σει (US αφετηρία τηδ Επανάστασηδ την 25η 

Μαρτίου 1821, ωδ τόπο έναρξηδ των επανα

στατικών γεγονότων το μοναστήρι TOS Αγία8 

Λαύραδ Καλαβρύτων και cos πρωταγωνιστή 

του εγχειρήματοδ Tns ευλογιά των όπλων και 

του λαβάρου του Αγώνα τον μητροπολίτη Πα

λαιών Πατρών Γερμανό· ορισμένα μάλιστα 

γεγονότα του βίου του (γέννηση, εκλογή του 

cos μητροπολίτη Π. Πατρών, τελετουργικό 

μύησήδ του στη Φιλική Εταιρεία) συνδέθηκαν 

συμβολικά με την 25η Μαρτίου, η οποία και 

από την πλευρά TOS Εκκλησίαδ ενέχει, με τον 

Ευαγγελισμό TOS Θεοτόκου, επίση8 ισχυρό και 

ακαταμάχητο συμβολισμό, ο οποίθ5 κυριαρ

χεί και επιβάλλει την εθνικο-θρησκευτική διά

σταση των γεγονότων. Κρίνουμε σκόπιμο να 

μην υπεισέλθουμε πάλι στο ζήτημα TOS κατα-

γωγήδ αυτού του μυθολογικού γεγονότο8 -για 

το οποίο ο ρόλθ8 του αναξιόπιστου, και για 

πολλά άλλα στοιχεία, Πουκεβίλ (1824) είναι 

κυριαρχικόδ-, που απασχόλησε και απασχο

λεί και oris μέρεβ μαδ ακόμα τη νεοελληνική 

ιστοριογραφία. Εκτιμούμε άλλωστε ότι τα γε

γονότα είναι πλέον γνωστά και ότι ο Π. Πα

τρών Γερμαν05 μετά από την περιπλάνηση 

του τον Μάρτιο του 1821 στην επαρχία Κα

λαβρύτων, την επίδικη ημέρα (25η Μαρτίου), 

βρισκόταν στην έδρα TOS μητρόπολη5 του, την 

Πάτρα, όπου είχε να αντιμετωπίσει πολύ σο-

ßapes εξελίξει. 

Στη συνέχεια των πολεμικών γεγονότων ο 

Παλαιών Πατρών Γερμαν05 ειδοποιείται, ενώ 

βρίσκεται ακόμη στα Νεζερά Καλαβρύτων, 

από τον Ν. Λόντο και Ι. Παπαδιαμαντόπου-

λο ότι οι Τούρκοι των Πατρών άρχισαν επι

θέσει εναντίον των χριστιανών TOS πόλη8, που 

άρχισαν να μεταφέρουν Tis οικογένεώ τουδ 

έξω από την αχαϊκή πρωτεύουσα. Η άμεση 

αντίδραση του OTIS τουρκικέδ πράξείδ και η 

εσπευσμένη επάνοδόδ του στην Πάτρα, μαζί 

με άλλουδ προκρίτουδ και ένοπλα τμήματα 

(Κουμανιώτε8) μπορεί να εκτιμηθεί cos άμεση 

εμπλοκή του Γερμανού στα πολεμικά γεγονό

τα. Η παράθεση των γεγονότων αυτών συ

μπεριλαμβάνει λοιπόν και την παρουσία του 

μητροπολίτη Tns Πάτραδ την 25 Μαρτίου 

1821 στην πόλη αυτή, αλλά προσλαμβάνει Tis 

lôies διαστάσει -έστω και σε ελάσσονα τόνο-

με την ευλογία των επαναστατών στην Αγία 

Λαύρα, αφού οι γνωστοί αφηγητέβ των γεγο

νότων (Ι. Φιλήμων, Σ π . Τ ρ ι κ ο ύ π η , Αμβρ. 

Φραντζη8) θα προσδώσουν στα γεγονότα έντο

νη λάμψη μεγαλοπρέπειαδ και ισχυρό συμβο

λισμό. Οι επαναστάτεδ συγκεντρώθηκαν στην 

κεντρική πλατεία του Αγίου Γεωργίου, όπου, 

κατά τον Τρικούπη ο Π. Πατρών «διέταξε και 

4 8 Γερμανόβ, 
Απομνημονεύματα, σ. 84. 
49 Βλ. Έφη Αλλαμανή, 
Έναρξη ins Επαναστάσεως, 
σ.82. 
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Ι 

5° Σπ. Τρικούπη, 
Ιστορία, τ. Α', σ. 62. 

51 Βλ. την παράθεση των 
σχετικών στοιχείων 

στο Τ. Γριτσόπουλοβ, 
Απομνημονεύματα, 

σ. C, σημ. 1. 

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανόβ υψώνει το λάβαρο τηβ ελευθερίαβ. Έργο αγνώστου, 
19os αιώναβ. Δημοσιεύεται στο Πέτροβ Βέργο$, Ελληνική Ζωγραφική 19ον και 20ον 
αιώνα, Αθήνα 2008, σ. 10. 

έστησαν [...] σταυρόν, ον έτρεχαν και ησπά-

ζοντο οι παρευρεθέντε5, ορκιζόμενοι τον υπέρ 

πίστεα^ και πατρίδθ5 όρκον. Εμοίρασαν δε οι 

αρχηγοί και εθνόσημα εξ ερυθρού υφάσματο8 

φέροντα σταυρόν κυανόχρουν, διέταξαν και 

TOUS ioTOTtoioi5s να τυπώσωσι σημαία5 [...]», 

ενώ φέρεται να επέτρεψε και κατάλυση Tns 

vnomas. 5 0 Εξάλλου, μαζί με TOUS προκρίτουβ 

Α. Λόντο, Α. Ζαΐμη, Μπενιζέλο Ροΰφο, τον 

Ιω. Παπαδιαμαντόπουλο, τον Σωτ. Θεοχα-

ρόπουλο και τον επίσκοπο KxpvÎTans Προ

κόπιο θα συγκροτήσουν το Αχάϊκόν Διευθυ-

ντήριον, ένα όργανο δηλαδή που επιχειρούσε 

να αναλάβει τη διεύθυνση Tns Επανάστασηβ 

σε τοπική κλίμακα. Σύμφωνα με ορισμένεβ πη-

\és ο Γερμαν05 φέρεται51 cos évas από TOUS συ-

VTÓKTES του επαναστατικού κειμένου, που την 

επομένη (26 Μαρτίου) επιδόθηκε από το 

Αχαϊκό Διευθυντήριο OTOUS προξένου των ευ

ρωπαϊκών δυνάμεων στην Πάτρα (βλ. Τεκ

μήρια), ενώ θεωρείται και άμεσο5 συνεργόβ 

των γεγονότων που αντέστρεψαν την κατά

σταση στην Πάτρα και ανάγκασαν προσωρι

νά TOUS Τούρκου5 να κλειστούν στο κάστρο 

Tns πόληβ, πολιορκημένοι από TOUS éXknves 

επαναστάτεβ. 

Ωστόσο, μετά από λίγε$ ημέρεβ η κατά

σταση και πάλι θα λάβει άσχημη τροπή για 

TOUS Έλληνα, KaOcós ο ToupKiKÓs oTparas υπό 

τον Γιουσούφ πασά που θα σπεύσει στην Πά

τρα θα λύσει την πολιορκία και η πόλη θα πα

ραδοθεί στη φωτιά και στη λεηλασία, γεγο

νότα που θα υποχρεώσουν τον Γερμανό να 

αποτραβηχτεί στα ενδότερα ras επαρχίαβ του, 

αρχικά στη μονή Ομπλού και αργότερα και 

πάλι στα Νεζερά, ενώ οι συγκρούσει μαίνο-
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Η εξέγερση των Ελλήνων στην Πάτρα. Σωζόμενο τμήμα τοιχογραφίαβ. Δημοσιεύεται στο 
Μιλτιάδηβ Παπανικολάου, Η εικονογράφηση τον Μεγάρου rns BovXns, Αθήνα, εκδ. Βουλή των 

Ελλήνων, 1998, σ. 49. 

νται σε όλη την περιοχή. Σημαντική Tis στιγ-

μέδ εκείνε8 θεωρήθηκε η παρέμβαση του να 

κατευθύνει Tis δυνάμει που κατέφθαναν από 

τα Επτάνησα και να Tis προωθήσει στα ση

μεία που υπήρχε άμεση ανάγκη (Ηλεία). Φυ

σικά σε μια σύντομη βιογραφική επισκόπηση 

για τη ζωή και δράση του Παλαιών Πατρών 

Γερμανού, όπω5 είναι ευνόητο, είναι αδύνα

τον να συμπεριληφθούν όλε5 οι κινήσει και οι 

εντολέ5 του, καθοί^ απαιτείται εφεξή5 σχεδόν 

ημερολογιακή απαρίθμηση.32 

Όμω5 εκτ05 από τα πολεμικά μέτωπα η 

Επανάσταση εξελίσσεται και στο πολιτικό πε

δίο, χώρο στον οποίο η παρουσία του Γερμα

νού είναι και συνεχή$ και επίμονη, καθοί^ μα

ζί με άλλου5 υπηρετεί ένα ιδιαίτερο πλέγμα 

συμφερόντων με του8 ÔIKOOS του προσανατο-

λισμού8 και με Tis ôucés του επιδιώξει. Στη συ

νάφεια αυτή ο Γερμαν08 θα εκλεγεί μέλθ5 ms 

Πελοποννησιακή8 Γερουσία που έλαβε χώ

ρα τον Μάιο του 1821 στη μονή Καλτεζών. 

Το όργανο αυτό, στο οποίο μετείχαν μέλη των 

ισχυρών προυχοντικών οικογενειών Tns Πε

λοποννήσου ήταν φανερό ότι, πέραν των άλ

λων, σκόπευε να παρουσιαστεί cos αντίβαρο 

έναντι Tns εξουσία και επιρροήβ του Δημη

τρίου Υψηλάντη που είχε ξεκινήσει τον Απρί

λιο 1821 για την Πελοπόννησο αντί του αδελ

φού του Αλεξάνδρου, που παρέμεινε φυλακι-

σμένο5 OTIS αυστριακε8 φυλακε5 μετά από την 

αποτυχία του κινήματο5 OTIS Ηγεμονίε5. Η συ

νάντηση μεταξύ του Υψηλάντη και των προ

κρίτων θα πραγματοποιηθεί στα Βέρβενα στα 

μέσα Ιουνίου 1821, και τα πράγματα θα οδη

γηθούν στη ρήξη, KaOcos η κάθε πλευρά πρό

βαλε απόλυτη άρνηση να υπογράψει το σχέ-

5 2 Πολλέβ λεπτομέρεια 
παντού ο απαιτητικά 
αναγνώστηβ μπορεί να 
αναζητήσει σε ειδικά 
μελέτε5 ή σε γενικά έργα, 
όπωβ λ.χ. το κεφάλαιο 
«Έναρξη m s 

Επαναστάσεωβ», tns 'Ecpns 
Αλλαμανή, στην Ιστορία τον 
Ελληνικού 'EOvovs. 
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53 Δ. Καμττούρογλου, 
Μελέτη, σ. 255. 

Ανάθεση anooxoXns 
στο Βατικανό 

Προσωρινή Διοίκησα των Ελλήνων. 

1822, Δεκ. 18 

Πανιερώτατε, 

Δια ins εγκλείστου διαταγήβ υπ' αριθ. 2079 διωρί 

ζεσαι παρά ras Διοικήσεω5 μέλθ8 ras Ικεσίαδ, απο-

στελλομένηδ npos τονΆγιον Θρόνον ras Ρώμηδ κατά 

ras δοθησομέναβ προδ την πανιερότητά oas οδηγίαδ 

οφείλετε να ενεργήσητε διά να επιτΰχητε τον σκοπόν 

ras ικεσία ταύτηδ αφορώσηδ είδ το να γνωρισθή η Ελ

ληνική Διοίκησα από την Αυλήν TOS Ρώμηδ και ειβ το 

να συστηθούν μετ' amns σχέσεΐ5 φιλικαί. Τα φώτα aas 

και ο ζήλθ5 aas θα αναπληρώσωσιν ό,τι ελλείπει από 

avxâs Tas oônvias. Πανιερώτατε τα προτερήματα aas 

υπόσχονται την έκβασιν TOS εντίμου raikns αποστο-

λήδ και ελπίζω να γίνω διερμηνεύω TOS Διοικήσεω5 πε

ρί τούτου παρά τη πανιερότητί aas. 

Πηγή: Δ. Καμττούρογλου, Μελέτη, 1915, σ. 254-255 

διο Οργανισμού που παρουσίαζε η άλλη. Το 

ίδιο αδιέξοδο παρουσιάστηκε και στη σύσκε

ψη TOS ZapaKoßas Xiyes μέρε5 αργότερα πα

ρά Tis μεσολαβητικέ^ π ρ ο σ π α θ ε ί του Θεό

δωρου Κολοκοτρώνη και του Παλαιών Πα

τρών Γερμανού, ενώ παράλληλα συνεχιζόταν 

η πολιορκία ras Τριπολιτσά5, η άλωση ras 

οποία8 τέθηκε cos χρονικό όριο ανάμεσα aus 

αντιμαχόμενεδ μερίδε5 (Υψηλάντη-προκρί-

των) για να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία. 

Στη συνέχεια ο Γερμανόδ θα συναντηθεί το 

καλοκαίρι του 1821 στο στρατόπεδο ras μο-

vns Ομπλού με τον Αλέξανδρο Μαυροκορδά

το, που είχε φθάσει και αυτόδ από την Ιταλία, 

στον οποίο θα ανακοινώσει τη διάσταση ανά

μεσα στα δύο μέρη. 

Η παρουσία και ανάμειξη του Γερμανού 

συνεχίζεται αδιάλειπτη στα επαναστατικά 

δρώμενα ras Πελοποννήσου και έτσι τον Σε

πτέμβριο θα είναι ένα από τα μέλη ras επι-

τροπή$ που θα συναντηθούν με εκπροσώ-

που5 των πολιορκημένων Τούρκων ras Τρι-

πολιτσάβ για να συζητήσουν TOUS όρουβ ras 

παράδοσή5 TOUS, ενώ λίγουβ μήνε5 αργότε

ρα (10 Δεκεμβρίου 1821) θα υπογράψει το 

πρακτικό ras παράδοσηδ του Ακροκορίνθου 

OTOVS Έλληνα. Εξάλλου, ο Γερμανόβ θα λά

βει ενεργό μέρο8 στην Α' Εθνική Συνέλευση 

ras Επιδαύρου (Δεκεμβρίου 1821) και η υπο

γραφή του βρίσκεται στα ψηφίσματα ras Συ

νέλευση. 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
Μία από Tis αποφάσεΐ5 ras A' EOviKns Συνέ

λευση στην Επίδαυρο υπήρξε και η αποστο

λή αντιπροσώπων των επαναστατημένων Ελ

λήνων, προκειμένου να ενημερώσουν Tis ευ

ρ ω π α ί α δυνάμει για τον Αγώνα και να ανα

ζητήσουν βοήθεια. Η αποστολή αυτή δεν 

εκτελέστηκε άμεσα. Κάποια στιγμή ωστόσο 

αποφασίστηκε να αποσταλούν στην Ιταλία, 

στην αυλή του Πάπα, ο Παλαιών Πατρών 

Γερμανόβ και ο Νεόφυτοδ Βάμβα8, αλλά σύμ

φωνα με την αφήγηση του Γερμανού η απο

στολή δεν πραγματοποιήθηκε. Όμωδ, τελικά, 

με απόφαση του Εκτελεστικού ras 18/30ns 

Σεπτεμβρίου 1822 ο Παλαιών Πατρών Γερ-

μαν08 και ο Γεώργκ^ Μαύρο μιχάλη8, γΐ05 του 

Πετρόμπεη, διορίστηκαν «παραστάται και 

επίτροποι» με αποστολή να φθάσουν στο Βα

τικανό και να ζητήσουν συνάντηση με τον πά

πα Πίο Ζ', ενώ οι πάση8 φύσεα« διαφορέδ και 

αντιθέσει μεταξύ των επαναστατημένων Ελ

λήνων συνεχιζόταν με ένταση και ans οποίε8 

κάποιεδ (popes και ο Γερμαν08, με τον έναν ή 

τον άλλο τρόπο, συμμετείχε. 

Οι δύο άνδρε8 πράγματι θα φθάσουν μετά 

από περιπετειώδεβ και αρκετά μακρύ ταξίδι 

(50 ημέρεδ) στην Αγκώνα στα μέσα Δεκεμ

βρίου 1822. Στην Ιταλία ο Γερμαν08 θα πα

ραμείνει περίπου δύο χρόνια και ο Καμπού-

ρογλου, που πρώτοδ μελέτησε συστηματικά 

τα σχετικά με την αποστολή αυτή είχε στη διά

θεση του, όπωδ γράφει,53 γράμματα του Γερ

μανού, που στάλθηκαν από διάφορεδ πόλεΐ8 

ras Ιταλίαδ (Αγκώνα, Φαέντζα, Μπολόνια, 

Σινιγάλια κ.ά.) μεταξύ 18 Δεκεμβρίου 1822 

και 16 Ιουνίου 1824 (απόκεινται στην Εθνική 

Βιβλιοθήκη ras Ελλάδθ8), ενώ η αποστολή αυ-
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τή αποτυπώθηκε και στις ιταλικές πηγές και 

σχετικός φάκελος απόκειται στο Βατικανό. 5 4 

Η π ρ ώ τ η κίνηση του Γερμανού μόλις έφτα

σε στην Αγκώνα ήταν να αποκτήσει ε π α φ ή με 

τον Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο π ο υ βρισκόταν 

στην Πίζα, προς τον οποίο απέστειλε και την 

π ρ ώ τ η επιστολή α π ό το ιταλικό έδαφος και 

α π ό τον οποίο ζητεί οδηγίες.' 5 (Με τον Ιγνά

τιο είχε έλθει σε επιστολική επικοινωνία και 

παλαιότερα, καθώς υπάρχει γράμμα του Γερ

μανού με ημερομηνία 18/30 Νοεμβρίου 1821 

προς τον Ουγγροβλαχίας στον οποίο εκθέτει 

τις πρώτες δυσκολίες του Αγώνα). 

Μεταξύ των δύο ανδρών η αλληλογραφία 

φαίνεται ότι συνεχίστηκε μέσα σε κλίμα ψυ

χρότητας, καθώς ο διορατικός Ιγνάτιος πρέ

πει να διέγνωσε αμέσως τις δυσκολίες του εγ

χειρήματος και α π ά ν τ η σ ε με ειρωνεία στον 

Γερμανό, όπως δ ιαφαίνεται α π ό τ η ν α ν τ α 

π ά ν τ η σ η του Γερμανού, όπου ανάμεσα στα 

άλλα γράφει : «Εγώ, αδελφέ, ε ίχον και ανά-

παυσιν και δόξαν και πλούτον αρχιερατεύων 

εις τας λαμπράς Π ά τ ρ α ς εν καιρώ της εξου

σίας τ ω ν Τούρκων, αλλά κατεφρόνησα π ά 

ντων τούτων και προέκρινα την μετά των λοι

π ώ ν ομογενών κακουχίαν ε π ' ελπίδι κοινής 

ωφελείας της Πατρίδος [...]».56 

Ο Γερμανός θα αποστείλει , όπως ε ίπαμε 

πολλές επιστολές α π ό τ η ν Ιταλία σε μια ευ

ρεία γκάμα π ρ ο σ ώ π ω ν (Στέφ. Παλαιολόγο, 

Ιω. Βαρβάκη, Ιω. Βλασσόπουλο, Δίον. Ρώμα, 

Δημ. Περούκα, Π ρ ο κ ό π ι ο Καρτζιώτη, Νικ. 

Ζ ω γ ρ ά φ ο , Δημ. Κοντογόνη, Θ. Ν έ γ ρ η , Σ π . 

Βάλβη, Αντ. Κομιζόπουλο, Πετρόμπεη Μ α υ 

ρομιχάλη, Θεόδ. Κολοκοτρώνη κ.ά., προς ποι

κίλους προορισμούς και για ποικίλα θέματα, 

τα οποία αναφέρονται είτε σε προσωπικές του 

υποθέσεις είτε, βέβαια, έχουν σχέση με τ η ν 

ελληνική επανάσταση: ανάμεσα τους και τα 

σχετικά με τα δάνεια του Αγώνα, τα οποία εί

χε εξουσιοδότηση να διαπραγματευθεί, αν οι 

συνθήκες το επέτρεπαν (ο Καμπούρογλου π α 

ρακολουθεί τη σχετική αλληλογραφία του Γερ

μανού μήνα προς μήνα και σημειώνει τα πλέ

ον αξιόλογα θέματα π ο υ πραγματεύονται ο 

Γερμανός και οι αλληλογράφοι του). 

Ωστόσο, οι μήνες περνούν, ο Γερμανός γρά

φει συνεχώς γράμματα αλλά παράλληλα αρχί

ζει να διαφαίνεται ότι δεν υπάρχουν οι προϋ

ποθέσεις για να αφήσει τις ακτές της Αδριατι

κής και να πάρει τον δρόμο για τη Ρώμη. Άλλω

στε, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τον ίδιο και

ρό πάνω κάτω διεξάγεται και το συνέδριο των 

ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Βερόνα, οι οποίες 

Iyvcraos 
Ουγγροβλαχίαδ 
(1765-1828). 
Δημοσιεύεται στο Ε. Γ. 
Πρωτοψάλτηβ (επιμ.), 
Η Φιλική Εταιρεία, 
Αθήνα, εκδ. Ακαδημία 
Αθηνών, 1964, σ. 102. 

Πορτραίτο 
του Ιωάννη 
Καποδίστρια. 
Δημοσιεύεται 
στο G. Isambert, 
L ' indépendance 
Grecque et Γ Europe, 
Παρίσι 1900. 

54 Βλ. Ν. Τωμαδάκηβ, 
Σύμμεικτα. Η αποστολή. 
55 Δ. Καμπούρογλου, 
Μελέτη, σ. 255-256. 
56 Στο ίδιο, σ. 257. 
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Ο Π. Π. Γερμαν08 για 
την α π ο σ τ ο λ ή στη Ρώμη 

Τω εξοχωτάτω Μινίστρω των εξωτερικών τηδ 

Ελλ. Διοικήσεωδ 

1823, Μάρτ. 25 

57 ΣΤΟ ίδιο, σ. 269. 

58 Στο ίδιο, σ. 221. 

Κύριε, 

Ημείδ διατρίβομεν εισέτι ενταύθα ουκ αμελή 

σαντεδ, αλλ' ουδέ περιττήν νομίσαντεδ την πρόο-

δόν μαδ είδ τον προδ ον όρον διωρίσθημεν, αλλά 

δια την εξήδ αιτίαν. Η αυλή τηδ Ρώμηδ απέστειλε 

ταδ διαταγάδ τηδ προδ τον ενταύθα δελέγκατον κύ-

ριον Πενβενοΰτον, εν aïs τον διορίζει να προσφέ-

ρη μεν πάσαν τιμήν και περίθαλψιν προδ ημάδ, να 

μαδ ειδοποίηση δε, ότι να μη βιάσωμεν την εκεί-

σε μετάβασίν μαδ, επειδή η μεν Αγιότηδ του προ-

βεβηκυία eis βαθΰτατον γήραδ ουδεμίαν δύναται 

να ακροασθή εσωτερικήν ή εξωτερικήν υπόθεσιν, 

ο δε εξώτατοδ Καρδινάληδ Κύριοδ Κονσάλβοδ, η 

ψυχή του Στάτου, ίν' ούτωδ είπωμεν, ασθενεί βα-

ρέωδ και ευρίσκεται ήδη είδ επισφαλή κατάστα-

σιν, και δια τοΰτο ανάγκη να περιμείνωμεν ημέ-

pas τινάδ ενταύθα [...] όθεν ημείδ απεφασίσαμεν 

να περιμείνωμεν ημέραδ τινάδ, μέχρίδ ότου να πλη

ροφορηθώ μεν τα περί του Καρδινάλη Κυρίου Κον-

σάλβου [...]. 

Πηγή: Δ. Καμπούρογλου, Μελέτη, 1915, ο. 269 

θα ασχοληθούν βέβαια και με το ελληνικό πρό

βλημα, και παντού οι αποφάσεΐδ τουδ πρέπει 

να συνετέλεσαν στην τελική αποτυχία τηδ ελ-

ληνικήδ αποστολήδ στην Ιταλία. Η Αγκώνα τα 

χρόνια εκείνα ανήκε στο παπικό κράτοδ και οι 

παράγοντεδ του Βατικανού στην πόλη, όπωδ 

και ο iôios ο Γερμανέ ομολογεί σε γράμμα του,57 

δηλαδή ο παπικόδ εκπρόσωποδ Benvenuti που 

παίρνει εντολέδ από τον καρδινάλιο Consalvi, 

τουδ περιποιούνται αλλά προφασίζονται διά-

φορουδ λόγου5 (π.χ. το βαθύ γήραδ του πάπα, 

την ασθένεια του Consalvi) για να ματαιώνουν 

συνεχών την πραγματοποίηση του ταξιδιού 

προ5 τη Ρώμη, πολύ πιθανόν και με εντολή των 

Μεγάλων Δυνάμεων, όπω5 άλλωστε εμποδί

στηκε και η ελληνική αποστολή να συνεχίσει 

το ταξίδι για να φθάσει στη Βερόνα. 

Τον Απρίλιο του 1823 ο Παλαιών Πατρών 

Γερμαν08 θα απευθυνθεί και προ5 τον Ιωάννη 

Καποδίστρια, με επιστολή ras οποίαδ έχει δια

σωθεί μόνο το σχέδιο και με την οποία θέτει 

το ερώτημα αν θα ήταν καλό να παρουσιαστεί 

ο ίδιοδ (ο Γερμανόδ) στη ρωσική αυλή και να 

ζητήσει τη συνδρομή των Ρώσων, ενώ θίγει 

και το ζήτημα του κατά πόσον θα ήταν διατε-

θειμένοδ ο Καποδΐστριαδ να σπεύσει στην Πε

λοπόννησο και να αναλάβει τα ηνία την κα

τάσταση στα χέρια του. 

Η επιστολική δραστηριότητα του Γερμα

νού συνεχίζεται και από αυτήν πληροφορού

μαστε ότι πήγε στην Μπολόνια και στη Φα-

έντζα για λουτρά, ενώ σε γράμμα του προδ τον 

Μαρίνογλου (Πίζα) παραπονείται για όσα μα

θαίνει να διαδίδει ο Ιγνάτιοδ Ουγγροβλαχίαδ 

είδ βάροδ του και βέβαια και εναντίον ms απο

στολήδ του στην Ιταλία. 

Δεν κρίνουμε σκόπιμο να συνεχίσουμε στην 

ίδια γραμμή αωήγησηδ, καθώ8 ο Παλαιών Πα

τρών Γερμανόδ στο διάστημα τηδ μακράδ πα-

ραμονήδ του στην Αγκώνα και στίδ γύρω από 

αυτήν ιταλικέδ πόλεΐδ, ευρισκόμενοδ σχεδόν, θα 

λέγαμε, σε έναν, αν όχι κατ' οίκον, αλλά πά-

ντωδ τοπικό περιορισμό, δεν κάνει τίποτε άλ

λο παρά να αλληλογραφεί προδ κάθε κατεύ

θυνση: προδ διάφορα πρόσωπα στην Ευρώπη 

αλλά και προδ πρόσωπα που βρίσκονται στην 

Πελοπόννησο, όπου ο Αγώναδ διεξάγεται με 

αμείωτη ένταση, όπωδ με αμείωτη ένταση διε

ξάγεται και στο πολιτικό επίπεδο. Κάποια στιγ

μή, πάντωδ, τον Νοέμβριο του 1823 έναδ από 

τουδ συχνούδ αλληλογράφουδ του, ο Δίον. Ρώ-

μαδ, κάνει νύξη για επάνοδο του Γερμανού στην 

Πελοπόννησο και ο Γερμανόδ, μολονότι εμ

φανίζεται πρόθυμοδ να επιστρέψει, κρίνει ότι 

η ιταλική παρουσία του είναι ωφέλιμη για την 

ελληνική υπόθεση, ενώ παράλληλα αποφαίνε

ται ότι, αν επιστρέψει, θα πρέπει να πάρει το 

μέροδ κάποιαδ από τΐδ μερίδεδ που αντιμάχο

νται για την εξουσία: «Να μείνη τΐδ πάλιν ιδιόρ-

ρυθμοδ, εν τω μέσω τοιαύτηδ τύρβηδ, είναι και 

ανωφελέδ και γελοίον»,58 γι' αυτό προτιμά να 

40 



Κ Λ Η Ρ Ι Κ Ο Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ω Ν Α 

παραμείνει ακόμα στην Ιταλία. Ακόμα από την 

Αγκώνα θα ανακοινώσει Tis σκέψειβ του για την 

εκλογή βασιλιά ms Ελλάδα5.59 'Evas ολόκλη-

pos κόσμο8, ο κόσμο8 ras Ελληνική8 Επανά

σταση, η οποία μετά us πρώτε5 πολεμικέ$ επι-

τυχίε5 έχει ανάγκη και από άλλου τΰπου επιτυ-

χίε5, αναδύεται από την αλληλογραφία του Γερ

μανού από την Ιταλία. Ενώ περιμένει την άδεια 

για να φθάσει στην αυλή του Βατικανού, η δρα

στηριότητα του αποτυπώνει και τα προβλή

ματα που συνεχώ$ ανακύπτουν σε όλα τα επί

πεδα: η αγωνία για τη σύναψη δανείων, η πο

λιτειακή λύση του ελληνικού προβλήματο5, οι 

πολεμικέβ επιτυχίεβ και αποτυχία, οι εμφύλιε8 

συγκρούσει, αλλά και τα προβλήματα ms μη-

τρόπολήβ του μαζί με τα προβλήματα υγείαδ ξε

πηδούν από Tis σελίδε8 ms Αλληλογραφία, 

που ο απαιτητικ05 avavvcoams μπορεί να πα

ρακολουθήσει ικανοποιητικά ξεφυλλίζοντα5 us 

oekiÒEs ms Μελέτικτου Καμπούρογλου. 

Στο σημείο αυτό iacus αξίζει να αναφέρου

με ένα επεισόδιο που αναφέρει ο Κανέλλθ8 

Παλαιών Πατρών 
Γερμανόβ. 
Εττιζωγραφισμένη 
λιθογραφία. 
Α. Friedel. 
Δημοσιεύεται 
στο Δήμητρα Κουκίου-
Μητροττούλου, 
Adam Friedel 
Προσωπογραφίες 
Αγωνιστών 
rns Ελληνικής 
Επανάστασης, Αθήνα, 
εκδ. Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία 
τηβ Ελλάδοβ, 2007, 
σ. 165. 

59 ΣΤΟ ίδιο, σ. 222. 
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Γεώργιοβ 
Κουντουριώτηβ. 

Ιστορικό Αρχείο -
Μουσείο Ύδραβ. 

Ιωσννηβ Γκοΰραβ. 
Ξυλογραφία. 

Δημοσιεύεται στο 
F.C.H.L. Pouqueville, 
Ιστορία rns Ελληνικήε 

Επαναστάσεως ήτοι 
HAvayéwnais 

rns Ελλάδος, μετ. Ξ. Δ. 
Ζυγουραβ, τ. Α', Αθήνα 

1890, σ. 129. 

6° Κ. Δεληγιάννηβ, 
Απομνημονεύματα, 
τ. Α', ο. 278-282. 

61 Δ. Καμποΰρογλου, 
Μελέτη, ο. 242-247. 

Δεληγιάννης στα Απομνημονεύματα τον60 συμ

φωνά με το οποίο ο Γερμανός κατάφερε να 

αποσπάσει, δήθεν για να φυλάξει, πολύτιμα 

αντικείμενα, από τους τούρκους αιχμαλώτους 

της Τριπολιτσάς, Μουσταφάμπεη και Δεφτέρ 

κεχαγιά, τα οποία ο Δεληγιάννης αποτιμά ότι 

άξιζαν 50.000 ισπανικά δίστηλα. Στη συνέ

χεια, ο Γερμανός φέρεται να έπεισε τον Θε

όδωρο Κολοκοτρώνη και αυτός να διέταξε 

τον γιο του Πάνο, να σκοτώσει τους αιχμα

λώτους για να μείνουν σ' αυτόν τα κλοπιμαία, 

τα οποία, αργότερα, όταν βρέθηκε στην 

εντάσσονται στις διενέξεις μεταξύ των πρω

ταγωνιστών του Αγώνα στον Μοριά. Πάντως 

η περιουσία που άφησε πεθαίνοντας ο Γερμα

νός είναι γνωστή από άλλο δημοσίευμα (βλ. 

εδώ Βιβλιογραφία, Δημ. Καμποΰρογλου61 [=Λ. 

Ζώης], Το φορτσεράκί). 

Η ΕΠΆΝΟΔΟς 
ΣΤΟΝ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
Όμως ας επανέλθουμε στα τελευταία γεγο

νότα της ενδιαφέρουσας από πολλές απόψεις 

ζωής του Γερμανού. Η μακρά παραμονή του 

Αγκώνα μετέτρεψε σε ευρωπαϊκά κοσμήμα

τα. Επιστρέφοντας έπειτα από την Ιταλία και 

όντας στη Ζάκυνθο τα εμπιστεύτηκε στην 

αδελφή του, γυναίκα του Γ. Καλαμογδάρτη 

και γι' αυτό ο τελευταίος φέρεται να δηλητη

ρίασε το 1826 στο Ναύπλιο τον Γερμανό ώστε 

να μείνει η λεία σε αυτόν· αλλά εν συνεχεία 

και το ζεύγος Καλαμογδάρτη φέρεται να δη

λητηριάστηκε από άλλους κληρονόμους. Πέ

ρα από την αστυνομική πλοκή του επεισοδίου 

οι πληροφορίες αυτές δεν διασταυρώνονται 

από άλλες πηγές, ενώ και η αφήγηση του Δε

ληγιάννη αφήνει υπόννοιες ότι όλα αυτά 

στην Ιταλία κάποια στιγμή δεν έχει πλέον 

νόημα και ο Μητροπολίτης της Πάτρας στα 

μέσα Ιουνίου 1824 θα αναχωρήσει από τη 

Αγκώνα και την 16η Ιουλίου τον βρίσκουμε 

στη Γαστούνη της Πελοποννήσου. Και βέ

βαια αυτό που επισήμανε σε μια επιστολή 

του ότι δηλαδή έπρεπε να ταχθεί με το μέρος 

μιας από τις αντιμαχόμενες ομάδες θα το βιώ

σει πολύ γρήγορα. Και τούτο επειδή τα πράγ

ματα στο εσωτερικό των αγωνιζομένων Ελ

λήνων, δηλαδή οι οξύτατες αντιθέσεις, είχαν 

οδηγήσει σε ένοπλες συγκρούσεις και η Πε

λοπόννησος, τουλάχιστον από τις αρχές Μαρ-
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τίου του 1824, βρισκόταν 

στη δίνη του εμφυλίου πο

λέμου. 

Εξαιτίας των γεγονότων 

αυτών ο Γερμανός αρχικά 

θα αποτραβηχτεί και πάλι 

στα Νεζερά και συγκεκρι

μένα στη μονή Χρυσοπο-

δαρίτισσας, ενώ αργότερα 

θα ταχθεί με την άποψη 

των πιο μετριοπαθών στοι

χείων (Αναστάσιος Λόντος, 

Ασημάκη Φωτήλας) που 

επιζητούσαν την επίλυση 

των εσωτερικών διαφορών 

μέσω της σύγκλησης Εθνι

κής Συνέλευσης. Οι με

τριοπάθεια φωνές ωστόσο, 

όπως συχνά συμβαίνει, δεν 

επικράτησαν και τα πράγ

ματα στη δεύτερη φάση 

της εμφύλιας σύρραξης, 

πήραν τη μορφή ras ολο

κληρωτικής ρήξης, με 

αφορμή το επεισόδιο της 

Αρκαδίας και την προ

σπάθεια συγκέντρωσης 

των εθνικών προσόδων εκ 

μέρους του Π α π α φ λ έ σ -

κυβέρνηση Κουντουριώτη 

να αντιμετωπίσει τους Πε-

λοποννήσιους (κυρίως τους 

Κολοκοτρωναίους και Δε-

ληγιανναίους) αναγκάστηκε να στρατολογή

σει ένοπλα οώματα Ρουμελιωτών και Σου

λιωτών, που έτσι κι αλλιώς βρίσκονταν ήδη 

στην Πελοπόννησο ενισχύοντας και τις δύο 

παρατάξεις. Εξάλλου μέσω του Κωλέττη θα 

επιστρατευθούν στο πλευρό της κυβέρνησης 

Κουντουριώτη και άλλες επιπλέον δυνάμεις 

Ρουμελιωτών και Σουλιωτών. Οι δυνάμεις 

αυτές θα εισβάλουν και θα κυριαρχήσουν αρ

χικά στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, θα λε

ηλατήσουν και θα καταστρέψουν τις περιου

σίες των αντιπάλων τους, πολλοί από τους 

οποίους θα συλληφθούν, ενώ άλλοι θα ανα-

» ν4gtt*i3*&'.*» J***é *ilS* »W^ V **ψ Λ&^&Φ, j>i4** t—yffA* 

/A fa vj+r. t*$ij*> ~>£*4» «#**y4 > % «*φ mV**** 

*>ί A««W 41 fr £ '#* k nwfif», ^*AÎ s ^A > tyÂfr* i/f*** 
-*''' £4r «*ν* nky«, . W Λ>'$\β-~ A/A* *?> ^*·**4· 

γκαστούν να εγκαταλείψουν τον Μοριά. Από 

την κακοποίηση δεν σώθηκε ούτε ο μητρο

πολίτης Γερμανός, ο οποίος θα συλληφθεί 

από τις δυνάμεις του Ιωάννη Γκούρα τον Ια

νουάριο του 1825, ενώ βρισκόταν στο μονα

στήρι της Δίβρης και θα οδηγηθεί στη Γα

στούνη. 

Τελικά ο Γερμανός θα ελευθερωθεί μετά 

από λίγες ημέρες, πιθανόν μετά από διατα

γή της κυβέρνησης Κουντουριώτη, ενώ η σχε

τική μυθοποιητική εκδοχή θέλει τον Νικο-

λέτο Σοφιανόπουλο, το απόσπασμα του 

οποίου είχε συλλάβει τον Γερμανό, να πε-

Αυτόγραφο. 
Του Παλαιών Πατρών 
από την Πάτρα 1819, 
Ιουλίου 1η. 

6 2 Βλ. Παν. MixanÀapns, 
Φιλικοί (ricrrracpXéaaas). 
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Παλαιών Πατρών 
Γερμανόβ. 

Τοιχογραφία. 
Δημοσιεύεται στο 

Μιλτιάδηβ 
Παπανικολάου, 

Η εικονογράφηση τον 
μεγάρου rns BovXns, 

Αθήνα, Βουλή των 
Ελλήνων, 1998, σ. 82. 

63 Δ. Καμποΰρογλου, 
Μελέτη, σ. 239. 

64 Επανέκδοση (από έκδ. 
Παπουλια), στα 

Απομημονενματα, επιμ. 
Ιωάννα Γιανναροποΰλου -

Τ. Γριτσόπουλθ5, 
σ. 206-208. 

65 Στο ίδιο, ο. 171-202. 

J1 

θαίνει ξαφνικά: «ω! του θαύματος! ενώ έχαι-

ρεν άκραν υγεία, εξεκενώθη όλον το αίμα του 

από λυσεντερίαν και εντός τεσσάρων ημερών 

απέθανε. Το αιφνίδιον τοΰτο συμβάν έφερε 

τον Γκούραν και τους στρατιώτας eis συναί-

σθησιν και έτχαυοαν να τον κακομεταχειρί-

ζωνται [τον Γερμανό] φοβούμενοι μήπως πά

θουν τα αυτά και εκείνοι.»63 

Μετά την επικράτηση της κυβέρνησης Κου

ντουριώτη και την κήρυξη γενικής αμνηστίας 

(Móios 1825) τα πράγματα οδηγήθηκαν σε 

σχετική ηρεμία, στην οποία και η αποβίβαση 

των αιγυπτιακών στρατευμάτων του Ιμπραήμ 

πασά συνήργησε αποφασιστικά αλ

λά παράλληλα απείλησε και ^^Ê 

την υπόσταση του Αγώ

να. Έτσι τον Σεπτέμ

βριο του 1825 προ

κηρύχτηκαν εκλο- / i 

yés για την ανά

δειξη αντιπρο

σώπων για την 

Γ' Εθνική Συ

νέλευση, η 

οποία πράγμα

τι θα συνέλθει 

στιβ 6 Απριλίου 

1826 στην Πιάδα 

(Επίδαυρο). Στη 

Συνέλευση αυτή ο Γερ

μανός θα αναδειχθεί μέλος 

της Επιτροπής, η οποία έπρε

πε να αποφασίσει για τις ενέργειες 

προς αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας, καθώς 

και μέλος της επιτροπής που έπρεπε να φρο

ντίσει για τη σύγκληση νέας Εθνικής Συνε

λεύσεως μετά από το ναυάγιο των εργασιών 

στην πρώτη φάση των διαβουλεύσεων της Γ' 

Εθνικής Συνελεύσεως. Εξάλλου, για την ίδια 

Συνέλευση συνέταξε κείμενο (μαζί με τα άλ

λα μέλη της σχετικής Επιτροπής που αποτε

λούσαν οι μητροπολίτες Κορίνθου Κύριλλος 

και Άρτης Πορφύριος, ο πρωτοσύγκελλος Γε

ράσιμος και ο αρχιμανδρίτης Λεόντιος Κα-

μπάνης, που παραδίδεται με τον τίτλο «Εισα

γωγή, δι' ης ο Π. Πατρών, κατά το 1826 υπέ-

βαλεν εις τους συναδέλφους του αρχιερείς την 

πρότασιν περί ρυθμίσεως του Εκκλησιαστι

κού»,64 και το οποίο αναφέρεται στη γενικό

τερη κατάσταση της Εκκλησίας, μέσα στα όρια 

της τότε ελληνικής επικράτειας και στα μέτρα 

που έπρεπε να ληφθούν για την ευταξία και 

καλή λειτουργία των εκκλησιαστικών πραγ

μάτων. (Ας σημειωθεί με την ευκαιρία αυτή 

ότι έχει σωθεί και ένα άλλο πολύ εκτενέστερο 

κείμενο του Γερμανού με τον τίτλο «Εισαγω

γή των αρχιερέων, πνευματικών, ιεροκηρύκων 

και ιερέων»,65 που είναι ένα σχέδιο για τη συ

γκρότηση μυστικού Ιερού Συνδέσμου, που θα 

απέβλεπε στην ανασύνταξη της Εκκλησίας.) 

Ωστόσο, όλα αυτά θα συντελεστούν 

χωρίς την παρουσία του μη

τροπολίτη Γερμανού κα

θώς εν τω μεταξύ ενέ

σκηψε ο θάνατος. 

Ο Παλαιών 

% Π α τ ρ ώ ν Γερ-

| μανός πέθανε 

στο Ναύπλιο, 

μάλλον από 

τύφο, στις 30 

Μαΐου 1826, 

κατά την ανα

γραφή της σχε

τικής είδησης στη 

Γενική Εφημερίδα 

TUS EXXâôoSy αρ. 68 

(φ. της 5ης Ιουνίου 

1826) · as την αντιγράψουμε: 

«Κατά την 30 Μαΐου την νύκτα 

επλήρωσεν το κοινόν χρέος μετά ολίγων ημε

ρών ασθένειαν ο πανιερώτατος Μητροπο

λίτης Παλαιών Πατρών Κύριος Γερμανός και 

την 31 ετάφη λαμπρώς και εκκλησιαστικώς 

και πολιτικώς. Η Πατρίς εστερήθη ενός κα

λού πολίτου και η Επιτροπή της Συνελεύ

σεως έχασε τον Πρόεδρόν της. Ο καλός ού

τος πατριώτης εφάνη πολλάκις χρήσιμος εις 

την Πατρίδα και διά της φρονήσεως, παι

δείας και της υπολήψεώς του συνέργησεν εις 

πολλών καλών κατόρθωσιν. Λυπούμεθα ότι 

δεν γνωρίζομεν τας περιστάσεις του βίου τού 

μακαρίτου διά να ομιλήσωμεν διεξοδικώτε-

ρονπερί τούτου.» 
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επαναστατώ, συντροφο5 και συνεχιστή του 

έργου του γαλλόφρονα Ρήγα, ο Xpuruócpopos 

Περραιβόβ, φθάνει από την Κέρκυρα στο Λι

βόρνο και τυπώνει ψευδωνύμου και με παρα

πλανητικό τόπο éKÔoons το Παρίσι, όχι χω-

pis κάποιο συμβολισμό aoydkós, την Ιστορία 

Σουλίου και Πάργα5 στην οποία κατακεραυ-

Ό τ α ν τον Ιανουάριο του 1803 ο Αδάμαντα 

Kopans εκφωνούσε στην Εταιρεία των «αν-

θρωποτηρητών» στο Παρίσι το «Mémoire sur 

l'état actuel de la civilisation dans la Grèce» 

(«Υπόμνημα περί ras παρούσα καταστάσε-

CÙS του πολιτισμού εν Ελλάδι», óncos μετα

φράστηκε στην αθηναϊκή έκδοση του 1853), 

το μανιφέστο αυτό ras νεωτερικήβ 

ελληνικήβ εθνικήβ lôéas, ο IVVÓTIOS 

είναι 33 ετών και επί 5 ήδη χρόνια 

υπηρετούσε cos Μητροπολίτη Ναυ

πάκτου και Apras, με έδρα την πό

λη ms Άρτα5. Λίγο νωρίτερα, η απο

χώρηση των δημοκρατικών Γάλλων 

μετά από διετή παρουσία (1797-

1799) στα Επτάνησα και η ρωσο-

τουρκική προστασία των νησιών που 

επέφερε την ίδρυση ras Επτανήσου 

πολιτεία5, βρήκε τον Ιγνάτιο καλά 

εγκατεστημένο στη θέση του με δι

καιωμένα τα αντιγαλλικά του αι

σθήματα και μπροστά σε ένα νέο πο

λιτικό ορίζοντα, τη ρωσοτουρκική 

παρουσία στα νησιά του Ιονίου, που 

αντιστοιχούσε απολύτου στη βαθύ

τερη και ταυτόχρονα αντιφατική ιδε

ολογία ras ελληνικήβ εκκλησιαστι-

Kns ^papxias και του ίδιου προσω

πικά: νομιμοφροσύνη απέναντι στην 

οθωμανική κυριαρχία συνοδευόμε

νη από μια ανυποχώρητη, σχεδόν 

αταβιστική, ρωσοφιλία. 

Εγκάρδΐ05 cpCVos και θεράπων του 

Αλή πασά και των γιων του, ήταν συ-

xvós επισκέπτη ras Κέρκυραβ, όπου διεκπε- νώνει ανελέητα την τουρκοφιλία και την αντι-

ραίωνε οιονεί δ ι π λ ω μ α τ ί α αποστολέ8 του γαλλική δράση του «Αρτινού» μητροπολίτη, 

πασά των Ιωαννίνων, τόσο προ8 την Επτά- δηλαδή του Ιγνάτιου. 

νήσο Πολιτεία όσο και προ5 του8 PGXKWS επι- Αν και στην ψευδοπαρισινή έκδοση ras 

κυριάρχου5 του απροσδόκητου, και γι' αυτό Ιστ ο ç>ias Σουλίου και Πάργαϊτοχι 1803, όπα« 

iocus μετέωρου, πρώτου ελληνικού κρατιδίου. είναι φυσικό, τα γεγονότα αφορούν τιβ πα-

Την ίδια χρονιά (1803), évas αμετακίνητο5 λαιότερε5, ós το 1802, εκστρατεία του Αλή 

;r*-^*^c 

Iyvtmos 
ΟυγγροβλαχίαΑ. 

| Αθήνα, Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο. 
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Ο Χμισ lóipopos 
Πεμραιβά? 

(1773-1863), 
σε μεγάλη ηλικία. 

Ξυλογμαφία. 
Δημοσιεύεται 

στο F. C. Η. L. 
Pouqueville, Ιστορία 

Ttis EXXnviKUs 
Επαναστάσεως ήτοι 

Η Αναγέννησα 
rnsEXXaôos, 

μετ. Ξ. Δ. Ζυγουμαβ, 
τ. Δ', Αθήνα 

1890, σ. 209. 

1 Χρ. Περραιβόβ, 
Άπαντα, χ. Α', σ. 97. 

2 Στο ίδιο, χ. Α', σ. 100. 

πασά εναντίον του Σουλίου, και όχι την τε

λευταία εκστρατεία του 1803, που οδήγησε 

στην υποταγή και τη διάλυση της ορεινής πο

λεμικής κοινότητας τον Δεκέμβριο του ίδιου 

έτους, ο Περραιβός βρίσκει τρόπο να ασκήσει 

την αυστηρή κριτική του κατά του Ιγνάτιου, 

με επίκεντρο τη συμμετοχή του στα γεγονότα 

της Πρέβεζας του 1798, την αιματηρή ήττα 

και την εκδίωξη των δημοκρατικών Γάλλων 

και την επίσης αιματηρή κατάληψη της πό

λης από τον Αλή πασά. Για την παρουσία του 

Ιγνατίου δίπλα στον Αλή και τη συμμετοχή 

του στα δρώμενα δεν διστάζει ο Περραιβός να 

τον αποκαλεί σταθερά «εξωτερικόν προδότη»: 

«Διά τον αφανισμόν της Πρέβεζας το περισ-

σότερον σφάλμα αποδίδεται εις δυο μόνο Γάλ

λους [στρατιωτικούς] και [εις] εξωτερικούς προ-

δότας. Εξωτερικοί προδόται εστάθησαν ο κυρ 

Ιγνάτιος από την Άρταν και ο καπετάν Μπό-

τζαρης από το Σούλι, καθώς έμπροσθεν [= στις 

επόμενες σελίδες] θέλει ειπούμεν τας προδο

σίας»1 και λίγο παρακάτω συνεχίζει: «ο κύριος 

Ιγνάτιος [...] δεν έπαυσενγράφοντας κρυφίως 

εις το ιερατείον της Πρέβεζας ότι να παρακι

νήσει τον λαόν να θανατώσουν τους Γάλλους 

ή να τους πιάσουν ζωντανούς και να τους πα

ραδώσουν εις τον πασιά- τέλος, αν δεν ημπο

ρούν να κάμουν αυτά, να τους αφήσουν καν 

μοναχούς εις τον πόλεμον και ούτω θέλει εί

ναι πάντα φίλοι με τον πασιά».2 

Στα γεγονότα της Πρέβεζας αναφερόμα

στε αναλυτικά στην οικεία θέση. Το 1798, έτος 

της καταστροφής της Πρέβεζας από τον Αλή 

πασά και εκδίωξης της γαλλικής φρουράς της, 

από το ένα μέρος ο Ιγνάτιος έχει πρόσφατα 

τοποθετηθεί μητροπολίτης Άρτης από το Οι

κουμενικό Πατριαρχείο με ρητή εντολή να κα

ταπολεμήσει, υποθέτω με τα πνευ-

ματικά μέσα που διέθετε, τους 

«αθέους Γάλλους» της περιοχής του, 

και από το άλλο μέρος, ο σύντρο

φος του Ρήγα, Χριστόφορος Περ

ραιβός, που πρόσφατα επίσης είχε 

διασωθεί από τον κλοιό της αυ

στριακής αστυνομίας της Τεργέ

στης, εγκατεστημένος στη γαλλο-

κρατούμενη Πρέβεζα, προσπα

θούσε να διασώσει ότι μπορούσε 

από το επαναστατικό σχέδιο του 

Ρήγα και να κρατήσει ζωντανή την 

ελπίδα μιας ελληνικής εμπλοκής 

στην προοπτική του γαλλικού επα

ναστατικού επεκτατισμού. Μια 

προοπτική που ακυρωνόταν τώρα 

από την αληπασαδίτικη επιθετι

κότητα που συμβάδιζε με τον αντι-

γαλλισμό του ορθόδοξου κλήρου. 

Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα μιας 

θανάσιμης αντιπαράθεσης, γίνεται 

καλύτερα κατανοητό το νόημα των 

χαρακτηρισμών και της πολεμικής. 

Αλλά και μετά από τρία χρόνια στο ίδιο με 

τον Περραιβό πνεύμα της γαλλοφιλίας των 

επιγόνων-συνεχιστών του Ρήγα, ο Ανώνυμος 

της EXXnviKÛs Nojiaçxias (1806) δεν θα δι

στάσει, λίγο καθυστερημένα ίσως, να φορτώ

σει με βαρείς χαρακτηρισμούς τον Ιγνάτιο, που 

τώρα πια, στο έτος δηλαδή της έκδοσης της 

EXXnviKUs Νομαρχία^, είχε εγκαταλείψει τη 

μητροπολιτική του έδρα της Άρτας και αγω

νιζόταν στο πλευρό της Επτανήσου πολιτεί-
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ΜΕΤΜ,ΒΤ 

as και των Ρώσων, σχεδόν με το σπαθί στο χέ

ρι, για την απόκρουση των επιθετικών σχε

δίων του Αλή πασά κατά ras Λευκάδα5 και των 

άλλων Ιόνιων νησιών. Ασφαλο« επηρεασμέ -

vos από την Ιστορία Σονλίον και Πάργας χον> 

Περραιβοΰ, ο Ανώνυμο8 ras Νομαρχίας xcûpis 

νεότερη ενημέρωση, διαιώνιζε μια σύγκρου

ση που, αν και είχε ήδη ξεπεραστεί, είχε αφή

σει βαθιά σημάδια στην επαναστατική συνεί

δηση των συνεχιστών του Ρήγα: «Ο Apras, ο 

Γρεβενών και ο Ιωαννίνων είναι οι πρώτοι προ-

δόται του τυράννου, καθώδ όλοι το γνωρίζου-

σι. Ο ΰστερο5 από αυτούδ ικέτευσεν τον τύ-

ρανον και εκοΰρευσεν τον έγγονά του, GÛS να 

του εγίνετο vouvós. Ο Apras ηπάτησεν και 

επρόδωσεν xovs npcoas Σουλιώταβ. Είναι δε 

και οι τρεΐ5 ασελγείδ, άσωτοι εΐ8 το άκρον, μοι

χοί, πόρνοι και αρσενοκοίται φανεροί».3 

Αργότερα, όταν οι συνθήκεβ θα έχουν αλ

λάξει ριζικά, ο Περραιβ05 στη β' έκδοση ras 

Ιστορίας τον Σονλίον και Πάργας (Βενετία 1815), 

θα αποσιωπήσει Tis κατηγορία κατά του Ιγνά

τιου, ενώ στην γ' αθηναϊκή έκδοση του 1847 

2 ·· • 

θα επανέλθει αλλά με μειωμένη την ένταση 

των χαρακτηρισμών.4 Για άλλη μια φορά, δεν 

είναι η ακρίβεια των γεγονότων που αμφι

σβητείται, αλλά το νόημα του5 που δεν είναι 

ποτέ το ίδιο. 

ΕΝΑ ΦΤΩΧΟΠΑΙΔΟ ΑΠΟ 
ΤΗ ΜΥΤΙΑΗΝΗ ΣΤΗΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
As αποπειραθούμε να συνοψίσουμε τα κα

θέκαστα ras zcons του Ιγνάτιου μέσα από την 

καταγραφή των βασικών σταθμών μια8 πο

λυκύμαντα σταδιοδρομία που τον έφερε 

από το φτωχικό σπιτάκι ras Μυτιλήνηβ στα 

τσαρικά ανάκτορα και στα μεγάλα εκκλη

σιαστικά αξιώματα. Αργότερα θα τον συνα

ντήσουμε στην εθελουσία εξορία του στην 

Πίζα ras Ι τ α λ ί α και σταθερά στην άτυπη 

ηγετική ομάδα του έθνου5. 

Οι πληροφορία για τα πρώτα βήματα ras 

zû)ns του είναι λίγε8, αλλά μάλλον έγκυρε5 cos 

προδ τα ουσιώδη. Στην πλάκα που κοσμεί τον 

τάφο του στο ελληνικό νεκροταφείο του Λι-

| Το λιμάνι 
ins Μυτιλήνηδ. 
Χαλκογραφία, 
σε σχέδιο του Audriet. 

| Αθήνα, Γεννάδειοβ 
Βιβλιοθήκη. 

3 Ελληνική Νομαρχία, 
σ. 174. 
4 Χρ. Ileppaißos, 
Άπαντα, τ. Α', σ. 100. 
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Κωνσταντινούπολη. 
Λεπτομέρεια από Ι 

χαλκογραφία 
του Luigi Mayer. 

Αρχείο εκδόσεων | 
Ολκόβ. 

5 Π. Ζερλέντηβ, Συνθήκη 
Επτανησίων, σ. 10. 

6 Εμμ. Πρωτοψάλτηβ, 
Iyvânos, τ. II, σ. 24. 

7 Π. ZspXÉvrns, Συνθήκη 
Επτανησίων, σ. 60-61. 

7° Λουκία Δρουλια, Βιβλ. 
Μόστρα, τετράδια εργασίαβ 

ΚΝΕ/ΕΙΕ, τ. 9 
(1987), σ. 263. 

βόρνο αναφέρεται ότι γεννήθηκε το 17655 και 

τόπος της γέννησης του ήταν η Μυτιλήνη, 

που, έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί να αμφισβη

τηθεί. Βέβαια, ο iôios στο υπόμνημα του Απρι

λίου 1808 προς τον Υπουργό των Εξωτερικών 

της Ρωσίας κόμητα Ρομαντζώφ6 αναφέρει cos 

τόπο γέννησης του τη Σπάρτη, ανύπαρκτη 

βέβαια πόλη κατά τον 18ο αι., πράγμα που 

παραπέμπει, όχι αναληθώς, στη μαρτυρημέ

νη και από άλλου καταγωγή της οικογένειας 

του από τα Χρύσαφα TOS AaKcovias. Κυρίου 

όμα« η αναφορά αυτή υποδηλώνει την κλα-

σικιστική παιδεία του Μητροπολίτη και την 

επίκληση εν05 πολιτιστικού τίτλου «ευγενεί-

as», μιαβ αρχαιοελληνικη5 συνάφειας, και όχι 

μιας άμεση$ καταγωγή5. Η Σπάρτη έχει μια 

συμβολική βαρύτητα όταν αναφέρεται σε ένα 

κείμενο που προορίζεται να διαβαστεί από 

έναν τσάρο ή έστω από TOUS στενού5 του θε-

ράποντε5. 

Το κοσμικό όνομα του, Icûavvns, και τα 

ονόματα των γονιών του, Απόστολθ5 Μπά-

μπαλθ5 ή Κακουγδ05 ο πατέρα5 και Μαλα

ματένια η μητέρα, τα μαθαίνουμε από μετα

γενέστερη αφήγηση,7 η οποία φαίνεται να 

είναι avaKpißns, εν μέρει. Νεότερη έρευνα 

έχει εντοπίσει τον αδερφό του Ιγνάτιου να 

αναφέρεται tos αρχιμανδρίτη XpioTOcpopos 

Ανδρέου πράγμα που μας επιτρέπει να διορ

θώσουμε το όνομα του πατέρα Απόστολθ5 σε 

Ανδρέας70. Για τους γονει^ του δεν γνωρίζου

με τίποτε περισσότερο, εκτ05 βέβαια του ότι 

ήταν φτωχοί, κάτοικοι TOS πόληβ (όχι TOS 

υπαίθρου) και, ίσως, σχετικά πρόσφατοι με-

τανάστε5, των ορλωφικών iacos, από την Πε

λοπόννησο, αφού η χρυσαφίτικη - λακωνική 

καταγωγή TOUS, Ka0(os και του Ιγνάτιου, ανα

φέρεται ρητά σε όλε8, Tis λίγες έστω, ανα

φορές σε αυτούς. 

Η συνέχεια μοιάζει με ορθόδοξο συναξά

ρι. Ο νεαρός Ιωάννης - Ιγνάτιος γίνεται μο

ναχός χάρη στον εκ πατρός θείο του ιερομό

ναχο Γεράσιμο, τον οποίο μάλιστα ακολου

θεί στην Κωνσταντινούπολη, όταν ο τελευ-

raios μεταβαίνει εκεί σε αναζήτηση TOxns για 

τον εαυτό του και ασφαλώς για τον προικι

σμένο ανιψιό του. Για τις σπουδές του Ιγνά

τιου γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα. Φοί

τησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην 

Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν γνωρίζουμε 

πότε. Αν η μετακίνηση του από τη Μυτιλή

νη προς την Κωνσταντινούπολη έγινε σε ηλι-
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κΐα 20 ετών, cmcos το θέλει η προφορική πα

ράδοση τ α Μυτιλήνα, 8 δηλαδή περίπου το 

1785, τότε θα πρέπει να υποθέσουμε ότι η 

μαθητεία του στη Σχολή ms Κωνσταντινού

π ο λ η δεν θα ήταν μακροχρόνια και παντού 

θα πρέπει να έφθασε στη Βασιλεύουσα αρ

κετά καλά καταρτισμένοβ. Η υπόθεση αυτή 

μα8 υποδεικνύει βέβαια τη φοίτηση του στο 

σχολείο ms Μυτιλήνη, το οποίο μπορεί να 

μην είναι διακεκριμένο στην εποχή του, εί

ναι όμω5 υπαρκτό, και στον θείο του ιερομό

ναχο Γεράσιμο που κάποιο ρόλο, σημαντικό 

υποθέτουμε, θα έπαιξε στην εκπαίδευση του 

ανιψιού του. Μετά τον ερχομό του στην Κων

σταντινούπολη πρέπει να εισήλθε αμέσου 

στην υπηρεσία ισχυρών ιεραρχών, (αναφέ

ρεται το όνομα του Εφέσου Σαμουήλ), από 

TOUS οποίου^ διαπαιδαγωγήθηκε στα εκκλη

σιαστικά πράγματα, θρησκευτικά και κοσμι

κά, μάλιστα κυρίου στα κοσμικά, αφού τα με

γάλα ζητήματα που αντιμετώπιζε η Εκκλη

σία εκείνη την εποχή ήταν κοσμικά-πολιτι-

κά, και όχι θρησκευτικά-θεολογικά. Ουσια

στικά το καίριο ζήτημα που είχε τότε να αντι

μετωπίσει η Εκκλησία ήταν οι σχέσεΐδ με την 

Υψηλή Πύλη για ό,τι αφορούσε την Κε

ντρική Διοίκηση (Πατριαρχείο) και οι σχέ-

σεΐ5 με TOUS περιφερειακού5 οθωμανούδ αξιω-

ματούχου5, για τα ζητήματα που ενδιέφεραν 

TOUS μητρόπολη^ και TOUS επισκόπου. Πρέ

πει να θεωρείται βέβαιο ότι κατά τη διάρ

κεια τ α υπηρεσία5 του κοντά σε μέλη Tns 

α ν ώ τ α τ α εκκλησιαστική5 ιεραρχία5 στην 

Κωνσταντινούπολη, συνέχισε Tis σπουδέ8 

του στη Μεγάλη του Γένουδ Σχολή ή/και την 

αυτομόρφωσή του, γιατί από τα πρώτα βή

ματα Tns Θητεία5 του cos Μητροπολίτη 

Ά ρ τ α , που διασώζονται ίχνη Tns γραφίδα5 

του αλλά και από άλλεδ συναφείδ εκδηλώ

σ ε ι του, παρατηρούμε ότι διακρίνεται από 

μια πνευματική καλλιέργεια που ξεπερνά τον 

μέσο όρο εκείνα των ιεραρχών Tns εποχήδ 

του. Αλλά και η μεταγενέστερη μορφωτική 

του εξέλιξη δείχνει ένα αξιόλογο υπόβαθρο 

σχολική5 εκπαίδευσα, xcopis το οποίο δεν 

θα μπορούσε να συγκροτηθεί μια πνευματι

κή προσωπικότητα, όπα« η δική του. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 
(1794-1805) 
Το 1794 ο Ιγνάτιοδ εκλέγεται από τη Σύνοδο 

του Πατριαρχείου Μητροπολίτα Ά ρ τ α και 

Ναυπάκτου, σε μία από Tis σημαίνουσεδ μη-

τροπόλεΐ5 του οικουμενικού θρόνου. Η εκλογή 

αυτή μαδ δημιουργεί μερικά ερωτηματικά στα 

οποία βέβαια δεν είναι εύκολο και ίσωδ δεν εί

ναι απαραίτητο να δοθούν απαντήσει. 

Η μικρή του ηλικία, είναι μόλΐδ 28 ή 29 ετών, 

δεν είναι το πρώτο- και άλλοι ιερομόναχοι σε 

ανάλογη ηλικία έλαβαν αυτή την εποχή το αξίω

μα του επισκόπου ή του μητροπολίτη. Αναρω

τιόμαστε όμωβ neos ο νεαρ08 ôiaKos, xeopis να εί

ναι μέλθ8 κάποιαδ αρχοντικήδ οικογένεια5, εξα

σφάλισε TOUS αναγκαίουδ οικονομικούδ πόρουδ 

για την απόκτηση μια8 αξιόλογα μητρόπολα 

και συναφώδ ποιοι ήταν οι μητροπολίτη - υπο-

arapiKtés του, που με κάποιο τρόπο θα συνέ

βαλαν στη συγκέντρωση του αναγκαίου ποσού 

ή δέχτηκαν να εγγυηθούν, έστω, για τη συγκέ

ντρωση του. Γνωρίζουμε μερικού5, γνωρίζουμε 

και τη μεθοδολογία, εκκλησιαστική, πολιτική 

και οικονομική, ανάδειξα μητροπολιτών του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά δεν μπο

ρούμε στη συνοπτική αυτή βιογραφία να προ

χωρήσουμε σε περισσότερε5 λεπτομέρειεδ. Αυ

τό όμωΞ που αβίαστα μπορούμε να πούμε είναι 

ότι η εκλογή του στο αξίωμα του μητροπολίτη 

και η εξασφάλιση, με όποιουδ τρόπου8 και αν 

έγινε, Tns απαιτούμενα οικονομία δαπάνα, 

συνιστούν απόδειξη Tns εμπιστοσύνα τόσο των 

εκλεκτόρων όσο και των δανειστών προ8 το πρό

σωπο του, και αυτό είναι που μετράει από την 

άποψη που προσεγγίζουμε εμείβ το βιογραφι

κό του νεαρού αρχιερέα. 

Ο IVVÓTIOS εγκαταστάθηκε αμέσωδ στην 

Άρτα, τη Μητρόπολη Tns οποία5 υπηρέτη

σε GÛS το 1805, έτοδ Tns εκούσια5 φυγή$ του, 

διαφυγή$ καλύτερα, όταν η περίπλοκη συ

μπεριφορά του απέναντι στον Αλή πασά εί

χε φθάσει στα όρια Tns. 

Στα έντεκα χρόνια τ α θητείαδ του στη Μη

τρόπολη Tns ApTas, ο Ιγνάτιοδ ήρθε σε επαφή 

και επηρεάστηκε από δύο μεγάλουδ συντελε-

στέβ των δημόσιων πραγμάτων τ α περιφέρει-

as του. Από το ένα μέροδ τον Αλή πασά, φιλό-
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Η φύτευση 
του δέντρου 

τηβ ελευθερία* 
παρουσία του 

δημάρχου, 
ins εθνοφυλακή* 

και του λάου. 
Γαλλική σχολή, 

18os αιώνα*. 

δοξο και επιθετικό πασά, εκφραστή TOS οθω-

μανική8 κυριαρχίαδ και φυσικά TOS οθωμανική8 

πολιτική5 και TOS διπλωματία, και από το άλ

λο τουβ εκπρόσωποι» των ξένων δυνάμεων, δια

δοχικών κυρίαρχων TOS Επτανήσου, TOS Βενε-

TÎas, TOS TaXAias, TOS Pcoaias και TOS προκατα

βολικά και υπογείωβ παρούσας Αγγλίαβ, που με 

του5 ανταγωνισμούβ του5 περιέπλεκαν στο έπα

κρο us σχέσεΐ5 προσώπων και θεσμών στην ευ

ρύτερη περιοχή. 

Η πρώτη σημαντική αλλαγή στην ειρηνική 

εκκλησιαστική ζωή του Ιγνάτιου ήρθε πολΰ σύ

ντομα, το 1796, όταν ο Αλή πασάς, με τρόπο 

μάλιστα που ξαφνιάζει μερικού^ ιστορικού^, έγι

νε, με ενοικίαση, Ki5pios των εισοδημάτων TOS 

Άρταβ που ανήκαν στη Βαλιδέ Σουλτάνα, πράγ

μα που του έδινε το δικαίωμα διορισμού του βο-

εβόδα και των άλλων μικροαξιωματοΰχων TOS 

πόληβ (αστυνόμου κ.λπ.). Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία επεκτάθηκε η κυριαρχία του Αλή 

πασά στην Άρτα, παρά το γεγον05 ότι ούτε η 

πόλη ούτε η περιοχή TOS υπάγονταν στο πασα-

λίκιο των Ιωαννίνων. Έτσι, από το éTOs εκείνο 

(1796), ο Ivvxraos ήταν υποχρεωμένο5 να υπο

τάσσεται όχι μόνο στο Οικουμενικό Πατριαρ

χείο και στην Υψηλή Πύλη, αλλά και στον νέο 

τοπικό κυρίαρχο με τη σιδερένια βούληση και 

τα προσωπικά σχέδια, τον Αλή πασά. 

Το επόμενο eras (1797) καταλήφθηκε από 

τον Ναπολέοντα η Βενετία και, φυσικά, κατα

λύθηκε αυτόματο« η βενετική κυριαρχία και στα 

Επτάνησα, όπου και εγκαταστάθηκε αμέσως η 

εξουσία των δημοκρατικών Γάλλων. Η επανά

σταση και η αθεΐα έφθασαν έτσι στα σύνορα TOS 

Οθωμανικήβ Αυτοκρατορίαβ, κάτι που ανα

στάτωσε τόσο την Υψηλή Πύλη όσο και το Οι

κουμενικό Πατριαρχείο. Ασφαλα« η αναστά

τωση αυτή ήταν περιορισμένα εντάσεως και 

πάντα« δεν ήταν ομοιόμορφη για όλε5 τις πολι-

τικέβ και KoivcoviKés δυνάμει TOS Οθωμανική8 

Αυτοκρατορίαβ. Για την Υψηλή Πύλη το διά

στημα από την εγκατάσταση των δημοκρατι-
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κών Γάλλων στα Επτάνησα (Ιούνιος 1797) ως 

την απόβαση του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο 

(Ιούλιος 1798), υπήρξε μια περίοδος ευμενούς 

ουδετερότητας, αφού η τουρκική εξωτερική πο

λιτική δεν έτρεφε φιλοδοξία ε δ ά φ ι α επέκτα

σης προς τα Ιόνια νησιά και ενεργούσε στη βά

ση της παραδοχής ότι μια ξένη, ευρωπαϊκή δύ

ναμη θα ήταν παρούσα εκεί. Το Πατριαρχείο 

Μανουήλ Γεδεών είναι εν μέρει τουλάχιστον 

εσφαλμένη. Η Υψηλή Πύλη βρισκόταν αυτή την 

εποχή σε ειρηνικές σχέσεις με τους Γάλλους, δεν 

ανησυχούσε ιδιαίτερα με την οθέία τους και μια 

αντιγαλλική ενέργεια της Πύλης τέτοιου χαρα

κτήρα δεν θα γινόταν σιωπηρά δεκτή. Υποθέτω 

δηλαδή ότι αν η παραπάνω αντιγαλλική ενέρ

γεια του Πατριαρχείου αποτελούσε μέρος ενός 

όμως, περισσότερο ευαίσθητο σε θρησκευτικά πολιτικού σχεδίου της Υψηλής Πύλης, θα είχε 

και ιδεολογικά ζητήματα από την Υψηλή Πύ- λάβει διαφορετική μορφή. Η αποστολή ιεροκη-

λη, εκδήλωσε νωρίτερα τους φόβους του για το ρύκων - διδασκάλων και όχι ανώτερων αξιωμα-

ενδεχόμενο διάδοσης ανατρεπτικών και αθεϊ- τούχων της Εκκλησίας (Μητροπολιτών ή Επι-

στικών ιδεών από τους δημοκρατικούς Γάλλους, σκόπων), δείχνει περισσότερο εσωτερική-κατη-

τόσο προς τον ορθόδοξο λαό της εξαρτημένης χητική ενέργεια, παρά εκτέλεση εντολής της Υψη-

Επτανήσου όσο και στο παρακείμενο πλήρω- λής Πύλης. Αντίθετα, μας επιτρέπεται να υπο-

μα των ορθόδοξων μητροπόλεων της Ηπείρου θέσουμε ότι το Πατριαρχείο είναι εκείνο που για 

(Ιωαννίνων και Άρτας) και της 

Πελοποννήσου.9 

Έτσι, τον Ιούλιο του 1797, 

δύο περίπου μήνες μετά την 

κατάλυση της βενετικής ανε

ξαρτησίας και ένα μήνα μετά 

την εμφάνιση των Γάλλων 

στα Επτάνησα, το Οικουμε

νικό Πατριαρχείο έστειλε στις 

παραπάνω μητροπόλεις της 

Δυτικής Ελλάδας δύο ιεροκή

ρυκες - διδασκάλους του Ευ

αγγελίου, τον Αγάπιο στην 

Πελοπόννησο και τον Διονύ

σιο στην Ήπειρο, για να τονώσουν τη θρη

σκευτική πίστη του εκκλησιαστικού πληρώμα

τος, να ενημερώσουν τον κλήρο, στο σύνολο του, 

για τον επερχόμενο κίνδυνο και να συντονίσουν, 

προφανώς τον ανώτερο κλήρο, μητροπολίτες 

και επισκόπους, στον επικείμενο αγώνα κατά 

της «λύμης» των Γάλλων και της αθεΐας. Ο Μα-

Το Πατριαρχείο 

ήταν 

περισσότερο 

ευαίσθητο σε 

θρησκευτικά και 

ιδεολογικά 

ζητήματα από 

την Υψηλή Πύλη 

την ασφάλεια των απεσταλ

μένων του (των προσώπων και 

του έργου τους) ζήτησε και 

έλαβε τον «υψηλόν ορισμό ν» 

από την Πύλη, η οποία δεν εί

χε κανένα λόγο να μην επι

βραβεύσει μια ενέργεια που 

απέβλεπε στην υποταγή και 

στη νομιμοφροσύνη των χρι

στιανών υπηκόων της Αυτο

κρατορίας και που δεν δέσμευε 

διπλωματικά την ίδια. 

Παράλληλα προς αυτή την 

άμεσα κατηχητική δράση της 

Εκκλησίας, αναπτύσσεται και μια εκδοτική δρα

στηριότητα από μεμονωμένους θεολογούντες 

ορθοδόξους και πιο συγκροτημένα από το ίδιο 

το Πατριαρχείο, με την οποία ολοκληρώνεται 

η εικόνα της αμυντικής πολιτικής της Μεγάλης 

Εκκλησίας απέναντι στην αθεΐα της Γαλλικής 

Επανάστασης και τους διακινητές της στην Ευ-

νουήλ Γεδεών μέσα στο δικό του έντιμο αλλά ρώπη και τη Μεσόγειο, στα γαλλικά δηλαδή 

συγκεχυμένο ιδεολογικοπολιτικό σχήμα, θεω

ρεί ότι η ενέργεια αυτή του Πατριαρχείου έγι

νε «κατ' απαίτησιν βεβαίως της Υψηλής Πύλης». 

Την άποψη αυτή τη στηρίζει μάλιστα στο γε

γονός ότι οι ιεροκήρυκες ήταν εφοδιασμένοι με 

«υψηλόν ορισμόν», δηλαδή με σουλτανικό φιρ-

στρατεύματα που επεκτείνονται στα Επτάνη

σα και την Αίγυπτο. Πρόκειται για την εκδοτι

κή δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται οι 

Πατριάρχες Ιεροσολύμων Άνθιμος και Κων

σταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε' με την Πατρική 

Δ ιδασκαλία, το 1798, ο Αδ. Κοραής με την απα-

μάνι που κάλυπτε τις κινήσεις και τις ενέργειες ντητική Αδελφική διδασκαλία του ίδιου έτους, 

τους απέναντι στις οθωμανικές αρχές.9α και άλλα συναφή, για τα οποία δεν θα γίνει πε-

Κατά πάσα πιθανότητα όμως, η άποψη του ρισσότερος λόγος εδώ. 

9 Μ. Γεδεών, Η πνευματική 
Ktvnais τον Févovs, σ. 867. 
9Q Στο ίδιο, σ. 87. 
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Αλήπασάβ 
(λεπτομέρεια). 

Έγχρωμη 
λιθογραφία. 

Δημοσιεύεται στο 
MavóXns BXaxos, 

Louis Dupré. Ταξίδι 
στην Αθήνα και την 

Κωνσταντινούπολη, 
Αθήνα, 

εκδ. OXKÓS, σ. 124. 

ΟΑΛΗ ΠΑΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΩΝ 
Μέσα σε αυτό το πνεύμα μπορούμε να κατα

λάβουμε καλύτερα τη θέση του Ιγνάτιου όταν 

ο Αλή πασά$ τον καλεί, όπωβ προκύπτει από 

την πορεία των πραγμάτων, γιατί πρωτογε

νείς πληροφορία δεν διαθέτουμε, (US Μητρο

πολίτη ras Άρταδ να πάρει μέρο8 aus πολεμι-

Kés ενέργειεδ που ετοιμάζει κατά των δημο

κρατικών Γάλλων. Οι τελευταίοι, υπενθυμί

ζουμε, είναι κύριοι των πρώην βενετικών κτή

σεων Πρέβεζαβ, Bóviraas, Πάργα5 και Βου-

θρωτού και ο Αλή πασά5 έχει επιστρέψει, γύ

ρω στον Αύγουστο του 1798, εσπευσμένα, από 

την εκστρατεία κατά του Πασβάνογλου για 

va TOUS εκδιώξει από τα ηπειρωτικά και ακαρ-

νανικά εδάφη. Σε αυτή την περίπτωση, και 

δεν φαίνεται να είναι τυχαίο, ο Ιγνάτιθ5, συμ-

μαχώντα5 με τον Αλή πασά, βρίσκεται σε πλή

ρη αρμονία με τα καθήκοντα του. Qs θρη-

σκευτικ08 ηγέτη5 αλλά και από βαθύτερη προ

σωπική επιλογή, κινείται στο πλαίσιο του αντι-

γαλλικού και αντιαθεϊστικού κλίματο5 που αυ

τή την εποχή κυριαρχεί στο Οικουμενικό Πα

τριαρχείο και παράλληλα, από κρατική-θε-

σμική άποψη βρίσκεται στη γραμμή ras οθω-

μανικήβ νομιμοφροσύνη. Και οι δύο πλευρέ5 

των δεσμεύσεων ή των επιλογών του, στην πα

ρούσα περίπτωση, επικοινωνούν άριστα με

ταξύ TOUS. Οι επιλογέ8 avxés διευκολύνονται 

ακόμη περισσότερο όταν ο συμμαχικ05 ρω-

σοτουρκικόβ στόλθ5 υπό TOUS vauapxous Ου-

σακώφ (ras Poaias) και Καντήρ μπέη (ras 

ToupKias) καταπλέουν στο Ιόνιο για να εκ

διώξουν TOUS δημοκρατικού5 

Γάλλου8 και να εγκαταστήσουν 

διακηρυγμένα μια ελληνική δι

οίκηση, υπό ρωσοτουρκική κη

δεμονία. 

Σε αυτές Tis πολιτικοδιπλω-

ματικέβ συνθήκε5 η εμπλοκή του 

Αλή πασά από τη μεριά ras στε-

pias για την απώθηση των Γάλ

λων από τα ηπειρωτικά TOUS 

προγεφυρώματα, ήταν μια συμ

μετρική και σχεδόν αυτονόητη 

δράση, και αντιστοίχου ήταν 

αναμενόμενη η ένταξη του Ιγνά

τιου σε αυτή. Στη συνέχεια, ο 

τρόπο8 ras συμμετοχήδ του 

Ιγνάτιου στα επερχόμενα ήταν 

από τη φύση των πραγμάτων 

σχεδόν προδιαγεγραμμένο5. Δεν 

επρόκειτο δηλαδή να ζητηθεί 

από τον Ιγνάτιο να ηγηθεί στρα

τιωτικών σωμάτων ή να εμπλα

κεί σε μάχε5 κατά των Γάλλων, 

αλλά θα κληθεί να παραμείνει 

στη διάρκεια των επιχειρήσεων, 

ειρηνικά και τελετουργικά, δί

πλα στον Αλή πασά, δίνονταδ έτσι τη χρι-

στιανική-εκκλησιαστική νομιμοποίηση στα 

μάτια του ελληνικού πληθυσμού των πολιορ-

κούμενων πόλεων Πρέβεζαβ, Bóviraas και 

Πάργαδ και γενικότερα του ορθόδοξου ποι

μνίου OTIS επιθετικέδ ενέργειεδ του Αλή πασά. 

Και ακόμη να αναλάβει ειδικέ5 αποστολέδ, 

διαπραγμάτευση, εγγύηση συμφωνιών κ.ά., 

που μόνο évas ορθόδοξθ5 ιεράρχηδ μπορούσε 
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PARTE DEL STATO ΟΤΤΟΛΙΑΝΟ 

hdri 

Σχέδιο των συνόρων tns περιοχής Π peßezas και του Οθωμανικού κράτους, σχεδιασμένο δυο μήνεβ 
πριν την προσάρτηση τηβ Πρέβεζας από τους Γάλλους το 1797. Πρέβεζα 1797. Δημοσιεύεται 

στο Ν. Καράμπελας, ΕπίΧάρτον. Χαρακτικά rns Πρέβεζαε, Πρέβεζα 2006. 

να φέρει sis uépas. Auués Tis anooxoAés θα Tis 

περιγράψουμε συνοπτικά αμέσου παρακάτω. 

Η παρουσία του Ιγνάτιου στο πλευρό του 

Αλή πασά είναι αναμφισβήτητη. Εντοπίζε

ται κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου ή apxés Οκτω

βρίου 1798 στη διάρκεια Tns εκστρατείαβ του 

Αλή πασά κατά των γαλλικών δυνάμεων του 

εδαφικού θύλακα Πάργα5-Πρέβεζα8-Βόνι-

Toas και κυρίου γύρω OTIS 12 Οκτωβρίου 

1798, ημέρα Tns ε π ί θ ε σ η και Tns κατα-

oTpocpns Tns Πρέβεζα8. 

Οι επιχειρήσει ωστόσο είχαν αρχίσει από 

το Βουθρωτό. ETIS 6 Οκτωβρίου 1798, στρα

τιωτικό σώμα του Αλή πασά καταλαμβάνει 

το Βουθρωτό, το οποίο, η φρουρά του και λί-

γε5 ακόμη δυνάμει που éipdaoay από την 

Κέρκυρα, υπό τον στρατηγό Chabot υπερα

σπίσθηκαν σθεναρά, αλλά τελικά το εγκα

τέλειψαν, αφού κατέστρεψαν κάποια οχυ

ρωματικά έργα για να δυσκολέψουν την 

εγκατάσταση και σταθεροποίηση των δυ

νάμεων του Αλή πασά. Στα συμβάντα του 

Βουθρωτού, δεν επισημαίνεται παρουσία του 

Ιγνάτιου, ούτε του Αλή πασά άλλωστε. Ο 

ßaoiKOs και σταθερόβ OTÓXOS του τελευταί

ου είναι βέβαια η Πρέβεζα, όπου έχουν επι

κεντρωθεί και οι προσπάθειεβ των Γάλλων 

για αντίσταση. Qs προσφορότερο5 τόπο5 

άμυνα5 Tns Πρέβεζα5 κρίθηκε από TCWS γάλ-

λου5 στρατιωτικού5 ο ισθμ05 και ο παρακεί-

μενο5 αρχαιολογικ05 xcópos Tns Νικόπολη, 

στον οποίον ανεγέρθηκαν βιαστικά κάποια 

πρόχειρα οχυρωματικά έργα και προωθήθη

κε CÙS εκεί μια δύναμη 700 ανδρών, έτοιμων 

να φράξουν το δρόμο του Αλή πασά προ5 την 

Πρέβεζα. Τη δύναμη αυτή την αποτελού

σαν 440 Γάλλοι, 60 Σουλιώτε5 υπό τον πα

λαιό αρματολό Χριστάκη Καλόγερο, ο οποί-

os στη συνέχεια μέσα σε αδιευκρίνιστα συν-

Θήκε8 εγκατέλειψε τη θέση του, και 200 Πρε-

βεζάνοι Tns τοπικήβ πολιτοφυλακή5 και τε

λούσε υπό Tis διαταγέ5 του υποστράτηγου 

La Salcete.10 Ο Αλή naoas επικεφαλη5 επί

λεκτων δυνάμεων έχει στήσει το στρατηγείο 

του στο χωριό Λούρο5, απ' όπου ξεκίνησε 

και αυτοπρόσωποι διηύθυνε την επίθεση 
1 0 J. P. Belkire, Precis ι 

opérations, σ. 297. 
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Ό ψ η tns 
Πρέβεζας. Έργο 

του Ο. Μ. Von 
Stackeiberg, 

Παρίσι 1834. 
Δημοσιεύεται στο 

Ν. Καράμπελας, 
ΕπίΧάρτον. 

Χαρακτικά rns 
Πρέβεζας, 

Πρέβεζα 2006. 

u Στο tôto, ο. 398. 
1 2 Κ. Σάθαβ, ΗΑληπασιά$, 

ο. 233. 
!3 Π. Povtoyiawns. Ιστορία 

TUSΛενκάόΌ$, σ. 46. 
!4 Χρ. neppaißos, Άπαντα, 

τ .Α ' ,σ .99. 
!5 Ηλ. BaaiXós, Η μάχη τη$ 

Νικοηόλεωϊ, σ. 953. 

κατά του γαλλικού οχυρού Tns Νικόπολη^. 

Οι αριθμοί των στρατιωτικών δυνάμεων του 

Αλή πασά που παραδίδονται από Tis αφη

γηματικέ^ πηγε5 Tns snoxns, αλλά και από 

τη νεότερη βιβλιογραφία, βρίσκονται σε χα

ώδη απόκλιση: 11.000 άνδρε8 αναφέρει ο 

Bellaire,11 ενώ ο Χατζή Σεχρέτη8, μιλώνταβ 

αποκλειστικά για Tis συγκεντρωμένε5 στον 

Λοΰρο (χωριό) δυνάμει, οι οποίε5 άλλωστε 

είναι οι μόνεβ που ενεπλάκησαν OTIS εχθρο

πραξία, μιλάει για 1.600 άνδρεβ,12 με υψη

λή, φαίνεται, αναλογία ιππικού, npos αυτή 

την τάξη των αριθμών συνάδει μάλιστα και 

εκείνο5 των 1.200 ανδρών που προσέφερε, 

xcopis να γίνουν δεκτοί, ο Αλή πασάβ στον 

ναύαρχο Ουσακώφ, λίγε5 μέρε5 αργότερα, 

cos συμβολή για την εκδίωξη των εγκλωβι

σμένων στο φρούριο Tns Αγία5 Μαύρα8 δη

μοκρατικών Γάλλων.13 Ακόμα και η μαρτυ

ρία του Χριστόφορου Περραιβού, που μιλά

ει για 4.000 «πεζικόν και καβαλαρίαν»,1 4 

ανταποκρίνεται καλύτερα OTIS παραπάνω 

μετριοπάθεια εκτιμήσει. Τα πράγματα όμω5 

περιπλέκονται όταν ανειδίκευτοι μελετητε5 

μιλάνε για αριθμού5. Αναφέρεται για παρά

δειγμα από τοπικό λόγιο, xcopis καμία τεκ

μηρίωση, ότι OTIS επιχειρήσει κατά Tns Νι-

κόπολη5-Πρέβεζα5, ο Αλή πασά5 διέθετε δύ

ναμη 15.000 ανδρών.15 Ασφαλώ5 πρόκειται 

για παρανόηση. 

Στα καθέκαστα των συγκρούσεων Tns Νι-

κόπολη8 που έχουν καταγραφεί με ακρίβεια 

θα αναφερθούμε ακροθιγώ5. Ένα επίλεκτο 

σώμα 500 ή 600 ιππέων υπό τον γιο του Αλή 

πασά, Μουχτάρ πασά, επιτέθηκε κατά Tns 

γαλλοελληνικήβ cppoupas, η οποία, μετά από 

σθεναρή αντίσταση, ηττήθηκε με πολλά Βύ-

ματα στο πεδίο Tns μάχη5 και πολλούβ αιχ-

μαλώτου5 Γάλλου5 στα χέρια του Αλή πασά. 

Οι τελευταίοι, μέσα από απερίγραπτεβ τα-

λαιπωρίεβ μεταφέρθηκαν στα Γιάννενα και 

από εκεί στην Κωνσταντινούπολη. 

Ο αμέσου επόμενοβ OTÓXOS ήταν η Πρέ

βεζα. Με τον αέρα των νικητών Tns Νικό

π ο λ η οι δυνάμει του Μουχτάρ πασά έφθα

σαν αστραπιαία στην Πρέβεζα, όπου οι ολι

γάριθμοι γάλλοι γρεναδιέροι, επικουρούμε

νοι από μικρή δύναμη πρεβεζάνων πολιτο-

φυλάκων, φαίνεται ότι αιφνιδιάστηκαν. Μά

χη ουσιαστικά δεν έγινε, οι αντίπαλοι ήρθαν 

σε σύγκρουση σώμα με σώμα που εξελίχθη

κε σε πραγματική σφαγή των αμυνομένων, 
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την οποία ακολούθησε στη συνέχεια σφαγή 

των αμάχων κατοίκων. Από εκδικητική μα

νία η πόλη παραδόθηκε στίδ φλόγεδ. Ο Αλή 

naoós μπήκε στην Πρέβεζα δυο μέρεδ αρ

γότερα, δηλαδή a m 14 Οκτωβρίου 1798. 

Στο μεταξύ ένα μέροδ πολιτοφυλάκων και 

άλλων γαλλόφιλων κατοίκων τηδ Πρέβεζαδ 

έχουν καταφύγει απέναντι στο Άκτιο (Πού

ντα) και προσπαθούν να διασωθούν, όπωδ 

μπορέσουν, από τη σφαγή και τον εξανδρα

ποδισμό. Αυτή πρέπει να είναι η χειρότερη 

στιγμή ras ζωήδ του Ιγνάτιου. Με εντολή του 

Αλή πασά στίδ 13 Οκτωβρίου μεταβαίνει στη 

Βόνιτσα για να πείσει TOUS κατοίκουδ ras και 

τουδ φυγάδε8 Πρεβεζάνουδ να εγκαταλεί

ψουν TOUS Γάλλου8 και να συμμαχήσουν με 

τον Αλή πασά, κάτι που κατά τον Χριστό

φορο Περραιβό έγινε χωρίδ δυσκολία. Οι λί

γοι Γάλλοι ras Βόνιτσαδ αποχώρησαν χωρίδ 

αντίσταση, ενώ η πόλη δήλωσε υποταγή 

στον Αλή πασά. Κατά την επιστροφή του ο 

Ιγνάτιοδ συναντά τουδ παραπάνω Πρεβεζά

νουδ, που προσέρχονται και τον παρακαλούν 

va TOUS βοηθήσει. Ο Περραιβόδ που ανα

φέρει το συμβάν συνεχίζει: «AUTOS [Ο Ιγνά-

Tios] TOUS εδέχθη, λέγοντάβ TOUS να έλθουν 

μαζί του, και θέλη TOUS ζητήση την συγχώ-

ρησιν από τον πασά- αυτόν τον λόγον ακού-

aas évas Τούρκο8, οπού ήταν μαζί του, τω 

είπεν, ότι να μη TOUS παρρησιάση· επειδή 

ήτον το ίδιον ωσάν va TOUS επήγαινεν eis το 

μακελλείον· παρήκουσεν όμα« αυτού5 TOUS 

λόγουβ του Τούρκου, όθεν ο μεν Τούρκο8 

σπλαχνισθεί8 αυτού8 και λαβών ειβ το πλοί-

ον του óaous εχώρει TOUS επέρασεν eis την 

αντίκρυ μεγάλην ξηράν και TOUS είπε να φύ

γουν από πρόσωπον του πασιά, ο δε Ιγνά-

Tios λαβών TOUS εναπολειφθέντα8 TOUS επρό-

σφερεν εΐ5 τον φίλον του cos δώρα, ο οποίοδ 

τη δευτέρα ημέρα εξανάβαψε την γη από τα 

α&ώα αυτών αίματα.»16 

Ο Πουκεβίλ δίνει μια αρκετά αποκλίνουσα 

παραλλαγή, επιβαρυντική επίση8 για τον Ιγνά

τιο, μεταγενέστερα διατυπωμένη ασφαλώδ, 

αλλά πάντα στο πνεύμα του αρνητικού τρό

που που η γαλλική πλευρά και η γαλλόφιλη 

μερίδα, έβλεπε τον ρωσόφιλο αρχικά, και αγ-

γλόφιλο αργότερα, δεσπότη. Κατά τον Που

κεβίλ, ο onoios αποσιωπά την αποστολή του 

Ιγνάτιου στη Βόνιτσα, ο Αλή πασάδ έστειλε 

OTis 13 Οκτωβρίου τον Δεσπότη ras ApTas 

στουδ συγκεντρωμένουδ στην Πούντα (Άκτιο) 

φυγάδε5 ras Πρέβεζα5, με την υπόσχεση συγ

χώρεσα αν ξαναγύριζαν στην πόλη TOUS. Ο 

Ιγνάτιοδ φαίνεται, κατά τον Πουκεβίλ πά

ντοτε, να πείσθηκε από την υπόσχεση του Αλή 

πασά και στη συνέχεια έπεισε και TOUS φυγά-

δε$ TOUS onoious οδήγησε στη Σαλαώρα, ση

μείο που είχε εγκατασταθεί ο Αλήδ κατά Tis 

δυο κρίσιμε5 ημέρε8 13 και 14 Οκτωβρίου (δη

λαδή μεταξύ ras εισόδου του Μουχτάρ στην 

Πρέβεζα - 12 Οκτωβρίου και την είσοδο του 

ίδιου του Αλή πασά στίδ 14 Οκτωβρίου). Εκεί, 

στη Σαλαώρα, στίδ 13 Οκτωβρίου 1798 γρά

φεται το δεύτερο μέρο5 ras καταστροφήδ ras 

Πρέβεζαδ. Ο Αλή πασά$ αθετεί την υποτιθέ

μενη συμφωνία με τον Ιγνάτιο και κατ' επέ

κταση με TOUS παραδοθέντεδ Πρεβεζάνου8 

TOUS οποίουδ και αποκεφαλίζει. Τα θύματα ras 

αποτρόπαια8 πράξηδ ανέρχονται σε 200 ενή-

λικου$ άνδρε8 που αποκεφαλίστηκαν και σε 

500 γυναίκε8 και παιδιά που εξανδραποδί-

στηκαν. ' 

Κάθε σχόλιο στο σημείο αυτό μοιάζει ανοί

κειο. Ούτε κατακραυγή ούτε υπεράσπιση του 

Ιγνάτιου. Ο Περραιβόδ μιλάει για άστοχη 

ενέργεια, ο Πουκεβίλ για εξαπάτηση του Δε

σπότη από τον Αλή πασά. Το νόημα και τα 

όρια ras συμμετοχή8 του, οι προθέσεΐ8 και οι 

συνθήκε8 ras εξαπάτησή5 του από τον εμπό

λεμο Αλή κ.ά., δεν θα πάψουν να έρχονται 

στην επιφάνεια κάθε φορά που θα γίνεται λό-

γοδ για τα συμβάντα και για το πρόσωπο του. 

Εμείδ θα περιοριστούμε στα ελάχιστα: ο πο-

λιτικ08 και ιδεολογικόδ αντιγαλλισμόδ του 

Ιγνάτιου έφθασαν στα όρια TOUS στην Πρέ

βεζα. Μετά την ήττα των γαλλικών όπλων 

κάθε φροντίδα για τη σωτηρία όσων αντι

στάθηκαν (εδώ των Πρεβεζάνων) από την 

εκδίκηση των νικητών γαζήδων, κατά την 

προαιώνια ισλαμική τάξη, αποδείχτηκε ατε

λέσφορη. Ίσωδ η κατοπινή συμπεριφορά του 

Ιγνάτιου να αποτελεί τη δική του απάντηση 

στην καταστροφή ras Πρέβεζαδ. 

1 6 Χ ρ . üeppcußos,Άπαντα, 
τ.Α',σ. 100-101 
] 7 F . C. H . L . Pouqueville, 
Ιστορία τη$ Ελληνικής 
Επαναστάσεως ήτοι Η 
Αναγέννησα TUS Ελλάδος, 
μετάφραση Ξ. Δ. Zóyoupas, 
τ. Α', Αθήνα 1890, σ. 90-99-
Σττ. Apaßavuvos, Ιστορία 
τον Αλή πασά, σ. 122. 
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Πάργα. 
Ετπχρωματισμένη 

λιθογραφία. 
Ιδιωτική Συλλογή. 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΑΗ ΠΑΣΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΓΑ 
Η εμπλοκή του Ιγνάτιου στον πόλεμο κατά 

των δημοκρατικών Γάλλων στο πλευρό του 

Αλή πασά, που στο βάθος ήταν και πόλεμος 

της Υψηλής Πύλης, δεν σταμάτησε εδώ. Συ

νεχίστηκε και κατά Tis επόμενες εβδομάδες με 

φορτικές πιέσει του Αλή προς τους προκρί

τους της riapyas, από τους οποίους ζητούσε 

να εξοντώσουν ή, έστω, να εκδιώξουν τη Γαλ

λική φρουρά (150 περίπου άνδρες) από την 

πόλη TOUS και να υποταχθούν στο «δοβλέτι» 

και στον ίδιο προσωπικώς, ενώ τους παρείχε 

τη διαβεβαίωση ότι θα διατηρούσαν την ανε

ξαρτησία τους και την κοινοτική αυτοδιοίκη

ση. Οι Παργινοί, καχύποπτοι απέναντι στις 

υποσχέσεις ενός πασά που πριν λίγες μέρες αι

ματοκύλησε την Πρέβεζα και προσηλωμένοι 

σθεναρά στην πατροπαράδοτη ανεξαρτησία 

τους και την αντιοθωμανική επιλογή τους, προ

σπάθησαν να αντιμετωπίσουν με αποφασι

στικότητα αλλά και με διπλωματία τη νέα 

απειλή. Συμφώνησαν πρώτα με τους Γάλλους 

ότι με τις υπάρχουσες δυνάμεις και μέσα στο 

κλίμα της ήττας της Νικόπολης και της κατα

στροφής της Πρέβεζας, ήταν αδύνατη η απο

τελεσματική άμυνα της Πάργας. Αυτό είχε ως 

συνέπεια τη σύμπτυξη των Γάλλων στην Κέρ

κυρα και την αφαίρεση από τον Αλή πασά ενός 

ισχυρού επιχειρήματος. Παραλλήλως συνή

ψαν με τους Σουλιώτες συμφωνία αμοιβαίας 

βοήθειας η οποία έγινε γνωστή και αναστά

τωσε τον Αλή πασά για προφανείς λόγους και, 

το σπουδαιότερο, προσπάθησαν να έρθουν σε 

επαφή με τους ναυάρχους του ρωσοτουρκικού 

στόλου Ουσακώφ και Καντήρ Μπέη, που εκεί

νες τις μέρες πλησίαζαν στη θαλάσσια περιο

χή. Οι ναύαρχοι δέχτηκαν την αντιπροσωπεία 

των Παργινών, η απάντηση τους όμως στην 

αρχή ήταν αρνητική έως ελάχιστα ενθαρρυ

ντική, στη συνέχεια όμως πήρε τη μορφή μιας 

τυπικά ρωσοτουρκικής, αλλά ουσιαστικά ρω

σικής προστασίας, η οποία έθεσε τέλος στις 

απαιτήσεις του Αλή πασά επί της Πάργας, του

λάχιστον προσωρινά. Στο μεταξύ, και στη 

διάρκεια κυρίως του δευτέρου δεκαπενθημέ

ρου του Οκτωβρίου του 1798, και οι δύο πλευ

ρές, ο Αλή πασάς και οι Παργινοί, επιδόθη

καν σε κινήσεις υψηλής, για την εποχή, «δι

πλωματικής» τεχνικής. Μετά την αποχώρηση 

των Γάλλων και την απώλεια εκ μέρους του 

Αλή πασά του επιχειρήματος της εκδίωξης τους 
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βάσει των σουλτανικών εντολών, άρχισε μια 

ανταλλαγή αλληλογραφία8, υποβολή ανειλι

κρινών προτάσεων, υπογραφή ενδιάμεσα συμ-

(pcovias, τελικά évas aycovas και από Tis δυο 

πλευρά να κερδίσουν χρόνο. 

Στίδ «διπλωματία» αυτέδ ακροβασίε8 παίρ

νει μέροδ και ο IvvaTios, ο οποίθ8 και μετά τη 

σφαγή των Πρεβεζάνων, εξακολουθεί να πα

ραμένει στην ακολουθία του Αλή πασά. Πει

στήριο ras συμμετοχήδ του στα δρώμενα απο

τελεί η ανάμειξη του στη διαπραγμά

τευση ras συμφωνία8 μεταξύ του Αλή 

πασά και ras τετραμελούδ αντιπροσω-

πεία5 των Παργινών που υπογράφτη

κε στην Πρέβεζα axis 30 Οκτωβρίου 

1798 από τουδ ενδιαφερόμενου5 και 

την συνυπογράφει ο ίδιοδ ο Ιγνάτιθ5 «CÙS 

διορισμένοβ και από τα δυο μέρη διά 

τον συμβιβασμόν των ανωτέρω».18 Η 

συμφωνία αυτή ξεπεράστηκε από τα 

πράγματα, αφού εν τω μεταξύ οι ναύ

αρχοι έθεσαν υπό την προστασία τους 

την Πάργα και οι προεστοί της πόλης 

με επιστολή TOUS ras 9ns Νοε. 1798 

την κατήγγειλαν cas προϊόν ßias.19 Ο 

Περραιβ08 που αφηγείται τα συμβά

ντα και παραθέτει τα σχετικά έγγρα

φα, υπερτονίζει μάλιστα τον ρόλο του 

Ιγνάτιου και θεωρεί ότι auTÓs πίεσε TOUS 

παργινού8 αντιπροσώπουδ να υπογρά

ψουν τη συμφωνία την οποία μάλιστα 

είχε συντάξει ο ίδιοδ cos μεσολαβητής. 

Βέβαια évas έμπειρο8 μελετητήδ του γραπτού 

λόγου του Ιγνάτιου, των λίγων δηλαδή, γνω

στών κειμένων του και του ύφου8 των εγγρά

φων του, επιστολών κ.λπ. που έχουν διασω

θεί, δεν θα δυσκολευτεί να συνομολογήσει, 

έστω και χωρίδ απόλυτη βεβαιότητα, ότι συ

ντάκτη ras συμφωνία μπορεί να είναι ο Ιγνά-

Tios, ακόμη και έ μ π ν ε υ σ α ras, όπα« αφήνει 

να διαφανεί ο Περραιβόδ, παρών στην Πάρ

γα και ενήμερο8 πολλών σπουδαίων πραγμά

των που συνέβαιναν στην πόλη. Δεν θα μπο

ρέσει όμωδ ο ίδιοδ μελετητήδ να δεχτεί ότι αυ

τό συνιστά ένα σατανικό τέχνασμα του δε

σπότη για να διευκολύνει την επέκταση ras 

εξουσίας του Αλή πασά στην Πάργα, ιδιαίτε

ρα μάλιστα μετά την απομάκρυνση ras γαλ

λικής φρουράς. Μέσα στο κλίμα των ανειλι

κρινών επαφών εκείνων των ημερών, το εν

δεχόμενο μιας συμφωνία8 Αλή πασά και Παρ

γινών, είχε φαίνεται κερδίσει έδαφος, και σ' 

αυτό ασφαλώζ ο Ιγνάτιος θα είχε το δικό του 

μερίδιο. Είναι η στιγμή που ο ρώσοδ ναύαρχο8 

Ουσακώφ διστάζει να προσφέρει την προ

στασία του στην Πάργα και ο Τούρκοδ ομό-

λογ08 του Καντήρ Μπέηδ είναι αρνητικόδ, ενώ 

ο Αλή πασάδ, αν και έχει χάσει τη νομιμοποί

ηση και το πλεονέκτημα του ιερού πολέμου 

κατά των απίστων (Γάλλων) εξακολουθεί να 

παραμένει απαιτητικ08 και απειλητικόδ. 

Είναι χαρακτηριστικέ5 μερικέ8 πληροφο

ρία που ξεπηδάνε από την καταγραφή ras 

διαδοχήδ των συμβάντων και από τα έγγρα

φα εκείνων των ημερών που ανταΧλάξανε οι 

ενδιαφερόμενοι. Στο έγγραφο για παράδειγ

μα ras 25ns Οκτωβρίου 1798 με το οποίο διο

ρίζονται τέσσερεΐ5 αντιπρόσωποι ras Πάρ-

yas για να μεταβούν στην Πρέβεζα, ύστερα 

από υπόδειξη των ναυάρχων, για να προ

σφέρουν στον πασά «φιλικήν προσκύνησιν», 

μπορούμε να διακρίνουμε την έναρξη μια8 

F. F. Ushakov, 
(1774-1817). 
Δημοσιεύεται 
στο Β. Μισκέβκα, 
Ο ηγεμόνας 
Κωνσταντίνος 
Υψηλάντης, 
(1760,-1816), Αθήνα, 
εκδ. Αφοί Κυριακίδη, 
2008, σ. 88. 

1 8 Χρ. Περραιβόβ, 
Άπαντα, τ. Α', σ. 235. 
!9 Στο ίδιο. 
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Κάτοικοβ tns 
Ilapyas. Έργο του 

Edward Dodwell. 
Δημοσιεύεται 

στο Δ. Φωτότιουλοδ-
Δ. Δεληβορριάε, 

Η Ελλάδα του 
Μουσείου Μπενάκη, 

Αθήνα, εκδ. Μουσείο 
Μπενάκη, 

1997, σ. 541. 

2 0 Στο ίδιο, τ. Α', σ. 293. 
2 1 Στο ίδιο, τ. Α', σ. 236, 

σημ. 2. 
2 2 Στο ίδιο, τ. Α', σ. 237. 

διαδικασίες συμβιβασμού Παργινών και Αλή 

πασά υπό την εγγύηση, προφανώδ, των ναυ

άρχων. Οι Παργινοί όμα« οι οποίοι γνωρί

ζουν την επιθετικότητα του Αλή πασά, φρο

ντίζουν να ελαφρύνουν τη θέση των απε

σταλμένων TOUS από το ßapos μιαδ avions δια

πραγμάτευση με τον Αλή που πραγματο

ποιείται μάλιστα στο éôacpos Tns αιματοβαμ

μένα Πρέβεζα8. Γράφουν ρητά στο ίδιο έγ

γραφο: «αν εξ Evavrias ο ρηθείβ uaoas δεν ευ-

χαριστηθή εΐ8 μόνην την προσκύνησιν αλλ' 

επιμένει va TOUS στεναχωρήσει κατά την συ-

νήθειάν του αυθαιρέτου διά να δεχθώσι και 

υπογράψωσι κακήν συνθήκην κατά ras πα-

Tpiôos, ημείβ όλοι συμφώνα«, διά ν' αποφύ-

γωσι τον κίνδυνον, του8 δίδομεν την άδειαν 

να μην αντιτεινωσιν επιμονω8 ε^ την επι κίν

δυνον αυθαιρεσίαν του, επειδή αι τοιαΰται 

συνθήκαι δεν θέλει ποτέ λάβωσι κύροδ».20 

Στο σημείο αυτό γεννιέται μια απορία. Γνώ

ριζε την περίεργη αυτή ρήτρα ο Ιγνάτκ«, ο οποί-

os είχε μεταβεί στην Πάργα και ασφαλώδ, με

τά από κάποιεβ διαπραγματευθεί, συνόδευσε 

τουδ αντιπροσώπουδ ms π ό λ α στην Πρέβεζα 

όπου προσέρχονται για «φιλικήν προσκύνησιν» 

και όπου υπέγραψαν στίδ 30 Οκτωβρίου 1798 

την άκυρη συμφωνία; Και ακόμη, αν η συμφω

νία ήταν προκαταβολικοί άκυρη, όπα« φαίνε

ται από την εξουσιοδότηση των προκρίτων προδ 

τουδ εκπροσώπου5 TOUS Tns 25ns Οκτωβρίου 

που αναφέρουμε πιο πάνω, αυτό το γνώριζε ο 

IvvaTios; Και αν η απάντηση είναι θετική, για

τί μεσολάβησε και, ακόμη περισσότερο, γιατί 

δέχτηκε να εγγυηθεί μια, εν γνώσει του, άκυρη 

συμφωνία. Αλλά πάλι, αν η συμφωνία ήταν άκυ

ρη γιατί κατά την επιστροφή των τεσσάρων 

αντιπροσώπων από την Πρέβεζα, χρειάστηκε 

να εξεγερθεί ο λαόδ τηδ Πάργαδ για την απόρ

ριψη Tns, όπωδ αναφέρει a)s αυτόπτηδ μάλιστα 

μάρτυδ, ο Περραιβόδ;21 

Όπωδ και να έχουν τα πράγματα ο Αλή πα-

aas βγήκε χαμένο5 από Tis επί ένα σχεδόν μή

να (12 Οκτωβρίου και 9 Νοεμβρίου 1798) δια

πραγματευθεί του με TOUS Παργινού8. Σε έγ

γραφο Tns 9ns Νοεμβρίου 1798, που το υπο

γράφουν «οι προεστώτε5 και όλοι μικροί και 

μεγάλοι Tns Πάργα5», του αναγγέλλουν ότι 

«ημεί8 υπετάχθημεν θεληματικό« EIS δύο βα-

σιλικούδ ναυάρχουδ τηδ Ρωσίαδ και Οθωμανι-

κήδ Πόρταδ, των οποίων αι σημαίαι αεροκι-

νούνται είδ τα τείχη του φρουρίου μαδ κ.λπ.».22 

Εδώ τελείωσε η εμπλοκή του Ιγνάτιου στο 

πλευρό του Αλή πασά κατά τον πόλεμο του 

τελευταίου κατά των δημοκρατικών Γάλλων 

στα ηπειρωτικά εξαρτήματα Tns Επτανήσου, 

Βουθρωτό, Πρέβεζα, Βόνιτσα και Πάργα. As 

σημειωθεί ακόμη ότι ο Ιγνάτιοδ δεν φαίνεται 

να έβαλε ποτέ ένα ερωτηματικό σε αυτή τη 

φάση Tns ζωήδ του. Αντίθετα μάλιστα, λίγουδ 

μήνεδ αργότερα, στίδ 23 Ιουλίου 1799, προ

κάλεσε, ασφαλα«, με δικέδ του ε ν ε ρ γ ε ί και 

με τη στήριξη του Αλή πασά, συγχαρητήρια 

επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Νε-
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όφυτου, που τη συνυπογράφουν 15 συνοδικοί 

Μητροπολίτεβ, για TOUS Kcmous που κατέβα

λε «κατά το άφευκτον χρέοδ σου επί τη αισία 

εκβάσει των εΐ5 τα αυτόθι αναγκαίων τοπικών 

υποθέσεων».23 

Και ακόμη, στο υπόμνημα που έστειλε δέ

κα χρόνια αργότερα, το 1808, στον Υπουργό 

των Εξωτερικών του τσάρου κόμητα Ρομα-

ντζώφ και με το οποίο ουσιαστικά ζητούσε να 

μπει επίσημα στη ρωσική υπηρεσία, υπερα-

μύνθηκε τ α αντιγαλλική5 πολιτικήβ του στίδ 

συγκρούσει του 1798, την οποία θεώρησε GDS 

αναγκαία προϋπόθεση για την ίδρυση τ α αυ

τόνομα Επτανήσου Πολιτεία και την κάθο

δο των Ρώσων στο Αιγαίο. Και στα δυο αυτά 

συμβάντα έβλεπε (το 1808 ήδη) Tis προϋπο

θέσει «à une heureuse régénération» (για μια 

ευτυχισμένη αναγέννηση) τ α πατρίδα5.24 

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ 
ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 
Η επόμενη περίοδθ5 Tns zcons του Ιγνάτιου GÛS 

μητροπολίτη ApTas σχετίζεται με την τελευ

ταία φάση των πολέμων του Αλή πασά κατά 

του Σουλίου, φάση που αρχίζει σχεδόν αμέ-

acos μετά την εκδίωξη των Γάλλων από Tis 

πρώην βενετικέ5 κτήσεΐ5 Tns Ηπείρου και γε

νικότερα από τα Επτάνησα. Η περίοδθ8 αυ

τή για τον Ιγνάτιο φθάνει éos τον Δεκέμβριο 

του 1805, éTos Tns φυγη5 του στην Κέρκυρα 

και είναι, νομίζω, λιγότερο πολύπλοκη από 

την προηγουμένη, Tns συμμετοχή8 του δηλα

δή στο πλευρό του Αλή πασά κατά Tis επιχει

ρήσει του τελευταίου εναντίον των δημο

κρατικών Γάλλων. Γιατί, αν και έζησε και σε 

αυτή την περίοδο των σουλιωτικών πολέμων 

μια μεγάλη αντίφαση, την ταυτόχρονη εξυ

πηρέτηση δηλαδή των συμφερόντων του Αλή 

πασά και Tns Επτανήσου Πολιτεία - Pajoias, 

την έλυσε θετικά με την τελική επιλογή Tns 

προσχώρησα στη ρωσική πολιτική και τη δια

μόρφωση εντ05 amns evós αναγεννητικού ορά-

ματο5 για την Ελλάδα, κάτι νεωτερικότερο 

από εκείνο Tns ρωσόφιλα φαναριώτικα με-

piôas και συγγενικό με αυτό του Καποδίστρια, 

με τον οποίον αυτή την εποχή αρχίζει να δη

μιουργεί προσωπικέ8 σχέσεΐ5. 

Ο Γγνάτιοδ δεν χρειαζόταν να αναμειχθεί 

αυτοπρόσωπα« στα σουλιωτικά σχέδια του 

Αλή πασά. Άλλωστε οι Σουλιώτεβ δεν ήταν 

évas πληθυσμ05 που μπορούσε να επηρεαστεί 

από έναν ορθόδοξο δεσπότη· ούτε ο ευρύτε-

pos xcùpos των Μουσουλμάνων Tns Τσαμου-

pias με Tis εναλλασσόμενε5 συμπεριφορέ5, φι-

λοσουλιωτικέ5-αντισουλιωτικέ8, ήταν xcópos 

επιρροη5 του. Αλλά και οι προνομιακέβ σχέ-

σεΐ5, αντικρουόμενε8 ενίοτε, Tns χριστιανικήδ 

Πάργα8 με TOUS ομόδοξου5 Σουλιώτε5, εξαρ

τιόνταν σε μεγάλο βαθμό από Tis πολιτικέ5 

επιλογέ5 των κυριάρχων Tns Κέρκυραδ, κάτι 

που ξεπερνούσε Tis δυνατότητεβ χειρισμού του 

Μητροπολίτη Tns ApTas. Εκεί όμο« που ανοί

γεται ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο, είναι ο κό-

σμο5 των αρματολών· όχι βέβαια των ενεργών 

που αυτοδίκαιο« είναι νομιμόφρονε5 προ5 τον 

Αλή πασά αλλά των πρώην, που από κοινού 

με λίγα ανώνυμα «κλεφτομπούλουκα», μπαι

νοβγαίνουν στα Επτάνησα και αποτελούν ένα 

εν δυνάμει κίνδυνο για τα μετόπισθεν των δυ

νάμεων του Αλή πασά που πολιορκούν το Σού

λι. Την εξουδετέρωση αυτού του κινδύνου, με 

τον αποκλεισμό των παραπάνω στα επτανη

σιακά TOUS καταφύγια, επεδίωξε ο Αλή πασά8 

και το έργο αυτό ανέθεσε στον Ιγνάτιο. Εκεί-

vos επιδόθηκε σε αρκετά μακρόχρονα δια

πραγματευθεί με περίεργα αποτελέσματα, 

για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ανάλογεδ δια

πραγματευθεί μεταξύ Αλή πασά και Επτανή

σου Πολιτείαδ για το ίδιο ζήτημα είχαν ξεκι

νήσει και κατά τα προηγούμενα έτη, με μεσο

λαβητή τον Αθ. Ψαλλίδα, τον Ιούλιο του 180125 

και την αποστολή επίσημα αντιπροσωπεία 

υπό τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Ιερόθεο και 

τονΔιβάν εφέντη το 1802, οι οποίεβ όμο« δεν 

οδήγησαν σε κάποιου είδου8 συμφωνία. Αντί

θετα, η αποστολή του Ιγνάτιου είχε αξιόλογα 

και αξιοπερίεργα, όπωβ τα χαρακτήρισα πα

ραπάνω, αποτελέσματα και μάλιστα npos πολ-

λέδ κατευθύνσείδ. Πράγματι με τη διαπραγμά

τευση αυτή ο Αλή naoas κράτησε για ολόκλη

ρο το 1803, έτοδ τ α τελική8 πολιορκίαδ του 

Σουλίου, και τ α διάσπασα Tns άμυναδ των 

Σουλιωτών, ανοιχτή γραμμή και φιλική επι-

2 3 Εμμ. Πρωτοψάλτηβ, 
Iyvdnos, τ. II σ. 2-3. 
24 Στο ίδιο, τ. II σ. 25. 
25 Δ. M. Eappos, «Γράμματα 
αναφερόμενα EIS aytóvas 
Σουλίου και uapyns», 
Ηπειρωτικά Χρονικά, 2 
(1925), σ. 275-277. 
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Το κάστρο 
του Σουλίου. Σχέδιο 

του Η. Holland. 
Ιδιωτική συλλογή. 

Δημοσιεύεται 
στο Γ. Τσούλιοβ-

Τ. Xatzns (ετπμ.), 
Ιστορικόν Λεύκωμα 

rns Ελληνικής 
Επαναστάσεως, χ. Β', 

Αθήνα, εκδ. Μέλισσα, 
1970, σ. 371. 

26 Βάσω Ψιμουλη, 
Σούλι, ο. 408-409. 

27 Π. ZspXévrns Συνθήκη 
Επτανησίων, σ. 15 κ. ε. 

2 8 Εμμ. Πρωτοψαλτηβ, 
Πολιτικαί διαπραγματεύσεις, 

passim. 
29 Π. ZepXévms Συνθήκη 
Επτανησίων, ο. 32-33 και 

ελλ. μετάφρ. Εμμ. 
Πρωτοψάλτη5, Ιγνάτιος, 

τ. II σ. 31-32. 
3° Εμμ. Πρωτοψάλτη, 

Ιγνάτιος, τ. Π, σ. 2-4. 
31 Στο ίδιο, τ. II, σ. 119 και 

τ. Ι, σ. 32. 

κοινωνία με την Κέρκυρα, η οποία aocpaXcòs 

συνιστούσε αρνητικό πλαίσιο για μια συστη

ματική βοήθεια ras Επτανήσου Πολιτείας και 

ras Pcoaias προ5 του8 Σουλιώτε8.26 Η σύναψη 

ras Συνθήκηβ oris 9 Νοεμβρίου 1803, όταν εί

χε πια καταρρεύσει η σουλιωτική άμυνα και η 

τελική παράδοση των τελευταίων σημείων αντί

σταση ήταν αναμενόμενη, έδινε στον Αλή πα

σά το δικαίωμα να απαιτήσει από τουβ συμ-

βαλλομένουβ του να μη δεχτούν στα νησιά του5 

ηττημένουβ Σουλιώτε5. Και μπορεί το αίτημα 

του Αλή πασά να μην έγινε δεκτό, έχει όμωβ εν

διαφέρον ότι το διατύπωσε στο συνοδευτικό 

έγγραφο ras 22as Νοεμβρίου 1803 από τα Γιάν

νενα, με το οποίο επέστρεψε στην Κέρκυρα το 

πρωτότυπο κείμενο ras Συνθήκη ras 9ns Σε

πτεμβρίου επικυρωμένο και υπογεγραμμένο 

από τον ίδιο, αν καταλαβαίνω καλά τα κακο-

δημοσιευμένα από τον Ζερλέντη έγγραφα.27 

Αφιερώνοντα5 λίγα ακόμη λόγια στη Συν

θήκη ras 9ns Νοεμβρίου 1803, μπορούμε να 

πούμε ότι αν και ήταν, χάρη στη δεξιοτεχνία 

του Ιγνάτιου, αρκετά ισορροπημένη, παρέ

μεινε ατελέσφορη και χρειάστηκε αλλεπάλ-

ληλε5 αναθεωρήσει écos την τελική αχρήστευση 

ras που συμπίπτει με το TéXos ras pcùauais πα

ρουσία^ στα Επτάνησα.28 Στο σημείο αυτό αξί

ζει να αναφερθούμε σε μια τιμητική εκδήλω

ση ras Ιονίου Γερουσίαβ προβ το πρόσωπο του 

Ιγνάτιου σε αναγνώριση των προσπαθειών του 

για τη σύναψη ras Συνθήκη ras 9ns Νοεμ

βρίου 1803. Η Γερουσία ras Επτανήσου Πο

λιτείας με ψήφισμα ras 12ns Οκτωβρίου 1803 

εκφράζει την ευγνωμοσύνη ras και του εκχω

ρεί το πολύ τιμητικό προνόμιο ras διαμεσο

λάβησα για την απονομή xaprros σε τρεΐ5 κα-

ταδίκουβ τον χρόνο, υπό κάποιου$ όρουβ που 

αναφέρονται ρητά στο ψήφισμα.29 Θυμίζω 

όμω8 ότι ο Ιγνάτιθ5 είχε γίνει αποδέκτη λίγα 

χρόνια νωρίτερα, ans 23 Ιουλίου 1799, και άλ

λ α τιμητικήβ διάκρισηβ από τον Πατριάρχη 

και τη Σύνοδο σε αναγνώριση των προσπα

θειών του και των κόπων του κατά τη διάρκεια 

του πολέμου του Αλή πασά κατά των δημο

κρατικών Γάλλων,30 κάτι που γεννά τη σκέψη 

ότι τέτοιου είδου5 ηθικέβ ανταμοιβέ5 us προ

καλούσε ο iöios ο ενδιαφερόμενο8.31 Παντού 

το υμνητικό ψήφισμα ras Επτανησιακή8 Γε

ρουσία εκδίδεται, óncos καλά γνωρίζουμε σή

μερα, όταν ο Ivvauos έχει πια προσχωρήσει 

στη ρωσική πολιτική και aocpaXcòs προορίζε

ται να τον θωρακίσει με υπεροχή και κύρο8 απέ

ναντι στον ανοικονόμητο πασά, στην επικρά

τεια του οποίου εξακολουθούσε να ζει. 
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Ένα όμωδ από τα αξιοπερίεργα αποτελέ

σματα TOS Συνθήκη ήταν και οι επιπτώσεΐδ 

TOS πάνω στον διαμεσολαβητή. Φαίνεται, δη

λαδή, ότι μέσα από m μ ε γ ά λ α Ôiapnxias 

απουσίεδ του στην Κέρκυρα, την πρόσκαιρη, 

έστω, απομάκρυνση του από το αληπασαδι-

κό περιβάλλον και την επικοινωνία του με τη 

ρωσόφιλη παράταξη τηδ Κέρκυραδ (οικογέ

νεια Καποδίστρια κ.ά.), τη συναναστροφή με 

TOUS φορείδ TOS ρωσικήδ προστασίαδ (ο πλη-

ρεξούσιθ8 TOS Ρωσία5 κόμηβ Γ. Μοτσενίγο8, ο 

πρόξενοδ TOS Ρωσίαδ Λιμπεράκηδ Μπενάκηδ, 

ο στρατηγ08 Άνρεπ κ.ά.), ο Ιγνάτιθ8 προσχώ

ρησε σιωπηρά αλλά ολόψυχα στη ρωσική επιρ

ροή από το 1803, οπότε, όπωδ γράφει ο iôios,32 

του ζητήθηκε από τον κόμη Μοτσενίγο να δη

μιουργήσει μια ρωσόφιλη παράταξη στον χώ

ρο TOS δικαιοδοσίαδ του, πράγμα που δέχτη

κε ευχαρίστα«. Η δράση του, συνεχίζει ο iôios 

ο IvvaTios, είχε cos αποτέλεσμα να αστοχή

σουν eus το 1805 οι ε ν ε ρ γ ε ί των Γάλλων να 

συνάψουν νέε5 σχέσεΐ5 με τον Αλή πασά. Ο 

τελευταίθ8 όμο« προ8 τα τέλη του 1805 και 

μετά και από γαλλικέβ υποδείξει, υποπτεύ

θηκε την ενεργό ρωσοφιλία του Ιγνάτιου και 

σχεδίασε την εξόντωση του.33 

Το 1803 λοιπόν ο IvvaTios βρίσκεται ήδη, αν 

όχι σε ρωσική υπηρεσία, κάτι που ίσωδ θα απο

τελούσε ιστορικό αναχρονισμό, προσκολλημέ-

vos στη ρωσική πολιτική. Η συνέχεια είναι γνω

στή. Μετά τη νίκη του επί των Σουλιωτών ο Αλή 

πασά5 συνέχισε το ξέφρενο παιχνίδι TOS εξου-

aias και ο Ιγνάτιοδ περιορίστηκε, τουλάχιστον 

επιφανειακά, στα συνηθισμένα καθήκοντα ενόδ 

ορθόδοξου Δεσπότη. Υπάρχουν ενδείξεΐ5 ότι διέ

μενε συχνά στα Γιάννενα, όπου ίσωδ διέθετε κά

ποιο δικό του κατάλυμα. Τον Σεπτέμβριο όμω8 

του 1804 τον ξαναβρίσκουμε απεσταλμένο στην 

Κέρκυρα να υπερασπίζεται και πάλι τα συμφέ

ροντα του Αλή πασά. Διαπραγματεύεται την πα

ρουσία δυνάμεων του Αλή πασά και ουσιαστικά 

την κατοχή του Βουθρωτού και την αποχώρη

ση δύναμηδ Σουλιωτών που είχαν επιστρέψει 

στην Πάργα και συνεργάζονταν με TOUS τσάμη-

δεδ αγάδεδ και άλλουδ εχθρού5 του Αλή πασά.34 

Για τη ζωή του Ιγνάτιου το 1805 γνωρί

ζουμε ακόμη λιγότερα από όσα γνωρίζουμε 

για τα προηγούμενα χρόνια. Στα τέλη του 

χρόνου αυτού όμωδ, το διπλό παιχνίδι του 

έφθασε στα όρια του. Η καχυποψία του Αλή 

πασά κορυφώθηκε, ενώ όπωδ είπαμε ήδη, 

αναφέρεται και γαλλικόδ δάκτυλθ8 στην ενη

μέρωση του. Μετά από πληροφορίεδ ότι κιν

δυνεύει η ζωή του που έλαβε ο Ιγνάτιοδ από 

φίλου8 του, ΐσωδ και από τον ίδιο τον Μου-

χτάρ πασά και άλλα πρόσωπα του στενού πε-

ριβάλλοντο5 του Αλή πασά, και με τη βοήθεια 

του Ρώσου προξένου TOS Άρταδ Γ. Φλώρη 

(Flory), φυγαδεύτηκε στην Κέρκυρα. 

ΦΥΓΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 
ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ 
ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 
Η διαμονή του Ιγνάτιου στην Κέρκυρα, που 

ξεκινάει από τουδ τελευταίουδ μήνε5 του 

1805, προσδιορίζεται από τον ρωσοτουρκι-

κό πόλεμο του 1806. Αν και ο πόλεμο8 αυ-

TOS, με κάποιε8 ενδιάμεσε8 ανακωχέδ και ει

ρηνεύσει κράτησε cos το 1812, ειδικό« για 

τα υπό ρωσική προστασία Επτάνησα κρά

τησε μόνο (os τη γαλλορωσική Συνθήκη του 

Τιλσίτ (Ιούνιοδ 1807), με την οποία παρα

χωρήθηκε η κυριαρχία από TOUS Ρώσουδ 

στουδ αυτοκρατορικού8 Γάλλου5. 

Τα συμβάντα TOS περιόδου αυτήδ είναι αρ

κετά καλά γνωστά, χάρη κυρία« στα επτα

νησιακά και τα ρωσικά αρχεία. Αμεσο« με

τά την έναρξη του πολέμου, αλλά κυρίωδ από 

TOUS πρώτου8 μήνεδ του 1807, ο πληρεξού-

σιοδ τηδ Ρωσίαδ στα Επτάνησα κόμηδ Γ. Μο-

τσενίγοδ και ο ελληνικήδ καταγωγήδ (από 

την Κέα) στρατηγόδ του ρωσικού στρατού 

Εμμ. Παπαδόπουλοδ, ετοιμάζουν ελληνικέδ 

στρατιωτικέδ δυνάμεΐδ, αφενόδ για την υπε

ράσπιση των δύο πιο ευάλωτων στίδ δυνά-

μεΐδ του Αλή πασά σημείων τηδ Επτανησια-

κήδ επικράτειαδ, τηδ Λευκάδαδ και τηδ Πάρ-

γαδ, και αφετέρου τη δημιουργία πολεμικήδ 

ατμόσφαιραδ στίδ περιοχέδ τηδ κυριαρχίαδ 

του Αλή πασά με σκοπό την ακινητοποίηση 

των δυνάμεων του εκεί και την παρεμπόδι

ση πιθανήδ συμμετοχήδ του στο μέτωπο του 

Δούναβη. Και για Tis δύο amés δράσει επι

στρατεύθηκε ο Ιγνάτιοδ, αν και η επελθού-

32 Στο ίδιο, τ. II, σ. 26. 
33 Στο ίδιο, τ. II, σ. 26. 
34 Β. Παναγιωτόπουλθ5, 
Αρχείο Αλή πασά, τ. Α', έγγρ. 
24ΐ-245,σ.44ΐ-458. 
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Το πορθμείο 
ins Κέρκυρα^. 

Έγχρωμη 
χαλκογραφία, 

σχεδίο του 
J. Cartwright. 

Αθήνα, Γεννάδειοβ 
Βιβλιοθήκη. 

35 Εμμ. Πρωτοψάλτη, 
Ιγνάτιος τ. II, σ. 18-19. 

36 Π. Povxoyiawns Ιστορία 
τη$Λευκάδος, τ. Β', 

σ. 166 κ.εξ. 

σα Συνθήκη του Τιλσίτ απέτρεψε τη διεξα

γωγή δραματικών συγκρούσεων στην πε

ριοχή, των οποίων η έκβαση δεν ήταν κα

θόλου προκαθορισμένη. 

Συγκεκριμένα, κατά τη φάση αυτή ο Ιγνά-

TIOS με εντολή του Μοτσενίγου Tns 19ns 

Μαρτίου 18073 5 αναλαμβάνει να συγκε

ντρώσει στη Λευκάδα έλληνεδ ενόπλου5 

(πρώην αρματολού^, κλέφτε5 και άλλουδ φυ-

γάδεδ) από Tis απέναντι ελληνικέ8 χώρεδ, 

Ήπειρο, Θεσσαλία, Αιτωλοακαρνανία, Πε

λοπόννησο, τουδ οποίουδ εμψυχώνει και ορ

γανώνει και όπα« φαίνεται από κάποιε8 αρ

χ ε ί α ^ ενδείξεΐ8, διευθύνει και στρατιωτι

κά. Αναλυτική περιγραφή των συμβάντων 

βρίσκεται στην ογκώδη Ιστορία τη$Λενκάδο$ 

του Π. Ροντογιάννη, όπου και οι αρχειακέδ 

πηγέδ και η παλαιότερη και νεότερη βιβλιο

γραφία.3 6 

Πράγματι από το τελευταίο δεκαήμερο 

του Μαρτίου cos τΐδ 27 Μαΐου 1807 που 

έφθασε στη Λευκάδα ο Icoavvns Καποδί-

στριαδ cos ανώτεροδ συντονιστή5 TOS άμυνα8 

του νησιού, ο Ivvanos με του5 ενόπλου5 του, 

ανόρθωσε το φρόνημα των κατοίκων και συ

νέδραμε Tis τοπικέβ αρχέδ στην κατασκευή 

έργων και τελικά στη διαμόρφωση κατάλ

ληλων συνθηκών για την επερχόμενη επίθε

ση των αληπασαδικών δυνάμεων. 

Αλλά και μετά την άφιξη του Καποδίστρια, 

ο οποίοδ έδωσε ισχυρή ώθηση στη λευκαδί-

τικη άμυνα, η συμβολή του Ιγνάτιου παρα

μένει σημαντική ακόμη και μετά την άφιξη 

του στρατηγού Εμμ. Παπαδόπουλου, ο οποί-

os ανέλαβε αυτοπρόσωπο« τη διοίκηση όλων 

των στρατιωτικών δυνάμεων. Ο Ιγνάτιοδ εξα

κολουθεί να είναι ο πόλθ8 έλξηδ των ενόπλων 

που αναφέραμε ήδη, και αυτόδ είναι που υπο

δέχεται oris αρχέδ του Ιουλίου του8 véous 

ενόπλουδ που καταφθάνουν από τη Στερεά. 

Αναφέρεται ένα σώμα απροσδιορίστου αριθ

μού ανδρών, ανάμεσα τουβ και ο Κατσα

ν τ ώ ν η , που μετά από σθεναρή αντίσταση 

στίδ δυνάμει του Αλή πασά έρχονται να ενι

σχύσουν την άμυνα τηδ Λευκάδα8. Στον κα

ταυλισμό τουβ στη θέση «Μαγεμένο» έγινε, 
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Aiyss μέρε5 αργότερα, το εμβληματικό γλέ

ντι των «αρματολών» με τη συμμετοχή του 

Ιω. Καποδίστρια, του Ιγνάτιου και του στρα

τηγού Εμμ. Παπαδόπουλου, το οποίο «είχε 

όλα τα χαρακτηριστικά των ηρωικών συ

μποσίων που έψαλε ο Όμηροδ», κατά τον 

ίδιο τον Καποδίστρια.3^ Αργότερα, από τη 

ρομαντική ιστοριογραφία, το γλέντι αυτό θε

ωρήθηκε cos ένα προδρομικό επεισόδιο της 

Επανάστασης του '21. 

Η μεταβίβαση με τη συνθήκη του Τιλσίτ 

της κυριαρχία5 ras Επτανήσου από τη Ρω

σία στη Γαλλία, σήμανε και το τέλθ8 ras απει

λής του Αλή πασά για τη Λευκάδα. Τα στρα

τιωτικά σώματα αποσύρθηκαν από το νησί 

και επέστρεψαν στην Κέρκυρα. Εκεί φαίνε

ται πλησίασαν πολλοί τον Ιγνάτιο για να του 

προτείνουν συνεργασία: οι νέοι κύριοι ras 

Επτανήσου οι αυτοκρατορικοί Γάλλοι, οι 

Άγγλοι (υπογείου), αλλά και ο ίδιος ο Αλή 

πασά5. Ο Ιγνάτιος φαίνεται ότι ενοχλήθηκε 

ιδιαίτερα από την επανεμφάνιση των Γάλ

λων και μάλιστα τώρα συμμάχων του Αλή 

πασά και θέλησε να απομακρυνθεί από τα 

Επτάνησα και βέβαια την Άρτα. Ακολούθη

σε εσπευσμένα τον Γ. Μοτσενίγο κατά το 

δεύτερο μισό του Νοέμβρη 180738 και βρέ

θηκε στην Ιταλία με προσδοκώμενο προο

ρισμό την Πετρούπολη. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Στην Ιταλία ο Μοτσενίγο5 και ο Ιγνάτιοβ διά

λεξαν διαφορετικού5 τόπου8 διαμονήδ. Ο πρώ-

TOS στη Νεάπολη, προφανώς για υπηρεσιακούς 

λόγου5 και ο δεύτερος το Λιβόρνο, ίσως και λό

γω ras παρουσίας εκεί ισχυρής και εύπορης ελ

ληνικής Koivóraras, που οπωσδήποτε αποτε

λούσε ενδιαφέρον περιβάλλον για έναν «εμπε-

ρίστατο» ορθόδοξο Δεσπότη. Δεν γνωρίζουμε 

ακριβοί του5 σχεδιασμού8 του Ιγνάτιου κατά 

τουδ πρώτουβ μήνε5 ras διαμονήδ του στην Ιτα

λία. Τον Απρίλιο όμως του 1808, με αναφορά 

του στον κόμητα Ρομαντζώφ, Υπουργό Εσωτε

ρικών, και με τη θερμή συνηγορία του Γ. Μο-

τσενίγου, ζητά να γίνει δεκτός στην Πετρού

πολη και να προσφέρει m υπηρεσίεβ του στη 

Ρωσία και τον Τσάρο.39 Η απάντηση είναι άμε

ση. Ο Ρομαντζώφ με έγγραφο του ras 27ns Ιου

νίου 1808 στέλνει στον Μοτσενίγο ένα ρωσικό 

διαβατήριο για τον Ιγνάτιο και μία συναλλαγ

ματική 500 δουκάτων για τα έξοδα του ταξιδι

ού του còs την Πετρούπολη.40 Η μετάβαση του 

Ιγνάτιου στη ρωσική πρωτεύουσα δεν υπήρξε 

αστραπιαία, όπω5 θα περίμενε κανει̂ . 'Iacos όμω5 

δεν ευθύνεται γι' αυτό ο iöios, αλλά η ρωσική 

γραφειοκρατία.41 Το ταξίδι του μέσω Βενετίας, 

όπου υπηρετούσε πλέον ο φίλθ5 του Γ. Μοτσε-

viyos cos πρόξενο5, πρέπει να πραγματοποιή

θηκε κατά τα τέλη Μαρτίου - apxés Απριλίου 

1809. Σε εύλογο χρόνο ο Ιγνάτΐ08 έφθασε στην 

Πετρούπολη συνοδευόμενο5 από τον αδελφό 

του αρχιμανδρίτη Χριστόφορο και τον αρτινό 

γραμματικό του Δημ. Μόστρα. Το πρώτο επί

σημο πρόσωπο που είδε στη ρωσική πρωτεύ

ουσα πρέπει να ήταν ο κόμη8 Ρομαντζώφ, ο 

οποίθ8 του ανέθεσε, ενδεχομένου και από την 

πρώτη συνάντηση TOUS τη σύνταξη εν05 υπο-

μνήματο5 περί ras Ορθόδοξα Ανατολία Εκ-

κλησίας. Ο Ιγνάτιος συνέταξε ταχύτατα (σε γαλ

λική γλώσσα) το Υπόμνημα, αφού ήδη aus 23 

Αυγούστου 1809 ο Ρομαντζώφ τον ευχαριστεί 

για την αποστολή και εκφράζει την ευαρέσκεια 

του για το περιεχόμενο. Στο μεταξύ ο Ιγνάτιθ8 

έγινε δεκτ05 από τον τσάρο Αλέξανδρο, ο οποί-

os έμεινε απολύτωβ ικανοποιημένο5 από την πα

ρουσία του μητροπολίτη, κάτι που προδίκαζε 

την κατοπινή χρησιμοποίηση του σε κάποιο 

ανώτερο αξίωμα. 

Η ευκαιρία δόθηκε μετά την πρόσκαιρη προ

σάρτηση στο πλαίσιο του ρωσοτουρκικού πο

λέμου των Ηγεμονιών Βλαχίας, Μολδαβία και 

Βεσσαραβίας στη Ρωσία, οπότε καθαιρέθηκαν 

πολλοί μη ρωσόφιλοι αξιωματούχοι και ανάμε

σα τους ο Μητροπολίτης Βουκουρεστίου Δοσί-

θεος. Η έξωση του τελευταίου έγινε τις πρώτες 

ημέρες του Ιαν. 1810, ενώ νέος μητροπολίτη 

εκλέχθηκε από τη ρωσική Σύνοδο ο Ιγνάτιος με 

τον τίτλο του Ουγγροβλαχία8. Ο véos μητρο

πολίτη έφθασε στο Βουκουρέστι aus 5 Μαΐου 

1810, όπου, μετά από τη συνηθισμένη θρη

σκευτική τελετή ανέλαβε αμέσως τα καθήκοντα 

του.42 Πρέπει να επισημανθεί ότι μετά την προ

σάρτηση των Ηγεμονιών στη ρωσική επικρά-

37 Βλ. παράθεμα Π. 
Povtoyiawns Ιστορία ins 
Λενκάδο$,τ.Έ>',σ. 181-182. 
3 8 Εμμ. Πρωτοψάλτη, 
Ιγνάτιος, τ. Ι. σ. 69. 
39 Στο ίδιο, τ. II, εγγρ. 38 και 
39, σ. 24-29. 
4 0 Στο ίδιο, εγγρ. 40, σ. 29. 
4 1 Στο ίδιο, εγγρ. 41, σ. 30. 
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Μόσχα. Δημοσιεύεται Ι 
στο Εγκυκλοπαίδεια 

Grand Larousse, 
τ. 1, εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα[ 

1996, σ. 117. 

42 Εμμ. Πρωτοψάλτη, 
Iyvdnos, τ. Ι. σ. 69 κ.εξ. 

43 Νεόφυτοδ Χαριλάου, 
Neócpinos Δ OVKUS, 

ο. 121-142. 
44 Εμμ. Πρωτοψάλτης, 
Iyvdnos, τ. II, έγγρ. 94, 

σ. 90-91. 
45 Aóyios Eçfins, 1811, 

σ. 343-344. 

τεια είχε καταργηθεί ο θεσμόβ των φαναριωτών 

ηγεμόνων, αλλά είχε διατηρηθεί ο θεσμόβ του 

τοπικού Διβανίου στο οποίο συμμετείχαν βο-

γιάροι και έλληνα αξιωματούχοι· η προεδρία 

του Διβανίου, ras Βλαχιά ανατέθηκε από τη 

ρωσική διοίκηση στον Ιγνάτιο. Έτσι ο Μητρο

πολίτη ασκεί και πολιτικά καθήκοντα τα οποία 

ενδυναμώνονται ακόμη περισσότερο από m 

ópiores σχέσεΐ5 που διατηρεί ο lyvOTios με TOUS 

pcòaous στρατηγού5 που διοικούν Tis πολυάριθ-

με5 στρατιωτικε8 δυνάμει που κατακλύζουν την 

περιοχή από τη Βεσσαραβία cos τον Δούναβη. 

Η διπλή θητεία του Ιγνάτιου στο Βουκουρέ

στι (μητροπολίτη και πρόεδρο8 του Διβανίου) 

κράτησε cós τη λήξη του ρωσοτουρκικού πολέ

μου (1812) και φαίνεται ότι ήταν επωφελήβ τό

σο για TOUS TomKons βλάχικου8 πληθυσμούδ όσο 

και για την ελληνική διασπορά. Στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού διαφωτισμού στον οποίο είχε 

προσχωρήσει ο Ιγνάτιοδ, ίσωδ από την εποχή 

τηδ φαναριώτικα προετοιμασία του στην Κων

σταντινούπολη και στη συνέχεια τωνγιανιώτι-

κων συναναστροφών του, ένα από τα πρώτα με

λήματα του στο Βουκουρέστι ήταν η ανασυ

γκρότηση και αναβάθμιση του ελληνικού Λυ

κείου.43 Οι προσπάθειεδ στέφθηκαν με επιτυ

χία, έτσι που λίγο αργότερα (1818) ο Guilford, 

όταν σχεδίαζε την ίδρυση ras Ιονίου Ακαδημία8, 

ζητούσε Tis συμβουλέ8 του Ιγνάτιου, εγκατα

στημένου πια στην Πίζα, και τουδ κανονισμού5 

του Λυκείου, για να TOUS χρησιμοποιήσει στο 

δικό του κερκυραϊκό Ίδρυμα. «Τολμώ να aas 

παρακαλέσω», του γράφει, «να με πληροφορή

σετε για TOUS κανονισμούδ που χρησιμοποιή

σατε για το πανεπιστήμιο aas στο Βουκουρέ

στι». Πανεπιστήμιο (votre Université) βέβαια 

αποκαλεί ο Guilford το Λύκειο του Βουκουρε

στίου.44 Ο Ιγνάτιοδ πήρε και άλλε8 συνάφεια πρω-

τοβουλίε8 που δημιούργησαν στο Βουκουρέστι 

μια έντονη πνευματική ζωή. Ίδρυση ms ελλη-

νοδακικήδ «Φιλολογία Εταιρεία», διδασκα

λία Tns πειραματικήβ cpuoiKns και ras χημείαβ 

και προμήθεια από τη Δυτική Ευρώπη των απα

ραίτητων οργάνων, καθιέρωση Tns απλη5 νεο-

ελληνικη5 (US γλώσσαβ Tns εκπαίδευσα, δημι

ουργία γειτονική5 npos το Λύκειο αλλά ανε

ξάρτητα (δημόσια5) βιβλιοθήκα την οποία 

εμπλούτισε με την αγορά Tns προσωπικη8 βι

βλιοθήκη του γάλλου φυσιοδίφη Sonnini,45 εν05 

από TOUS πρωτοπόρου8 μ ε λ έ τ η ^ Tns ελληνι-

Kns χλωρίδα8 και naviôas, είναι δράσει που πα

ραπέμπουν περισσότερο στο πρότυπο εν05 ηγε

μόνα του Διαφωτισμού παρά εν05 τυπικού ορ

θόδοξου δεσπότη. Αλλά και σε υπερτοπικό επί

πεδο γίνεται αισθητή η παρουσία του Ιγνάτιου. 

Εννοώ, την υποτιμημένη, από TOUS μελετητέ5 
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του ελληνικού διαφωτισμού συμβολή του (ηθι

κή και οικονομική) στην ίδρυση από τον Άνθι-

μο Γαζή του Λόγιου Ερμή στη Βιέννη, τον οποίο 

στήριζε ανελλιπώδ (os το εθελούσιο τέλοδ ms έκ-

δοσήδ του, τον Μάρτιο του 1821,46 

ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Η αποχώρηση του Ιγνάτιου από το Βουκουρέ

στι έγινε μετά τη λήξη του ρωσοτουρκικοΰ πο

λέμου (Συνθήκη Βουκουρεστίου, 16 Μαΐου 

1812) και μετά την έναρξη του γαλλορωσικοΰ 

πολέμου, που ξεκίνησε eras 3 Ιουνίου 1812, αλ

λά πριν από την αποχώρηση του ρωσικού στρα

τού του Δούναβη. Αναχώρησε μάλιστα χωρίδ 

να παραιτηθεί από το εκκλησιαστικό του αξίω

μα, το οποίο διατήρησε cós την εκλογή τον Δε

κέμβριο του ίδιου έτου8 του νέου μητροπολίτη 

Βουκουρεστίου Νεκτάριου.47 'locos, στη σκέψη 

του Ιγνάτιου, υπήρχε ανοικτό το ενδεχόμενο 

να παραμείνει στη θέση του, με την υποστήρι

ξη ms Pcoaias και μετά την προσάρτηση εκ νέ

ου των Ηγεμονιών στην Τουρκία. Αλλά ο φί-

λθ5 και προστάτη του καγκελάριοδ Ρομαντζώφ, 

óncos προκύπτει από γράμμα ms 8ns Απριλίου 

1813 που του απηύθυνε ο Ιγνάτιοδ,48 του είχε 

ήδη συστήσει να εγκαταλείψει το Βουκουρέ

στι, γιατί προδίκαζε ότι οι σχέσεΐ8 του με TOUS 

Τούρκου8 επικυρίαρχου5 δεν θα ήταν εύκολε5. 

Στο ίδιο γράμμα ο IvvaTios δηλώνει, ίσωδ κά

πα« ενοχλημένο5, ότι δεν θα διεκδικήσει άλλη 

εκκλησιαστική περιφέρεια και παρακαλεί να 

του δοθεί η παλαιότερη αυτοκρατορική χορη

γία των 3.000 ρουβλίων, με τα οποία πιστεύει 

ότι μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώδ εκτ05 Pcùoias, 

σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη.49 

Στη Βιέννη ο Ιγνάτιοδ έφθασε τον Σεπτέμ

βριο του 1812/° αγνοούμε όμω5 του5 βαθύτε-

ρουδ λόγου8 m s επιλογή$ αυτη5 ms πόληδ cos 

τόπου διαμονήδ του. Η παρουσία μια5 ισχυ-

pns ελληνική$, ηπειρωτικη5 μάλιστα, κοινό-

mras και ξεχωριστά ο κύκλοβ του Λόγιου Ερ-

μήΒα μπορούσε να είναι ένα κίνητρο, αλλά ο 

λόγο8 που δεν επέστρεψε στην Πετρούπολη 

παραμένει ανεξήγητο5. Ή τ α ν μήπω8 λίγο πο

λύ περιττόβ πια στα ρωσικά σχέδια; Πάντωβ, 

τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται ακόμη 

στην ευρύτερη περιοχή και κάποιθ8 συσχετι-

σμ08 με την παρουσία του στη Βιέννη iacos να 

μην είναι εντελώς άστοχοδ. Σημειώνω ακόμη 

ότι ο Ιω. Καποδίστριαδ στην αυτοβιογραφία 

του αναφερόμενο5 σε αυτήν ακριβώδ την επο

χή μιλάει για τη λειτουργία στη Βιέννη μιαδ 

μυστικη8 peoauens εστία8 πληροφοριών και 

προπαγάνδαδ, τη λειτουργία ms οποίαδ αφή-

Το παλάτι του 
Βουκουρεστίου. 
Δημοσιεύεται 
στο Greece. Books 
and Writers, 
Αθήνα, EKEBI, 
2001, σ. 64. 

46 Αικατερίνη Κουμαριανοΰ, 
Ο ελληνικ05 προεπαναστατικός 
τύπος, σ. 88 κ.εξ. 
47 Εμμ. Πρωτοψάλτη, 
Iyvanos, τ. Ι, σ. 124. 
48 Στο ίδιο, τ. II, 
έγγρ. 65, σ. 49, 
49 Στο ίδιο, τ. II, σ. 50. 
50 Στο ίδιο, χ. Ι, ο. 122 και 
τ. II, έγγρ. 60-61, σ. 46-47. 
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Η εφημερίδα 
Ερμήδ ο Aóyios Ι 

εκδόθηκε 
στη Βιέννη 

το 1811 αττό 
τον Άνθιμο Γαζή. 

51 Ιω. Καποδίστριαδ, 
Αυτοβιογραφία, σ. 32. 

52 Εμμ. Πρωτοψάλτη, 

IyvUTtos, τ. II, έγγρ. 65, σ. 50. 
53 Γνωστό από τη 

βιβλιογραφία, το έχει 
πρόσφατα εντοπίσει στα 

ρωσικά αρχεία η Stella 
Ghervas, Réinventer la 

tradition, σ. 556. 

Ε Ρ Μ Η Σ „ Λ Ο Γ Ι Ο Σ. 

Γ ί) ι. ΐ' α ν ο υ α p ί ο υ . i g i i . 

Χχολ»ί«ϋ (ριλοβ·οψιχ.!ον «ιτοχαταΐηβΊί , και ·*»ρί τ«.ν <ιι auTOt< 

Bo υ κ ο υ ρ « ς » ο ι», τ £ Î$ ' . Γ ο υ λ ι ο ύ I S I O . 

Jl i f 'ç Ttii αρχάς τ ο £ Μαίου νίλ,Ϊίν tvre.S3a νεμφ3ε\ς irctpd 

r i ì i'fpaç Συνο'ίου τ δ ς α γ ί α ς Πίτρουττο'λίως ο VÏOÇ MnTpoiro-

λίτνις Γ γ ν ά τ ι ο ς ο' a'irò Α'ρτνις Ca"), avvjp σ ο φ ό ς , καί ζ^Χοίτνα 

•JKÎÇ rou κ ά λ ο υ , καί -χρ>ί3υμας va evepysri το αν,9ρωΐΤινον 

γ έ ν ο ς , μ α ' λ ι ς α δια" τ ί ς παιέείας καί «ροκοιτνις· 

To1 i ipart îoi / , τ α γράμματα , τ ω ν ν«ων H α ν α τ ρ ο φ ή , H-

σαν Ttctvryt ημεΧνιμένα' ö3ev τα * α ν η λ λ α ξ ί μορφών μι rv\,v 

ttapoitcriav τ ο υ . 

Σ.υΧΧογιζ'ίμίνας ο' σοφός ούτος Γίραρχνις, οΤι το 1ερα-

ttto-u êtv μ « τ α £ α λ λ ί τ α ι tiri το κ ρ ϊ ΐ τ τ ο ν , ο ύ τ ί τ ω ν ν ί ω ν ν\ 

ί[3ιχ.γ) èèv èiopSòvtrat, eifjuj £ta* μΐ 'σου τ ί ς ι τ α χ ί ί ί α ς * ί λ α -

·&ν uVò τνίν π ρ ο ς α σ ί α ν του το" Σ χ ο λ ί ΐ ο ν του Ρουκουρεςίου « 

το' oVoïov μο'λις ίσύζετο. Καί ιτρωτον μετονομάζει α υ τ ό ΛΓ-

ΕΕ10Ν , το επισκευάζει, ί ι α ν« * χ « σ ι ν àvairauoriv καί οί 

ί ι ί α ' σ κ α λ ο ί , καί οί μα-3ν|ταί. 

Διορίζει ί ιαφόρους ί ι ί α σ κ α ' λ ο υ ς τ ω ν Κ'#ις ι ιμων , τ ϊ ς Φ<· 

λ ο λ ο γ ί α ς , καί τ ω ν Γ λ ω σ σ ώ ν " καί Tvjv σήμερον £ ι£ασκοντα( 

ti'ç τ>ίν vtODTf'pav ίλλιινι*ν;ν γ λ ω σ σ α ν Ι, Μα.9νιματικνί, n * £ i -

ραματικνί Φυσικ»' , vj Χιιμικνι\ vi ϊ \ · ν ο γ ρ α φ ί α , ι? Μ ί τ α φ υ σ ι -

x.y,\ ν| Λογική' , vj H' . JIK/, ' , ιί φυσικν)' ΐ ' ς ο ρ ί α , vi Γ Γ ω γ ρ α φ ί α , 

ν] Ρ^τορικ*]', »! HOI>ÎTIKV)\ ν) Ι ς ο ρ ι α , n Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α , n ira-

λ α ι α I'.'XXUVIKVI' γ λ ώ σ σ α , n' Λατινικ*(\ ιΐ Γ α λ λ ι κ ό H Γ ί ρ μ α -

(β) Ο /'»foc ούτος ά^χι ι^ίν 'ς , -τατρίΪΛ »χΠ Tu» »ν;«» /Ι»»^ί»ι 

»XfH(M*THrfi· ομ»ς Tforfjou μ^τ^τολίτ» ! ; <-/ f r»;î. 

νει να εννοηθεί ότι γνώριζε καλά ο ίδιοδ.51 Αλ

λά και ο Iyvaxios με έμμεσο τρόπο, σε γράμ

μα του TOS 8ns Απριλίου 1813 υπενθυμίζει στον 

καγκελάριο Ρομαντζώφ ότι μαζί με την υπό

δειξη του να μην παραμείνει στο Βουκουρέ

στι, για την οποία μιλήσαμε παραπάνω, του 

υπέδειξε και σαν τόπο διαμονή5 τη Βιέννη.52 

Παντού, η Βιέννη το 1812 δεν είναι ακόμη 

το κέντρο TOS ευρωπα'1'Kns διπλωματία των 

αμέσωβ επομένων ετών- οΰτε έχει κάνει ακό

μη την εμφάνιση του εκεί ο Καποδίστριαβ, ο 

οποίθ5 συνήγειρε την ελληνική παροικία με 

μια έντονη εθνο-πολιτιστική ζύμωση με την 

ίδρυση TOS Φιλόμουσου Εταιρεία το 1814, 

óncos θα δούμε συνοπτικά στη συνέχεια. 

Το Συνέδριο TOS Biéwns λίγο αργότερα 

έφερε μεγάλη αλλαγή στη ζωή του Ιγνάτιου, 

ο onoios για δεύτερη φορά 

βρίσκεται στο ευμενέ5 γι' αυ

τόν ρωσικό αυτοκρατορικό 

περιβάλλον. Η παρουσία 

στην ακολουθία του τσάρου 

του Ι. Καποδίστρια, του Αλέξ. 

Υψηλάντη, του Αλέξ. Στοΰρ-

τζα και TOS αδελφη5 του Ρω-

ξάνδρα8 αποτελούν για τον 

Ιγνάτιο ένα σπουδαίο στή

ριγμα που αναρρίπισε iatos Tis 

ελπίδε8 του για μια νέα στα

διοδρομία. Δεν φαίνεται όμωβ 

να του ανατέθηκε κάποια 

υπεύθυνη αποστολή, εκτ05 

locos από τη σύνταξη εν05 

υπομνήματο5 τιτλοφορούμε-

νου: «Memoire sur l'état actuel 

de l'Empire ottoman et sur le 

moyen d'y rétablir l'influence 

de la Russie», Βιέννη, 27 

Οκτωβρίου 1815," το οποίο 

υπέβαλε ο Ιω. Καποδίστρια5 

αυτοπρόσωποι στον τσάρο, 

κατά την ιστορική πια συν

διάλεξη του5 περί TOS βελ-

τιώσεα« TOS TOxns των Ελλή

νων TOS Οθωμανική8 Αυτο-

KpaTOpias. Είναι η συνάντη

ση του Καποδίστρια με τον 

τσάρο από την οποία προέκυψε η ίδρυση TOS 

Φιλόμουσου Εταιρείαβ για την οποία μιλάμε 

αμέσου παρακάτω. 

Λίγο μετά τη λήξη του Συνεδρίου (Ιούνιοβ 

1815) ο IvvaTios εγκατέλειψε τη Βιέννη και 

εγκαταστάθηκε στην Πίζα. Αν υποτεθεί ότι 

είχε κάποια σκοπιμότητα η παραμονή στη 

Βιέννη ή, ακόμη λιγότερο, αν έληξε κάποια 

μυστική αποστολή του, ε ν ε ρ γ ε ί δηλαδή που 

του γεννούσαν ελπίδε5 συνέχισα TOS στάδιο-

δρομία5 του στη Ρωσία, με τη λήξη του Συνε

δρίου οι ελπίδεβ αυτέ$ εξανεμίστηκαν και μα

ζί με αυτέ8 και οι λόγοι παραμονη5 του στη 

Βιέννη. Χάρη στον Ιωάννη Καποδίστρια όμω5, 

υπήρξε μια παράπλευρη δράση που έφερε 

στην επιφάνεια τον Ιγνάτιο και του επέτρεψε 

να έχει μια εμφανή παρουσία στην κοινωνική 

66 



Κ Λ Η Ρ Ι Κ Ο Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ω Ν Α 

και πολιτική ζωή που αναπτυσσόταν στην αυ- νών, το σχολείο TOS onoias υιοθετούσε, με την 

στριακή πρωτεύουσα, στο περιθώριο του Συ- προσθήκη όμο« εν05 δεύτερου σχολείου στο 

νεδρίου: η Φιλόμουσοβ Εταιρεία. Πήλιο υπό την διεύθυνση του Άνθιμου Γαζή 

Για τη Φιλόμουσο Εταιρεία TOS Biéwns η και ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ενί-

βιβλιογραφία είναι πλούσια και κατατοπιστι- σχυση των σπουδών νέων Ελλήνων σε ευρω-

κή. Εμείβ εδώ δεν μπορούμε να ασχοληθούμε παϊκά πανεπιστήμια. Βέβαια η εγγραφή του 

αναλυτικά με την ίδρυση και το αρκετά πλου- τσάρου cos πρώτου συνδρομητή του «παραρ-

σιο έργο TOS, αν και αυτό αφορά άμεσα τη βιο- τήματο5» TOS Biéwns, TOS ακολουθίαβ του και 

γραφία του Ιγνάτιου· ο αναγνώστη θα βρει μεγάλου αριθμού μελών του Συνεδρίου, απο-

πολλά βοηθήματα στην επιλογή βιβλιογρα- κάλυπτε το συγκεκαλυμμένο νόημα TOS πρω-

cpias, στο τέλοβ του napóvros τόμου. τοβουλία5 του Καποδίστρια, αλλά οι πρώτοι 

Ό π ω 5 αναφέραμε ήδη, η Φιλόμουσο5 σκόπελοι είχαν παρακαμφθεί και ο υπουργόβ 

Εταιρεία TOS Biéwns ήταν ένα έργο υψηλη5 του τσάρου είχε προσφέρει μία ακόμη υπηρε-

διπλωματικήβ δεξιοτεχνία του Καποδίστρια. σία στην πατρίδα του.56 

Στην Αυτοβιογραφία του αναφέρει τα επι- Στον Ιγνάτιο ανατέθηκε ηγετικ05 ρόλο$ 

χειρήματα που ανέπτυξε στον τσάρο κατά στη διεύθυνση TOS Φιλόμουσου Εταιρε ία 

τη συνδιάλεξη του5 περί 

TOS TOxns των Ελλήνων: 

«Οι Άγγλοι ίδρυσαν ήδη 

εν Α θ ή ν α ι εταιρείαν με 

τον φαινομενικόν σκοπόν 

TOS συλλογή5 και διατη-

ρήσεω8 των αρχαιοτήτων. 

As ακολουθήσωμεν το πα

ράδειγμα τούτο, εφαρμό-

ζοντε8 αυτό ουχί προκει

μένου περί του παρελθό-

VTOS αλλά περί του παρό-

VTOS και του μέλλοντοβ και 

παρέχοντε5 βοήθειάν τίνα 

εΐ5 τουβ πτωχού5 Έλληναβ νέου5 του8 διψώ- TOS Biéwns, αλλά λόγω Θεσμική5 ασάφεια5, 

VTCLS παιδεία.»54 Αν διαβάζω καλά (οι Άγγλοι, δεν γνωρίζουμε aKpißcos ποιοβ. Αναφέρεται 

φαινομενικ05 σκοπ08, το παράδειγμα τούτο ο ópos «προστάτηβ», που επίσηβ δεν είναι 

κ.ά.), η πρόταση του Καποδίστρια συνιστά σαφέβ σε τι αντιστοιχεί. Πάντα« τα ηνία TOS 

τη ρωσική απάντηση στην αγγλική πολιτι- εταιρεία δεν τα άφησε ποτέ από τα χέρια 

στική διείσδυση στον ελληνικό χώρο, μια του ο Καποδίστρια5, συνεπικουρούμενο5 από 

ιδέα που εξασφάλισε όχι μόνο τη σύμφωνη τον Αλέξανδρο Στούρτζα και την αδελφή του 

γνώμη αλλά και την προσωπική υποστήρι- Ρωξάνδρα, ενώ ο Ιγνάτιθ5 εξακολουθούσε 

ξη του τσάρου. Άλλωστε στο ίδιο πνεύμα κι- να έχει κεντρικό ρόλο, όχι μόνο στη Βιέννη 

νείται και το π α ρ α π ά ν ω υπόμνημα αλλά και μετά την εγκατάσταση του στην 

(memoire) του Ιγνάτιου που υπέβαλε στον Πίζα και αργότερα, cos το τέλοβ TOS zcons του. 

Αλέξανδρο ο Καποδίστρια5.55 Από την Πίζα ο Ιγνάτιοβ, μέσα από την ιδιό-

Για να μην προκληθεί όμωΞ η καχυποψία τυπη απόσυρση του, υπηρέτησε με ζήλο xovs 

των Άγγλων, συμμάχων TOS Pcoaias τότε, η ου- σκοπούν TOS Φιλόμουσου Εταιρεία και κρά-

σιαστικά νέα και ανταγωνιστική εταιρεία TOS τησε ζωντανή την επικοινωνία του με τον 

Biéwns εμφανίστηκε, με μισόλογα είναι αλή- οπωσδήποτε ισχυρότερο από αυτόν Καπο-

θεια, G)s παράρτημα TOS εταιρεία8 των Αθη- δίστρια και το περιβάλλον του, και γενικό-

Η Ρωξάνδρα 
Στούρτζα 
(1786-1844). 

Αλέξανδροβ 
Στουρτζαβ 
(1791-1854). 
Δημοσιεύεται 
στο π . Πανδώρα 6 
(1855-1856), 
σ. 236. 

54 Ιω. Kcmooioxpias, 
Αυτοβιογραφία, ο. 44. 
55 Stella Ghervas, Réinventer 
la tradition. 
56 Ελένη Κοΰκκου, 
Φύόμονσο$ Εταιρεία, passim. 
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Κάτοψη 
tns TTÓXns και 
του λιμανιού 

του Λιβόρνου. 
Δημοσιεύεται 
στο Δ. Βλάμη, 

Το φιορίνι, το σιτάρι 
και η oöos τον κήπον. 

'EkXnves έμποροι 
στο Λιβόρνο 

1750-1868, Αθήνα, 
εκδ. Θεμέλιο, χ.χ. 

τερα διατήρησε τη θέση του στο σύστημα 

τηδ ρωσοφαναριώτικηδ συνάφειαδ. 

Xcopis να υπερβούμε τα όρια της βιογρα-

φικήδ διαπραγμάτευση που επιβάλλει η λο

γική αυτού του έργου, αξίζει να κλείσουμε 

το παρόν κεφάλαιο ras εμπλοκήδ του Ιγνά

τιου σε ένα μεγάλο «πατριωτικό» εγχείρημα, 

τη Φιλόμουσο Εταιρεία, με Xiyes αξιολογι-

Kés σκέψείδ, έστω και επιγραμματικά διατυ-

πωμένεδ. Θα περιοριστούμε να επισημά

νουμε λοιπόν: α) την ορολογία που χρησι

μοποιείται στα καταστατικά κείμενα και 

στην αλληλογραφία των πρωταγωνιστών και 

β) στον συλλογικό (εταιριστικό) χαρακτήρα 

ras ε ν ε ρ γ ε ί . Να μερικέδ λέξειβ και φράσεΐδ 

που προδίδουν τιβ βαθύτερεδ προθέσεΐδ των 

ιδρυτών και αποτελούν κοινό us τόπουδ στην 

αλληλογραφία του Ιγνάτιου και των φίλων 
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του: «ιερόν καθήκον ins περιθάλψεως και 

διαδόσεως των φώτων μεταξύ των ομογε

νών», «η τάλαινα Ελλάς», «τα παλιγγενεσία», 

«η παλιγγενεσία» «το εθνικόν αίσθημα», «της 

Ελλάδος η αναγέννησα» κ.ά. Αλλά και η συ

γκρότηση ενός δικτύου ομοφρόνων, ανθρώ

πων που επιδιώκουν κοινούς σκοπούς, που 

επικοινωνούν συστηματικά μεταξύ τους, συ

νιστούν μια «δομή», θα λέγαμε αναχρονιστι

κά σήμερα, που όλοι καταλαβαίνουμε τη χρη

σιμότητα και τη σημασία της. Ο Μέττερνιχ 

που παρεμπόδισε με πολλούς τρόπους τη 

δράση της Εταιρείας στη Βιέννη, κάτι είχε 

υποψιαστεί! Άλλωστε, σχεδόν όλοι, από τους 

ιδρυτές και τους διαχειριστές της, τον Κα

ποδίστρια και τον Ιγνάτιο, τον Άνθιμο Γα-

ζή, τον Γ. Σταύρο, και τους σπουδαστές-υπο-

τρόφους, τον Γ. Ψύλλα, τον Στέφανο Κα-

νέλλο κ.ά., με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πή

ραν μέρος στην ελληνική επανάσταση και 

διακρίθηκαν ανάμεσα και σε άλλους πρωτα

γωνιστές της ελληνικής ανεξαρτησίας. 

ΣΤΗΝ ΠΙΖΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ 
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ 
Η Πίζα και ολόκληρο το δουκάτο της Τοσκά

νης, στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν ένας χώ

ρος φιλοξενίας προσώπων με φιλελεύθερες αρ

χές από πολλά σημεία της Ευρώπης. Ακόμη, το 

καλής φήμης Πανεπιστήμιο της πόλης, το ήπιο 

κλίμα της περιοχής και το σχετικά χαμηλό κό

στος ζωής, υποθέτουμε ότι θα βάρυναν στην 

επιλογή της Πίζας ως τόπου μόνιμης εγκατά

στασης του Ιγνάτιου. Έχει αναφερθεί εύστοχα 

νομίζω, και η γειτνίαση του Λιβόρνου ως μεγά

λου μεσογειακού κέντρου επικοινωνιών. Αν 

προσθέσουμε και την παρουσία μιας δυναμικής 

ελληνορθόδοξης παροικίας, αυξάνεται ακόμη 

περισσότερο η σημασία αυτού του λιμανιού. 

Προσωπικά μάλιστα πιστεύω ότι οι ανάγκες 

της ορθόδοξης κοινότητας του Λιβόρνου σε επι

σκοπικές τελετουργίες ήταν ένα πρόσθετο πλε

ονέκτημα που θα πρέπει να βάρυνε στην από

φαση εγκατάστασης του Ιγνάτιου, όπως και το 

1808 για το οποίο μιλήσαμε παραπάνω. 

Ο Ιγνάτιος εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο 

σπίτι το οποίο αναφέρεται ως «λαμπρό», στο 

οποίο στεγάστηκαν και οι άνθρωποι της ακο

λουθίας του, ο αδελφός του αρχιμανδρίτης 

Χριστόφορος, ο γραμματικός του Δημ. Μό

στρας, με τη μεγάλη βιβλιοθήκη του, και άλ

λα μέλη του βοηθητικού προσωπικού. Αν και 

η αυστριακή κατασκοπεία δεν έπαψε να τον 

παρακολουθεί, η διαμονή του Ιγνάτιου στην 

Πίζα υπήρξε απρόσκοπτη και ειρηνική, του

λάχιστον ως την εμφάνιση της θύελλας που 

ονομάζεται Φιλική Εταιρεία. Θα επανέλ

θουμε αμέσως παρακάτω. 

Οι δραστηριότητες του Ιγνάτιου αυτή την 

εποχή, εκτός από μια ανεπιβεβαίωτη ένδει

ξη ότι ενδιαφέρθηκε για την τοποθέτηση του 

στη Μητρόπολη Κερκύρας57 φαίνεται να πε

ριορίζονται στο εκπαιδευτικό έργο της Φι

λόμουσου Εταιρείας, της οποίας φέρει σε με

γάλο βαθμό την ευθύνη της καθημερινής δια

χείρισης, με τη συμπαράσταση της Ρωξάν-

δρας Στούρτζα (τώρα κόμισας Έντλιγκ) και 

βέβαια του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος 

όμως λόγω της υπουργικής θέσης του είχε κά

ποιους αυτονόητους περιορισμούς στη δη

μόσια δράση του. Έρανοι και συγκέντρωση 

χρημάτων μεταξύ ξένων και ομογενών (ανα

φέρεται η προσπάθεια του Ιγνάτιου για την 

εγγραφή 120 διακεκριμένων Άγγλων ως με

λών της Φιλόμουσου Εταιρείας, καθώς και η 

παροχή τριών υποτροφιών από την ελληνι

κή κοινότητα του Λιβόρνου),58 υποδοχή νέ

ων σπουδαστών από την Ελλάδα και τη Βλα

χία, παρακολούθηση των σπουδών όλων των 

υποτρόφων της εταιρείας και άλλα συναφή, 

είναι οι τρέχουσες δραστηριότητες του Ιγνά

τιου στην Πίζα. 

Ωστόσο, σε αυτή την ειρηνική διαδρομή της 

ζωής του (1815-1816) μια φαινομενικά ανώ

δυνη ιδέα του Ιγνάτιου, η πρόταση του δηλα

δή για την ίδρυση τρίτης σχολής της Φιλό

μουσου Εταιρείας στη Μάνη,5 9 εκτός εκείνων 

της Αθήνας και του Πηλίου, μας κάνει να ανα

ρωτηθούμε για το ενδεχόμενο να κρύβεται πί

σω από αυτή την πρόταση κάποιο σχέδιο, υπα

γορευμένο ή πρωτοβουλιακό, του Ιγνάτιου, 

για κάποιας μορφής παρουσία στη φιλοπόλε

μη επαρχία. Η πρόταση αυτή δημιουργεί πολ

λά ερωτηματικά και θα θέλαμε να ξέρουμε κά-

57 Εμμ. Πρωτοψάλτη, 
fyvdnos, τ. Ι, σ. 162, τ. II, 
έγγρ. 83, σ. 72. 
58 Στο ίδιο, τ. Ι, σ. 153. 
59 Εμμ. Πρωτοψάλτη, 
Ιγνάτιοί, τ. Ι. σ. 138 και 154. 
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Σύγχρονη 
άποψη του πύργου 

τηβ nizas 
(φωτο: Αθηνά | 

Χατζηδημητρίου). 

6° Στο ίδιο, τ. II, ένγρ. 84, 
σ. 73-74. 

61 Σ. KoOyéas, Η πρώτη 
νεοελληνική μετάφραση 

τη$ Ιφιγένεια$, passim. 

τι περισσότερο. Πίστευε πραγματικά ο Ιγνά-

τιθ5 ότι μπορούσε να ευδοκιμήσει στη Μάνη 

σχολή του τύπου ms ABnvas και του Πηλίου, 

ms Χίου ή των Κυδωνιών; Πάντο« ο καλαμα-

τιανήβ καταγωγη5 Λιμπεράκη8 Μπενάκη, πα

λαιότερα πρόξενο5 ms Pcooias στην Κέρκυρα 

και τώρα στην Μπαρλέτα, που έγινε κοινω-

vós ms lôéas του δεσπότη, ή επειδή δεν κα

τάλαβε περί τίνο5 πρόκειται ή γιατί κατάλα

βε και δεν ήταν σΰμφωνο8, με ένα οπωσδή

ποτε αινιγματικό του γράμμα, αποθάρρυνε τον 

Ιγνάτιο,60 ο οποίθ8 δεν θα πρέπει να επανήλ

θε στο σχέδιο του. 

Ειρωνεία m s mxns! Λίγο αργότερα, η 

ίδρυση σχολείου στη Μάνη ή στην Πελο

πόννησο, ήταν ένα τέχνασμα m s Φιλική$ 

Εταιρείαδ για τη συγκαλυμμένη διεξαγωγή 

εράνων και τη συγκέντρωση χρημάτων για 

την προετοιμασία του Αγώνα. Και κάτι πε

ρισσότερο σημαδιακό: η Φιλική Εταιρεία 

πραγματοποίησε, έστω και εν μέρει, την 

εξαγγελία ms ! Έστειλε στη Μάνη το 1819 

τον Χριστόφορο Περραιβό με «επαναστα

τική» αποστολή, ο οποίθ8 φανερά «υπηρέ

τησε» tos δάσκαλοδ στο σχολείο των Δολών 

(ós τον Μάρτιο του 1821, οπότε με εντολή 

m s Φιλικη8 Εταιρεία μετακινήθηκε από τη 

Μάνη στην Ήπειρο. 6 1 

Κλείνοντα5 τη σύντομη αυτή παρένθεση 

με mus υπαινιγμού^ \ias για τη Σχολή m s 

Mavns, πρέπει να περάσουμε αμέσου στα 

ζητήματα m s ολοφάνερηβ εμπλοκή8 του 

Ιγνάτιου στα οργανωτικά μυστικά ms επερ-

χόμενη5 επανάσταση. 

Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΙΖΑ ΚΑΙ Ο ΙΓΝΑΤΙΟΣ 
(18194821) 
Ο τίτλθ8 του κεφαλαίου αυτού θα μπορούσε 

να διατυπωθεί και διαφορετικά: τρία χρόνια 

που αΥαοτάτωσαν τη ζωή του Ιγνάτιου. Πό

τε εμφανίζεται στη ζωή του η θύελλα «Φιλι

κή Εταιρεία» δεν το γνωρίζουμε επακριβώ5. 

Οι βιογράφοι του αναρωτιούνται αν ÓVTCÙS εί

χε μυηθεί, πότε κ.λπ. Φοβάμαι ότι avxés οι 

ερωτήσει δεν έχουν νόημα, noios απλ05 Φι

λ ί ^ , Kamxnms, θα μπορούσε να πλησιάσει 

τον Ιγνάτιο και να τον υποβάλει στη διαδι

κασία m s μύηση8 σαν να ήταν évas συνηθι-

σμένο5 πατριώτη, δάσκαλθ8, έμπορο$, γραμ-

ματικ05, έλληνα5 ή βαλκάνιθ8 μικροκαπετά-

vios; Αν βέβαια επρόκειτο για έναν κατηχη-
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τή-συνιδρυτή ras Exaipsias και μέλοδ ins «αο

ράτου apxns» όπωβ ο Αθανάσιοβ Τσακάλωφ, 

τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, órrcos και 

ο τρόικα ms Evépyeias βέβαια. Θα τα δοΰμε 

αυτά όλα αμέσωβ παρακάτω. 

Την απάντηση στα ερωτήματα αυτά τη δί

νει ο iôios ο Iywraos σε γράμμα του npos τον 

Νικόλαο Κεφαλά, έναν πολυπράγμονα Κε-

φαλλονίτη ο οποίοδ είχε ζητήσει τη συνδρο

μή του Ιγνάτιου σε κάποιε5 τυχοδιωκτικε5 ή 

φαντασιώδες δ ι π λ ω μ α τ ί α ε ν ε ρ γ ε ί του. 

Αφοΰ ο Ιγνάτιθ8 του εξηγεί ότι δεν συμφωνεί 

με Tis πρωτοβουλία του και ότι δεν θα Tis υπο

στηρίξει, του γράφει (19 Φεβρουαρίου 1825): 

«Την εταιρείαν την οποίαν λέγες ότι σε έκρυ

ψαν EIS την Βιένναν οι φίλοι σου, την έκρυ

πταν και από εμέ και την έμαΒα πολλά αργά 

και έπειτα από Tas ατα-

ξίαβ του Γαλάτη και το 

δυστυχε5 τέλθ5 του. 

Εγνώρισα ότι θέλουν 

προξενήσει κακόν ε^ το 

γένοβ αυτοί οι άνθρω

ποι, αλλά ότι ημπορού

σαν να κάμουν ε ς την 

Ελλάδα επανάστασιν, 

τούτο δεν επερνούσε 

από τον νουν μου ποτέ 

και ούτε ήθελε γενή, αν 

δεν ελάμβαναν αρχηγόν 

τον Υψηλάντην και δεν 

ηπάτων TOUS συμπα-

τριώταδ μα5 με το όνο

μα Tns Pcuoias.»62 

Αν και το παραπάνω γράμμα του Ιγνάτιου 

είναι υποκριτικό, δεν είμαστε απολύτου βέ

βαιοι για την ανειλικρίνεια Tns μαρτυρίαβ του. 

Στο γράμμα του προ5 τον Γ. Κουντουριώτη, 

στο οποίο περικλείει και την απάντηση του 

προ5 τον Νικ. Κεφαλά, παραπονείται ότι ο τε-

λευταίθ5 του στέλνει εμπιστευτικά γράμματα 

μέσω του κανονικού ταχυδρομείου τα οποία 

διαβάστηκαν από τη λογοκρισία και συνεχίζει 

«την απόκρισιν την έστειλα και εγώ διά του τα

χυδρόμου [= ταχυδρομείου], αλλ' είναι τοιαύ

τη διά να αναγνωσθή, και μη εύρωσι λαβήν να 

κατηγορήσωσιν ούτε το γένο5 ούτε εμέ».63 Το 

έγγραφο αυτό είναι λοιπόν γραμμένο για να 

διαβαστεί από Tprrous, προ5 TOUS οποίουδ θέ

λει να στείλει ένα μήνυμα νομιμοφροσύνη, πο

λιτικού και κρατικού n0ous, το οποίο μάλιστα 

αφήνει να εννοηθεί ότι ο iôios ενσαρκώνει. 

Στην απάντηση όμω8 προ5 τον Νικ. Κεφαλά, 

ενώ δεν αφήνει την εντύπωση ότι υπήρξε μέ-

Xos Tns Φιλική8 Εταιρεία, ρητά παραδέχεται 

την πληροφόρηση του μετά τη δολοφονία του 

Γαλάτη, πράγμα που εμείΞ γνωρίζουμε ότι συ

μπίπτει με την άφιξη στην Πίζα την άνοιξη 

του 1819 του Αθ. Τσακάλωφ και του Παν. Δη-

μητρόπουλου, των ανθρώπων που είχαν εκτε

λέσει στην Πελοπόννησο την προγραφή.64 

Δεν γνωρίζουμε βάσει ποιου σχεδίου ή ποι

ου προγραμματισμού βρέθηκε ο Τσακάλωφ 

στην Πίζα. Ή τ α ν προσχεδιασμένο να φθάσει 

Αθανάσιος 
Τσακάλωφ. 
Δημοσιεύεται 
στο Γ. Τσουλιοδ-
Τ. Χατζής (ετημ.), 
Ιστορικόν Λεύκωμα 
rns EXXnviKUs 
Επαναστάσεωί, χ. Α', 
Αθήνα, εκδ. Μέλισσα, 
1970, σ. 30. 

Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος. 
Λιθογραφία 
του Κ. Krazeisen. 
Δημοσιεύεται στο 
Λεύκωμα τον '21, 
Μίρκα Παλιοΰρα 
(ετημ.). Αθήνα 
1996, σ. 131. 

ο Τσακάλωφ συνοδευόμενο8 από τον Δημη-

τρόπουλο cos εκεί ή κατέφυγαν και οι δύο στην 

Ιταλία (Τεργέστη - Βενετία πρώτα, Πίζα ύστε

ρα) εξ ανάγκα, μετά τη θανάτωση του Γαλά

τη και την εξ auras άρνηση του Πετρόμπεη να 

TOUS δεχτεί στη Μάνη, όπω5 ίσωδ ήταν ο αρ-

XIKÓS σχεδιασμόδ TOUS; Ασφαλώ8 η παρουσία 

του Ιγνάτιου στην Πίζα δεν είναι άσχετη με 

την επιλογή του Τσακάλωφ. 'lotos μάλιστα ο 

IvvaTios δεν ήταν ένα εντελώ5 άγνωστο πρό

σωπο για τον νεαρό γιαννιώτη Τσακάλωφ, με 

πατέρα έμπορο στη Ρωσία και με σπουδέ8 στη 

Μόσχα και στο Παρίσι. Όπωδ αναφέρει πά-

62 Εμμ. Πρωτοψάλτη, 
Iyvanos, τ. Ι., σ. 147 · Αρχεία 
Λαζάρου και Γεωργίου 
Κουντουριώτη, 1821-1832, 
τ. Δ', εκδ. Α. Aiyvós, 
Πειραιάς 1920, σ. 204. 

63 Αρχεία Λαζάρου 

και Γεωργίου Κουντουριώτη, 
τ. Δ', σ. 202. 
64 Παν. Μιχαηλάρης, 

Οι Φιλικοί, Αθήνα 2009, σ. 51 
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Ο Φιλικό« 
Παναγιώτηβ 

Αναγνωστόπουλο« 
(1790-1854). 

Αθήνα, Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο. 

65 Γ. Θεοδωρίδηβ, 
Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 

και η δράση τον. Από την 
Ανατολή στη Δ νση και από τη 

Δ νση στην Επανάσταση 
(1791-1821)Μκι. 

διδακτορική διατριβή, 
Αθήνα 1998, (υπό έκδοση 

από το INE/EIE) σ. 99 
κυρία«, σ. 111 κ.εξ. 

66 Εμμ. Πρωτοψάλτη, 
Ιγνάτιος, τ. Ι, σ. 166. 

VTQS ο Iyvcraos στο παραπάνω παράθεμα, ο 

Τσακάλωφ προσφέρθηκε óxt να τον «μυήσει» 

αλλά να τον «ενημερώσει» για την ύπαρξη και 

τα σχέδια TOS Φιλικήβ. 

Ο IVVÓTIOS προσδιορίζει τον χρόνο ενημέ-

poons του «έπειτα από ras ατασθαλία του Γα

λάτη και το δυστυχέ$ τέλθ5 του», αλλά δεν μπο

ρούμε να ξέρουμε αν ο iÔios ο Τσακάλωφ του 

εμπιστεύθηκε το συμβάν στην πρώτη εκείνη 

«ενημέρωση», ή το πληροφορήθηκε αργότε

ρα, locos και μετά την έναρξη του Αγώνα. Μέ

σα σε αυτό το πνεύμα καταλαβαίνουμε καλά 

ότι δεν πρέπει να φανταζόμαστε την τήρηση 

των κανόνων συνωμοτικότητα8 και 

του τυπικού TOS μύηση5 

Άλλωστε, η ίδια η ηγετι 

κή ομάδα TOS Εταιρεί 

as δεν πρέπει να δε

σμευόταν από την 

τήρηση του τελε

τουργικού. 

Στο σημείο αυ

τό εμφανίζονται 

κάποιεδ πραγμα-

τολογικέ$ ασάφει-

ε8 που θα περιορι

στούμε απλώβ και μό

νο να us αναφέρουμε 

Μία από αυτέ8 αφορά τον 

Αλέξ. Μαυροκορδάτο. Μυή 

θηκε ο Μαυροκορδάτο8 στην Πίζα 

από τον Τσακάλωφ, όπω5 ανακυκλώνεται στην 

τρέχουσα βιβλιογραφία ή στο Βουκουρέστι το 

1818 από τον Γαλάτη μάλλον, όπω8 συμπε

ραίνει με aoßapes ενδείξεΐ5 ο Γ. Θεοδωρίδηδ;65 

Αν ναι, όπωδ πιστεύω κι εγώ, μπορούμε να υπο

θέσουμε ότι ο Μαυροκορδάτοδ δεν είχε ενημε

ρώσει τον Ιγνάτιο κατά τη διάρκεια TOS στενήδ 

σχέσηδ και TOS Koivns διαμονήδ TOUS στην Πί

ζα, cos την άφιξη του Τσακάλωφ; Ένα άλλο 

ερώτημα TOS ίδιαδ κατηγορία5 είναι το εξήδ: ο 

Τσακάλωφ έφθασε στην Πίζα κάπω8 συμπτω

ματικά, όπω8 προσωπικά πιστεύω και αφήνω 

να εννοηθεί λίγο παραπάνω, ή βάσει σχεδίου, 

όπωδ αναφέρεται γενικώβ στη βιβλιογραφία;66 

Αν ισχύει η δεύτερη εκδοχή, την οποία δεν μπο

ρούμε να αρνηθούμε κατηγορηματικά, τότε θα 

πρόκειται για ένα σχέδιο TOS «Υπέρτατα Αρ-

xns» που αφορούσε την προσέλκυση του Ιγνά

τιου στη Φιλική Εταιρεία και την ένταξη του 

στην ηγετική ομάδα TOS Επανάσταση. Στην 

περίπτωση αυτή η ενέργεια δεν αφορούσε τον 

Αλέξ. Μαυροκορδάτο, επειδή όταν θα πάρθη

κε αυτή η απόφαση, πριν δηλαδή την αναχώ

ρηση του Τσακάλωφ από την Κωνσταντινού

πολη για την Πελοπόννησο, ο Μαυροκορδά-

TOS όχι μόνον δεν είχε εγκατασταθεί στην Πί

ζα, αλλά για τα μέλη TOS «Υπέρτατα Apxns» θα 

ήταν αγνώστου διαμονη5. Αν τα παραπάνω 

ισχύουν, μπορεί πράγματι οι Φιλικοί να προ

σέβλεπαν στην επιρροή του Ιγνάτιου 

προ8 τον Καποδίστρια, στον 

δεδομένο αντιοθωμανισμό 

και τη ρωσοφιλία του ή, 

ακόμη, να τον φαντά

ζονταν cos έναν πι

θανό αρχηγό του 

Αγώνα. 

Ό π ω δ και να 

έχουν τα πράγμα

τα, παρατηρούμε 

μια συνεχή αύξη

ση TOS σημασία5 

TOS n i z a s , με την 

άφιξη μάλιστα τον 

επόμενο χρόνο (Απρίλη 

1820) και δεύτερου συναρ-

χηγού TOS Φιλικη5 Εταιρεία8, του 

Παναγ. Αναγνωστόπουλου, με αδιευκρίνιστη 

επίσηδ αποστολή, και τη δυσνόητη σ' εμάδ πα

ράταση TOS παραμονήδ στην Πίζα του Τσα

κάλωφ ώδ τον Δεκέμβριο του 1820, ενδείξείδ 

που υποδηλώνουν τη συγκρότηση στην ιτα

λική αυτή πόλη εν05 παράλληλου ηγετικού πό

λου TOS Φιλικήδ Εταιρείαδ, που, όπω5 απο

δείχτηκε στη συνέχεια, ήταν αρνητικόδ έωδ 

εχθρικ08 στην ανάληψη TOS αρχηγίαδ από τον 

Αλέξ. Υψηλάντη. Ωστόσο ο πόλοδ TOS nizas 

ανταποκρίθηκε αμέσο« στο κάλεσμα ms εξέ-

γερσηδ, όταν αυτή, αποφασισμένη από το 

αντίπαλο «Υψηλαντικό» κέντρο, μετατράπη

κε από προσδοκία σε πραγματικότητα. Κλεί-

νονταδ το μέροδ αυτό του κεφαλαίου για τΐδ 

σχέσειβ του Ιγνάτιου με τη Φιλική Εταιρεία 
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πρέπει να αναφέρουμε ότι, αν και αρχικά ο ελ

κυστικό^ παράγων ms Elizas ήταν ο IVVÓTIOS, 

ωστόσο από τον χειμώνα του 1819-1820 cos 

τον Απρίλιο του 1821, πρωταρχικό ρόλο στη 

δημιουργία του πόλου TOS Elizas διαδραμάτι

σε ο Αλέξανδρο8 Μαυροκορδάτο5, óncos φά

νηκε άλλωστε και στη συνέχεια από την ολο

κληρωτική συμμετοχή του στον Αγώνα. 

Λόγω περιορισμένου χώρου δεν μπορού

με να αναφερθούμε σε λεπτομέ-

ρειε5 m s συμμετοχή$ του Ιγνάτι

ου στην προετοιμασία m s Επα-

νάσταση5. Πολλέ8 πληροφορίε5 

είναι αποθησαυρισμένε5 axis ανα-

λυτικε5 βιογραφίε8 του, άλλε5 σε 

έργα γενική$ lampias και άλλε5 

δεν θα γίνουν ποτέ γνωστέ8 γιατί 

τΐ5 αποσιώπησε για πάντα η αυ

τονόητη εχεμύθεια του. 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ 
1821-1828 
Η ομοφωνία δεν είναι το συνηθέ

στερο φαινόμενο στην ιστορία 

των επαναστάσεων σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Οι διαφωνίε5 για τον 

χρόνο, τον τόπο, τη διεξαγωγή, 

τον τελικό σκοπό μια5 επανάστα-

ans, διαιρούν TOUS συντελεστέ8 

και μάλιστα μερικέ5 cpopés θανά

σιμα. Στη δική μαδ Ελληνική Επα

νάσταση, ένα από τα άκρωδ αμ

φιλεγόμενα σημεία, σε εκείνο κυ

ρίου του οργανωτικού-στρατιω-

τικού σκέλου5 του, είναι το κίνημα του Αλέξ. 

Υψηλάντη στίδ Ηγεμονία· προκάλεσε αντι

π α ρ α θ έ σ ε ι και αντιπαλότητε5 σε όλη τη 

διάρκεια του Αγώνα και αργότερα, επί δε-

καετίε5, αναμόχλευση παθών, καθώβ και δια

σταύρωση πικρόχολων αιτιάσεων. 

Στη διάρκεια ras σχετικά σύντομηδ zcons του 

μετά το 1821 (πέθανε το 1828) ο IVVÓTIOS δεν 

έχασε ευκαιρία που να μην εκφράσει τη ριζική 

διαφωνία του για τον χρόνο, τον τόπο και τη 

διοργάνωση ms Επανάσταση από TOUS Φιλι-

κούβ και ιδιαίτερα τον Αλέξ. Υψηλάντη, αν και 

ταυτόχρονα, απο την πρώτη στιγμή, στρατεύ

θηκε στην υπόθεση ms ένοπληδ εξέγερσηδ. Και 

μάλιστα όχι από τη στιγμή ms έκρηξη ms Επα

νάσταση στην Πελοπόννησο, οπότε τα πράγ

ματα πήραν μια ορθολογική και μάλλον αναμε

νόμενη μορφή, αλλά από τη στιγμή ms δυσ-

vónms για πολλούδ oiaßaans από τον Υψηλά

ντη του Προύθου και ms εισόδου του στο Ιά

σιο, την πρωτεύουσα ms Μολδαβία5. 

Eia τη συμπεριφορά του Ιγνάτιου όταν έλα

βε το μήνυμα ms έναρξη του Αγώνα από τον 

Υψηλάντη δεν έχουμε άμεση πληροφόρηση· τη 

συμπεραίνουμε όμω8 έμμεσα, από Tis αντιδρά

σει εκείνων των ημερών του Μαυροκορδάτου, 

με τον οποίο ο Γγνάτιοδ αποτελεί ένα αξεχώρι-

στο δίδυμο aKéijms και δράσηδ, όχι μόνον αυτή 

τη στιγμή αλλά σε ολόκληρη τη διάρκεια του 

Αγώνα. Η μαρτυρία ms Mary Shelley, ms συ

ζύγου του φιλελεύθερου Άγγλου ποιητή που έχει 

καταφύγει κι αυτόδ στην ανεκτική Πίζα,67 είναι 

συναρπαστική. Εράφει στα απομνημονεύματα 

Η διάβαση 
του Προύθου από 
τον Υψηλάντη. 
Δημοσιεύεται 
στο Peter von Hess, 
Πάνθεον Ηρώων 
τον '21, Αθήνα, 
εκδ. Βιβλιοφιλία, 
1978. 

6 7 Μ. Ν. Φραγκίσκοβ, 

Ο Σολωμϊκό$ «Y}ivos». 
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Σέλλεϋ. 
Ελαιογραφία Ι 

του J. Severn. Ρώμη, 
Keats-Shelley Ι 

Memorial House, ί 

6 8 (Shelley - Pdîzns, σ. 76). 
69 Ιστορικόν Λρχείον 

Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, 
επιμ. Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, 

τ. Ι, Αθήνα 1963, 
έγνρ. 18, σ. 32-33. 

ins: «[ο Μαυροκορδάτε^] συχνά έκανε υπαινιγ

μού^ για τη δυνατότητα μιαδ εξέγερση στην Ελ

λάδα, αλλά δεν είχαμε ιδέα ότι ήταν τόσο κοντά 

μαδ, όταν την In Απριλίου [20ή Μαρτίου, π.η.] 

επισκέφθηκε τον Σέλλεϋ, cpépvovras μαζί του 

την προκήρυξη του εξαδέλφου του πρίγκιπα 

Υψηλάντη και λάμπονταδ από αγαλλίαση και 

χαρά, διακήρυξε ότι έκτοτε η Ελλάδα θα ήταν 

ελεύθερη».68 Η έμμεση αυτή μαρτυρία, δια

σταυρώνεται με μία φράση από το γράμμα με το 

οποίο ο Μαυροκορδάτο5 στέλνει την επόμενη 

μέρα (21 Μαρτίου / 2 Απριλίου 1821) Tis προ

κηρύξει στουδ φίλουδ και συνεργάτε8 του εται-

ριστέδ του Παρισιού: «Εκ των περικλεισμένων 

εννοείτε £is ποίαν στάσιν [κατάστασιν] ευρί

σκεται η ψυχή μου».69 Πότε έφθασε η προκήρυ

ξη του Υψηλάντη στην Πίζα είναι npocpavés: το 

νωρίτεροστ^ 19/31 Μαρτίου 1821 και το αρ

γότερο την επομένη, αν δεχτούμε ότι ο Μαυρο-

KopöOTOS την κοινοποίησε αυθημερόν στον φί

λο του Shelley. Δεν γνωρίζουμε επίση8 τον απο

δέκτη ras προκήρυξηδ του Υψηλάντη, αλλά βα-

σίμωβ πιθανολογούμε ότι θα ήταν ο lÔios ο Μαυ-

poKopôOTOS. Αυτ05 ήταν το «επιχειρησιακό» μέ-

λοβ ras Φιλικη5 στην Πίζα, σε αυτόν θα πρέπει 

να στάλθηκε το επαναστατικό μανιφέστο. Αν 

είναι έτσι τα πράγματα μπορούμε να φαντα

στούμε τι επακολούθησε: άμεση κοινοποίηση 

ras προκήρυξα στον Ιγνάτιο και στη συνέχεια 

στον Ι. Καρατζά. Μετά την έγκριση των «γερό

ντων», θα το ανακοίνωσε σε οικείου5 και συ-

μπράκτορε8, και, την επομένη ίσα«, στον Shelley. 

Δεν είναι υπερβολικό, πιστεύω, να υποθέ

σουμε ότι εκείνη τη στιγμή από τα ίδια αισθή

ματα με τον Μαυροκορδάτο 

διακατεχόταν και ο Ιγνάτιοδ. 

Άλλωστε, η στήριξη του στην 

προετοιμαζόμενη αποδημία 

του Μαυροκορδάτου, στην Πε

λοπόννησο (επιμένω: πολύ πριν 

από το ξεκίνημα του Αγώνα 

στην Πελοπόννησο) είναι ολό

πλευρη και σήμερα είναι και 

ιστοριογραφικά τεκμηριωμένη. 

Είχαν πάντα« προηγηθεί αξιο-

σημείωτε5 συναντήσει. Τον χει

μώνα του 1820-1821 και την 

άνοιξη του 1821 έφθασαν δια

δοχικά στην Πίζα ο Παναγ. 

Κρεββατά8 και ο Ιω. Τομαράδ, 

απεσταλμένοι των πελοποννη-

σίων αρχόντων-Φιλικών, που 

ζητούσαν πληροωορ£ε8 από τον 

Ιγνάτιο για το αν η Ρωσία θα 

στηρίξει ή όχι την επανάσταση 

και οδηγία για τη δική τουδ συμ

μετοχή. Onoos προκύπτει από 

μαρτυρίε$ ras εποχήδ, ο Ιγνά-

TIOS δεν του8 αποθάρρυνε και οι απεσταλμένοι 

επέστρεψαν ενθουσιώδες, αλλά και ανήσυχοι 

και σκεπτικοί. Εύκολα νομίζω αναγνωρίζουμε 

στην περιγραφή αυτή τον διπλό λόγο του Ιγνά

τιου, που η ιστορική έρευνα θα χρειαστεί να κά

νει πολλά βήματα ακόμη ώσπου να τον απο

κρυπτογραφήσει στο σύνολο του. 

Επί του παρόντο8 θα περιοριστούμε στα 

απολύτωδ προφανή από όσα έπραξε ο Ιγνάτιοδ 

στην Πίζα μετά τη διάβαση του Προύθου από 

τον Αλέξ. Υψηλάντη: αποδοχή ras επανάστα-

ons, υλική υποστήριξη (πολεμοφόδια, περί-
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θαλψη περιφερόμενων αγωνιστών κ.ά.) και, κυ-

picos, ανυποχώρητη διπλωματική δράση. Με 

ανοιχτό το θέμα ms καθόδου του στην Ελλάδα, 

για την οποία η βασική επιφύλαξη του ήταν μή-

πωδ η πασίγνωστη ρωσοφιλία του λειτουργή

σει αρνητικά για την επανάσταση, επιδόθηκε 

σε μια πρωτόγνωρη πολιτικοδιπλωματική δρά

ση, που αξίζει τον κόπο να την καταγράψουμε, 

έστω και συνοπτικά. 

Η σημαντικότερη πλευρά ms προσφοράβ 

του αυτή την περίοδο αφορά την επεξεργασία 

εν08 θεωρητικού σχήματο5 που αποπειράται να 

κάνει αποδεκτή την ελληνική επανάσταση «as 

νόμιμη αντίσταση κατά ms οθωμανικη5 κατα

πίεσα, να υποβαθμίσει τον εταιρικό και συνω

μοτικό χαρακτήρα ms εξέγερση, να αναδείξει 

m πράξει ßias των Οθωμανών ans Ηγεμονία, 

στην Κωνσταντινούπολη και αλλού, και να το

νίσει τη φυσική θέση του νέου κράτου5 ms Ελ-

Xaòas στην ευρωπαϊκή οικογένεια των λαών και 

των εθνών. Αυτό δηλαδή που θα μπορούσαμε 

να ονομάσουμε αρχή ms νομιμότητα^. Δεν μπο

ρούμε να ξέρουμε αν αυτή η θεωρητική κατα

σκευή ήταν προσωπικό εύρημα του Ιγνάτιου ή 

όχι. Ασφαλα« πολλε5 από αυτέ5 us ιδέεβ είναι 

κοινοί τόποι του ελληνικού διαφωτισμού όλων 

των αποχρώσεων (γαλλικη5-κοράίκή8, κεντρο-

ευρωπαϊκη5, ρωσικη5-καποδιστριακη5), αλλά 

και των πρώτων κειμένων του Αγώνα (προκη

ρύξει του Υψηλάντη, προκήρυξη ms Μεσση-

viaKns Γερουσίαβ κ.ά.). Το σχήμα ms νομιμό-

τητα8 παντού ακολουθούμενο από την πρό

βλεψη άμεση5 ίδρυσα ελληνική5 πολιτεία και 

την εγκαθίδρυση σύγχρονα κ ε ν τ ρ ι ά και δη-

μοκρατικήβ εξουσία^, εκφράζει προγραμματικά 

ο Ιγνάτΐ05 και προσπαθεί cas τα τέλη του 1821 

να το διαδώσει στο εξωτερικό αλλά και στο εσω

τερικό ms επαναστατημένα xoòpas. Την ιδέα 

αυτή παντού την υιοθέτησαν και την εξέφρα

σαν παράλληλα, και ενίοτε ταυτοχρόνου, και 

άλλοι «διστακτικοί» του περιβάλλοντο5 του Ιγνά

τιου: Kxxrroôiaipias, Ιω. Καρατζώ και βέβαια ο 

Αλέξ. Μαυροκορδάτο8, κάτι που μα5 κάνει να 

σκεφτούμε κοινή καταγωγή ιδεών, το λιγότερο. 

Επιστολέ5 και υπομνήματα είναι ο ßaoiKOs 

μηχανισμ05 παρέμβασα του Ιγνάτιου αυτή 

την εποχή στα πράγματα ms Ελληνική5 Επα

νάσταση. Πολλά από τα γραπτά του έχουν 

αξιοποιηθεί από την ιστορική έρευνα, ° μερι

κά περιμένουν ακόμη να δουν το cpcos ms δη-

μοσιότητα8 και όλα φυσικά επιδέχονται νέε8 

και πολλαπλέδ αναγνώσει. 

Η βασική ιδέα που προσπαθεί να διαδώσει ο 

Ιγνάτιοδ λίγεδ εβδομάδεδ μετά την κήρυξη ms 

Επανάστασα με το Υπόμνημα του m s 20ns 

Μάιου 1821 (δεν προσδιορίζεται αν είναι με το 

νέο ημερολόγιο ή το παλαιό, δηλαδή 8 Μαΐου) 

προ5 του5 Πελοποννησίου8 ' είναι η αρχή τ α 

νομιμότητα8, για την οποία μιλήσαμε ήδη, και 

η συμπληρωματική πρόταση για την άμεση ανά

γκη δημιουργία κ ε ν τ ρ ι ά ελληνική$ εξουσία, 

iKavns να διευθύνει στο εσωτερικό τον Αγώνα 

κατά ms Τουρκία5 και στο εξωτερικό να εξα

σφαλίσει την υποστήριξη των μεγάλων ευρω

παϊκών Δυνάμεων, μεταξύ αυτών και ms Ρω-

aias. Ανάλογε5 IÔEES διατυπώνει και ο Ιω. Κα-

ποδίστρια5 (βλ. Υπόμνημα του ms 17ns Ιουλί

ου 1821),2 αλλά και ο Αλέξ. Μαυροκορδάτο8, 

ο οπού« προσπαθεί μάλιστα, επιτόπου, να Tis 

μετατρέψει σε ενεργό πολιτική. 

Πράγματι οι lôées του Ιγνάτιου και του Κα

ποδίστρια περί νομιμότητα5 και κ ε ν τ ρ ι ά διοί

κησα υλοποιήθηκαν με τη σύγκληση ms Α' 

E0viKns Συνέλευσα ms Επιδαύρου, όπου πρω

ταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισε ο Tprios των 

«νομιμοφρόνων», ο Αλέξ. Μαυροκορδάτο8, με 

την ψήφιση την 1η Ιανουαρίου 1821 του προ

σωρινού Συντάγματο5. As προστεθεί στο ση

μείο αυτό μια δευτερεύουσα αλλά όχι ασήμα

ντη παρατήρηση. Στην αλληλογραφία του Ιγνά

τιου αυτή$ ms περιόδου, συναντούμε συχνότα

τα και τουδ δύο όρου8: προσωρινό πολίτευμα 

και, απλά, πολίτευμα/σύνταγμα. Αν και αυτέδ 

είναι δύο βασικέδ ιδέες και του Μαυροκορδά

του, δεν μπορούμε να μην Tis συσχετίσουμε με 

το διπλωματικό «παίγνιο» των Ιγνάτιου-Καπο-

δίστρια. Με το σύνταγμα, από το ένα μέρο8, 

εγκαθιδρυόταν η κεντρική διοίκηση και εξαφα

νίζονταν τα σύμβολα του εταιρισμού, ενώ από 

το άλλο, με τον όρο προσωρινό, έμενε ανοιχτή 

η πόρτα για τροποποιήσει που θα απαιτούσαν, 

ενδεχομένως, οι μελλοντικέδ προστάτιδε8 δυ

νάμει, κυρία« η Αγγλία και η Γαλλία, αλλά και 

η ίδια η Ρωσία. 

7 0 Εμμ. Πρωτοψάλτη, 
Iyvartos, passim. 
7 1 Εμμ. Πρωτοψάλτη, 
Υπομνήματα συναφή, 
σ. 146-164. 
7 2 Στο ίδιο. 
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lomwns Καρατζά®. 
Δημοσιεύεται 

στο Εμμ. 
Γ. Πρωτοψάλτη« 
(επιμΟί Η Φιλική 
Εταιρεία, Αθήνα, 

εκδ. Ακαδημία 
Αθηνών, 

1964, σ. 120. 

Μία ακόμη διευκρίνιση: η επιμονή του Ιγνά

τιου για μια «συνταγματική» κεντρική διοίκηση, 

δεν προδικάζει και Tis προσωπικά (ιδεολογία 

και πολιτικέδ) προτιμήσει του για το οριστικό 

πολιτικό καθεστο« Tns xoopas, το οποίο φαντα

ζόταν περισσότερο (os συνταγματική μοναρχία 

παρά cos μια αβασίλευτη δημοκρατική πολιτεία 

(République). Ωστόσο, η έννοια του «προσω

ρινού πολιτεΰματοβ» ήταν ικανοποιητική απά

ντηση σε τέτοιου είδου5 ανησυχίε8. 

Δεν πρέπει να κλείσουμε τη σύντομη αυτή 

εξέταση χωρίδ να επισημάνουμε μια αντιφατι

κή πλευρά Tns συμπεριφορά8 των δυο κυρίων 

πρωταγωνιστών Tns άτυπηδ ελληνικήδ διπλω-

ματίαε Ιγνάτιου και Καποδίστρια και δευτε

ρεύοντος του συντελεστή πραγματικών πολιτι

κών γεγονότων Μαυροκορδάτου, σε αυτό το 

κρίσιμο πρώτο έτοδ του Αγώνα. Παρά την ανε

λέητη και συχνά υπερβολική και άδικη καταδί

κη Tns υψηλαντικήδ εξαγγελία περί ρωσικήδ 

υποστήριξηδ Tns ελληνική8 επανάσταση, πί

στευαν, καθ' όλο το έτοδ 1821, σε έναν άμεσο 

ρωσοτουρκικό πόλεμο, μέσω του οποίου, αν δεν 

καταλυόταν η οθωμανική αυτοκρατορία, θα ανα

γνωριζόταν ένα τμήμα Tns vÓTias Ελλάδα8 cos 

ανεξάρτητο KpaTos και θα εξασφαλί

ζονταν ανθρώπινα και πολιτικά δικαι

ώματα στου8 χριστιανού^, και ιδιαίτε

ρα στου8 Έλληνεδ Tns Αυτοκρατορίαδ. 

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν βέβαια 

έτσι ακριβώδ, δεν εξελίχθηκαν όμωδ 

και πολύ διαφορετικά· η επανάσταση 

ακολούθησε το δικό Tns περίπλοκο 

δρομολόγιο, όπο« κάθε επανάσταση 

άλλωστε. 

ο ΆΤΥΠΟς 
ΔΙΠΛΩΜΆΤΗς 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
Os το τέλοδ Tns ζωήδ του, το 1828, 

δραστήριοδ και ταυτόχρονα« περιθω-

piaKÓs, ο Ιγνάτιοδ, συνεχίζει, από την 

Πίζα, να λειτουργεί ωδ évas πολιτικ08 

σύμβουλοβ και άτυποδ διπλωμάτη5 

που, όπα« το είδαμε παραπάνω, ασκεί 

συστηματικά και υπεύθυνα το έργο 

που με δική του πρωτοβουλία είχε αναλάβει. 

Xcopis επίσημη αποστολή ή ιδιότητα, με ελά

χιστη επίκληση του εκκλησιαστικού του αξιώ-

ματο8 (σπανία« στίδ επιστολέ5 του ξεπηδάει η 

ιδιότητα του επισκόπου), ζει σε μια εμφανή 

εξωτερική απομόνωση, κάπωδ σαν έκπτωτοδ 

ηγεμόναδ, και ταυτόχρονα σ' ένα ξέφρενο εσω

τερικό ρυθμό. Συνεπαρμένο5 από τον αχώνα, 

πληροφορείται, στοχάζεται, αναλύει, συμβου

λεύει· aoyaXuis, στο φαντασιακό πεδίο, ζει cos 

ο ουσιαστικ05 αρχηγέτηδ τηδ Ελληνικήδ Επα-

vaaraons, και συμπεριφέρεται αναλόγωδ. 

Μια επιβεβαίωση τηδ εικόναδ αυτήδ, ανε-

ξαρτήτωδ τηδ αρνητικήδ τηδ απόχρωσηδ που 

δεν είναι άσχετη με τΐδ ενδοαρχοντικέδ épiôes 

Tns ελληνοφαναριώτικα παροικίαδ Tns nizas, 

είναι αυτή που προκύπτει από τα γράμματα 

του Ιωάννη Καρατζά προ5 τον Μαυροκορδά

το στη διάρκεια τηδ Επανάστασηδ. Είναι η επο

χή που έχει συντελεστεί η ρήξη των σχέσεων 

Καρατζά-Ιγνάτιου και ο πρώτοδ, με αφορμή 

μια προσπάθεια του δεύτερου ιδιοτελούδ, υπο

τίθεται, επηρεασμού των ελλήνων διαχειρι

στών των δανείων στο Λονδίνο, τον καταγ

γέλλει με τον πιο αυστηρό τρόπο. Ανεξάρτη-
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τα από τη βασιμότητα airrns ms καταγγελία, 

εκείνο που μετράει για τη δική μα5 προσέγγι

ση είναι η γλώσσα, οι λέξειβ και οι χαρακτηρι

σμοί που χρησιμοποιεί ο KapaTzas: «είχα γρά

ψει τη Εκλαμπρότητί σου, ειδοποιών κατά χρέ-

os ομογένεια TOUS ιδιωφελείβ σκοπού^ του βδε

λυρού πλάνου αυτοΰ, ο οποίοβ πρόσχημα έχων 

τον περί κοινού συμφέροντα ζήλον, από τον 

οποίον μετέχει όσον οι Εβραίοι, κατήντησεν 

cos και αυτήν την EIS Λόνδραν δεπουτατζιόνε 

να θεωρή cos έρμαιον ιδιαι

τέρων στοχασμών αφορώ-

ντων το ατομικόν Képôos 

και ε^ ευχαρίστησιν TOS δο-

ξομανία8 και του τΰφου 

του. [...] Η επιχείρησί του 

αυτή αν ευδοκίμηση, και αν 

iacos οι εΐ8 Λόνδραν δεπου-

τάτοι ήθελον ακολουθεί και 

εΐ5 το εξη8 να ανγνωρίζωσι 

μίαν άλλην Αρχήν eis Πίσ-

σαν και να θεωρώσι τα από 

nizns και Λιβόρνου γρα-

φόμενα και εισηγοΰμενα CÙS 

χρησμού^ και cos διαταγά5 

TOS κεντριά Ελληνική5 Δι-

οικήσεωβ [...] θέλει κατα

ντήσει η αυτοψήφιστοβ EIS 

Πίσαν κεφαλή ms Διοική-

σεω8 να μην είναι πλέον κε-

φαλή χιμαιρώδη5, αλλ' 

έχουσα εΐ5 την εξουσίαν TOS 

την διάθεσιν TÓans ποσό-

m r n s χρημάτων, να άγη 

και να φέρη εντεύθεν τα 

πράγματα ms Ελλάδθ5 και να aas κρατή από 

την μΰτην, κατά τον κοινόν λόγον.»73 

Μια μεγάλη καμπή στην ζωή του Ιγνάτι

ου είναι το δεύτερο éms ms ελληνικήβ επα

ν ά σ τ α σ η και ειδικότερα το Συνέδριο m s 

Βερόνα8. Τον Οκτώβριο του 1822 συνέρ

χεται στη Βερόνα m s Ιταλία το Συνέδριο 

m s tepas Συμμαχία. Η παρουσία του Τσά

ρου αναπτέρωσε Tis ελπίδε5 και m s ελληνι-

Kns διοίκησα που έστειλε ειδική αντιπρο

σωπεία υπό τον Π. Π. Γερμανό, η οποία 

όμω5 δεν έγινε δεκτή. Αλλά αναπτερώθη

καν οι ελπίδε8 και του ίδιου του Ιγνάτιου, ο 

οποίθ5 διέθετε δικό του μηχανισμό πρό

σ β α σ η προ8 τον Ρώσο αυτοκράτορα, μη

χανισμό τον οποίο, άρχισε να ενεργοποιεί 

με τη γνωστή δεξιοτεχνία του: δώρα, επι-

στολέβ, υπομνήματα npos τον Αλέξανδρο 

(και TOUS υπουργοΰδ του), xcopis όμωβ απο

τέλεσμα. Εδώ φαίνεται να είναι το κρίσιμο 

σημείο m s απομάκρυνση του Ιγνάτιου από 

τη ρωσική τροχιά και m s avaznmans στην 

Αγγλία νέου σχήματοδ διπλωματική$ στήρι-

ξη5 για την ελληνική ανεξαρτησία. 'Iacos μά

λιστα αυτή η βαθιά τομή στη συνείδηση του 

εκείνη τη στιγμή να μην ήταν προϊόν ενό-

paons ή εσωτερικη5 raravónons ms ρωσι-

Kns απραξία8 αλλά και προϊόν lôicoTiKns πλη-

pocpópnons από το εσωτερικό του Συνεδρί

ου. 'Iatos ο IVVÓTIOS πληροφορήθηκε εγκαί-

ρω5 αυτό που έγινε αργότερα γνωστό, δη

λαδή τη σταδιακή απομάκρυνση ms Αγγλία8 

από Tis apxés m s Iepas Συμμαχία5, με ό,τι 

αυτό σήμαινε για την ελληνική υπόθεση. 

Ι Ο xaapos 
| Αλέξανδρος Α' 
(1777-1825). 
Λιθογραφία. 

7 3 Εμμ. Πρωτοψάλτη, 
fyvUTîos, τ. II, σ. 212-213. 
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Icuawns 
Καττοδίστριαβ, 

έργο 
του Κ. Ηλιάδη. 

Ελαιογραφία. 
Συλλογή 

Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

74 Στο ίδιο, τ. Ι. σ. 202. 

Από το Συνέδριο ras Βερόνα^ και μετά, και 

cos το τέλθ5 ras zcons του που, λίγο πολΰ, συ

μπίπτει με το τέλθ8 του αγώνα, ο Ιγνάτιοδ, στα

διακά αλλά ανυποχώρητα, σχεδόν φανατικά, 

αποθέτει όλε5 x\s ελπίδε8 του στην αγγλική συν

δρομή. Άλλωστε δεν δυσκολεύτηκε να διατυ

πώσει το νέο διπλωματικό δόγμα, στουδ αντί-

ποδε8 βέβαια των (ós τότε ρωσικών προσδοκιών 

του: μια Ελλάδα ανεξάρτητη στο πλευρό TOS 

Αγγλίαδ, στο πλαίσιο κοινών εμπορικών συμ

φερόντων, που θα λειτουργούσε μαζί με την 

ακρωτηριασμένη αλλά ισχυρότερη Τουρκία cos 

ανάχωμα στη ρωσική κάθοδο στη Μεσόγειο. 

Ο αποχαιρετισμόδ στην τρίτη Ρώμη είχε συ

ντελεστεί. Η αταβιστική ρωσοφιλία του ορθό

δοξου δεσπότη, για την οποία μιλήσαμε στην 

αρχή του ιστορήματο8 αυτοΰ, είχε εξανεμιστεί 

μέσα axis σκληρέ8 συνθήκεδ ms Επανάσταση 

και του πολέμου και είχε μεταλλαχθεί σε μια 

βαθιά αγγλοφιλία. 

Η πιο χαρακτηριστική εκδήλωση ras απο

μάκρυνση του Ιγνάτιου από τη ρωσική επιρ

ροή, είναι η αδιαπραγμάτευτα αρνητική στά

ση του απέναντι στο ρωσικό σχέδιο των τριών 

Ηγεμονιών του 1823-1824. Η απογοήτευση 

από τη ρωσική στάση στο Συνέδριο ras Βερό-

vas και η στροφή των προσδοκιών του προ5 την 

Αγγλία,74 τον κάνουν να θεωρεί απαράδεκτο 

και ανειλικρινέ8 το σχέδιο των τριών Ηγεμο

νιών, τόσο γιατί δεν ανταποκρίνεται axis διαρ-

Któs διογκούμενεδ προσδοκίε5 των Ελλήνων όσο 

και γιατί cos vvcòoras ras Ανατολία πολιτικήδ 

θεωρούσε ότι τα όποια πλεονεκτή

ματα μπορούσαν να προκύψουν υπέρ 

των Ελλήνων και των χριστιανών, γε

νικότερα, η Υψηλή Πύλη θα τα ακύ

ρωνε με την πρώτη ευκαιρία, αφού 

μάλιστα δεν προβλεπόταν κάποιθ8 

διεθνήδ μηχανισμ08 ελέγχου. Η Ρω

σία, κατά τον Ιγνάτιο, cos μοναδική 

εγγυήτρια δύναμη ras προτεινόμενα 

συμφωνίαβ, θα χρησιμοποιούσε us 

νέε5 Ηγεμονία cos διαπραγματευτι

κό όπλο cms σχέσεις ras με την Τουρ

κία, για τα δικά ras συμφέροντα, χω-

pis να παίρνει υπόψη ras τα εθνικά 

συμφέροντα των Ελλήνων. 

Με αυτό το πνεύμα γράφει x\s αντι-

poaiKés συμβουλέ5 του npos την ελ

ληνική Διοίκηση και συνιστά απερί

φραστα την απόρριψη του σχεδίου, 

ενώ ταυτόχρονα προωθεί την προ

σέγγιση με την Αγγλία, για την οποία 

μιλήσαμε λίγο παραπάνω. 

Στο νέο μέτωπο που άνοιξε ο Ιγνά-

TIOS, χρησιμοποίησε και πάλι τα οι

κεία εργαλεία: επιστολέ5, υπομνήματα, συμ-

βουλέ$ και άλλα συναφή. Από πλευρά5 πολιτι

κού προσανατολισμού ήταν απολύτου aaqms. 

Αποθάρρυνε κάποιε8 αλλοπρόσαλλεβ ενέργει-

ES προσέγγισα με το Βατικανό και το Τάγμα 

των Ιπποτών ras Μάλταβ, στήριξε, αν δεν ενέ

πνευσε avxós εξολοκλήρου, την αγγλόφιλη πο

λιτική του Μαυροκορδάτου και του Κουντου

ριώτη, και ειδικότερα τη σύναψη των δανείων 

στο Λονδίνο. Παρακολούθησε συστηματικά, 

cos το τέλθ5 ras zcons του, και επηρέασε θετικά, 

xis αγγλικέ8 διπλωματία πρωτοβουλίεβ (προ

σέγγιση των τριών εγγυητριών δυνάμεων, Πρω

τόκολλο του Λονδίνου, Σύνοδθ5 των πρέσβε-
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ων στην Ελλάδα και διαβή

ματα στην Κωνσταντινού

πολη κ.ά.), που μαζί με τη 

Ναυμαχία του Ναβαρίνου 

οδήγησαν στη διεθνή ανα

γνώριση της ελληνικής ανε

ξαρτησίας. 

Πολλοί άνθρωποι έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στη ζωή του 

Ιγνάτιου, αλλά αυτοί που 

πρωταγωνίστησαν είναι 

ασφαλώς ο Ιωάννης Καποδί

στριας και ο Αλέξανδρος 

Μαυροκορδάτος. Οριακά θα 

λέγαμε ότι οι βιογραφίες και 

των τριών επικοινωνούν σε 

πλείστα σημεία, σε βαθμό 

που μερικές φορές ο μελετη

τής δεν μπορεί να ξεχωρίσει 

στοιχεία της προσωπικότη

τας ή της συμπεριφοράς του 

ενός χωρίς να εισχωρήσει στη 

ζωή του άλλου. Φυσικά αυτό 

ισχύει για ορισμένες χρονικές 

περιόδους και για ορισμένες 

όψεις της ζωής τους. Γιατί δεν 

μπορούμε να ξεχνάμε βέβαια 

ότι οι κοινωνικές και πολιτι

στικές προϋποθέσεις στη δια

μόρφωση της προσωπικότη

τας του καθενός ήταν διαφορετικές· αρχοντική 

αλλά αποκλίνουσα των δύο (επτανησιακή του 

Καποδίστρια, φαναριωτική του Μαυροκορδά

του), πληβειακή-εκκλησιαστική του Ιγνάτιου. 

Βλέπουμε όμως να συγκλίνουν και οι τρεις σε 

κάποιους κοινούς τόπους, μέσα από τα προ

σωπικά τους δρομολόγια ασφαλώς, αλλά το 

σπουδαιότερο, πιστεύω, μέσα από τη διαδικα

σία της συγκρότησης μιας νέας ταυτότητας, της 

νεωτερικής εθνικής (τους) ταυτότητας και τη 

λατρεία, όπως βγαίνει από τα γραπτά και τις 

πράξεις τους, μιας νέας θεάς, της «πατρίδας». 

Αυτή η νέα ταυτότητα ενοποιούσε καταγωγές 

και συμπεριφορές, όπως και γεωγραφικές και 

πολιτιστικές αποκλίσεις, που αιώνες ολόκλη

ροι δεν είχαν κατορθώσει να γεφυρώσουν. 

Για τις σχέσεις του Ιγνάτιου με τον Αλέξαν-

/ ' 
ν. 

δρο Μαυροκορδάτο έχουν αναφερθεί αρκετά 

στην ώς τώρα εξιστόρηση μας, κυρίως για τα 

πρώτα χρόνια του Αγώνα. Ας προστεθούν και 

τα ακόλουθα. Προς το τέλος της περιόδου, το 

πρόσωπο του Μαυροκορδάτου φαίνεται κάπως 

θαμπό και, αν όχι ξεπερασμένο μοιάζει ηθικά 

και πολιτικά τραυματισμένο. Μέσα από την 

έντονη συμμετοχή του στην εξουσία, κάτω από 

τις πιο σκληρές συνθήκες της επανάστασης, των 

εμφυλίων πολέμων και της συνολικής αμφισβή

τησης όλων από όλους, ο αμφιλεγόμενος έστω 

αλλά χαρισματικός Μαυροκορδάτος είχε γίνει 

ένας ανάμεσα σε πολλούς και είχε χάσει το αρ

χικό ηγετικό του προβάδισμα. Χωρίς να απο

σύρει ο Ιγνάτιος την εμπιστοσύνη του από το 

πρόσωπο του Μαυροκορδάτου, κάτι που ισχύ

ει και αντιστρόφως, παρά τις επίμονες και απρο-

Π ρ ο σ ω π ο γ ρ α φ ί α 
του Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η 
ΟυγΥροβλαχίαβ 
Ιγνάτιου. 
Δημοσιεύεται 
στο Εμμ. Γ. 
Πρωτοψάλτηβ 
(ετπμ.), Η Φιλική 
Εταιρεία, Αθήνα, 
εκδ. Ακαδημία 
Αθήνων, 
1964, σ. 102. 
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75 Εμμ. Πρωτοψάλτη^, 
Ιγνάτιος, τ. Ι, σ. 274. 

76 Χρ. Aoikos, 
Η αντιπολίτευση, σ. 17 κ.εξ. 

77 Ε.-Α. Betan, 
Correspondance du comte 

J. Capodistrias, τ. 1, 
σ. 109-110. 

78 Εμμ. Πρωτοψάλτης, 
Iyvânos, τ. Ι, ο. 275. 

79 Π. Ζερλέντη$, Συνθήκη 
Επτανησίων, σ. 9-10. 

κάλυπτε5 καταγγελία του Ι. Καρατζά εναντίον 

του Ιγνάτιου, oris οποίε$ αναφερθήκαμε παρα

πάνω, το πρόσωπο του Καποδίστρια συγκε

ντρώνει τώρα Tis προσδοκίε5 του Ιγνάτιου όπωβ 

και όλων των Ελλήνων ras επαναστατημένα 

χώρα και τ α διασπορά. Στο πρόσωπο του Κα

ποδίστρια βλέπει ο lyvaTios τον ικανότατο δια

χειριστή ras πιο διπλωματία (paons του Αγώ

να, ras αναγνώρισα δηλαδή ras επαναστατη

μένα Ελλάδα cos ανεξάρτητου κράτου5. 

Ο IvvaTios είχε πλήρη συνείδηση του «προ

πατορικού αμαρτήματο5» το οποίο σκίαζε το 

πατριωτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα τόσο 

του Καποδίστρια όσο και του ίδιου προσωπι

κά. Και οι δυο είχαν καταγραφεί CÙS άνθρωποι 

σε ρωσική υπηρεσία και παντού άνθρωποι ras 

pcooiKns επιρροή5, και αυτή η πολιτική ταυτό

τητα αποτελούσε ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο 

στην ανάληψη δημόσιων αξιωμάτων στην επα

ναστατημένη Ελλάδα. Πέρα από τη δική του 

βαθύτερη αποστασιοποίηση από τη ρωσική 

πολιτική, πίστευε ότι το μοναδικό δρομολόγιο 

για την εξασφάλιση ras ελληνικήβ ανεξαρτη-

aias ήταν η πολυ-εξάρτηση και στο πνεύμα 

αυτό απέτρεψε το 1824 τον Καποδίστρια να 

κατέβει στην Ελλάδα, όταν κάποιοι κύκλοι ras 

Επανάστασα (αποστολή Δημητρίου Περ-

ρούκα στη Γενεύη κ.ά.) προσέβλεπαν θετικά 

στο πρόσωπο του.75 Όταν όμω8 αργότερα στα

θεροποιήθηκε κάπωβ η αγγλική παρέμβαση 

και ολοκληρώθηκε ένα αξιόπιστο σχήμα προ

στασία με τη συμμετοχή ras Γαλλία και ras 

Pcoaias, ο IVVÓTIOS ενθάρρυνε ειλικρινά, ανε

ξαρτήτου πιστεύω ras βαθύτερα ανησυχία 

του, τον Καποδίστρια να αναλάβει τη διακυ

βέρνηση ras xcópas. 

Με ποιο τρόπο συνέβαλε ο Ιγνάτιοδ στην 

εκλογή του Καποδίστρια δεν μα5 είναι γνωστό. 

Στο οπωσδήποτε δαιδαλώδε8 παρασκήνιο ras 

εκλογή5 του κυβερνήτη οι δυνατότητε5 παρέμ-

ßaans του Ιγνάτιου δεν θα ήταν απεριόριστε5. 

Πάντωδ κάποια ανάμειξη και σε αυτή την υπό

θεση με τα συνήθη εργαλεία του (επιστολέ8, 

συμβουλέ8 κ.λπ.) αναφέρονται από Tis πηγέ8 

και τη βιβλιογραφία.6 Ασφαλώδ ο Καποδίστρια 

είχε αυτόνομη πολιτική σκέψη και δεν ήταν 

εξαρτημένθ8 από Tis επιλογέ5 τρίτων. Ωστόσο 

η κρίση του Ιγνάτιου φαίνεται ότι τον ενδιέφε

ρε ιδιαίτερα. Αυτό νομίζω προκύπτει από το 

περιεχόμενο, και κυρίου από το ύφο5 ras επι-

στολή5 που του έστειλε από την Πετρούπολη 

(1η Ιουλίου 1827) μετά την αποδοχή ras πα-

pairaans του από τη ρωσική υπηρεσία και την 

ευμενή διάθεση του τσάρου Νικόλαου, απένα

ντι στα νέα καθήκοντα του πρώην υπουργού 

ras Αυτοκρατορία^. Γράφει ο Kanoôicrrpias 

προβ τον Ιγνάτιο: «Παραμηνύω EIS την σεβα-

σμιότητά aas, ότι η τύχη μου εθεσπίσθη τέλοβ 

την Κυριακήν 26 Ιουνίου, όπωδ επεθύμουν».77 

«Η τύχη μου εθεσπίσθη»· λόγια δραματικά 

ασφαλώδ, πατριωτικά επίσα, αλλά όχι άσχε

τα με κάποιον αφανή κώδικα επικοινωνίαδ των 

δύο ανδρών και με τΐδ βαθύτερεδ Θρησκευτικέ8 

και ιδεολογία καταβολέ5 του8. ^Ενανήμα από 

το δυσνόητο ακόμη κουβάρι αυτού που θα απο

καλούσαμε μυστικιστικό διαφωτισμό iacos δια

τρέχει Tis λέξεΐ8 και τα πρόσωπα. 

Στη συνέχεια ο Καποδίστριαβ θα πάρει το 

δρόμο για Tis άλλεβ ε υ ρ ω π α ί α πρωτεύουσε5 

και λίγο αργότερα το δρόμο προ5 την Ελλάδα. 

Τον συνοδεύει πάντα η σταθερή στήριξη του 

Ιγνάτιου, που δεν χάνει ευκαιρία να συμβου

λεύει πολιτικού8 και στρατιωτικούβ αρχηγούβ 

να δείξουν πατριωτισμό και εμπιστοσύνη στον 

Κυβερνήτη.78 Emvos θα γίνει αρχικά δεκτ08 cos 

μεσσίαδ αλλά σταδιακά θα συγκρουστεί με πολ-

λού5, νέου5 και παλαιού5 φίλουβ του και ανά

μεσα TOUS με τον Μαυροκορδάτο, που τώρα 

ακολουθούσε τον δικό του πολιτικό δρόμο. 

Άλλωστε η γέφυρα που TOUS ένωνε είχε καταρ

ρεύσει οριστικά. 

Ο IvvaTios, μετά από ολιγοήμερη ασθένεια 

που δεν έχει χαρακτηριστεί νοσολογικά (ανα

φέρονται κάποιεδ αιμορραγίεδ), άφησε την τε

λευταία του πνοή στην Πίζα, ans 31 Αυγού

στου 1828 σε ηλικία εξήντα τριών ετών.79 Με

τά από άδεια που εξασφάλισε ο πρόξενο5 ras 

Pcoaias στη Φλωρεντία Bordi από το Δουκά

το ras Τοσκάνα, ο ενταφιασμόβ έγινε aus 2 

Σεπτεμβρίου στο εσωτερικό ras ελληνικη5 εκ-

κλησίαβ του Λιβόρνου, κατά την αρχαία συνή

θεια που τώρα πια απαγορευόταν ρητά στο 

Δουκάτο ras Τοσκάνα. Μια τελευταία διά

κριση για τον Ιγνάτιο. 
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-' ΝΕΟΦΥΤΟΙ ΒΑΜΒΑΣ 

ΤΑ Π ΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ 
Aóyios ιερωμένοι, δάσκαλοδ, συγγραφέαδ δι

δακτικών βιβλίων, npcoTOs καθηγητήδ ras Φι-

Aoaocpias στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετα-

tppaoras ras Ayias rpacpns στη νεοελληνική. 

Γεννήθηκε στη Χίο πιθανότατα το 1776 ή το 

1777, όπω8 υποστήριξε με πειστικό 

τρόπο ο Κ. Θ. Δημαράδ1 ανατρέπο-

vras το 1770, το οποίο μάλλον οφεί

λεται σε παρανάγνωση του Αναστά

σιου Γούδα κατά την έκδοση κειμένου 

του Βάμβα. Το κείμενο αυτό, αυτο

βιογραφικό, όπα« ο iôios Βάμβα$ κα

ταθέτει: «Πολλάκΐ8 με παρεκάλεσαε, 

φίλε Ι. Βαλέτα, να γράψω npos σε τα 

του βίου μου, και μέχρι τούδε ώκνουν 

[...]· αλλ' επειδή επιμένει τοσούτον 

[...] υπενδίδω τελευταίον, cos πατήρ 

φιλόστοργο8 εΐ5 τέκνον αγαπητόν», 

περιέχει πολλά στοιχεία για τη γνω

ριμία μα5 με τα πρώτα κυρίου χρόνια 

του βίου του.2 Παράλληλα, πολλά 

στοιχεία για τη ζωή, Tis σπουδέ8, τη 

δράση και τον χαρακτήρα του Βάμβα 

μα5 παρέχει η Αλληλογραφίατον Κο

ραή, όπω8 θα διαπιστώσουμε κατά την 

πρόοδο ras acpnynons αυτώ. Και τού

το επειδή οι δύο άνδρεβ (Ko pans και 

Βάμβα8) έζησαν μαζί στο Παρίσι για 

διάστημα τουλάχιστον επτά ετών, 

όταν ο Βάμβαδ βοήθησε, ακόμα και 

με μηνιαίο μισθό, τον Κοραή στο 

σπουδαίο έργο του, ενώ παράλληλα είχε την ευ

καιρία να έλθει σε επαφή με τα ευρωπαϊκά γράμ

ματα, να αποκτήσει γνωριμίεδ κύρουδ, να αρχί

σει το συγγραφικό του έργο. Αλλά και ο Kopans 

συνδέθηκε πολύ στενά με τον συμπατριώτη του 

ώστε να τον υπερασπίζεται ακόμα και σε περι

πτώσει όπου η συμπεριφορά του Βάμβα μπο

ρούσε να εγείρει ενστάσεΐ5. Η σχέση του Κο

ραή με τον Βάμβα έχει τόση ένταση που μπο

ρούμε να μιλάμε για εξάρτηση, την οποία πι

θανόν να επιτείνει η μοναξιά και η προχωρη

μένη ηλικία του. Όπωδ είναι φυσικό η συνερ

γασία και η φιλία των δύο ανδρών άφησε πολ

λά σημαντικά τεκμήρια για τη ζωή του Βάμβα, 

καθώδ ο Kopans συνεχώ8 αναφέρεται σ' αυτόν, 

εκλιπαρεί για ένα γράμμα του και μάλιστα προ

σπαθεί, ανεπιτυχώβ, να τον επαναφέρει στο Πα

ρίσι. Το ίδιο δεν μπορούμε να πούμε και για τον 

Βάμβα, ο οποίοδ είναι πολύ φειδωλόδ σε επι-

στολικέδ γραφέδ και πληροφορίεδ για τη σχέση 

του με τον Κοραή. Φαίνεται σαν να θέλει να 

αποστασιοποιηθεί, όπωδ λέμε σήμερα, από τη 

σχέση αυτή. 

Νεόφυ-ios Βάμβαδ. 
Ελαιογραφία. Αθήνα, 
Μουσείο Μπενάκη. 

1 Κ. Θ. Δημαρά5, Koçam 
naiBajißas, σ. 16. 
2 Α. ÌOóoas, Βίοι 
παράλληλοι, σ. 284. 
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3 Στο ίδιο, ο. 293. 
4 Νίκη Παπαηλιάκη, Μια 

αιχμάλωτη κοινότητα, σ.188. 
5 Α. Kopans, Αλληλογραφία, 

τ. Γ', σ. 289. 
6 Σοφία Ματθαίου, 

Ο Στέφανοί 
Α. Κονμανονδης, σ. 272. 

7 Α. Touôas, Βίοι 
παράλληλοι, σ. 284. 

Xios. Χαλκογραφία Ι 
του Cornells de Bruyn. 

Γεννάδειοβ ! 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 

Πέρα από αυτά, οι πληροφορία μας για τον 

Βάμβα προέρχονται και από διάφορες άλλες πη

γές, καθώς στην πολυκύμαντη και μακρά ζωή 

του οι πολέμια περιπέτειες, οι περιπλανήσεις, 

οι επαγγελματικές και επιστημονικές ενασχο

λήσεις καλύπτουν μια ευρεία γκάμα πεδίων και 

τόπων, ενώ η εμπλοκή του με τη μετάφραση της 

Αγίας Γραφής στην απλή νεοελληνική γλώσσα 

της εποχής του, οι επιθέσεις που δέχτηκε λόγω 

αυτής της εμπλοκής, οι κατηγορίες για την εγκα

τάλειψη του κοραϊκού κύκλου ακόμα και η δη

μοσίευση μιας σειράς άρθρων στην εφημερίδα 

Αιών με πολιτικό περιεχόμενο αποδεσμεύουν 

πολλά στοιχεία του βίου του. 

Ό λ α αυτά είναι βέβαιο ότι αναδεικνύουν 

την προσωπικότητα του Νεόφυτου Βάμβα 

ως μία από τις κυρίαρχες μορφές του πρώτου 

μισοΰ του 19ου αιώνα, της οποίας το έργο 

και βέβαια η αποτίμηση του, χρήζει περαι

τέρω διερεύνησης, πέρα από τα περιορι

σμένα πλαίσια της παρούσας πραγματολο

γικής κατά βάση αφήγησης. 

Είπαμε λοιπόν ότι γεννήθηκε το 1776 (ή 

το 1777) στη Χίο. Το κοσμικό όνομα του ήταν 

Νικόλαος, ενώ οι χιώτες γονείς του Ισίδωρος 

και Σταματού, όπως ο Βάμβας αναφέρει, ήταν 

«πένητες, αλλά πλούσιοι εις ευσέβειαν και 

αρετήν». Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο πα

τέρας του ήταν σιδεράς. Από μεταγενέστερη 

( 10 Μαΐου 1833) επιστολή του προς τον φί

λο του και στενό φίλο του Κοραή Ιάκωβο Ρώ

τα αλλά και από άλλη νεότερη δική του προς 

τον Αδ. Κοραή (1822) μαθαίνουμε ότι είχε 

δύο τουλάχιστον αδελφές και δύο ανιψιούς: 

«Έχω προς τούτοις υπόλοιπα της οικογενεί

ας μου από την καταστροφήν εκείνηντης πα

τρίδος, μίαν αδελφήν φιλάσθενον πάντοτε, 

και τον ένα εκ των δύο μου ανεψιών μονό-

χειρα από βαρβαρικήν μάχαιραν», «εν τη δει

νή ταύτη περιστάσει έτυχον να ευρεθώσι και 

αι δύο αδελφαί μου μετά του πρεσβυτέρου 

ανεψιού μου Κωνσταντίνου».3 Πιθανότατα 

αυτός ο τελευταίος είναι ο Κωνσταντής Βόμ

βας που αναφέρεται σε έγγραφο της 16ης Ιαν. 

1822 και έχει σχέση με το γεγονός της αιχ

μαλωσίας της δημογεροντίας της Χίου.4 Πά

ντως, ένας από τους δύο αυτούς ανιψιούς εντο

πίζεται στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρ

τιο του 1814.5 Ένας ανιψιός του, εξάλλου, με 

το όνομα Ιωάννης θα εμφανιστεί ως εκτελε

στής της διαθήκης και διαχειριστής της περι

ουσίας του Βάμβα6 και ίσως είναι αυτός που 

βρισκόταν μαζί του στην Κεφαλονιά, όπως 

θα δούμε παρακάτω. 

Ο Νεόφυτος Βάμβας έμαθε τα πρώτα γράμ

ματα στο νησί του καθώς, όπως γράφει: «από 

παιδικής ηλικίας επόθουν την προκοπήν και 

οσάκις έβλεπον άνθρωπονπεπαιδευμένον, διε-

γείρετο εν τη καρδία μου τιμή και σέβας προς 

αυτόν, ως θείον τι ον». Σε ηλικία δεκαπέντε 

ετών αφήνει τη Χίο και πηγαίνει, παρά τις αντι

δράσεις των γονιών του, στη Σίφνο, όπου δί

δασκε από το 1781 ο ξακουστός στα χρόνια του 

δάσκαλος Μισαήλ ο Πάτμιος. Στη Σίφνο ο Νε-
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όφυτος θα παραμείνει επί δύο χρόνια σπουδά-

zovras, όπως αναφέρει, «μόνον την Ελληνικήν 

γλώσσαν», καθώς «Φιλολογία, Λογική, Φιλο

σοφία, Στοιχεία Μαθηματικής, ήσαν τότε εν 

ταις δημοσίας σχολαίς ή όλως αγνώριστα, ή 

σπανιώτατα». Το 1793 ο δάσκαλος του στη 

Σίφνο θα κινήσει για την Πάτμο, επιστρέφο

ντας στον τόπο καταγωγής του, για να συνεχί

σει εκεί το διδασκαλικό έργο του, ενώ ο Βόμ

βας θα επιστρέψει στη Χίο, όπου θα πείσει εκ 

νέου τους γονείς του ότι έπρεπε να φύγει για 

την Πάτμο, πράγμα που αυτή τη φορά θα το 

καταφέρει ευκολότερα. Στην Πάτμο ο Νεό

φυτος θα μείνει για δύο χρόνια και, εκτός από 

τον Μισαήλ, τον πρώτο του δάσκαλο, θα ακού

σει τα μαθήματα και ενός άλλου ξακουστού δα

σκάλου, του Δανιήλ Κεραμέα. 

Μπορεί οι δύο αυτοί δάσκαλοι να ήταν άξι

οι και ικανοί αλλά δίδασκαν μόνο τα ελληνι

κά γράμματα, ενώ οι καιροί είχαν αλλάξει και 

οι νέες πραγματικότητες επέβαλλαν την ανά

γκη για την παροχή και νεωτερικής γνώσης. 

Το ομολογεί άλλωστε ρητά και ο Βάμβας στην 

αυτοβιογραφία του όταν παρατηρεί ότι: «η δι

δασκαλία περιωρίζετο και ενταύθα [στην Πά

τμο] εις εξήγησιν και συντακτικήν ανάλυσιν. 

Φιλολογική θεωρία δεν εγίνετο· διότι οι διδά

σκαλοι δεν ήξευρον ούτε τηνΛατινικήν γλώσ

σαν, ούτε άλλην τινά Ευρωπάίκήν· και εν τη 

βιβλιοθήκη της σχολής δεν εύρισκε τις, ειμή 

παλαιάς τινας εκδόσεις Ελλήνων συγγραφέων 

και εκκλησιαστικών [...]». 

Στην κατηγορία των νέων που αναζητούν 

να δώσουν ένα νέο περιεχόμενο στις σπου

δές τους, να γνωρίσουν και τις θετικές επι

στήμες, ανήκει λοιπόν και ο Βάμβας, ο οποί

ος σκέπτεται να φύγει για την Πίζα της Ιτα

λίας και εκεί, εργαζόμενος παράλληλα, να 

μάθει καλύτερα γράμματα. Όμως το σχέδιο 

αυτό ναυαγεί, επειδή ο φίλος του, μαζί με τον 

οποίο σχεδίασαν την επιχείρηση, δεν θέλη

σε να τον ακολουθήσει. Τότε ακριβώς ο Βάμ

βας θα πληροφορηθεί ότι στη σχολή του νη

σιού του άρχισε να διδάσκει ο Δωρόθεος 

Πρώιος, που μόλις είχε επιστρέψει από τη 

Γαλλία, πράγμα που τον ωθεί να αφήσει τους 

δασκάλους της Πάτμου και να επιστρέψει 

στη Χίο. Εκεί, πράγματι, θα ακούσει τα μα

θήματα του Πρώιου αλλά και του Αθανάσι

ου Πάριου, συντηρητικού δασκάλου και μα

χητικού πολέμιου της δυτικής σκέψης, τον 

οποίο οι συγκυρίες θα το φέρουν να τον δια

δεχθεί, μετά από χρόνια, στη διεύθυνση της 

σχολής της Χίου. 

Όμως οι μαθητικές περιπλανήσεις του Βόμ

βα δεν τελειώνουν εδώ. Είκοσι χρόνων παλι

κάρι θα αφήσει πάλι (1796) τη Χίο και θα 

ακολουθήσει τον δάσκαλο του Δωρόθεο Πρώ-

ιο στην Κωνσταντινούπολη. Από την Κων

σταντινούπολη θα βρεθεί στο Βουκουρέστι 

και πίσω στην Πόλη, εργαζόμενος ως οικο-

διδάσκαλος σε σπίτια φαναριωτικών οικογε

νειών (Γεωργίου Μαυροκορδάτου και Κων

σταντίνου Χαντζερή), ακολουθώντας και πά-
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Σελίδα τίτλου Ι 
τηβ Κιβωτού 

rns ελληνικήε 
γλώσσης. 

λι τον Πρώιο, που ο διερμηνέαδ του οθωμα

νικού στόλου Κωνσταντίνοδ Χαντζερήδ, ανα

χωρώντας από τη Χίο, είχε προσλάβει στο 

σπίτι του στην Πόλη και εν συνεχεία τον πή

ρε μαζί του στον νέο τόπο υπηρεσίαδ του, τη 

Βλαχία, ωδ οικοδιδάσκαλο των παιδιών του. 

Αυτέδ οι διαδικασίεδ έχουν όμωδ ένα τέλοδ 

που σηματοδοτείται από τον αποκεφαλισμό 

Κ Ι Β Ω Τ Ο Σ 
T M S 
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του Χαντζερή από τουδ Οθωμανούδ και την 

επιστροφή του Πρώιου στην Πόλη (1804), 

όπου θα αναλάβει τη σχολαρχία τηδ Μεγά-

ληδ του Γένουδ Σχολήδ. Στα περιβάλλοντα 

αυτά και κυρίωδ xapis στην προσκόλληση 

του στον Πρώιο, αρχίζει σιγά σιγά ο Νεό

φυτοδ Βάμβαδ να αποκτά τη φήμη ενόδ κά

λου λογίου, το όνομα του εμφανίζεται σε κα-

ταλόγουδ συνδρομητών βιβλίων και αποτε

λεί μέλοδ τηδ ομάδαδ που είχε αναλάβει τη 

σύνταξη τηδ Κιβωτού, δηλαδή ενόδ λεξικού 

τηδ ελληνικήδ γλώσσα5, ενώ συνεχίζει να δι

δάσκει και σε φαναριώτικα σπίτια (Ευφρο-

σύνηδ Μαυροκορδάτου, Κ. Σούτσου). 

Όμωδ ο Βάμβαδ τα χρόνια αυτά των Ηγε

μονιών και τηδ Κωνσταντινούπολη έζησε μέ

σα σε ένα κλίμα έντονων ιδεολογικών αντιθέ

σεων, όπου οι ιδέεδ τηδ ελευθεροφροσύνηδ και 

τηδ συντήρησηδ συγκρούστηκαν αποφασιστι

κά. Ζούσαν ακόμα ο Δημ. Καταρτζήδ, ο Δαν. 

Φιλιππίδηδ και ο Αθ. Χριστόπουλοδ αλλά και ο 

Ιακωβάκηδ Ρίζοδ-Νερουλόδ, ο οποίοδ πρέπει να 

σχετίστηκε με τον Βάμβα. Όμωδ και 

οι αντίθετεδ τάσεΐδ που εκφράζονταν 

από τον Νεόφυτο Δούκα, τον Αλέξ. 

Κάλφογλου και τον Mix. Περδικάρη 

είναι παρούσεδ τα χρόνια αυτά. Στην 

Κωνσταντινούπολη εξάλλου τα ίδια 

χρόνια, μια σειρά πατριαρχών (Γε-

ράσιμοδ Γ', Γρηγόριοδ Ε', Νεόφυτοδ 

Ζ', Καλλίνικοδ Ε') ασχολείται με τα 

γράμματα μέσα στο κλίμα βέβαια τηδ 

εκκλησιαστικήδ συντηρητικήδ πολι-

τικήδ για την παιδεία. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ 
ΣΤΗ ΔΥΣΗ 
Από ένα τέτοιο περιβάλλον έβγαι

νε ο Νεόφυτοδ Βάμβαδ, ο οποίοδ, 

αφού συγκέντρωσε κάποια χρήμα

τα, εγκατέλειψε, πιθανόν το καλο

καίρι του 1808, την Κωνσταντι

νούπολη και κίνησε για το Παρίσι, 

αναζητώνταδ να ολοκληρώσει τη 

μόρφωση του στη φημισμένη για 

τα γράμματα τηδ πόλη, όπου είχε 

σπουδάσει και ο δάσκαλόδ του Δω-

ρόθεοδ Πρώιοδ. Όπωδ ομολογεί στην αυτο

βιογραφία του, η απόφαση αυτή δεν ήταν εύ

κολη επειδή είχε να αντιμετωπίσει δύο βα-

σικέδ παραμέτρουδ με αρνητικά πρόσημα: 

κακή υγεία και έλλειψη χρημάτων. Ωστόσο, 

ο Βάμβαδ θα τα αψηφήσει αυτά και θα φύγει 

για τη Γαλλία. Στην αηόψασή του αυτή, πέ

ρα από τον Πρώιο, πιθανόν και ο Αδ. Κοραήδ 

να έπαιξε κάποιο ρόλο, αφού το όνομα του 

διάσημου συμπατριώτη του δεν μπορεί να 

του ήταν άγνωστο· άλλωστε ο Πασχάληδ Βα

σιλείου που βρίσκεται στην Κωνσταντινού

πολη πρέπει να μίλησε στον φιλόδοξο νέο 

για τον γνωστό στενότατο συνεργάτη και φί-
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λο του Κοραή αδελφό του Αλέξανδρο Βασι

λείου, που βρισκόταν στη Βιέννη και αλλη

λογραφούσε συνεχώς με τον Κοραή. 

Στη Βιέννη, πηγαίνοντας για το Παρίσι, 

θα βρεθεί και ο Νεόφυτος Βάμβας, όπου θα 

γνωρίσει από κοντά τον Αλ. Βασιλείου. Αυ

τό γίνεται φανερό από ένα γράμμα του Κο

ραή npos τον Βασιλείου (Σεπτ. 

1808), όπου ανάμεσα στα άλλα ο 

Kopans σημειώνει: «Ο Πάμβας 

[=Βάμβας] φαίνεται εις εμέ, cos 

τον éKpivas. Μ' έμαθε πολλά m s 

Ελλάδθ8 αγνοούμενα εις εμέ, εκ 

των οποίων iacos ωφεληθώ διά τα 

εις τον Πλουταρχον προλεγόμε

να»,8 ενώ στα τέλη του ίδιου μή

να σε μια άλλη επιστολή του προς 

τον Βασιλείου ο Kopans γράφει: 

«Διά να ενθαρρύνω τον ταλαίπω-

ρον Βάμβαν (όστΐ5 είναι χρησι-

μώτατο5 άνθρωπος) τον εκάλεσα 

εις το λιτόν εκείνης της ημέρα8 

μου γεύμα [,..]».9 

Στην ίδια γραμμή όμως κινείται 

και η αφήγηση του Βάμβα, ο οποί-

os περιγράφοντα τα πρώτα βήμα

τα του στο Παρίσι αναφέρει: 

«εφρόντισα να εΰρω πόρον των 

απόλυτο« αναγκαίων, διδάσκων 

την ελληνικήν γλώσσαν πριν κα

ταντήσω εις εσχάτην στέρησιν· με

τά καιρόν τίνα αξιωθείς ms φιλία8 

του αοιδίμου Κοραή, ελάμβανον 

παρ' αυτού πεντήκοντα φράγκα κα

τά μήνα αντί ms εις τα5 εκδόσειβ των πονημά

των αυτού μικρά8 βοήθεια μου, ans ήτο εΐ8 εμέ 

και μεγίστη πνευματική ωφέλεια».10 Αυτά έγι

ναν λίγο αργότερα, το 1810. 

Για να φθάσει όμα« στο σημείο να ει

σπράττει ο Βάμβα5 ένα μικρό μηνιαίο ποσόν 

από τον Κοραή, είναι αλήθεια ότι πέρασε από 

αρκετέ8 δοκιμασίε8... Είδαμε ότι στην επιστολή 

του ο Kopans ονομάζει τον Βάμβα «Πάμβα» 

και ο Κ. Θ. Δημαρά8 προσπάθησε να κατα

λάβει τι κρύβεται κάτω από αυτήν την αλλα

γή του επωνύμου του. locos αρχική δυσπιστία 

και ειρωνική διάθεση -το ίδιο όνομα θα χρη

σιμοποιήσει αργότερα με κακεντρεχεια και ο 

μαθητή8 του Βάμβα στην Ιόνιο Ακαδημία Γε-

ώργιθ5 Τυπάλδθ5-Ιακωβάτο8-, iacùs απλό λά

θος. Όπωβ και να έχουν τα πράγματα, γρήγο

ρα ο Αδάμ. Kopans -είναι τότε εξήντα χρό

νων- θα καταλάβει ότι ο συμπατριώτης του, 

που είναι στα τριάντα του, αποτελεί μια πο

λύ αξιόλογη περίπτωση και γρήγορα θα αρχί

σει να αναπτύσσεται μεταξύ του5 μια στενή 

σχέση. Ο Κοραής που, όπως γράφει στα γράμ

ματα του, θέλει να μαθαίνει τα ελληνικά και 

τα χιώτικα πράγματα, αλληλογραφούσε για 

τον σκοπό αυτό με τον Δημ. Λώτο, ' "τον πρω

τοψάλτη της Σμύρνης αλλά τώρα έχει μια κα

λή ευκαιρία να μάθει κάποια πράγματα από 

πρώτο χέρι. Αλλά και για τα πράγματα του 

Παρισιού είναι χρήσιμος ο véos Xitóms, επει

δή, σε αντίθεση με τον Κοραή, δεν ξέκοψε από 

Tis συναναστροφέ5 των Ελλήνων ms γ ά λ λ ι α 

πρωτεύουσας. 

Λωρόθιos Π pciHos. 
Ελαιογραφία. 
Αθήνα, Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο. 

8 Α.. Kopans, Αλληλογραφία, 
τ. Β', σ. 471. 
9 Στο ίδιο, ο. 474. 
1 0 Α. FoOÔas, Βίοι 
παράλληλοι, σ. 288. 
1 1 Tis επιστολέβ του Κοραή 
με τον πρωτοψάλτη τι^ 
Σμύρνι^ βλ. στο Α. Kopans, 
Αλληλογραφία, τ. Α'. 
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1 2 Α. Kopans, Αλληλογραφία, 
τ. Γ', σ. 36. 

!3 Στο ίδιο, επιστολή Trpos 
Αλ. Βασιλείου, 

Iavouapios 1810. 

Ο Kopans ενισχύει 
οικονομικά τον Βάμβα 

Α
π ό τον Ιοΰλιον (αλλά τοΰτο, αν μ' ayanas , 

να μείνη μυστικόν EIS σε μόνον) άρχισα να 

τον δίδω [του Βάμβα] 50 φράγκα κατά μή

να, διά να με βοηθή EIS TOUS mvaKas, και EIS τα8 διορ

θ ώ σ ε ι των τυπογραφικών παροραμάτων. Η μέχρι 

τώρα βοήθεια εστάθη πολλά μικρά (και όχι μεγα-

λητέρα θέλει είσθαι νομίζω εΐ8 το εξή&) όχι διά σφάλ

μα του Βάμβα αλλά διά τ η ν ουσίαν και Tas περι-

στάσεΐ8 του πράγματο5. [...] Μ ' όλα ταΰτα τον πλη-

ρόνω με ευχαρίστησίν μου τα 50 κατά μήνα, διότι 

τα γινόμενα εξ αυτών 600 κατ' eras ανακουφίζουν 

ολίγον την χρείαν του. Ais του μην05 τον καλώ εΐ5 

το γεύμα μου, και μετά το γεΰμα υπάγομεν oos επί 

το πλείστον EIS το θέατρον. Κάμνει και θέματα EIS 

την γλώσσαν ημών και έχει διορθωτήν (μη γελά5) 

εμέ. Τοΰτο ηναγκάσθην να σ' εξομολογηθώ διά να 

μη καταντήσω EIS την οδυνηράν ανάγκην του κό

ψω την μικράν βοήθειαν. 

Πηγή: Α. Kopans, Αλληλογραφία, τ. 3, σ. 85, Επιστολή 

Αδ. Κοραή προβΑλ. Βασιλείου, xns 25 Δεκεμβρίου 1810 

Ο Βάμβα5 πριν φύγει στο Παρίσι είχε συ

γκεντρώσει ένα μικρό χρηματικό ποσόν, το 

είχε επενδύσει στο εμπόριο των σαλιών και 

περίμενε να μαζέψει κάποιο κέρδοβ. Αυτό το 

έμαθε ο Kopans, π ο υ έκανε ανάλογε5 κινή

σ ε ι μέσω του Αλ. Βασιλείου. Τώρα με τη γνω

ριμία του Βάμβα αποφασίζει και αυτ05 να το

ποθετήσει λίγα χρήματα στα σάλια και έτσι 

έχουν ένα κοινό στοιχείο, το αναμενόμενο 

Képôos από μια μικρή επιχείρηση. Σιγά σιγά, 

λοιπόν, με τον ένα ή τον άλλο τ ρ ό π ο ο Βάμ-

ßas θα γίνει évas α π ό TOUS π ι ο συχνούβ επι-

σκέπτε5 του Κοραή. Μαζί βγαίνουν στον πε

ρίπατο, πηγαίνουν στο θέατρο, συζητούν ποι

κίλα βέματα, αλλά ο Kopans θα δοκιμάσει 

τον χαρακτήρα του νέου φίλου του ακόμα και 

κάτω α π ό τ η ν ε π ί δ ρ α σ η του κρασιού: «τον 

εδοκίμασα με τρόπου8 π α ν τ ο ύ ^ , écos και με 

αυτόν τον οίνον, τον ονομασθέντα α π ό TOUS 

παλαιού5 δικαία« " Ν ο υ κάτοπτρον"». 1 2 Ό λ α 

τα «πειράματα» πετυχαίνουν και έτσι ο Βάμ-

ßas θα γίνει ο έμπιστος άνθρωπο8 του Κοραή, 

του οποίου οι έπαινοι πλέον για τον Βάμβα 

καταλήγουν σε εγκώμια: «Από όλου8 ημά5, 

φίλε μου, όσοι ευρισκόμεθα εδώ, μόνο ο Βάμ-

ßas φαίνεται να έχη κάποιον νουν» ή ότι όλοι 

στο Παρίσι «πλην του Βάμβα είναι κακοί».1 3 

Η π α ρ ο χ ή λοιπόν EVÓS μηνιαίου ποσού α π ό 

τον Κοραή στον Βάμβα GÙS αμοιβή για Tis φι-

λολογικέ5 υ π η ρ ε σ ί α του είναι π ρ ά ξ η φυσιο

λογική και η υπόμνηση Tns αργότερα στην 

α υ τ ο β ι ο γ ρ α φ ί α του Β ά μ β α έχει σ η μ α σ ί α , 

επειδή ο τελευταίο« δεν διέσωσε πολλά γρα

π τ ά τεκμήρια α π ό την επτάχρονη σχέση του 

με τον Κοραή στο Παρίσι . 

Onù)s και να έχουν τα π ρ ά γ μ α τ α , ο Βάμ-

ßas τ α χ ρ ό ν ι α α υ τ ά ε ρ γ ά ζ ε τ α ι κοντά στον 

Κ ο ρ α ή και μπορούμε να φ α ν τ α σ τ ο ύ μ ε τ η ν 

εργασία π ο υ του προσφέρει : αντιβολέβ χει

ρογράφων, γλωσσικέ5 π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι , αντι

γ ρ α φ ή κειμένων, α ν α ζ η τ ή σ ε ι σε βιβλιοθή-

κεβ και γενικά ό,τι έχει να κάνει με τη βοή

θεια προ5 ένα φιλόλογο με το δ ι α μ έ τ ρ η μ α 

και την πυκνή εκδοτική π α ρ α γ ω γ ή του Κο

ραή. Φυσικά πολλέ5 α π ό avxés Tis ε ρ γ α σ ί α 

θα α φ ή σ ο υ ν τα ίχνη TOUS στην Αλληλογρα

φία του Κοραή, στην ο π ο ί α ο Βάμβα$ ανα

φέρεται συχνότατα και π ά ν τ α με εγκωμια

στικό τρόπο. Τ ο αντίθετο όμω8 δεν είναι δια

πιστωμένο, KaOcos ο Βάμβα5 δεν έχει αφήσει 

τεκμήρια με Tis αναμνήσειβ τ ω ν παρισινών 

χρόνων EKTÓS α π ό το λακωνικό σημείωμα Tns 

α υ τ ο β ι ο γ ρ α φ ί α του π ο υ αναφέραμε. 

Σ τ ο σημείο αυτό π ρ έ π ε ι να αναφέρουμε 

ότι μια μελλοντική δραστηριότητα του Ν ε 

όφυτου Βάμβα π ο υ του απέδωσε σημαντικά 

οικονομικά οφέλη αλλά προκάλεσε και πολ-

Aés ε π ι θ έ σ ε ι εναντίον του, έχει την α φ ε τ η 

ρία Tns στα χρόνια του Παρισιού και βέβαια 

προέρχεται, και αυτή, α π ό τη συναναστρο

φ ή του με τον Κοραή. Πρόκειται για το ζή

τημα Tns μετάφρασηβ Tns Αγία5 Fpaqms στην 

α π λ ή νεοελληνική γλώσσα, που η αφετηρία 

Tns, σε γενικέ$ γραμμέ5, είναι η εξή$. 

Λίγο πριν ή λίγο μετά α π ό τη γνωριμία Κο-

ρ α ή - Β ά μ β α , ο K o p a n s -γνωστόβ π λ έ ο ν cos 
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σπουδαίος φιλόλογος και έξω από τη Γαλλία-

είχε λάβει από το Λονδίνο επιστολή (1808), 

σχετικά με το ζήτημα της μετάφρασης αυτής, 

πράγμα βέβαια που απαιτούσε πολΰ χρόνο και 

γνώση της εβραϊκής γλώσσας. Ο χιώτης σοφός 

τότε σκέφτηκε ότι έπρεπε να βρεθούν νέοι άν

θρωποι που θα αφοσιώνονταν στο μεγάλο έρ

γο και αρχικά ο νους του δεν πήγε στον Βόμ

βα. Φαίνεται όμως ότι συζήτησαν το θέμα και 

κατέληξαν ότι ο Βάμβας θα μπορούσε να ανα

λάβει το έργο. Έτσι ο Κοραής απάντησε στη 

Βιβλική Εταιρεία του Λονδίνου, που είχε προ

καλέσει το ζήτημα, ότι υπήρχε ο κατάλληλος 

άνθρωπος για το έργο, που τελικά όμως την 

εποχή αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί· ωστό

σο, από εδώ χρονολογείται η γνωριμία του 

Βάμβα με τους Διαμαρτυρόμενους της Αγγλι

κής Βιβλικής Εταιρείας, η οποία θα συνεχιστεί 

αργότερα -θα διαρκέσει έως τον θάνατο του 

Βάμβα- και από αυτή θα κερδίσει πολλά ο 

Βάμβας, για τα οποία αργότερα θα τον κατη

γορήσουν οι συντηρητικοί αλλά και κάποιοι 

προοδευτικοί αντίπαλοι του.14 Όμως στο θέ

μα αυτό θα επανέλθουμε. 

Επιστρέφοντας στην επισήμανση των στοι

χείων που προσδιόρισαν τη σχέση Κοραή-

Βάμβα προσθέτουμε ότι ο Κοραής ενισχύει με 

κάθε τρόπο τον συμπατριώτη του: του κάνει 

μαθήματα, του δανείζει βιβλία του, τον βοη

θά στη μελέτη των αρχαίων και των νέων ελ

ληνικών. Συνεργάζονται σε πολλούς τομείς και 

όταν αργότερα θα εκδοθεί στη Βιέννη το σπου

δαίο περιοδικό της εποχής Aóyios Ερμής στον 

Βάμβα ο Κοραής θα ανακοινώνει τις σκέψεις 

του για την πορεία του περιοδικού και μαζί, 

κάποιες στιγμές, θα χλευάζουν τον αρχιμαν

δρίτη Άνθιμο Γαζή, διευθυντή του Λογίου Ερ

μή, για τα λάθη του, ενώ παράλληλα οραμα

τίζονται ένα δικό τους καλύτερο βέβαια φιλο

λογικό έντυπο, που ποτέ δεν θα εκδώσουν. 

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι ο Νεόφυτος Βάμ

βας και κάποιοι φίλοι του Κοραή, τότε ακρι

βώς κατάφεραν να ξεγελάσουν τον χιώτη σο

φό και να μπάσουν στο σπίτι του τον πολωνό 

ζωγράφο που έκανε το πορτραίτο του, με το 

πρόσχημα ότι ήθελε να τον γνωρίσει από κο

ντά, επειδή ο Κοραής ήταν αντίθετος σε αυτή 

tBtOtlfcli 
ΕΚ. ΤΠΝ 

ΕΝΑΟΞΟΤΕΡΜ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΟΝ ΑΡΙΑ! 
ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ 

ΕΡΑΚΙΣΘΕ1ΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ 

"ΠΙΟ 

Ν. Β Α Μ Β Χ. 

ΚΑ01ΙΠ1ΤΟΪ Ti l i ΦΙΑΟίΟΦΙΛΪ Ι.Κ l'ili 

Β. Οθ. nANEUISTUiMÌÌ:. 

m 

Ι. BIMBA 

arr,p.ty rs usi puftfae*' Srou Ζ 

ΑΘΗΝΗΣΙ 
l i ' H O l i Λ . Ν Ι Κ ί Μ Λ Ι Λ Ο Τ ·ΗΛΛΛΐ:\ιΙ'ΐ:ηΐ 

(n i f i -.7. Où-,γ t * •A-.-.fü; À.-.3. Alti.) 

IS5G. 

την ενέργεια, χάρη στην οποία όμως έχουμε 

την πιο ακριβή απεικόνιση του. 

Όμως από τα χρόνια του Παρισιού θα ξε

κινήσει και η παρέμβαση στα εκπαιδευτικά 

πράγματα του ελλαδικού χώρου και συγκε

κριμένα της Χίου, με πρωτοβουλία του Κοραή 

και κύριο εκφραστή της τον Βάμβα. Συγκε

κριμένα από το 1811 κιόλας ο Κοραής σε γράμ

μα προς τους εφόρους της σχολής του νησιού 

του επαινεί την προσωπικότητα του Βάμβα 

και τους παροτρύνει να τον εκλέξουν στη δι

εύθυνση της σχολής:15 «Από τον κύριον Βάμ-

βαν προσφυέστερον άλλον να εκλέξητε ήτο 

βέβαια των αδυνάτων· σοφία, ήθη, πατρίδος 

κοινότης, ζήλος φλογώδης δι' αυτήν και προ 

πάντων νους, χωρίς τον οποίον, άνδρες Χίοι, 

η σοφία καταντά εις μωρίαν [...] όλα ταύτα ευ

ρίσκονται εις τον φίλον Βάμβαν [...]». Όμως 

ο Κοραής, στο ίδιο γράμμα, και μολονότι επι

ζητεί με κάθε τρόπο την αντικατάσταση του 

συντηρητικού, μεγάλης ηλικίας και ιδεολογι

κού αντιπάλου του Αθ. Πάριου από τη διεύ

θυνση της σχολής της Χίου, εκτιμά ότι η «σο

φία του [Βάμβα] δέχεται, ή μάλλον ειπείν, 

απαιτεί μεγάλας ακόμη προσθήκας». Πράγ-

!4 Κ. Θ. Δημαρά5, Kogans 
καιΒάμβα$, σ. 18. 
15 Α. Kopans, 
Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 153, 
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1(^ Νεόφ. Aoikas, Αισχίνον 
Διάλογοι, σ. 318. 

1 7 Για το βιβλίο αυτό βλ. 
πλήρη στοιχεία όσον αφορά 

την έκδοση, το τιράζ, 

τον τρόπο διακίνησα και 
την υποδοχή του 

στο Φ. Ηλιου, Ελληνική 
Βιβλιογραφία, σ. 374. 

1 8 Κ. Θ. Δημαράβ, Κοραή$ 

KaiBajißas, σ. 23. 

Ο Βάμβο^ συγγράφει 
τη Ρητορική 

Ρητορική συντάττεται όλον εν από τον Β. [άμβ 

Έξευρέ το όμω5 μόνοδ σου. Κατά πάσαν Κυριακήν φέ

ρει το τετράδιόν του, και το αναθεωρώ την εβδομάδα, 

διά τον χαρακτήρα του λόγου [...] το επιστρέφω την ακόλουθον 

Κυριακήν με παρατηρήσει Tivas περί του πραγματικού, και μά

λιστα περί των πηγών, όθεν πρέπει να γεμίζη το λαγήνιόν του, 

και Tas οποία5 φυσικά, ωδ έχων πλειότερα βιβλία, πλειότερον 

αυτού πρέπει να γνωρίζω, και λαμβάνω άλλο νέον αντ' αυτού. 

Από την δεκάτην πρωινήν ώραν TOS KupiaKns μέχρι TOS δευτέ-

pas μετά το μεσημέριον βοηθεί εμέ γράφων και αντιγράφων όσα 

τον δίδω. Την τρίτην ώραν γευόμεθα, και μένει πλέον όλην την 

εσπέραν μετ' εμέ. Εστοχάσθημεν όταν την γράψη EIS καθαρόν, 

να την στείλωμεν αυτού eis τύπον, διά το οικονομικώτερον TOS 

δ α π ά ν α . Από τάλλο μέροδ όμωβ είναι μεγάλη διαφορά να τυ-

πωθή εδώ διά την ορθότητα και ακρίβειαν του έργου. Συλλογί

ζομαι λοιπόν τούτο· να την προβάλω eis τον τυπογράφον μου με 

συνθήκαβ ν' αγοράση αυτ08 και το χαρτίον, και να κάμη και του 

τύπου την δαπάνην, και μετά τρεΐ5 μήναβ αφού κινήση απεδώ η 

πρώτη κασέλα ή πάλα με οώματα ρητορικήδ σταλμένα αυτού, 

να τον πληρόνωμεν το ήμισυ TOS δαπάνηβ, και μετ' άλλου5 τρεΐ8 

το λειπόμενον εΐ5 την αποπλήρωσιν. [...] Το πόνημα είναι κα

λόν, αλλά και αν δεν ήτο τοιούτον είμαι βέβαιοδ ότι θέλει πω-

ληθή os άρτοδ, διότι όσα έχομεν τοιαύτα στοιχειώδη ρητορικά 

sont des saloperies παραβαλλόμενα προ8 τούτο. 

Πηγή: Α. Κοραή, Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 212-213, Επιστολή Αδ. Κοραή 

προ5 Αλ. Βασιλείου, Tns 13 Ιουλίου 1812 

ματι, μπορεί ο Πάριοδ τον ίδιο χρόνο (1811) 

να παραιτήθηκε από τη διεύθυνση TOS σχο-

λήδ, όμω8 ο Βάμβα5 δεν τον αντικατέστησε 

αμέσωδ και πρέπει να συνυπολογίσουμε κο

ντά OTIS αντιρρήσεΐδ του Κοραή και τον δικό 

του δισταγμό να αναλάβει εκείνη την ώρα εκ-

παιδευτικέ8 ευθύνε8, ίσωδ επηρεασμένο5 και 

από Tis εκτιμήσει του δασκάλου του. 

Τον επόμενο χρόνο (1812) ωστόσο ο Νε-

όφυτο8 Βάμβα8 δοκιμάζει τΐδ δικέδ του λόγιεδ 

δυνάμεΐδ, αρχίζονταβ την εκπόνηση ενόδ δι

κού του έργου, TOS δικήδ του PmoQiKUs, και 

δεν υπάρχει αμφιβολία -όπωδ θα φανεί από 

τη μετέπειτα δράση του- ότι αυτό 

ανταποκρίνεται axis ιδιαίτερεδ κλί

σ ε ι του: «ο δημόσΐ05 ßios του είναι 

κατάσπαρτοδ από ρητορεύματα», 

επισημαίνει ο Κ. Θ. Δημαρά5. Το 

έργο αυτό, όπω8 έγραψε évas επι-

KpiTOs του, είναι γραμμένο πάνω 

στα γόνατα του Κοραή,1 6 πράγμα 

που είναι διαπιστωμένο από την πυ

κνή παρουσίαση του axis OEXÌÒES 

xns Αλληλογραφία*του Κοραή, αλ

λά δεν είναι δυνατόν να νοηθεί δια

φορετικά, KaOcós οι δύο άνδρεδ ζουν 

και συνεργάζονται σχεδόν κάτω από 

την ίδια στέγη. Εξάλλου, και ο iôios 

ο Kopans γράφοντα8 προ8 τον Αλ. 

Βασιλείου (13 Ιουλ. 1812) αναφέ

ρει καταλεπτώδ τον τρόπο συγγρα-

cpns του βιβλίου και τη δική του συν

δρομή.17 Έτσι η Ρητορικήτον Βάμ-

βα είναι και Ρητορική του Κοραή, 

αφού πολλά θυμίζουν εκείνον. 

Εξάλλου, πέρα από τη βοήθεια στη 

σύνθεση TOS, αναζητεί ο iôios όλουδ 

τουβ πρόσφορουδ τρόπου$ για το τύ

πωμα και τη διάδοση του (θα αγω

νιστεί να βρει τουδ τυπογράφουδ και 

του5 συνδρομηι^, δηλαδή τουδ μελ-

λοντικούδ αγοραστέδ του). 

Όμωδ ο Νεόφυτοδ Βάμβαβ zcovras 

κοντά στον Αδαμάντιο Κοραή και 

αποδεχόμενο8 όλα τα υλικά και πνευ

ματικά ayaQâ που του προσφέρει ο 

μέντοράδ του, παράλληλα είναι μοι

ραίο να δεχθεί και CLVTÓS ορισμένα από τα βέ

λη που εκτοξεύονται εναντίον του Κοραή. 

Έτσι το όνομα του θα εμφανιστεί το 1812 ans 

σελίδε8 του Λόγιου Ερμή: ο Αλ. Βασιλείου στην 

ουσία υπερασπίζεται τον Κοραή με τη μορφή 

επιστολή$ προδ τον Βάμβα. Εξάλλου, την επό

μενη χρονιά (1813) npos τον Νεόφυτο Βάμ

βα θα απευθυνθεί ο Ιάκωβοδ Ρίζο8-Νερουλ08 

για να ζητήσει συγγνώμη για την επίθεση ενα

ντίον του Κοραή και ταυτόχρονα να εκφράσει 

τον θαυμασμό του προδ τον χιώτη σοφό.18 

Η προώθηση του Νεόφυτου Βάμβα από τον 

Αδάμ. Κοραή είναι συνεχή$ και επίμονη. Στην 
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αλληλογραφία των χρόνων αυτών ο Kopans 

σχεδόν σε κάθε γράμμα του δεν χάνει την ευ

καιρία να κοινοποιεί σε cp&ous και συνεργάτε8, 

πάντα με επαίνου5, την παρουσία και δράση 

του Βάμβα στο Παρίσι, ενώ για να τον καθιε

ρώσει περισσότερο φροντίζει να δημοσιευτεί 

και μια εργασία του Βάμβα στον Λόγιο Ερμήτου 

1813· στην ίδια πάντα γραμμή, όταν θα βρεθεί 

στο Παρίσι ο Κόπιταρ, ο Kopans θα τον καλέ

σει σε γεύμα éxovtas μαζί και τον Βάμβα.19 

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ 
Την ίδια περίπου εποχή ο Kopans αρχίζει να 

προετοιμάζει την επιστροφή του Βάμβα στη 

Χίο, δηλαδή στην ουσία να προετοιμάζει την 

προώθηση του στη διεύθυνση TOS σχολή8 TOS 

Χίου σε αντικατάσταση του Αθ. Πάριου, ο 

οποίοβ έχει αποσυρθεί σε μοναστήρι TOS Χί

ου. Στην απομάκρυνση του Πάριου εκτ05 

από τη συμβολή του Κοραή, μεγάλη υπήρξε 

και η συμβολή του Κωνστ. Κοΰμα, που αρχι

κά φάνηκε ότι θα ήταν και ο ôiaôoxos του 

Πάριου, αλλά βέβαια η γνώμη του Κοραή για 

την προώθηση του Βάμβα, που γνώριζε ο 

Κουμα5, ήταν σταθερή και αμετάτρεπτη. 

Και ενώ τα πράγματα φαίνονται να εξελίσ

σονται ομαλά για την επιστροφή του Βάμβα, 

ο Kopans παρουσιάζεται στα γράμματα του 

να μην επιθυμεί την άμεση αναχώρηση του 

φίλου και συνεργάτη του από το Παρίσι. Τού

το διαφαίνεται ήδη από γράμματα του Κοραή 

του 1811. Πέρα από την πρόφαση TOS ελλι-

που8 εκπαιδευτική5 προετοιμασία5 του Βάμ

βα, ο οποίθ5 πρέπει να μάθει επιπλέον πράγ

ματα για να είναι έτοιμο$ για τη διεύθυνση TOS 

σχολή5, μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι 

ο Kopans θέλει όσο γίνεται να καθυστερήσει 

τον επικείμενο χωρισμό. Τα χρόνια TOS νεό-

TOTas έχουν παρέλθει (έχει περάσει τα εξή

ντα) και όπω5 είπαμε ο Βάμβα5 είναι το δεξί 

του χέρι, ο άνθρωπο5 που βρίσκεται συνεχώ$ 

δίπλα του. Έτσι ο Kopans εμφανίζεται δί-

βουλθ8. As ακούσουμε neos αναπλάθει ο Κ. Θ. 

Δημαρά8 τη σχετική κατάσταση: 

«Περασμένα τα εξηνταπέντε του χρόνια, 

appcooTos πάντα, φτωχόβ, μόνο8 και φιλύ-

Παραινέσεΐ8 του Κοραή 
στον Θεόφιλο Καΐρη 

Ο
φίλοβ Βάμβα5 κινεί προ5 τα τέλη του παρό-

VTOS μηνόβ διά TOS Ιταλία npos την πατρί

δα- [...]. Σε παρακαλώ και τούτο πριν απο

θάνω· με τον Βάμβαν να ενωθήβ σφιγκτά και με τον 

Κούμαν, και να κάμετε ιεράν συνωμοσίαν υπέρ TOS 

αναγεννήσεωβ TOS νεκρωμένη^ ημών Koivns πατρίδθ5· 

και Θέλεΐ8 ιδείν πόσα καλά απροσδόκητα μέλλει γέν

νηση η τοιαύτη σύμπνοια. Είναι και οι δύο στενοί μου 

φίλοι και πείθονται εΐ5 xas συμβουλά5 μου, όχι cos σο-

φωτέρου, αλλ' cas γηραλαιοτέρου, και cos μαθόντοβ, διά 

την μακράν μεταξύ φωτισμένων εθνών διατριβήν, TÌÓS 

διαδίδονται και ποί^ αυξάνονται τα φώτα. Άκουσε με 

και συ διά την αγάπην TOS Ελλάδοβ, και προθυμήθητε 

και οι τρεΐ5 αντάμα να την πλύνετε από τον βόρβορον 

TOS απαιδευσία8, διά να αξιωθήτε, όταν φθάση η τε

λευταία aas ώρα να εκφωνήσετε xcopis κομπασμόν, ή 

συνειδήσεοκ κανένα δισταγμόν, τα άξια ελληνική5 ψυ-

xns λόγια τούτα: «ΔΕΝ ΣΕ ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΘΑΝΑΤΕ, 

ΕΠΕΙΔΗ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΟΛΗ ΑΦΙΕΡΩΘΗ ΕΙΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΟΥ». 

Πηγή: Α. Kopans, Αλληλογραφία, χ. Γ", σ. 409, Επιστολή Αδ. 

Κοραή npos τον Θεόφ. Καΐρη, xns 5 Απριλίου 1815 

ποπτο5, ξέρει καλά πω5 δεν θα μπορέσει πια 

να ανακτήσει ό,τι μια φορά είχε χαθεί από 

τη ζωή του. Και παρηγοριέται [...] λογαριά-

zovuas τα καλά που θα προκύψουν για τη Χίο 

και για τη μεγάλη πατρίδα από την επι

στροφή του Βάμβα, κι' από την άλλη φρο-

ντίζοντα8 να καταστεί εκεί η διαμονή του 

Βάμβα, όσο γίνεται πιο ευχάριστη για τον 

ίδιο, και πιο αποδοτική για του8 άλλου5. Εξη

γεί γιατί πρέπει να υπάρχει καλή βιβλιοθή

κη στο νησί: ο Βάμβα5 έτσι είναι μαθημένο5 

εδώ, του χρειάζονται πολλά βιβλία για να με

λετάει· μαζί του κιόλα8 ετοιμάζει τον κατά

λογο των βιβλίων που πρέπει να υπάρχουν 

στη Χίο· [...]Έτσι η αγάπη προ8 τον Βάμβα 

βρίσκεται στην αφετηρία TOS μεγάλα προ-

σπάθεια8 του Κοραή για τη σύσταση TOS Βι-
!9 Α. Kopans, Αλληλογραφία, 
τ. Γ', σ. 319. 
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Κωνσταντίνοβ 
Βαρδαλάχοβ. 

Δημοσιεύεται 
στο Mapivos 

Πατταδόπουλοβ 
Bpcuós, Εθνικόν 

Ημερολόγιον, Αθήνα, 
τομ. Γ (1863) σ. 188. 

Κωνσταντίνοβ 
Κουμα« (1777-1836). 

Χαρακτικό, από 
το βιβλίο του 
Ιστορίαι των 
ανθρωπίνων 

πράξεων, τ. IB', 
Βιέννη, 1832. 

2 0 Κ. Θ. Δημαρά$, Κοραής 
και Βάμβας, σ. 24. 

2 1 Α. Kopans, Αλληλογραφία, 
τ. Γ, σ. 343. 

2 2 Α. Touôas, Βίοι 
παράλληλοι, τ. Α', σ. 239. 

βλιοθήκης Χίου.»20 Π έ ρ α όμως α π ό αυτές Tis 

θετικές π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι διαθέτουμε και τ η δι

κή του πολΰ χαρακτηριστική αρνητική ομο

λογία, όπως την εμπιστεύεται στον πιστό του 

φίλο Αλ. Βασιλείου (15 Ν ο ε . 1814): «Eis τό

σα φάρμακα όσα καταπίνω καθημέραν π ρ ό -

σθες και την μετ' ολίγων μέλλουσαν αναχώ-

ρησιν του Βάμβα, ήτις είναι αληθινόν π έ ν 

θος δι' εμέ· και μη σε φ α ν ή παράξενον, εάν 

ακούσης καμμίαν ημέραν, ότι απεπλήχθην». 2 1 

Ό μ ω ς π α ρ ά τους φόβους και τους δισταγ

μούς του Κοραή, π α ρ ά τ ο ν επικείμενο κίν

δυνο αποπληξίας, η δύσκολη μέρα του α π ο 

χωρισμού φθάνει και στις 16 Απρ. 1815ο Νε-

τη γραμμή του Κοραή, περίπτωση. Ο ίδιος ο 

Βάμβας μνημονεύει έτσι τα γεγονότα: «έζων 

μετά του σοφού εκείνου ανδρός ως υιός μετά 

φιλόστοργου πατρός, και του λοιπού ήθελον 

μείνει ευχαρίστως π α ρ ' αυτώ· π λ η ν η φ ω ν ή 

της πατρίδος με εκάλει, και έπρεπε να υπα

κούσω. Ασπασθείς λοιπόν μετά θερμών δα

κρύων τον φίλτατον Κοραήν, κατέβην εις Λι-

βούρνον μετά του καλού συμπολίτου Σ τ α 

ματίου Ροδοκανάκη, και αναχωρήσας εκεί

θεν επί πλοίου ελληνικού, ησπάσθην την π α 

τρίδα μετά ένδεκα ημέρας.»2 2 

Ο Νεόφυτος Βάμβας φθάνει στη Χίο στα 

τέλη Απριλίου 1815. Εφεξής, οι δεσμοί του 

όφυτος Βάμβας θα αφήσει το Παρίσι και (μέ

σω Γενεύης και Λιβόρνου) θα κινήσει για τ η 

Χίο, όπου θα αναλάβει αρχιδιδάσκαλος της 

εκεί σχολής μετά α π ό τις επίμονες π ρ ο σ π ά 

θειες του Κοραή, που ως την τελευταία στιγ

μή προσπαθούσε να αποτρέψει την παράλ

ληλη ενσωμάτωση στην ίδια σχολή, ενός άλ

λου χιώτη και καλού δασκάλου, του Κωνστ. 

Βαρδαλάχου π ο υ τότε δίδασκε στο Βουκου

ρέστι. Είπαμε εξάλλου ότι σκέψεις έγιναν και 

για την πρόσκληση στη διεύθυνση της σχο

λής του φίλου του Κοραή Κωνστ. Κούμα, αλ

λά και πάλι δεύτερες σκέψεις ανέστειλαν και 

αυτή την π ι θ α ν ή , και σύμφωνη άλλωστε με 

με τ ο ν Κ ο ρ α ή θα χαλαρώσουν και μάλιστα 

από τη μελέτη των γραπτών τεκμηρίων ο Κο

ραής είναι εκείνος που αναζητεί με επιμονή, 

αγωνία, απελπισία, τα γράμματα του Βάμβα 

και ο Βάμβας είναι αυτός π ο υ δεν α ν τ α π ο 

κρίνεται στις αγωνιώδεις εκκλήσεις του Κο

ραή ή, ό τ α ν ανταποκρίνεται, τα κείμενα του 

είναι βιαστικά, συγκεκριμένα, διεκπεραιωτι-

κά κάποιων εργασιών. Η στάση του αυτή λί

γο απέχει α π ό τη διαπίστωση μιας σταθερής 

α π ό φ α σ η ς ν α α π ο δ ε σ μ ε υ τ ε ί α π ό τ η βαριά 

σκιά του Κοραή, ο οποίος κάποια στιγμή, που 

η απουσία του φίλου τον βαρύνει αφόρητα, 

δεν θα διστάσει να αρχίσει έτσι ένα γράμμα: 
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«Φίλε Βάμβα, ασπάζομαι σε. Η σ ι ω π ή σου 

με βασανίζει». 2 3 Ό μ ω β ο Βάμβα8 είχε επι

στρέψει στη Χίο γ ια ν α α ν α λ ά β ε ι τ η διεύ

θυνση ras σχολή5 του νησιού του και αυτό 

κάνει. As σημειώσουμε εδώ ότι κατά το διά

στημα α π ό τ η ν π α ρ α ί τ η σ η του Αθ. Π ά ρ ι ο υ 

écos και τ η ν άφιξη του Βάμβα, δ η λ α δ ή α π ό 

το 1812 écos τον Μάιο του 1815 τη σχολή ras 

Χίου διηύθυνε ο iKapicòras Ιω. Τσελεπή5 που 

δίδασκε κυρίωδ μαθηματικά, ενώ λίγο μετά 

την άφιξη του Βάμβα θα προσληφθεί -παρά 

την αντίθεση του Κοραή- και ο xicoras Κων-

στ. Βαρδαλάχο5· λίγα χρόνια μετά όμα« θα 

ανταλλάξει τ η σχολή ras Χίου με εκείνην ras 

Ο δ η σ σ ο ύ , π ι θ α ν ό ν δυσαρεστημένο8 με τ α 

σχολικά π ρ ά γ μ α τ α ras πατρίδα8 του. 

Ο Ν ε ό φ υ τ ο 5 Βάμβα5, α φ ο ύ επισκεφθεί , 

όπω5 αναφέρει στο αυτοβιογραφικό κείμενο 

του, τουδ εφόρου8 ras σχολή8, του5 δημογέ-

ροντε5 και πολλούδ «φιλοκάλλου8» σ υ μ π α -

τριώτε5 του αρχίζει το έργο του, éxovtas φρο

ντίσει να προμηθευθεί α π ό τη Βιέννη για τη 

σχολή του τα απαραίτητα, κατά την εκτίμη

ση του, όργανα χημείαδ και φυσική$. Ο iôios 

πριν α π ό όλα θα συντάξει «οργανισμόν των 

τάξεων των ελληνικών μαθημάτων» - που τώ

ρα πια έχει cos βάση ras διδασκαλία5 την ελ

ληνική γλώσσα «εφ' ns επετ ίθεντο τα άλλα 

βαθμηδόν.» 2 4 Ο Οργανισμ05 εγκρίθηκε α π ό 

του5 επιτρόπου5 ras σχολήβ και αποτέλεσε τον 

οδηγό διδασκαλία5 στη σχολή. Εξάλλου, στου8 

έξι δασκάλου8 ras ελληνικήδ γλώσσαδ, τουδ 

δυο των μαθηματικών και του ενόδ τη8 θεολο-

γία8 π ο υ βρήκε στη σχολή, θα προσθέσει ο 

Βάμβαδ δάσκαλο ras Λατινικήβ, ras Τουρκι-

κήδ, ras Ζωγραφικήδ, τη5 Μουσική5 και των 

ναυτικών μαθημάτων. Ο iÔios δίδασκε φιλο

σοφία (ηθική) και παράλληλα χημεία με πει-

Σχέδια 
επιστημονικών 
οργάνων 
του 18ου αιώνα. 
Δημοσιεύεται 
στο Κ. Μ. Κούμα$, 
Σύνοψη Φνσικήε, 
Βιέννη, 1812. 

2 3 Α. Kopans, Αλληλογραφία, 
τ.Δ',σ. 13. 
24 Στο ίδιο, τ. Γ, σ. 388,408. 
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25 Βασιλική Μάλλιου-
Καραγιώργου, Άγνωστες 

επιστολές., σ. 8-9. 
2ί> Όλα τα σχετικά 

με το βιβλίο 
βλ. στο Φ. Ηλιου, Ελληνική 

Βιβλιογραφία, σ. 567. 

προηγηθεί η έκδοση του 

έργου του Στοιχεία TUS Φι

λοσοφικά HdiKUs, που τυ

πώθηκε το 1818 στη Βενε

τία από το τυπογραφείο 

του Νικολάου Γλυκΰ και με 

την επιμέλεια του Σπυρ. 

Βλαντή.)26 

Μολονότι πίσω από 

όλα αυτά, όπως είπαμε, 

βρίσκεται ο Kopaiis, ο σο

φός δάσκαλος πολύ μικρή 

πληροφόρηση έχει για τον 

φίλο του, που συστηματι

κά εξακολουθεί να μην 

ανταποκρίνεται στις εκ

κλήσεις του για συχνότερη 

αλληλογραφία αλλά ούτε 

και στις έμμεσες εκκλήσεις 

του Ιάκ. Ρώτα που του το

νίζει σε γράμμα του ότι ο 

Βάμβας είναι «ο μόνος 

σύμβουλος και παρηγορη-

τής» του δασκάλου τους, 

ενώ την ίδια σιωπή θα επι

δείξει και στην πληροφο

ρία του Ρώτα για την επί

θεση που δέχτηκε ο Κο-

pans με την έκδοση από 

τον Παναγ. Κοδρικά του 

έργου του Μελέτη TUS KOIVUS Ελληνική5 δια

λέκτου. 

Πέρα από αυτά όμως, ο Βάμβας είναι αρχι-

διδάσκαλος της σχολής ms Χίου και η σχολή 

με m μεταρρυθμίσεις του αλλάζει μορφή. 

Έχουμε πληροφορίες ότι η φήμη του σχολεί

ου άρχισε να διαδίδεται στον ελληνικό χώρο, 

να συγκεντρώνει δωρεές από διάφορες πηγές 

-κυρίως από την περιοχή των Παραδουνάβιων 

Ηγεμονιών-, από διάφορου5 χιώτες εμπόρους. 

Εκτός από τις χρηματικές προσφορές αρχίζει 

να αυξάνεται και ο αριθμός των μαθητών της, 

ρίσει αντίτυπο της Γραμματική$τοΜ, δηλώνει που δεν μπορούμε να τον υπολογίσουμε με 

ότι του απέμεινε μόνο ένα αντίτυπο, καθώς επάρκεια, επειδή υπάρχουν μεγάλες διαφορές 

τα πάντα σκορπίστηκαν με την καταστροφή στους αριθμούς που δίνουν οι διάφορες πηγές, 

της Χίου και ότι σκέπτεται να την ξανατυ- Η χαρά του Κοραή για την πρόοδο που πα-

πώσει.25 (Πάντως πριν το βιβλίο αυτό είχε ρουσιάζει το σχολείο της πατρίδας του που δι-

Η Σ χ ο λ ή Tns Χίο 

Ε
πειδή η εν Χίω ελληνική σχολή, συγκεκροτημέ-

νη μεν και διά καθηγητών αξίων, και διά τυπο

γραφίας και διά πολλών άλλων μέσων, παντα

χόθεν δε δεχόμενη συρροήν μαθητών, υπεβλέπετο πά

ντοτε παρά της τουρκικής εξουσίας, διότι πάντοτε επι-

βουλευόμενοι διέβαλλον αυτήν, ως γυμνάσιον πολεμι-

κόν, οι ξένοι, καθ' ων μόνη υπερέβαλλεν εκάστοτε η 

προς τους Τούρκους δωροδοκία τωνΧίων και επειδή τα 

εργαλεία των πειραμάτων της παραδόσεως των Μαθη

ματικών, τα χωνευτήρια δε και η άλλη συσκευή Χημεί

ας, ην ο Βάμβας παρέδιδεν, εξηγούντο προς τους Τούρ

κους ως χυτήρια όπλων και ως μέσα προς εκμάθησιν κα

τασκευής πυριτοκόνεως [...] οιΧίοι, άμα εκραγείσης της 

επαναστάσεως, ηναγκάσθησαν, όπως προλάβωσι δυ

στυχίας επικειμένας, και τα μεν χυτήρια και τα άλλα δια

φόρων ειδών εργαλεία κατέστρεψαν, έκλεισαν δε την 

σχολήν, απέλυσαν τους μαθητάς, και τους διδασκάλους, 

εν οις και τον Βάμβαν ιδίως, προέτρεψαν, ως μάλλον 

υποβλεπομένους, ίνα αποχωρήσωσι προς καιρόν εις άλ

λους τόπους. Ο Βάμβας εσώθη τότε διά της συνδρομής 

του εκεί ρωσσικού προξένου Νικολάου Μυλωνά και επί 

του υπό ρωσσικήν σημαίαν πλοίου του Δεμάθα. 

Πηγή: Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον, τ. Γ', σ. 450 

ράματα, ρητορική, ενώ ο Βαρδαλάχος ελλη

νικά και πειραματική φυσική. 

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Αδάμ. Κο

ραή, ο οποίος με μοναδική ευκρίνεια διακρί

νεται πίσω από τις πρώτες κινήσεις του Βάμ-

βα, ο τελευταίος θα φροντίσει και για την απο

στολή χίων μαθητών ως υποτρόφων στην Ευ

ρώπη, θα πλουτίσει τη βιβλιοθήκη της Χίου 

με πολλά βιβλία και θα συστήσει τυπογρα

φείο, όπου θα τυπώσει (1821) το βιβλίο του: 

Γραμματική τη$ ελληνική5 γλώσση$· το 1825 

στο αίτημα του λόρδου Γκίλφορντ να του χα-
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ευθύνει, μετά από δικέβ του προσπάθειεβ, ο 

καλυτερο5 φίλοδ του, είναι μεγάλη και θα γί

νει μεγαλύτερη όταν θα μάθει ότι στη σχολή 

γράφτηκαν και δυο αμερικανοί μαθητέδ: «Προ-

χθέδ έλαβα από την Χίον γράμματα και του 

Βάμβα και των Επιτρόπων [...]. Το γυμνάσιον 

προκόπτει από το καλόν ειβ το καλήτερον· έχει 

μαθητάδ 476 εκ των οποίων οι 76 είναι ξένοι 

από διάφορα μέρη ras Ελλάδθ8, πλην δυο, οι 

οποίοι (πράγμα παράξενον και τίμιον διά την 

Ελλάδα) είναι Αμερικανοί [...].»27 Βέβαια τα 

πράγματα δεν ήταν ακριβοί έτσι, επειδή τώ

ρα γνωρίζουμε ότι οι ξένοι δεν ήταν μαθητή 

αλλά δυο αμερικανοί ιεραπόστολοι (προτε-

στάντεβ), ο Levi Parsons και ο Pliny Fisk, που 

είχαν φτάσει στην περιοχή για άλλουδ λόγου8· 

οι δυο αυτοί «μαθητέ5» όμω5 ταυτόχρονα απο

τελούν δύο καλούδ μάρτυρε5 για τη σχολή ras 

Χίου και τη δράση του Νεόφυτου Βάμβα, σύμ

φωνα με την οποία η μόρφωση που παρεχό

ταν στη σχολή ήταν «more cultivated in Scio 

than perhaps in any other part of Greece».28 

Φυσικά, óncos συνηθιζόταν τα χρόνια εκεί

να των μεγάλων ιδεολογικών εντάσεων ο Βάμ-

ßas συναντά και προβλήματα στη διεύθυνση 

ras σχολή8. Πρόβλημα υπήρξε η ταυτόχρονη 

πρόσληψη του Κωνστ. Βαρδαλάχου, πρό

βλημα όμωδ και η αναχώρηση του το 1819 για 

τη σχολή ras Οδησσού και έτσι καταγράφε

ται και στην Αλληλογραφία του Κοραή, ο οποί-

os κυριολεκτικά διαφοροποιεί τη στάση του 

έναντι διαφόρων προσώπων, ανάλογα με τη 

συμπεριφορά raus (πραγματική ή υποτιθέμε

νη) έναντι ras σχολή5 ras Χίου, δηλαδή ένα

ντι του Νεόφ. Βάμβα. Αυτό θα συμβεί λ.χ. και 

έναντι του μητροπολίτη Χίου Πλάτωνα Φρα-

γκιάδη, που προσπάθησε να εξουδετερώσει 

το Γυμνάσιο ras Χίου, το ίδιο έναντι του πα

τριάρχη Γρηγορΐου Ε', το ίδιο και έναντι του 

παλιού ευεργέτη του Βάμβα και ανθρώπου που 

έτρεφε μεγάλο σεβασμό προ5 τον Κοραή, του 

Δωρόθεου Πρώιου. Ακόμα, η νεότερη έρευνα 

έχει επισημάνει, από m μαρτυρίε5 του Βάμ

βα, ότι το πρόγραμμα μαθημάτων ras σχολη8 

είχε αποδοκιμαστεί από την πλειοψηφία ras 

πατριαρχική5 Συνόδου, η οποία, όμω5, δεν 

τόλμησε να καταδικάσει δημόσια ανώτερη 

σχολή που λειτουργούσε με την ανοχή των 

Τούρκων και επέλεξε η αντίδραση ras να εί

ναι μυστική.29 As προσθέσουμε ότι στο σχο

λείο ras Χίου για τη διδασκαλία ras Χημεία 

ο Βάμβα5 επέλεξε το σύγγραμμα του δασκά

λου του στο Παρίσι Θενάρδου,30 το οποίο φυ

σικά μετέφρασε από την πρώτη έκδοση του, 

ενώ αργότερα ο Kopans θα του στείλει και τη 

δεύτερη για να λάβει υπόψη του προσθήκε5 

και διορθώσει. Παρ' όλα αυτά αρκετά χρό

νια αργότερα ο Kopans θα του παρατηρήσει 

«τι το όφελοβ από τα8 μεταφράσει σου, επει

δή δεν εκδίδει διά των τύπων· Την Χημείαν 

του Θενάρδου προσμένομεν ακόμη».31 

ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΟ ΣΤΟΝ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΟ ΜΟΡΙΑ 
Όμω8 σιγά σιγά προσεγγίζουμε τα χρόνια ras 

ελληνικη5 επανάσταση. Τα έτσι κι αλλιώδ 

αραιά γράμματα του Βάμβα npos τον Κοραή 

θα διακοπούν τελείωδ τον Οκτώβριο του 1820, 

διακοπή που θα κρατήσει για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, προκαλώντα5 πάλι τη θλίψη του γέ

ροντα του Παρισιού, που τον Αύγουστο του 

1821 σημειώνει επιγραμματικά «τι απέγινεν 

η Xios· τι απέγινεν ο Βάμβαδ».32 

Ο Νεόφ. Βάμβα8, σύμφωνα με μια πληρο

φορία, πρέπει να είχε μυηθεί στη Φιλική Εται

ρεία και να ήταν ενήμερο5 για τον αγώνα που 

πλησίαζε. Στην Εταιρεία φέρεται να τον μύη

σε ο Παναγιώτηβ Σοφιανόπουλοβ και, μολο

νότι η είδηση δεν διασταυρώνεται από άλλη 

πηγή, είναι γεγονόδ ότι óvtcos το 1819ο Σο-

φιανόπουλθ8 βρισκόταν στη Χίο (τη μύηση του 

Βάμβα navtcos παραδίδει και ο Πουκεβίλ). Αν 

έτσι έχουν τα πράγματα, πιθανόν να είχε πλη

ροφόρηση για την έκρηξη του κινήματοδ και 

iocos γι' αυτό αποφάσισε να εγκαταλείψει τη 

Χίο ώστε να βρεθεί κοντά στίδ περιοχέδ που 

προσφέρονταν για τη διεξαγωγή των επιχει

ρήσεων και κατά συνέπεια πιο κοντά στα κέ

ντρα των αποφάσεων. Από κάποια ασαφή δια

τύπωση στην αυτοβιογραφία του θα μπορού

σε να υποθέσει κανείβ ότι έφυγε από τη Χίο 

όταν εκδηλώθηκε η επίθεση του τουρκικού στό

λου και η καταστροφή του νησιού ( 1822) αφού 

γράφει: «Αλλά πάντα συγκατεστράφησαν υπό 

2 7 Α. Kopans, Αλληλογραφία, 
τ. ΣΤ', σ. 251, επιστολή 
xns 27 Σεπτεμβρίου 1820 
προβ Στ. Φραγκιάδη 
και Αλ. Κοντόσταυλο. 
2 8 R. Clogg, Ο Parson 
και ο Fisk, σ. 193. 
2 9 Φ. Ηλιου, « Τύφλωσον 
Κύριε», σ. 624. 
30 L.-J. Thénard, 
Traité de chimie. 
31 A. Kopans, Αλληλογραφία, 
τ. Δ', ο. 149, επιστολή 
ms 26 Σεπτεμβρίου 1822. 
32 Στο ίδιο, τ. Δ', ο. 302. 
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33 Α. Γοΰδοβ, Βίοι 
παράλληλοι, χ. Α', σ. 290. 

34 Αντ. Aiyvós, Αρχείον 
jus κοινότητος Ύδρας, 

χ. 7, σ. 15-19. 

να cos γραμματικά 

του Δημητρίου 

Υψηλάντη. Σύμ

φωνα με το αυτο

βιογραφικό του 

κείμενο φέρεται 

να επηρεάζει τον 

Λάζαρο Κουντου

ριώτη στην από

φαση του να ση

κώσει το νησί ms 

'Yôpas την επα

ναστατική ση

μαία, την Κυρια

κή του Θωμά 

(Απρίλΐ08 του 

1821), ενώ την 

ατϊόφασή του να 

ακολουθήσει τον 

πρίγκιπα την το

ποθετεί μετά από 

δυο μήνε5 περί

που, όταν ο τελευ-

xaios θα φθάσει 

στην Ύδρα και 

στο δίλημμα να 

παραμείνει στο 

νησί, όπα« ήθελαν 

οι Υδραίοι, ή να 

ακολουθήσει τον 

Υψηλάντη, προτί

μησε να υπακού

σει στο κάλεσμα 

του επικεφαλή5 

του αγώνα. Στο 

των αγρίων Τούρκων εγώ δε μόλιβ υπεκφυγών Αρχείο TUS Κοινότητο$Ύδρα$, δημοσιεύεται από 

διά του Ρωσσικού Προξένου, του πιστού φί- τον Αντ. Λιγνό μια φλογερή προκήρυξη προ5 

λου μου και φιλογενεστάτου Ν. Μυλωνά, κα- τουβ KOTOÎKOUS Tns Topas που καλούνται να 

τέφυγον eis Ύδραν επί πλοίου Υδράίκού, φέ- πάρουν τα όπλα εναντίον των Τούρκων.34 Η 

povTOS σημαίαν Ρωσικήν».33 προκήρυξη αυτή υποστηρίζει ο Aivvós ότι εί-

Πράγματι, μεγάλθ5 αριθμόβ Χίων σφαγιά- ναι γραμμένη από το χέρι του Βάμβα, και είναι 

στηκαν το 1822 και πολλοί εγκατέλειψαν το χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα axis π ο λ έ μ ι α 

νησί TOUS, η σχολή, το τυπογραφείο, η βιβλίο- επικλήσεΐ5, Tis υπομνήσεΐ5 των προγονικών αρε-

θήκη, το νησί ολόκληρο παραδόθηκε στι& φλό- των και τη διανομή OIS π ο λ έ μ ι α \eias, ο Βάμ-

γεβ Tns καταστροφη5, αλλά ο Νεόφυτο8 Βάμ- ßas υποστηρίζει ότι «του γένου5 η ελευθερία 

ßas είχε φύγει από την πατρίδα του τον Μάρ- επροφητεύθη από πολλού5 αγίου8 avôpas και 

τιο του 1821 και βρέθηκε να υπηρετεί τον αγώ- θεόθεν είναι αποφασισμένη να κατορθωθή EIS 

Η σφαγή xns Χίου. Έργο του Delacroix. Δημοσιεύεται στο Η Ελληνική 
Επανάσταση. Ο Ντελακρονά και οι Γάλλοι Ζωγράφοι, 1815-1848, Αθήνα, 
εκδ. Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σουτζου, 1997, σ. 2. 
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Tas ημέραδ μα5 [...]». Σ τ η ν ίδια γραμμή, ίσωδ 

πρέπει, με κάθε επιφύλαξη, να τοποθετηθεί η 

πληροφορία που μα8 δίνει ο Γεώργιοδ Tazns ότι 

ο Βάμβα8 εξήγησε τον χρησμό «ουαί σοι πόλΐδ 

επτάλοφε, όταν το εικοστόν στοιχείον ευφη-

μίζεται είδ τα τείχη σου» για τον Υψηλάντη, ερ-

μηνεύονταδ ότι το εικοστό στοιχείο είναι το Υ, 

δηλαδή το αρχικό του ονόματο5 Υψηλάντη, ενώ 

ο χρησμ05 «θρόνοδ γαρ κεν05 παριστάνεται, και 

χειρ05 δεξιάβ απεικόνισμα, άνωθεν του καρπού 

κεκομμένα» έρχεται, σύμφωνα με την ερμη-

στο Άστροδ, στα Δερβένια, σ τ η ν Τ ρ ί π ο λ η , 

στην Αχαΐα, ξανά στην Τρίπολη, όταν η π ό 

λη έχει πέσει πλέον στα χέρια των Ελλήνων, 

στην Κόρινθο, στη Λαμία, στο Άργοδ, όταν η 

επανάσταση κινδυνεύει από τον Δράμαλη, oris 

Σπέτσε5, για να καταλήξει, κάτω από δραμα-

TiKés συνθήκε5, στη Μήλο. 

Α π ό τ η ν π ε ρ ί ο δ ο αυτήβ ras αγωνιστική5 

ôpaans του πρέπει να αναφέρουμε ότι υπήρ

ξε ο εμπνευστήδ m s α π ο τ υ χ η μ έ ν α επιχείρη-

ans για την εξέγερση τ α Χίου. Συγκεκριμένα 

νεία του Βάμβα, να ολοκληρώσει τ η φυσιο

γνωμία του Αλέξ. Υψηλάντη, με το κομμένο χέ

ρι.35 Και όλα αυτά ενθουσίασαν τον λαό, που 

έβλεπε έτσι να επαληθεύεται η θεϊκή βούληση 

για την επανάσταση των Ελλήνων. 

Α π ό την Ύ δ ρ α ο Βάμβαβ θα στείλει τρία-

τέσσερα γράμματα στον Κοραή, τα οποία δεν 

φτάνουν στα χέρια του Κοραή, π ρ ά γ μ α που 

επιτείνει την αγωνία του τελευταίου για την 

τύχη του α γ α π η μ έ ν ο υ φίλου και συνεργάτη 

του. Η αγωνία του Κοραή είναι βέβαια τώρα 

δικαιολογημένη, Ka0cos ο Βάμβαδ, ακολουθώ-

vras τον Δημ. Υψηλάντη, θα βρεθεί κοντά στα 

π ε δ ί α των μαχών: τα ίχνη του εντοπίζονται 

στα τέλη Απριλίου 1821 μοίρα του ελληνικού 

στόλου α π ό υδραίικα και σπετσιώτικα πλοία 

έπλευσε στα νερά m s Χίου éxovras επικεφα-

Xns τον Γιακουμάκη Τ ο μ π ά ζ η . Ό μ ω 5 , π α ρ ά 

Tis π ρ ο σ π α θ ε ί του Τ ο μ π ά ζ η να υποκινήσει 

TOUS Χιώτε5 σε εξέγερση, η επιχείρηση απέ

τυχε, αφού ήταν κακοσχεδιασμένη, καθώ$ δεν 

είχε προηγηθεί καμιά συνεννόηση με xovs κα-

τοίκουδ του νησιού για συντονισμό των ενερ

γειών. Η αποτυχημένη αυτή επιχείρηση πρέ

πει να μέτρησε πολύ OTIS μετέπειτα α π ο φ ά -

σεΐ8 του Βάμβα, ενώ θα κατηγορηθεί αργότε

ρα και από συμπατριώτεδ του για μεγάλη απε

ρισκεψία που έβλαψε το νησί. 

Δημήτριοδ 
Υψηλάντικ και 
Ιάκωβο* Τομπάζηβ. 
Ελαιογραφίεβ. 
Δημοσιεύονται 
στο Έκθεσιε 
Προσωπογραφιών 
Αγωνιστών τον 1821 
εν τω Εθνικώ 
Ιστορικώ Μονσείω, 
Αθήνα 1971. 

35 Γ. Tazns, Λεξικόν 
ins Επαναστάσεω$, σ. 23 
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Η πόλη και το λιμάνι 

του Αργοστολίου στην 
Κεφαλονιά. Σχέδιο 

του J. Cartwright. 
Ιδιωτική συλλογή. 

Δημοσιεύεται 
στο Γ. Τσούλιοβ-

Τ. Χατζήδ (ετημ.)> 
Ιστορικόν Λεύκωμα 

ins Ελληνικής 
Επαναστάσεως, τ. Β', 

Αθήνα, εκδ. Μέλισσα, 
1970, σ. 464. 

36 Κ. Θ. Δημαράβ, Korans 
και Βάμβαζ, σ. 38-41 

Στα ίδια χρόνια ανάγεται ένα αρκετά εκτε

ταμένο σχέδιο επιστολήδ του προδ τον Κοραή 

απ' όπου αντλούμε ορισμένεδ σημαντικέδ πλη-

ροφορίεδ για τον ίδιο και την παρουσία του κο

ντά στον Δημ. Υψηλάντη. Ο Βάμβαδ στολίζει 

με μελανά χρώματα πολλούδ από τουδ πρωτα-

γωνιστέδ του Αγώνα, προσπαθώνταδ ίσωδ να αι

τιολογήσει την εκ μέρουδ του εγκατάλειψη τηδ 

αγωνιστικήδ δράσηδ και την εγκατάσταση του 

-μετά από την παρένθεση xns Μήλου- στην Κε

φαλονιά. Στην επιστολή αυτή εκθέτει στον Κο

ραή την πίκρα του επειδή δεν τον «έκριναν άξιον 

ούτε είδ την σύνταξιν του συστήματοδ [...] οΰτε 

καμμίαν επιθεώρησιν να κάμω προ ras δημοσι-

εΰσεώδ του, [ενώ] ετόλμησαν οι αναίσχυντοι να 

με προσφέρωσι την άτιμον τιμήν να γένω μέλοδ 

τηδ διεφθαρμένηδ Βουλήδ»,36 αναφερόμενοδ στον 

Νόμο (Σύνταγμα) τηδ Επιδαύρου και τον πα

ραγκωνισμό του στη σύνταξη του, εξαιτίαδ του 

οποίου, όπωδ προσθέτει, σχεδίαζε να φύγει νω

ρίτερα αλλά τον συγκράτησαν οι ικεσίεδ του 

Υψηλάντη. Στην ίδια επιστολή αποτυπώνεται 

η απαξιωτική γνώμη του για ένα πλήθοδ ατό

μων: ο Δημ. Υψηλάντηδ είναι «μετρίου πνεύμα-

τοδ αλλά καλλίστηδ ψυχήδ», ο φαναριώτηδ Νέ-

γρηδ «EIS άκρον φιλόδοξοδ, οιηματίαδ και ταρα-

χοποιόδ- δεν έχει παρά ολίγην κακήν παιδείαν», 

«ο Γρηγόριοδ Κωνσταντάδ, ο Βενιαμίν [Λέσβιοδ] 

και ο αναλελυμένοδ Άνθιμοδ [Γαζήδ] εφάνησαν 

εκτρώματα φαντασίας [...] εναντίον των τοιού

των σοφιστών και λαοπλάνων πρέπει να κινη-

θή εξελεγκτικόδ κάλαμοδ». 

Στην ίδια επιστολή ο Βάμβαδ αναφέρεται 

και στη δική του αγωνιστική δράση· επί δύο 

σχεδόν χρόνια δεν έπαψε να «κηρύττει, να 

γράφει, να λαλεί. Πλην οι δυνάμενοι να βά-

λωσι τα καλά είδ πράξιν ήσαν όλοι σχεδόν 

αναίσθητοι των καλών.» Ειδικότερα, ανα

φέρει, ότι έπεισε τουδ Υδραίουδ να πολιορ

κήσουν την Πάτρα, ενώ ένα μέροδ του στό

λου να επιχειρήσει να απελευθερώσει τη Χίο 

και τη Μυτιλήνη, να κληθούν οι πρόκριτοι 

των ελεύθερων νησιών να οργανώσουν ένα 

«νησιώτικον σύστημα διά να βοηθήται ο ελ-

ληνικόδ στόλοδ και οι νήσοι eis [...] ευταξίαν», 

για χάρη τουδ συνέθεσε νόμουδ περί «τιμών 

και ανταμοιβών»· στουδ Πελοποννήσιουδ συ

νέστησε να ενωθούν με τουδ νησιώτεδ και να 

αγοράσουν από κοινού μερικά πλοία, τουδ 

προέτρεψε ακόμα να συστήσουν ένα σχο

λείο στην Τρίπολη «διά να μη παραλύη η άο-

πλοδ νεότηδ», να εκλέξουν μορφωμένουδ ιε-
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pel's, να καλέσουν Àóyious ομογενεί8, να διο

ρίσουν επιτρόπου5 π ο υ θα υποδέχονται TOUS 

ευρωπαίου8 cpiXéXAnves. Α π ό αυτά όμω5 τί

π ο τ ε δ ε ν ε φ α ρ μ ό σ τ η κ ε , ε π ε ι δ ή ά λ λ α π α 

ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ν eus α δ ύ ν α τ α , άλλα tos ασύμ

φ ο ρ α και τα π ρ ά γ μ α τ α ο δ η γ ο ΰ ν τ α ν περισ

σότερο από την τύχη π α ρ ά από την πρόνοια. 

Ό π ω 8 λοιπόν δείχνουν τα πράγματα η συμ

βολή του Ν ε ό φ . Βάμβα κατά τη διάρκεια ras 

Ε π α ν ά σ τ α σ η , όταν βρέθηκε στο επίκεντρο 

των γεγονότων, για τον ένα ή τον άλλο λόγο 

δεν υπήρξε σημαντική, επειδή, όπωβ αναφέ

ρει, δ ε ν ε ι σ α κ ο ύ σ τ η κ α ν οι π ρ ο τ ά σ ε ^ τ ο υ . 

Προτιμά, όπα« φαίνεται, να αγορεύει, να δί

νει οδηγίε5 και ν ο υ θ ε σ ί α αλλά π έ ρ α ν τούτου 

ουδέν. Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρηση του 

Δημαρά, ότι υπήρξε: «ολίγο ν ο μ ο θ έ τ η , όπω5 

προσπάθησε να γίνει, και ολίγο στρατηγικ05, 

óncos έγινε τ ο ν καιρό ras πρώτη5 εκστρατεί-

as ras Χίου». Από την περίοδο αυτή εκτ05 από 

όσα αναφέρει στο γράμμα προ5 τον Κοραή, 

σώζονται κάποιοι λόγοι 3 και η πληροφορία 

ότι υπήρξε η σκέψη να σταλεί μαζί με τον Π α 

λαιών Π α τ ρ ώ ν Γερμανό στον π ά π α για να ζη

τήσει βοήθεια για τ η ν ελληνική ε π α ν ά σ τ α 

ση. 3 8 Π ρ ά γ μ α τ ι , η α π ο σ τ ο λ ή αυτή π ρ α γ μ α 

τοποιήθηκε, αλλά xGopis επιτυχία και xcopis 

την παρουσία του Βάμβα, ο onoios, τότε βρι

σκόταν κιόλα5 μακριά από την ε π α ν α σ τ α τ η 

μένη Ελλάδα. 

locus η διάσταση ανάμεσα στον λόγιο και τον 

πολεμιστή εμποδίζει τον πρώτο να δράσει απο

τελεσματικά,3 9 ίσωβ να υπάρχουν άλλοι παρά-

γοντε5 που εμποδίζουν τη συμμετοχή του Βάμ

βα στα επαναστατικά δρώμενα, όμω5 γεγον05 

παραμένει ότι ο xicaras λόγιθ5 θα εγκαταλείψει 

τη φλεγόμενη Πελοπόννησο (Ιούλιοβ 1822) και 

θα βρεθεί στη Μήλο, λόγω τρικυμία^, αφού προ-

ορισμ05 του πλοίου στο οποίο επέβαινε ήταν 

άλλο νησί των Κυκλάδων. Είναι πολύ πιθανόν 

τον λόγο ras φυγη5 του να μην τον μάθουμε πο

τέ, αφού ούτε ο iôios αναφέρει κάτι στην αυτο

βιογραφία του ούτε άλλε5 nnyés υπαινίσσονται 

κάτι, ενώ ο Kopans, θεωρεί cos αιτία αόριστα 

«την κακίαν του Νέγρη». 

Εν τω μεταξύ οι δύο αδελφέ5 του που σώθη

καν από την καταστροφή ras Χίου είχαν έλθει 

να τον συναντήσουν «φέρουσαι μεθ' εαυτών 

όσα εκ των βιβλίων μου και των οικιακών πραγ

μάτων ηδυνήθησαν να σώσωσιν».40 Η μία από 

αυτέ5, ónoas αναφέρει ο Βάμβα5, κακοποιήθη

κε από TO\)s Μανιάτε5 και μόλΐ5 έφθασαν στη 

Μήλο πέθανε: «Έχασα και την μεγαλυτέραν 

μου αδελφήν όχι εΐ5 χείρον Τούρκων πεσούσαν, 

αλλ' EIS των Μανιατών· την άφησαν ημιθανή 

οι θηριώδες ούτοι λησταί, ώστε μόλιβ εφθάσα-

μεν EIS την Μήλον, και απέθανε». 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΡΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ 
Σ τ η Μ ή λ ο ο Ν ε ό φ υ τ ο 5 Βάμβα5 δεν έμεινε 

πολύ καιρό· άλλωστε εκεί βρέθηκε συμπτω

ματικά και παντού δεν θα ήταν εύκολο να επι

βιώσει και να δράσει évas λόγΐ08 του δικού 

του διαμετρήματο5 σε ένα μικρό Κυκλαδο-

νήσι, γι ' αυτό πολύ γ ρ ή γ ο ρ α θα βρεθεί στα 

Ε π τ ά ν η σ α και ε ιδικότερα στην Κεφαλονιά 

να κάνει αυτό που γνώριζε καλύτερα α π ό κά

θε άλλο, δηλαδή ν α διδάσκει σε ένα α π ό τ α 

σχολεία του ν η σ ι ο ύ . Σ τ α μέσα λ ο ι π ό ν του 

1822 στην Κεφαλονιά π ρ ο σ π α θ ε ί και πάλι 

ν α εξασφαλίσει τον βιοπορισμό του και να 

συντηρήσει και óaous α π ό TOUS συγγένεια του 

έχει μαζί του. Θ α αρχίσει λοιπόν να διδάσκει 

σε κάποιο σχολείο,"1 ενώ το 1825 θα διορι-

Ανδρέαβ Λάσκαρα tos. 
Ξυλογραφία. 
Δημοσιεύεται 
στο Κωνσταντίνοβ 
ZKÓKOS, Εθνικόν 

Ημερολόγιον, 
Αθήνα 1889, σ. 147. 

37 Βλ. Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον, 
τ. Γ', σ. 466-468. 
38 Α. Kopans, Αλληλογραφία, 
τ. Δ', σ. 345, επιστολή npos 
Θεόδ. Πρασσακάκη ins 13 
Απριλίου 1822. 
39 Αλκ. Αγγέλου, Οι λόγιοι 
και ο Αγώνα$, σ. 30-21 
4° Αν. Γούδαβ, Βίοι 
παράλληλοι, τ. Α', σ. 293. 
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Η Κέρκυρα. 
Η πόλη, το φρούριο 

και το λιμάνι α π ό 
το νησί Βίδο. 

Έγχρωμη 
χαλκογραφία. 

Αθήνα, Γεννάδειοβ 
Βιβλιοθήκη. 

4 l O H . T o r r o é X n s , 
Κεφαλληνιακά Σνμμικτα, 

τ. 1, σ. 52, μνημονεύει 
διδασκαλικό του έργο σε ένα 

σχολείο στη συνοικία 
Ρακιντζή του Αργοστολίου 

και αργότερα σε σχολή 

στο ισόγειο xns oiKÎas 
Ευστ. Ιγγλέση. 

4 2 Α. AaaKapÓTOS, 
Αυτοβιογραφία, σ. 37. 

43 Τρία κηρύγματα του TOS 
περιόδου αυτήδ 

δημοσιεύτηκαν από 
χειρόγραφα που απόκεινται 
στη Βιβλιοθήκη Ληξουρίου, 

από τον π. Γ. Μεταλληνό, 
Τρεπ ανέκδοτοι λόγοι, 

σ.62-64. 
44 Γ. Βλαχογιάννη, Χιακόν 

Αρχείον, τ. Α', σ. 437. 
45 Π ό π η Πολέμη, Ερμή$ 

οΑόγιο$, σ. 250 κ.εξ., όπου 
ο αναγνώστη μπορεί να 

πληροφορηθεί τα σχετικά με 
την έκδοση γραμματικήβ για 

τα ελληνικά σχολεία και TOUS 
λόγουβ για TOUS οποίου5 
πρόσωπα του κοραϊκού 

κύκλου επέκριναν έντονα τη 
Γραμματική του Βάμβα, 

λόγοι που είναι περισσότερο 
σύνθετοι από την απλή 

κριτική για την επάρκεια 
evós σχολικού βιβλίου. 

στεί ôaaKaXos στο συσταθέν τότε Δημόσιο 

σχολείο του Κάστρου - όπου θα έχει μαθητή 

και τον Ανδρέα Λασκαράτο, όπωδ ο τελευ-

ταίοδ καταθέτει: «Τότε απόχτησα δασκάλουδ 

καλούν [...] και αργότερα τον Ν. Βάμβα, λα-

μπρότατον καθηγητή ms apxaias ελληνικά 

γλώσσαβ και qnAoÀoyias».42 Παράλληλα πα

ραδίδεται ότι κήρυττε σε vaoi3s ms πόληβ,43 

ενώ άρχισε να συλλέγει και γλωσσολογικό 

υλικό,44 για το οποίο δεν έχουμε άλλη πλη

ροφόρηση. Εδώ, εξάλλου, θα επιμεληθεί και 

τη δεύτερη έκδοση m s Γραμματικής του, η 

οποία θα γίνει στη Βενετία (1825) και θα φτά

σει στο Παρίσι OTIS 20 Απριλίου 1826, όπου 

θα m s ετοιμάσει πολλέ$ διορθώσει ο Κο-

paris. Στην Κεφαλονιά θα τυπωθεί το 1828 

και το Σνντακτικόντοχ). Η Γραμματικήΰα τυ

πωθεί πάλι το 1841 αναθεωρημένη (xcopis 

όμωδ ο Βάμβαβ να σημειώσει τη συνδρομή 

και το όνομα του Κοραή, ο οποίοδ είχε βελ

τιώσει κατά πολύ το κείμενο) και εφεξη8 θα 

αναδημοσιευτεί και πολλέδ cpopés κατά τη 

διάρκεια του 19ου αι. Ωστόσο από την πρώ

τη εμφάνιση ms θα δεχθεί επίθεση από αν-

θρώπου8 του κοραϊκού κύκλου (Θ. Φαρμα-

Kiôns, Κωνστ. Aacomos), οι οποίοι μάλιστα 

εμπόδισαν και την εισαγωγή ms στα ελληνι

κά σχολεία παρά τη μεσολάβηση του Κοραή. 

Η επίκριση μάλιστα κατά m s Γραμματικής 

του Βάμβα θα δημοσιευθεί και στο περιοδι

κό Ερμής ο Λόγιος, όταν έγινε προσπάθεια να 

επανεκδοθεί το περιοδικό το 1829.45 

Όμω5 ο Kopans εξακολουθεί να συντρέ

χει τον φίλο του με κάθε τρόπο. KaOcós δια

τηρεί πάντα βαθιά αγάπη για τον Βάμβα, για 

τον οποίο πιστεύει πω8 ό,τι κάνει είναι το 

καλύτερο που μπορεί να γίνει, δεν θα δι

στάσει, τον καιρό m s επτανησιώτικη5 πα-

ραμονήδ του φίλου του, να γράψει προ5 τον 

Αλ. Μαυροκορδάτο και τον Κουντουριώτη 

ότι πρέπει να καλέσουν τον Βάμβα από τα 

Επτάνησα και να τον χρησιμοποιήσουν os 

δάσκαλο σε ελληνικά σχολεία. 

Όμω8, παρά την υπόσχεση του Κουντου

ριώτη ότι ο Βάμβα8 θα κληθεί να προσφέρει 

το έργο του, αυτόδ θα παραμείνει επί σειρά 

ετών στα Επτάνησα, καθώβ μετά από την 

Κεφαλονιά θα κληθεί (1828) από τον λόρδο 

Γκίλφορντ να αναλάβει διδασκαλικό έργο 

στην Ιόνιο Ακαδημία ms Κέρκυρα8 αλλά και 

να διευθύνει το Ιεροσπουδαστήριο του νη

σιού (Θεολογική σχολή Ιονίου Ακαδημία). 

Η γνωριμία και σχέση του Νεόφυτου Βάμ

βα με τον Γκίλφορντ πρέπει να έχει την αφε-
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τηρία της στα παρισνινά χρόνια του Βάμβα, 

καθώς Γκίλφορντ και Κοραής συνδέονταν με 

φιλία, και έτρεφε ο évas βαθειά εκτίμηση για 

τον άλλον. Μάλιστα από νεότερε5 έρευνες 

έχει προκύψει ότι το κείμενο, σε αττική διά

λεκτο, με το οποίο ο Γκίλφορντ 

αποδέχτηκε τον διορισμό του ως 

επιτίμου προέδρου της Φιλό

μουσου Εταιρεία των Αθηνών 

( 1814), το είχε συντάξει ο Νεό-

φυτος Βόμβας. ΐ 6 Εξάλλου στο 

Αρχείο m s Αναγνωστικής Εται

ρείας Κερκύρας, όπου απόκει

ται η επιστολή αυτή, υπάρχουν 

και δυο γράμματα του Βάμβα 

προς τον Γκίλφορντ (20 Αυγ. 

1819 και 14 Ιαν. 1822), που μας 

πληροφορούν ότι ο χιώτης, τό

τε αρχιδιδάσκαλος της Χίου, 

έστειλε στον άγγλο ευπατρίδη 

τον Οργανισμό της σχολής της 

Χίου, που ο ίδιος είχε συντάξει, 

πιθανόν για να χρησιμοποιηθεί 

cos οδηγ05 για ανάλογη δραστη

ριότητα στα Επτάνησα. 

Η συνάφεια αυτή, όπως είναι 

εύλογο, θα καταστεί περισσότε

ρο ενεργή όταν ο Βόμβας θα βρε

θεί πολύ κοντά στον Γκίλφορντ, 

δηλαδή όταν θα καταφύγει στην 

Κεφαλονιά. Αυτό είναι διαπι

στωμένο από ορισμένες επιστο

λές που ο Βάμβα5 στέλνει από το 

νησί στον Γκίλφορντ μεταξύ 1823 

και 1825, από m οποίε5 επιπλέ- * 

ον διαπιστώνεται ότι υπάρχει κι

νητικότητα μεταξύ των μαθητών του Βάμβα 

στην Κεφαλονιά και των μαθητών της Ιονίου 

Ακαδημία. Με άλλα λόγια ο Βάμβα5 προω

θεί μαθητές του για περαιτέρω σπουδές στην 

Κέρκυρα όπως λ.χ. τον γνωστό για την πολι

τική και εκπαιδευτική δράση του Φραγκίσκο 

Πυλαρινό, τον Γεράσιμο «Τζιτζέλη», τον Γε

ράσιμο Αναγνώστη-Άννινο, τον Αναγνώστη 

Χριστόδουλο-Ραζή. Επίσης από την ίδια αλ

ληλογραφία του με τον Γκίλφορντ την πλη

ροφορία ότι μετέφρασε την Εκάβη του Ευρι

πίδη, καθώς σκόπευε να προβεί σε θεατρική 

παράσταση του έργου αυτού με ηθοποιούς 

τους μαθητές του.4" Η τελευταία επιστολή του 

Βάμβα είναι γραμμένη από το φρούριο του 

Αγίου Γεωργίου της Κεφαλονιάς, όπου ο Γκίλ

φορντ είχε ιδρύσει το 1825 την ανώτερη σχο

λή του Κάστρου («Λύκειον») και όπου ο Βάμ-

βας είχει διοριστεί καθηγητής. Από την τε

λευταία αυτή επιστολή, η οποία αναφέρεται 

στην κατάσταση του σχολείου και τον τρόπο 

λειτουργίας του, μαθαίνουμε επιπλέον ότι εί

χε τέσσερις τάξεις «δύο από τας οποίας προ-

γυμνάζει ο ανεψιός μου υπέρ τας τρεις ώρας 

καθ' εκάστην ημέραν, πλην Τετράδης», γεγο

νός που σημαίνει ότι ο Βάμβας προσπαθούσε, 

παράλληλα με την προσωπική του επιβίωση, 

» 
Ο Xopôos Γκίλφορντ. 
Υδατογραφία σε χαρτί. 
Ιδιωτική συλλογή. 

4 6 Γ. Μεταλληνόβ, 
Γκίλφορδ-Bafißas, σ. 506. 
4 7 Βασιλική Μάλλιου-
Καραγιώργου, Άγνωστες 
επιστολές, σ. 11-12. 
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4 8 Στο ίδιο, σ. 17. 
49 Α. Kopans, Αλληλογραφία, 

τ. ΣΤ', σ. 296. 
5° Β. Παναγιωτόπουλο5, 

Περίανδρος Φιλίππου, 
σ. 87-88. 

51 Κ. Σάθσ-S, Οδυσσεύς 
Ανδρούτσου, σ. 301-302. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ 
T U S 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛ11ΜΜΙΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, 

Swravogy 

r no 

Ν Κ AMBA 

Καθηγητού 

ΤΙΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΙίϊΥ TÜ *ΟΘ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ. 

EKAOIIS AETTEI'H 

ίπί$Η.ίρηθεΙσα pira ri/c <î (.Tarif? tixptOtiaç 

TIJAK n) ßi'Jrwr. 

Α Θ Π Ν Η Σ Ι , 

ÏV.TOÎC X. Ntxo.laiôov 4>c.MsJyfa<:, 

J840. 

όπωδ αναφέραμε, να συντηρεί και τα μέλη ms 

διαλυμένηβ οικογένειάδ του.48 

Στην Κέρκυρα ο Βάμβα$ θα οριστεί πρό-

εδρο5 m s Επιτροπήδ που συστήθηκε με κυ

βερνητική απόφαση ms 12ns Οκτ. 1830 και 

στην οποία μετείχαν ακόμη ο Στάμο$ Γαγ-

γάδηδ, ο ApÀiayrns, οι αιδεσιμότατοι E. Leeve, 

G. Winnock, J. Lowndes και ο Cartwright 

και είχε cos αποστολή τη διεύθυνση των σχο

λείων θηλέων όλη5 ms Επτανήσου. Στην Ιό

νιο Ακαδημία θα διδάξει, σύμφωνα με τον 

ίδιο, «την Ηθικήν Θεολογίαν, την Ηθικήν 

Φιλοσοφίαντου Στούαρτ [Dugald Stewart], 

την Ιδεολογίαν και Φιλοσοφίαν του Γιώγου 

[Μ. Gioia] και την Φιλοσοφίαν του Θυρώ-

του [Fr. Thurot]». Παράλληλα, εκφωνεί πα-

νηγυρικού5 OTIS εξετάσει των σχολείων και 

θα εκδώσει (1828) και ένα πόνημα του, το 

Σνντακτικόν TUS agxaias eXXnvinns yXcoaans, 

από την τυπογραφία ms Διοικήσεωβ (β' έκδ. 

στην Αθήνα το 1846), ενώ μετέφρασε και 

κάποια συγγράμματα, προκαλώντα8 

μεγάλη ικανοποίηση στον Κοραή, 

óncos avTÓs ομολογεί σε μια από Tis 

τελευταία επιστολέ5 του (30 Σεπτ. 

1832) npos του5 Ιάκ. Ρώτα και Νικ. 

Βλαστό: «eis τα Προλεγόμενα μου 

συμβουλεύω TCWS ομογένεια να φρο-

ντίσωσι την μετάφρασιν του τελευ

ταίου συγγράμματο5 του Θυρότου 

επιγραφομένου Εισαγωγή EIS την 

σπουδήν m s Φιλοσοφίαβ- και ιδού 

ήτο μεταφρασμένον ήδη από τον 

Βάμβαν, cos με γράφει με επιστολήν 

του 19 Αυγούστου από Κερκύραβ: 

"Του φιλτάτου Θυρώτου το φιλο-

σοφικόν σύγγραμμα με υπερευχαρί-

στησε δια την βαθείαν του κρίσιν και 

φιλοσοφικήν φρόνησιν· όθεν μετέ

φρασα αυτό και εδίδαξα £is TC^S μα-

0mxis μου κ.τ.λ." [...] Το αυτό επι

θυμώ και διά τηνΧημείαν του μετε-

φρασμένην προ πολλού, και ημπο-

δισμένην (δεν ξέρω από ποίον βά-

σκανον δαίμονα) écos τώρα να ίδη το 

49 

(poos.» 

Είναι γεγον08 ότι ο Νεόφυτο5 Βάμ-

ßas υπήρξε προσωπικότητα η οποία πάντο

τε προκαλούσε αντιθέσει, σχόλια, επιθέσει, 

aœoôpés αντιπαλότητε5. Ή δ η από τον καιρό 

ms εμπλοκής του με την επαναστατική δρά

ση έχουμε Tis κατηγορίε5 του Περίανδρου Φι

λίππου,50 ο οποίθ5 θέλησε μέσω του Βάμβα 

να συναντήσει τον Δημ. Υψηλάντη και να υπη

ρετήσει την Επανάσταση αλλά δεν τα κατά

φερε· αναφέραμε λίγο πιο πάνω Tis απαξιω-

TiKés κρίσε^ του EIS ßapos όσων επιφανών 

γνώρισε κατά την παραμονή του κοντά στον 

Υψηλάντη. As προσθέσουμε την κατηγορία 

που του προσάπτει ο Οδυσσέα5 Ανδρούτσο5 

όταν ο Βάμβαβ βρίσκεται πια στα Επτάνησα: 

«Τι ετρούπωσε5, ορέ καλόγερε, αυτού στη 

Φραγγιά και με ευχέ$ και με κατάρε8 Θέλεΐ8 

να βοηθήσω την δυστυχισμένη πατρίδα: σαν 

την αγαπά8 έλα εδώ va ions ras πληγάβ m s 

και να την ßonOnons παραστεκόμενο8».51 

Κατηγορία ωστόσο Θα δεχθεί και από έναν 

πρώην μαθητή του, ο οποίοδ γράφονταβ την 
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Ιστορία rns lóvias Ακαδημία$ και χρησιμοποι

ώντας απαξιωτικά το όνομα Βάμπα$ αντί Βάμ-

ßas (που το θεωρεί όνομα φτιαγμένο) θα κα

ταφερθεί πολλε5 (popes εναντίον του. Οι κα

τηγορία του αναφέρονται τόσο στη δουλική 

συμπεριφορά του έναντι των αγγλικών αρχών, 

για να επιτύχει αξιώματα αλλά και εναντίον 

του τρόπου που δίδασκε, του περιεχομένου 

των μαθημάτων του και ras παιδαγωγική5 συ-

μπεριφορά8 του έναντι των μαθητών. 

Ο σύνδεσμόδ του με τον Κοραή iacos ερμη

νεύει us επιθέσει που κατά Kaipous δέχτηκε, 

ακόμα και από κΰκλου5 που βρίσκονταν πολΰ 

κοντά στη γραμμή του Κοραή (Κωνστ. Οικο-

νόμο5 ms πρώτη$ περιόδου, Βενιαμίν Aeaßios, 

Θεόκλητο5 Φαρμακίδη8, Θεόφιλθ5 Ka'ìpns) 

αλλά δεν επεξηγεί πολΰ καλά τα πράγματα, 

αφοΰ στην ουσία υφίσταται και το πρόβλημα 

ras ôiKns του αλλαγή$ θέσεων. As προσθέσου

με και την πληροφορία, που ο Kopans \ΙΌ& προ

σφέρει, για τον χαρακτήρα του: «σε λέγω [Αλ. 

Βασιλείου] εΐ5 ολίγα λόγια, ότι ο Βάμβα5 είναι 

με υπερβολήν δυσγάργαλοδ (τζινάρηβ) περί ms 

ανεξαρτησία5. Και αν δεν τον μεταχειρισθώ-

σιν [οι χιώτε$] cos πρέπει, είναι μέγαβ KÎVÔUVOS 

va TOUS στρέψη τα νώτα.»52 Είναι επίσηβ χα

ρακτηριστικό, όπω5 σημειώνει ο Κ. Θ. Δημα-

pas, ότι ο Kopans «προκαλεί την δυσφορία 

όσων θέλοντα8 να ελέγξουν τον Βάμβα βρί

σκουν πάντοτε τον Κοραή εμπρόδ TOUS».53 

Το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται πολ-

Aés φορέ8 και θα συμβεί και το 1828, (ο Βάμβα5 

βρίσκεται στην Κέρκυρα), όταν δημοσιεύτηκε 

με τα αρχικά Α. Ζ. μία «απάνθρωπο5 διατριβή» 

εναντίον του. Ο Kopans προσπάθησε να μάθει 

noios κρυβόταν κάτω από την ανωνυμία για να 

υπερασπίσει τον φίλο του αλλά δεν τα κατάφε

ρε: iocos ήταν ο θεόκλητοβ Φαρμακίδη8. Αλλά 

και ο Βενιαμίν Aeoßios, που βρίσκεται πολύ κο

ντά στη γραμμή του Κοραή, θα εκφραστεί με 

αυτά τα λόγια για τον Βάμβα, όπω8 παραδίδει 

ο Ιω. Φιλήμων:'4 «Μάλιστα δε ο διδάσκαλθ5 Βε

νιαμίν Aeoßios, άπειρο8 όλωδ πραγμάτων πολι

τικών και απότομοδ λίαντοιβ λόγοίδ, εκήρυττεν 

ιδία και δημοσία ότι "διά να ησυχάσει η πατριέ 

και να πάγουν εμπρ05 τα πράγματα, πρέπει ο 

μεν Υψηλάντη εξορία, ο δε Βάμβα8 κρεμάλα"». 

Εχθρότητεδ πολλέ5 λοιπόν δημιουργεί η συ

μπεριφορά και οι πράξει του Βάμβα, μολονό

τι είναι απόλυτα σωστή η διαπίστωση ότι η ποι

ότητα του παρουσιάζεται και από το ανάστη

μα των εχθρών του. 

0 ΚΟΡΑΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ 
ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ 
ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
Φθάνουμε λοιπόν στα 1830, όταν ο Βάμβαδ 

βρίσκεται ακόμα στην Κέρκυρα καθηγητήβ 

στην Ιόνιο Ακαδημία. Στΐ5 15 Φεβρουαρίου 

του χρόνου αυτού ο Αδάμ. Kopans με μία επι

στολή του προ5 τον Νεόφυτο Βάμβα, εκθέτει 

στον φίλο του το σχέδιο για την ίδρυση, στο 

Παρίσι, από γάλλουβ φιλέλληνες εν05 Λυκεί

ου «διά τα ελληνικά μειράκια, και εξαίρετοι 

τα δυστυχώδ σκορπισμένα ras Χίου τέκνα, και 

κινδυνεύοντα να χάσωσι και αυτήν την μη-

τρικήν αυτών γλώσσαν, και να μεταμορφο-

θώσιν [...] EIS Ιταλού5, Γερμανούβ και 

Άγγλου8».,:' Στη συνάφεια λοιπόν αυτή όταν 

ο Kopans ρωτήθηκε ποιθ8 έπρεπε να είναι ο 

διευθυντήδ του Λυκείου αυτού, η απάντηση 

υπήρξε: «Και τίνα άλλον είχα να προβάλω EIS 

αυτού5 παρά σε. Του8 επληροφόρησα, φίλε, 

ότι το Λύκειον δεν θέλει λάβειν την ποθουμέ-

νην τύχην xcopis τον Βάμβαν [...] και TOUS 

έμπνευσα τον πόθον να σε απολαύσωσιν, όσον 

το δυνατόν, εγρήγορα.» 

Παράλληλα ο Kopans για να πιέσει περισ

σότερο τα πράγματα θα φροντίσει να κυκλο

φορήσει και «λιθογραφημένον Πρόγραμμα» 

για το υπό σύσταση Λύκειο, ενώ έχει θέσει σε 

εφαρμογή και άλλο σχέδιο για να πειστεί ο 

Βάμβα5 να επιστρέψει στο Παρίσι. Με άλλα 

λόγια στα χέρια του Βάμβα αρχίζουν να φθά

νουν διάφορα γράμματα, οι αποστολείδ των 

οποίων τον πιέζουν να αφήσει τη διδασκαλία 

στην Κέρκυρα και να σπεύσει κοντά στον Κο

ραή. Πολλοί διακεκριμένοι χιώτεδ ras εποχή$, 

ο Φ. Φουρναράκη8, ο Καλλίνικο8 Κρεατσού-

ληβ, ο Zawns Βλαστόδ, ο Ι. Δ. Μαυροκορδά-

τοδ, ο Φραγκούλη5 Ροδοκανάκηδ, ο Ιω. Πρασ-

σακάκηδ αλλά και ο τζιώτηδ Ιάκ. Pcóras προ

σπάθησαν, υποκινημένοι βέβαια από τον Κο

ραή, να επηρεάσουν τον Νεόφυτο Βάμβα. 

52 Α. Kopans, Αλληλογραφία, 
τ. Γ, σ. 410. 
53 Κ. Θ. Δημαράβ, Κοραής και 
Βάμβας, σ. 44. 
54 Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον, 
τ Δ', σ. 524. 
55 Α. Kopans, Αλληλογραφία, 
τ. ΣΤ', σ. 170-171. 
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Αδαμάν-iios Kopans. 
Ελαιογραφία 

αγνώστου καλλιτέχνη. 
Ληξούρι, Βιβλιοθήκη 

Τυπάλδων-
Ιακωβάτων. 

Δημοσιεύεται 
στο Γεώργιοβ 

Μοσχόπουλοβ, 
Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη - Μουσείο 
Τνπάλδων Ιακωβάτων 

Ληξουρίου, Αθήνα 
2003, σ. 124 

56 Στο ίδιο, τ. Σ Τ ' , σ. 194, 
επιστολή npos Θ. 

Πρασσακάκηxns 13 
Αυγούστου 1830. 

5 7 Κ. Θ. Δημαράβ, Κοραή$ 
και Βάμβα$, σ. 47-48. 

58 Στο ίδιο, σ. 51. 

Η επιμονή του Κοραή συνεχίζεται όλο το 

1830 και το 1831, μολονότι όλα δείχνουν ότι ο 

Βάμβαδ δεν σχεδιάζει να επιστρέψει στο Παρί

σι, αν και δεν έχουμε πουθενά καταγραμμένη 

την κατηγορηματική άρνηση του: ίσωδ γι' αυτό 

οι προσπαθεί του Κοραή συνεχίζονται με αμεί

ωτη ένταση. Άλλωστε, μια διφορούμενη στάση 

ταιριάζει καλά στον χαρακτήρα του Βάμβα, ώδ 

τη στιγμή ras οριστικήδ απόφασηδ. Έτσι γνω

ρίζουμε ότι oris πιέσει του Κοραή ο Βάμβαδ εί

χε απαντήσει ότι αν δεν γινόταν η εγκατάστα

ση των Χίων στην Εύβοια -όπου θα έσπευδε και 

ο ίδιοδ να βοηθήσει θα επέστρεφε στο Παρίσι 

για να αναλάβει τη διεύθυνση του Λυκείου.56 

Όμωδ είναι και κάτι άλλο: υπάρχουν, δη

λαδή μαρτυρίεδ ότι ο Βάμβαδ είχε κάποια πα

ράλληλη ενημέρωση από δικούδ του ανθρώ-

πουδ ότι η υπόθεση του Λυκείου δεν ήταν και 

τόσο σίγουρη και ότι θα ήταν καλύτερο να 

επιφυλαχθεί να αποφασίσει. Εξάλλου τα ίδια 

καταθέτει και ο iôios σε επιστολή (10 Ιουνί

ου 1830) προδ την επιτροπή που ανέλαβε να 

διευθύνει την Ιόνιο Ακαδημία ύστερα από 

τον θάνατο του Γκίλφορντ. Με την ίδια επι

στολή υποβάλλει την παραίτηση του για τον 

Αύγουστο του ίδιου έτουδ προκειμένου να 

αναχωρήσει για την Ελλάδα και να βοηθή

σει τουδ δοκιμαζόμενουδ χιώτεδ συμπατριώ-

τεδ του.5" Είναι γνωστό ότι το σχέδιο του συ

νοικισμού των Χίων στην Εύβοια τελικά δεν 

πραγματοποιήθηκε, όπωδ άλλωστε και το 

σχέδιο για το Λύκειο του Παρισιού και έτσι 

ο Βάμβαδ θα παραμείνει για πε

ρίπου τρία ακόμα χρόνια στην 

Κέρκυρα και μόλΐδ το 1833 θα 

σπεύσει να συντρέξει τουδ συ-

μπατριώτεδ του, όχι στην Εύ

βοια, αλλά στην πρωτεύουσα 

των Κυκλάδων, την Ερμούπολη. 

Λίγουδ μήνεδ πριν αναχωρή

σει για τη Σύρο θα πληροφορη

θεί από κάποιο νέο που σπού

δαζε στο Παρίσι, και ύστερα 

από έξι μέρεδ και από τον Ιάκ. 

Ρώτα, την είδηση για τον θάνα

το του Αδαμάντιου Κοραή. Στον 

Ρώτα θα απαντήσει ο Βάμβαδ με 

επιστολή (10 Μαΐου 1833), που 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ

ρον επειδή σ' αυτήν εκθέτει τα 

άμεσα σχέδια του, στα οποία, 

όπωδ τα γεγονότα θα δείξουν, θα 

παραμείνει πιστόδ: να επιστρέ

ψει στην Ελλάδα «αγωνιζόμενοδ 

το δυνατόν υπέρ τηδ κοινήδ παι-

δείαδ»,58 ενώ προσθέτει -απε-

λευθερωμένοδ τώρα- ότι δεν 

μπορεί να επιστρέψει στο Παρίσι και να συ

νεχίσει το έργο του Κοραή, επειδή, εκτόδ 

των άλλων, εμποδίζεται και από τη μέριμνα 

των μελών τηδ οικογένειάδ του (φιλάσθενοδ 

αδελφή και έναδ εκ των δύο ανιψιών μονό-

χειραδ από βαρβαρική μάχαιρα), και εκθέ

τει τΐδ σκέψείδ του για την αποστολή των βι

βλίων του Κοραή όχι στη Χίο, όπωδ ήθελε ο 

αποθανών, αλλά μάλλον στην Αθήνα, πράγ

μα το οποίο δεν θα γίνει και η βιβλιοθήκη 

θα εγκατασταθεί στο γενέθλιο νησί, όπου 

βρίσκεται και σήμερα. 
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Το σχέδιο 

Η
θλιβερά επιστολή σου ευρού-

σα με την 9 του Μαΐου eis 

névBos όντα διά την αυτήν 

αγγελίαν, ελθοΰσαν προ στ' ημερών δι' 

επιστολη5 νέου τιν05 σπουδάζοντοδ EIS 

TOUS Παρισίουδ, επηύξησε την οδΰνην 

μου. Δεν προσμένω λοιπόν πλέον να λά

βω επιστολήν του φιλτάτου μα5 Κοραή! 

Δεν Θέλεΐ5 με γράφει πλέον ουδέ συ, φί

λε μου, υγιαίνει ο φίλοδ μαδ Κοραήδ, και 

καταγίνεται είδ έκδοσιν...! Mas άφησεν 

ο προβεβηκώδ το σώμα, ακμάζων δε πά

ντοτε τον νουν. As σπογγίσω τα δάκρυα 

μου, ει δυνατόν, διά να σε αποκριθώ. 

Πρέπει να σε παραστήσω, φίλε, την 

κατάστασίν μου, και να 

συμβουλευθώμεν το συμ-

φορώτερον. Ευρίσκομαι ^f, 

ήδη έτοιμο5 να επιστρέψω ^ ^ ^ 

είδ την Ελλάδα, cas σε ig^^feji 

έγραφα. Ο πόθοδ μου είναι 

να τελειώσω εκεί την ολι- «»̂ vjefe!̂  

γοχρόνιον ζωήν μου, αγω- ^-^Μ 

νιζόμενοδ το δυνατόν υπέρ \νΎ\ 

ras Koivns παιδεία8. Η 

υγεία μου είναι πολλά σφα-

λερά: Έχω προ5 τούτοι υπόλοιπα ras 

οικογενείαδ μου από την καταστροφήν 

εκείνην ras πατρίδθ5 μίαν αδελφήν φι-

λάσθενον πάντοτε, και τον ένα εκ των 

δυο μου ανεψιών μονόχειρα από βαρ-

βαρικήν μάχαιρα. Τι va TOUS κάμω, φί

λε· Που va TOUS αφήσω ερήμου5 και 

αβοηθήτου8· Αλλά και να υποτεθή ότι 

πρέπει να κάμω τοιαΰτην θυσίαν υπέρ 

του κοινού συμφέροντο5, as στοχασθώ-

μεν, παρακαλώ, τι το συμφορώτερον διά 

την Ελλάδα, να επιστρέψω EIS αυτήν, ή 

να μετατοπισθώ EIS Παρισίουδ. Εξεύ

ρ ε ι ότι η Ελλάδ την σήμερον είδ την 

ανόρθωσίν ras είναι πτωχωτέρα παρά 

ποτέ από διδασκάλου5. Το να κατα-

Trioxpocpns 
σταθώ EIS TOUS Παρισίουδ, και εκείθεν 

διά του τΰπου να συνεισφέρω το δυνα

τόν εΐ5 την διάδοσιν του φωτισμού, με 

φαίνεται ότι δεν θέλει φέρειν ουδέ ίσην 

την ωφέλειαν· διότι το είδος τοΰτο ras 

Koivns πτώχεια μα8 απαιτεί, τώρα μά

λιστα, άμεσον την βοήθειαν· και διότι 

ακόμη, δεν έχω όσα και οποία μέσα εί-

χεν ο αθάνατοδ Kopans. Διά ταύτα στο

χάζομαι, φίλε, συμφορώτερον EIS την 

κοινήν πατρίδα ν' αποκατασταθώ εκεί, 

να πασχίσωμεν ώστε οι Χίοι (διότι ού-

TOS είναι την σήμερον ο πλέον ευδιάθε-

TOS λα08 τηδ Ελλάδοδ) να συγκεντρω-

θώσι, να στήσωσιν εστΐαν κοινού φωτι

σμού, και, cos κοινού ÓVTOS 

του συμφέροντο5, να συ-

μ& μπράξωσιν ομοφρόνα« και 

J * % ^ όσοι των ομοεθνών είναι φί

λοι ras Koivns επιδόσεωδ. 

É P ^ s r Εκεί, αποταμιευθείσηδ και 

ras βιβλιοθήκης του αει-

Sr~\>^ μνήστου, εμπορεί να γίνη 

| ν 1 ^ ωφελίμω8 και του λεξικού η 

εξακολούθησα, όντων πολ

λών είδ τούτο βοηθημάτων 

εν τω μέσω του έθνουδ, και η αναθεώ

ρησα και η διάταξα προδ έκδοσιν όσων 

άλλων χειρογράφων μα8 άφησεν ο κοι-

vós πατήρ. Ό θ ε ν στοχάζομαι ότι συμ

φέρει μάλλον να επιστρέψω εγώ είδ την 

Ελλάδα· σεΐδ δε, φίλοι, να πέμψετε άν

δρα πιστόν, διά να π α ρ α λ α β ή , και 

ασφαλώ5 να μετακόμιση την βιβλιοθή-

κην του. Και την σφραγίδα του, την 

έχουσαν του Σωκράτουδ την εικόνα, 

φροντίσετε να μη χαθή, αλλά να μένη 

ομού με την βιβλιοθήκην. 

Πηγή: Κ. Θ. Δημαρά$, Κοραή$ και Βάμβα.5, ο. 

51, Επιστολή Νεοφ. Βάμβαπρο$ Ιάκ. Ρώτα, 

xns 10 Μαΐου 1833 από Κέρκυρα 
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59 Α. Χοι5μη5, Αι εξετάσεκ, 
σ. 185,188. 

Ό ψ η του νησιού -uns Σύρου. Δημοσιεύεται στο Greece. Books and Writers, Αθήνα, 
EKEBI, 2001, σ. 71. 

ΣΥΡΑ ΑΘΗΝΑ. 
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 
Στην Ερμούπολη ο Nsócpiruos Βάμβοβ θα φθά

σει την 1 Σεπτ. 1833, μετά από πρόσκληση 

των Ερμουπολιτών, όπω8 παραδίδει évas βιο-

ypaipos του, και θα αναλάβει τη διεύθυνση όλων 

των σχολείων του νησιού, ενώ μαζί με τον Ιω. 

Βοΰρο και τον Π. Ράλλη είναι μέλθ8 επιτρο-

Tiûs για τον συνοικισμό των Χίων. Στη Σΰρο 

θα οργανώσει το πρώτο Γυμνάσιο του νησιού, 

το οποίο και διηύθυνε από το 1833-1836, με 

συνεργάτη τον Γεώργιο Σουρία, και θα φρο

ντίσει τα σχετικά με τον τρόπο λειτουργία 

του.59 Στο Γυμνάσιο αυτό θα διδάξει φιλολο

γία και φιλοσοφία. Υπάρχει ακόμα η πληρο

φορία ότι το 1836 ήλθε και στον Πειραιά για 

να βοηθήσει του5 συμπατριώτε$ του Χιώτε$ 

στην ίδρυση σχολείου, στον χιώτικο συνοικι

σμό που είχε συσταθεί στο μεγάλο λιμάνι. 

Πολυγραφότατο5 όπω$ ήταν ο Νεόφυτο8 

Βάμβα5, θα εκδώσει μετά από ένα χρόνο 

(1834) το βιβλίο: Εσωτερικαί ενάργειαι ins 

εμπνεύσεως των θείων γραφών (β' έκδ. το 1837 

πάλι στην Ερμούπολη) και μια σειρά ομιλιών 

που εκφώνησε σε διάφορεβ περιστάσεΐ8 

(ίδρυση Γυμνασίου, έναρξη μαθημάτων Γυ

μνασίου, εξετάσει Γυμνασίου κ.ά.), δρα-

στηριότητεβ που θα συνεχιστούν και τα επό

μενα χρόνια. Στην Ερμούπολη εξάλλου θα 

συνεχίσει και το έργο Tns μετάφρασα xns 

Αγία5 Tpaqms που είχε αρχίσει στην Κέρκυ

ρα για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσου. 

Οι περιπλανηθεί του Νεόφυτου Βάμβα, 

óncos επιχειρήσαμε να δείξουμε, καλύπτουν 

ένα ευρύτατο γεωγραφικό ανάπτυγμα (Xios, 

Σίφνο8, Πάτμο5, Κωνσταντινούπολη, Βου

κουρέστι, πάλι Κωνσταντινούπολη, Βιέν

νη, Παρίσι, Xios, Ύδρα, Πελοπόννησο$, 

Μήλθ8, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Ερμούπολη, 

Πειραιάβ, πάλι Ερμούπολη, Αθήνα) αλλά 

104 



Κ Λ Η Ρ Ι Κ Ο Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ω Ν Α 

παράλληλα ανακαλούν και ένα σύνθετο 

πλαίσιο ενασχολήσεων (μάθηση, διδασκα

λία, σπουδέδ, διδασκαλία στη Χίο, συμμε

τοχή στον Αγώνα, διδασκαλία στην Κεφα-

λονιά, Κέρκυρα, Ερμούπολη, καθηγεσία στο 

Πανεπιστήμιο, συγγραφή βιβλίων, εκφώ

νηση λόγων, κήρυγμα κ.λπ.). Όμωδ, πέρα 

από αυτά, το όνομα του θα συνδεθεί και με 

ένα ζήτημα, το οποίο απασχόλησε με πολ-

λούδ τρόπουδ τη νεοελληνική κοινωνία, δη

λαδή με το ζήτημα τηδ μ ε τ ά φ ρ α σ α τηδ 

Αγίαδ Γραφήδ στην απλή νεοελληνική γλώσ

σα τηδ εποχήδ. 

Η προσπάθεια μετάφρασα των Γραφών 

βέβαια δεν είναι πρό

βλημα αποκλειστικά 

του 19ου αι. και του 

Β ά μ β α . Η ορθόδοξη 

Εκκλησία αντιμετώπι

σε και παλαιότερα πα-

ρόμοιεδ κ ι ν ή σ ε ι , οι 

οποίε5, αρκετέ$ (popes, 

έφεραν την υπογραφή 

διακεκριμένων μελών 

™s· μάλιστα κάποιε5 

από amés είδε με καλό 

μάτι, ενώ Tis περισσό-

τερε5 καταδίκασε με 

δριμύτητα. Δεν είναι 

εδώ ο κατάλληλθ8 χώ-

pos για να εκθέσουμε 

αναλυτικά το θέμα· 

ωστόσο, ήδη από το 

1536 ο κερκυραίθ5 λόγΐ08 IcoawÎKios Καρ-

Tavos τύπωσε στη Βενετία την Παλαιά και 

Καινή Διαθήκη, που αποτελεί την πρώτη 

προσπάθεια απόδοσηδ των Γραφών σε απλή 

γλώσσα, που καταδικάστηκε από την Εκ

κλησία. Θα ακολουθήσουν aXkes προσπά-

θειεδ μετάφρασηδ κυρίου του Ψαλτηρίου 

(από τον Μάξιμο Πελοποννήσιο, τον Αγά

πιο Λάνδο, τον Αθαν. Βαρούχα κ.ά.). Στη 

γραμμή αυτή μια άλλη μετάφραση TOS Και-

vns Διαθήκηβ θα συνδεθεί με το όνομα του 

γνωστού, για πολλού5 λόγου5, πατριάρχη Κυ

ρίλλου Α' Λούκαρη και βέβαια του στενού 

συνεργάτη του Μάξιμου Καλλιπολίτη, ο 

οποίθ5 μεταξύ 1629-1632 εκπόνησε το σχε

τικό έργο που εκδόθηκε, μετά τον θάνατο 

του, στη Βιέννη το 1638, προκαλώντα5 έντο-

νεβ αντιδράσει και την καταδίκη του εγχει-

ρήματο5 από του5 εκκλησιαστικού5 κύκλου8. 

Θα ακολουθήσει η προσπάθεια του Σερα

φείμ Μυτιληναίου (1703) και το 1710 μια 

ανάλογη, του Αναστασίου Μιχαήλ του Να-

ουσαίου στη Χάλλη τηδ Σαξωνία5, που δεν 

θα έχουν καλύτερη τύχη: το 1723 ο πα

τ ρ ι ά ρ χ η Ιερεμία Γ' με εγκύκλιο του, την 

οποία υπέγραφαν και οι άλλοι πατριάρχε8 

ras Ανατολή5, θα απορρίψει και αυτό το κεί

μενο. Εφεξήβ τα πράγματα θα ατονήσουν έωδ 

Tis πρώτε5 δεκαετίε$ 

του 19ου αι., όταν το 

εγχείρημα θα συνδεθεί 

με τη δράση ms Αγγλι-

κήδ Βιβλική5 Εταιρεία5. 

Οι προτεσταντικέ5 

BißAiKEs Εταιρείε8 τηδ 

Ευρώπηδ και τηδ Αμε-

ρικήδ συγκροτήθηκαν 

με σκοπό να διαδώ

σουν τη Βίβλο στίδ πε-

ριοχέδ όπου οι προτε-

στάντεδ ιεραπόστολοι 

ασκούσαν έντονη προ

σηλυτιστική δράση και 

όσον αφορά στην Ευ

ρώπη είχαν ωδ κέντρο 

τουδ τη Μάλτα, όπου 

και τυπογραφείο με 

πλούσια εκδοτική παραγωγή. Βασικό όπλο 

τουδ υπήρξε η φιλανθρωπική και η εκπαι

δευτική δραστηριότητα που εκδηλώνεται 

στον χώρο τηδ Ανατολήδ με έντονο ρυθμό 

μετά από την επικράτηση τηδ Ελληνικήδ 

Επανάστασηδ. Φυσικά μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο η χρήση διδακτικών βιβλίων και με

ταφράσεων τηδ Αγίαδ Γραφήδ διευκόλυνε 

πολύ το έργο τουδ, το οποίο υπό την απλο

ποιημένη γλωσσική μορφή του, είχε τη δυ

ν α τ ό τ η τ α να φτάσει και στα χέρια των 

απλών ανθρώπων· και τούτο, επειδή πα

ρουσιαζόταν ωδ προσπάθεια διάδοσηδ του 

λόγου του Θεού στη γλώσσα του λαού, προ-

Ο K8pKupaios Xóyios 
IcoawiKios Kapxavos 
τύπωσε στη Βενετία 

την Παλαιά και Καινή 

Διαθήκη, που 

αποτελεί την πρώτη 

προσπάθεια απόδοση 

των Γραφών σε απλή 

γλώσσα, που 

καταδικάστηκε από 

την Εκκλησία 
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Κωνσταντίνοδ 
Οικονόμοβ. 

Χαρακτικό του 
Eichens σε σχέδιο 

του Lövenstein. 
Αθήνα, Εθνικό 

Ιστορικό 
Μουσείο. 

κείμενου μέσω auins ras δ ιάχυσε του θεί

ου λόγου να να εξαλειφθούν πολλά κακά που 

οι εκπρόσωποι των Εταιρειών εντόπιζαν με

ταξύ των χριστιανικών πληθυσμών. 

Αυτή λοιπόν την ανάγκη ήλθαν να καλύ

ψουν με το έργο του5 οι Βιβλικέβ Εταιρεία 

και βέβαια η British and Foreign Bible 

Society (η Βρετανική Βιβλική Εταιρεία), που 

ιδρύθηκε στιβ apxés του 19ου αι. και ανέλα

βε να πραγματοποιήσει μια νέα μετάφραση 

ras Αγία5 Tpaqms στη νεοελληνική γλώσσα. 

Στη γραμμή αυτή, η ίδρυση παραρτημάτων 

ras Εταιρεία στον ελλαδικό χώρο (Κέρκυ

ρα, 1819 - Κεφαλονιά, 1819 - Ζάκυνθθ5, 

1819-Αθήνα, 1819-Σμύρνη, 1818) ενι

σχύει σημαντικά το αποκεντρωμένο πλέον 

πεδίο ôpaans ras. 

Σύμφωνα με αυτά η Αγγλική Βιβλική Εται

ρεία έκρινε ότι ήταν απαραίτητη μια νέα με

τάφραση ras Αγίαβ Tpaqms στη νεοελληνι

κή γλώσσα και γι' αυτό ειδική επιτροπή ras 

Εταιρεία απευθύνθηκε (1808) στον Αδάμ. 

Κοραή, για να ζητήσει τη γνώμη και βοήθεια 

του. Έχουμε ήδη αναφέρει τα σχετικά με την 

πρώτη αυτή κρούση ras Βιβλικη5 Εταιρεία, 

m σκέψεΐ5 του Κοραή και την αναζήτηση 

των κατάλληλων προσώπων καθώβ και τη 

στροφή του προ5 τον Βάμβα. Ωστόσο, το 

πράγμα γρήγορα ατό

νησε, αλλά μπορούμε 

βάσιμα να υποθέσουμε 

ότι η μετέπειτα ανάλη

ψη ras σχετικής προ-

σπάθεια5 εκ μέρους του 

Νεόφυτου Βάμβα έχει 

την αφετηρία ras ακρι-

ßcos στα χρόνια ras πα-

ραμονήβ του στο Παρί

σι και βέβαια οφείλεται 

στη φιλία του με τον 

Αδ. Κοραή. 

Πριν ωστόσο ξεκινή

σει το σχετικό έργο ο 

Βάμβα5, θα προηγηθεί 

-πάλι με πρωτοβουλία 

ras Βιβλικήβ Εταιρεία5-

μια άλλη μεταφραστική 

προσπάθεια που συν

δέεται με το όνομα του 

Ιλαρίωνα Σιναΐτη, για 

την οποία οι παράγο-

ντε5 ras BißXiKns Εται-

ρεία5 προσπάθησαν να 

επιτύχουν και την άδεια 

του Οικουμενικού Πα

τριαρχείου, κατά το διά

στημα ras πατριαρχεία του Κυρίλλου Σ Τ ' 

και του Γρηγορίου Ε'. Τελικά, και με τη σύμ

φωνη γνώμη του Γρηγορίου Ε', η σχετική 

προσπάθεια θα αρχίσει να υλοποιείται στην 

Κωνσταντινούπολη λίγο πριν ξεσπάσει η Ελ

ληνική Επανάσταση, αλλά θα διακοπεί λό

γω ras επανάσταση, ras εκλογής του Ιλα

ρίωνα ces μητροπολίτη Τορνόβου Βουλγα-

pias, ras εκλογή5 του Ανθίμου Γ' στον οι

κουμενικό θρόνο και γενικοί« ras συγκεχυ-
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μένης, λόγω των πολεμικών γεγονότων, κα

τάστασης. Το εγχείρημα είναι αδύνατον να 

παρουσιαστεί έστω και συνοπτικά εδώ· γνω

ρίζουμε πάντως ότι κάποια στιγμή προτά

θηκε να λάβει μέρος και ο Βόμβας (βρισκό

ταν τότε στην Κέρκυρα), ενώ σε μία φάση 

του έλαβε μέρος και ο Κ. Βαρδαλάχος. Τε

λικά το 1828 τυπώθηκε το πρώτο και μόνο 

βιβλίο του όλου εγχειρήματος, το Ψαλτήριο, 

πρωτότυπο και μετά

φραση μαζί, και εκεί 

έληξαν όλα. Τότε 

ακριβώς η Βιβλική 

Εταιρεία αποφάσισε 

να εγκαταλείψει την 

προσπάθεια του Ιλα-

ρίωνα και να αρχίσει 

μια άλλη, η οποία θα 

επιχειρούσε τη μετά

φραση από το εβραϊκό 

κείμενο και θα συνδε

θεί με τον Νεόφυτο 

Βάμβα. 

Οι σκέψεις αυτές θα 

υλοποιηθούν πολύ 

γρήγορα αφού το επό

μενο έτος (1829) η Βι

βλική Εταιρεία απορ

ρίπτει τη μετάφραση 

του Ιλαρίωνα και απο

φασίζει την εκπόνηση 

μιας véas μετάφρασα 

της Αγίας Γραφής στη 

νεοελληνική, που 

έμελλε να αρχίσει στην 

Κέρκυρα, όπου η Βι

βλική Εταιρεία διέθε

τε παράρτημα, και m s οποίας κύριος συντε

λεστής θα είναι ο Βάμβας, που συγκέντρωνε 

όλα τα προσόντα για να αναλάβει αυτό το 

έργο: η λογιοσύνη του, οι παλιές συστάσεις 

του Αδ. Κοραή, η εμπλοκή του στη μετά

φραση Ιλαρίωνα, η παρουσία του στην Κέρ

κυρα, η παλιά του γνωριμία με προτεστάντες 

στο Γυμνάσιο της Χίου, το τύπωμα προτε

σταντικών φυλλαδίων από το τυπογραφείο 

της σχολής της Χίου. 

Στην Κέρκυρα λοιπόν και από την Πα

λαιά Διαθήκη θα ξεκινήσει η μετάφραση της 

Αγίας Γραφής στη νεοελληνική από το εβραϊ

κό κείμενο. Από την πλευρά της Βιβλικής 

Εταιρείας υπεύθυνος για το έργο ήταν ο Η. 

D. Leeves, τον οποίο βοηθούσε ο I. Lowndes, 

ενώ ο Νεόφ. Βάμβας και ο Κωνστ. Τυπάλ-

δος-Ιακωβάτος -ο δεύτερος ως γνώστης της 

εβραϊκής-, και οι δύο καθηγητές στην Ιόνιο 

Ακαδημία, ανέλαβαν την υλοποίηση του εγ

χειρήματος, το οποίο διενεργήθηκε σε τρεις 

φάσεις: α) Κέρκυρα (Νοέμβριος 1829 - Ιού

λιος 1833), β) Σύρος (Δεκέμβριος 1833 -Αύ

γουστος 1836) και γ) Αθήνα (Αύγουστος 

1838). Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές επει

δή το όλο έργο παρατάθηκε ως τα χρόνια 

1850-1851, όταν εμφανίστηκε η πρώτη επί

τομη έκδοση ολόκληρου του έργου, που εφε

ξής θα επανεκδοθεί πολλές φορές. Στο έργο 

Κωνσταντίνοδ 
Τυττάλδοβ-
Ιακωβά los. 

| Ελαιογραφία. 
Αθήνα, Ριζάρειοδ 
Εκκλησιαστική 
Σχολή. 
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Σελίδα τίτλου 
τηβ Επίκρισεωβτον) 

Κωνσταντίνου 
Οικονόμου, μιαβ 

πολεμικήβ 
πραγματείαβ κατά 

του Νεόφυτου 
Βόμβα. 

6 0 Γ. Μεταλληνόβ, 
Το Ζήτημα, σ. 238. 

ΕΠΙΚΡΙΣΙΣ 
ΕΙΣ T U S Π Ε Ρ Ι 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΑΙΊΑΜΉΣΙΝ 

2ΟΦ0Λ0ΓΙΩΤΑΤΟΪ αΙΑΑΣΚΑΛΟΤ KÏPIOV 

Ν Ε Ο Φ Υ Τ Ο Υ ΒΑΜΒΑ. 

ΪΠΟ 

τον πρ£2Βτττροτ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΪ 

ΚΩΝΣΎΛΝΤΙΝΟΤ TOT ΕΞ OlKONOMÜft 

Α Θ Η Ν Η Σ ί Ν . 
ΕΚ ΤΗϊ ΤΠΙΟΓΡΑΨΙΑΣ Κ. ΡΑΛΛΗ. 

Λ.ΩΑ». 

αυτό ο Βάμβα5 είχε αναλάβει τη γλωσσική 

και υφολογική επιμέλεια και ο Κ. Τυπάλδθ8 

τη μετάφραση (μικρή συμμετοχή είχε και 

éyas âXkos καθηγητήβ ras Ιονίου Ακαδημία$, 

ο Γεώργιοβ Icoavvions, που τα χρόνια των 

σπουδών του στο Παρίσι φέρεται να διατη

ρεί σχέσεΐ5 και με τον Αδάμ. Κοραή). Η πρώ

τη φάση ras σχετική5 εργασίαβ, δηλαδή η 

μετάφραση m s Παλαιά5 Διαθήκηβ, που άρ

χισε στην Κέρκυρα, ολοκληρώθηκε στη Σύ

ρο μετά από εργασία επτά ετών, το 1836. 

Πριν αφήσει τη Σΰρο ο Βάμβα5 για να 

εγκατασταθεί στον Πειραιά προσωρινά και 

λίγο αργότερα, μόνιμα στην Αθήνα, άρχισε 

τη μετάφραση και ras Kaivns Διαθήκη, που 

θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 1838. Το 

γεγον05 καταγράφει σε σχετική Έκθεση του 

(29 Μαρτίου 1838), ο Leeves, ο onoios ση

μειώνει: «Έχω την χαράν να aas αναγγείλω 

ότι την παρελθοΰσαν εβδομά

δα ο Βάμβα5 και εγώ επερατώ-

σαμεν τον κοινόν κόπον μα5. 

Επί πόσον χρόνον ειργάσθημεν 

από κοινού· - είπον EIS αυτόν, 

αφού είχομεν επιθεωρήσει ομού 

την τελευταίαν σελίδα ras Απο-

καλύψεω5. Σχεδόν οκτώ έτη πα-

ρήλθον, απάντησεν. Είθε -προ

σέθεσα- να διέλθωμεν ομού μίαν 

ευτυχή αιώνιον ζωήν! Eis τούτο 

εκείνοβ προέφερεν εν εγκάρδιον 

Αμήν!»60 

Το πρώτο βιβλίο που εκδό

θηκε cos Kapnós ras παραπάνω 

π ρ ο σ π α θ ε ί υπήρξε το βιβλίο 

των Ψαλμών, πράγμα που έγι

νε στα μέσα του 1831 στο Λον

δίνο: τα πρώτα αντίτυπα ras έκ

δ ο σ η έψΒαοαν στην Κέρκυρα 

λίγο πριν από την 25 Αυγ. 1831 

και θα επανεκδοθεί τον επόμε

νο χρόνο (as σημειωθεί ότι κα

τά Tis επανεκδόσε^ των βιβλίων 

ras Αγίαβ Tpacpns γίνονταν προ-

σθήκε8 και β ε λ τ ι ώ σ ε ι ) . Θ α 

ακολουθήσει η Πεντάτενχθ5κα\. 

εφεξή5 όλα τα βιβλία ras Πά

λ α ^ Διαθήκη και έτσι το 1840 έχουμε πλή

ρη έκδοση ras Π.Δ. Στη συνέχεια θα αρχί

σει το 1838 η εκτύπωση ras Kaivns Διαθή-

Kns (τα τέσσερα Ευαγγέλια και οι Πράξεΐ5 

των Αποστόλων), που θα ολοκληρωθεί τον 

ίδιο χρόνο. 

Όπω8 ήταν αναμενόμενο η μετάφραση 

αυτή και μάλιστα από το εβραϊκό κείμενο 

και όχι από τη μετάφραση των Εβδομήκο-

ντα, που ήταν το επίσημο κείμενο ras Εκ-

κλησία5, προκάλεσε σφοδρέβ αντιδράσει. 

Ή δ η κατά την παραμονή του Βάμβα στην 

Ερμούπολη έγιναν διάφορα επεισόδια ενα

ντίον των Μισιοναρίων αλλά και εναντίον 

του Βάμβα εκ μέρου5 των κατοίκων ras Σύ

ρου, που θα αναγκάσουν τον χιώτη δάσκα

λο να αναχωρήσει για τον Πειραιά. Θα ακο

λουθήσει σφοδρή αντιπαράθεση, αφετηρία 

ras οποία5 μπορεί iacos να θεωρηθεί δημο-
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ΑΝΤΕΠΙΚΡΙΣΙΣ 
EKE ΤΗΚ 

ΪΠΟ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΪ TOT ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 

ΕΠΙΚΡΙΣΙΝ 
ΥΠΟ 

ΝΕΟΦΊΎΟΥ BJMBJ, 

ΑΘΗΝΑΙ, 
ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠ0ΓΡΑΦΙΑ2 ΛΓΓΡΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙάΟΥ 

Κατ« rr.v c5iv «Efìtó ««pi tf. Kaimxopi*. 

τ 83g, 

σίευμα του ιεροκήρυκα Γερ

μανού στην εφημερίδα Σωτήρ 

αμέσου μετά την κυκλοφορία 

(1834), της μετάφρασα του 

βιβλίου του Ησαΐα (ΠΔ). Το 

ίδιο έτος, η Συνοδός της Εκ

κλησίας της Ελλάδος με σει

ρά ενεργειών θα εκδηλώσει 

την οξεία αντίδραση της, το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο θα 

συντονίσει την αντίδραση 

του, με σχετικό άρθρο στην 

αθηναϊκή εφημερίδα Εθνική, 

ενώ το 1836 θα τυπωθεί φυλ

λάδιο με τις υπογραφές των 

πατριαρχών Κωνσταντινου

πόλεως Γρηγορίου Σ Τ ' και Ιε

ροσολύμων Αθανασίου και 

δεκαεπτά άλλων αρχιερέων, 

με την απόφαση που έκρινε 

τη μετάφραση του Βάμβα 

απαράδεκτη και απαγόρευε 

τη χρήση της από τους πι

στούς. 

Όμως η κύρια αντίδραση 

κατά της μεταφραστικής προ

σπάθειας της Βιβλικής Εται

ρείας και του Νεόφυτου Βάμ

βα προσωπικά θα εκδηλωθεί 

από τον Κωνσταντίνο Οικο

νόμο. Αυτός είχε επιστρέψει από τη Ρωσία κονόμου και εναντίον όσων φέρονται να αρ-

στην Ελλάδα (Οκτώβριος 1834) και αμέσως θρογραφούν εξ ονόματος του, πράγμα που 

στράφηκε με σύγγραμμα του {Περί των τριών συνέβαλε ώστε να αναπτερωθεί και το ηθι-

ιερατικών βαθμών) εναντίον των ενεργειών κό του Νεοφύτου Βάμβα, που συγκέντρωνε 

των Διαμαρτυρομένων και βέβαια και των εν τα βέλη της αδυσώπητης επίθεσης. 

Ελλάδι ακολούθων τους. Ο Οικονόμος, που Η κύρια επίθεση του Κωνστ. Οικονόμου 

στην αρχή της λόγιας σταδιοδρομίας του εί- θα εκδηλωθεί το 1839, ένα χρόνο μετά από 

χε ενστερνιστεί τις απόψεις του Κοραή για την έκδοση των τεσσάρων Ευαγγελίων και 

να βρεθεί έπειτα στον αντίποδα τους, θα θε- των Πράξεων των Αποστόλων από τον Βάμ-

ωρηθεί από την αντίπαλη μερίδα, που αρχι- βα με το βιβλίο του Επίκρισιζ, μια πραγμα-

κά εκπροσωπούσε κυρίως ο αρχιγραμματέ- τικά πολεμική πραγματεία κατά του Ν. Βάμ-

ας της Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, βα. Ο Οικονόμος, θέτοντας ως ιδεολογική 

θεόκλητος Φαρμακίδης, ως ο κατεξοχήν αφετηρία της κριτικής του την άποψη ότι 

αντίπαλος και ο άνθρωπος που βρισκόταν «τα θεία λόγια βεβηλούνται διά της απρε-

επωνύμως ή ανωνύμως πίσω από κάθε επι- πους και πεπατημένης και δύσφημα πολλά-

κριτικό δημοσίευμα. Έτσι ο Φαρμακίδης θα κις φθεγγομένης φράσεως», θα επισημάνει 

επιτεθεί με σφοδρότητα εναντίον του Οι- πολλές παραμορφώσεις του κειμένου κατά 

Η Αντεπίκρισιβ 
Ι του Νεόφυτου Βάμβα, 
αποτέλεσε 

Ι την απάντηση του 
στον Κωνσταντίνο 
Οικονόμου. 
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6 1 Π. Ματάλαβ, Έθνο$ και 
Ορθοδοξία, σ. 136-137 (από 
πληροφορία του Κ. Λάππα, 

που έχει επεξεργαστεί 
το αρχείο Οικονόμου). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΘΙΚΗΣ 
ΣΓΝΤΑΧθΙϊΝΤΑ 

ΤΠΕΡ ΤΗ2 

ΦΙΛΟΜΑΘΟΎς ΝΕΟΛΑΙΔς 

')'xò τον Ιππότον 

ΝΕΟΦΤΤΟΊΓ Β Α Μ Β Α 

Καθηγητού της Φι,Ιοσοψίας καί 'Ρητορική 

ir τω ΒασιΜ,κω Πανεχιστημΐψ 

'ΟΘΩΝΟΣ. 

ΕΚΛΟίΙΪ ΛΕΥΤΕΡΑ. 

H«Vw KÌ? u»n foi iv?«tit; x i l äjrtfisMi 

fβ»ίρ«<Aat. ('Apif. Ήίι*. Β(«λ. g'. Keif, β '. 

το Οικουμενικό Πατριαρ

χείο, το 1841 με την πραγ

ματεία Αντίρρηση του Ματ

θαίον μητροπολίτου Κνζί-

κον..., που επιζητούσε να 

αντικρούσει τους ισχυρι

σμού^ ότι η μετάφραση Βόμ

βα έγινε με τη σύμφωνη γνώ

μη του Πατριαρχείου. Εκτός 

από αυτά όμως η νεότερη 

έρευνα61 προσκόμισε και το 

ατομικό οικονομικό όφελος 

ως αίτιο της σφοδρής επίθε

σης του Οικονόμου εναντίον 

του Ν. Βάμβα. Είναι δηλα

δή διαπιστωμένο ότι και ο 

Οικονόμος είχε ετοιμάσει 

μετάφραση (ή παράφραση) 

της Κ. Διαθήκης -και, μολο

νότι ο ίδιος το αρνήθηκε, στο 

αρχείο του υπάρχουν απο

δείξεις της σχετικής ενέργει

ας του. Μάλιστα είναι βε

βαιωμένο ότι την εργασία 

αυτή είχε υποβάλει προς 

έγκριση στα αρμόδια όργα

να της Ρωσικής Βιβλικής 

Εταιρείας. 

Ω σ τ ό σ ο , η σύγκρουση 

γύρω από τη μετάφραση της 

τη μετάφραση του στη νεοελληνική από τον Αγίας Γραφής δεν περιορίστηκε στο φιλο-

Βάμβα, φτάνοντας, όπως συχνά συνήθιζε, λογικό μέρος του πράγματος. Γρήγορα το 

έως τα όρια της υπερβολής. Παράλληλα με ζήτημα έλαβε διαστάσεις, καθώς, με αφορ-

όλα αυτά το μένος του θα εκδηλωθεί και ενα- μή τη μετάφραση αυτή, ήλθαν στην επιφά-

ντίον των «πρακτόρων» της Βιβλικής Εται- νεια οι βαθιές ιδεολογικές αντιθέσεις που 

ρείας, οι οποίοι προσπαθούν να συστήσουν διέτρεχαν το σώμα της νεοελληνικής κοι-

μια προτεσταντίζουσα «νεοελληνική Εκ- νωνίας και περιστρέφονταν γύρω από τα κε-

κλησία» (τον όρο «νεοελληνική Εκκλησία» ντρικά θέματα της αντίθεσης της Ελλάδας 

είχε χρησιμοποιήσει ο Ν. Βάμβας σε δήμο- με τη Δύση, της Ορθοδοξίας με τους Δυτι-

σίευμά του, το 1839, για να προσδιορίσει κούς, της συντήρησης με τη πρόοδο, του αυ

τήν ελλαδική Εκκλησία). τοκεφάλου της ελλαδικής Εκκλησίας. Έτσι, 

Η Επίκριση του Οικονόμου δεν έμεινε χω- πέρα από το ζήτημα της μετάφρασης Βάμ-

ρίς απάντηση, η οποία δεν μπορούσε παρά βα ή και εξαιτίας αυτού, κορυφώθηκε η διά

να προέλθει από τον ίδιο τον Νεόφ. Βάμβα, μάχη όχι μεταξύ ελλαδικής Εκκλησίας και 

που δημοσίευσε την Αντεπίκρισίντου (1839), Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά μεταξύ 

στην οποία θα απαντήσει ο Οικονόμος (Πε- των δύο ιδεολογικών γραμμών που διέτρε-

ρίτων Ο'Ερμηνευτών (1844-1849), αλλά και χαντην ελληνική Ορθοδοξία. Ο θεόκλητος 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 

Ε Κ Τ Ο Υ Τ Π Ι Ο Γ Ρ Α Φ Κ Γ Ο Τ M H H M O Ï Ï R U I 

Χ. NiKo.latâou tin.laàt.lftor, 

1845. 
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Φαρμακίδηδ, αρχιγραμματέαδ τηδ Συνόδου 

τηδ Εκκλησιά τηδ Ελλάδοδ, αντιπροσωπεύει 

το ένα σκέλοδ του δίπολου, ενώ το άλλο εκ

προσωπεί ο Κωνστ. Οικονόμοδ. Φυσικά τα 

πράγματα εξελίσσονται και μεταβάλλονται 

και ανάλογα με το κόμμα που βρίσκεται στην 

εξουσία, ενώ από τα δημοσιογραφικά έντυ

πα ras εποχήδ ο αγγλόφιλη εφημερίδα Αθη

νά και ο ρωσόφιλοδ Αιώνια πρωταγωνιστή

σουν φιλοξενώνταδ τα δημοσιεύματα των 

αντιμαχομένων. 

Ό π ω δ έχουμε ήδη αναφέρει, η παράθε

ση των σχετικών μακρόχρονων ιδεολογικών 

αγώνων δεν είναι δυνατόν να πραγματο-

Βάμβαδ θα αφήσει την Ερμούπολη και θα 

έλθει αρχικά στον Πειραιά και τελικά στην 

Αθήνα, όπου θα ζήσει μόνιμα έωδ τον θά

νατο του. 

Τα τελευταία χρόνια τηδ ζωήδ του όμωδ, 

εκτόδ από την εμπλοκή του στίδ μεταφρα-

στικέδ διενέξείδ, έχουν να επιδείξουν και την 

εκλογή του ωδ καθηγητή του νεοσύστατου 

(1837) Οθώνειου (αργότερα Καποδιστρια-

κοΰ) Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Νεόφυτοδ 

Βάμβαδ εκλέγεται καθηγητήδ του Πανεπι

στημίου, μάλιστα είναι έναδ από τουδ κο-

σμήτορεδ που μίλησαν κατά την τελετή «τηδ 

εγκαθιδρύσεωδ» του ιδρύματοδ (3 Μαΐου 

ποιηθεί στο παρόν κείμενο που επιζητεί να 

σκιαγραφήσει με όσο γίνεται πιο αδρέδ 

γραμμέδ την προσωπικότητα μιαδ από τΐδ 

κεντρικέδ μορφέδ τηδ ελληνικήδ κοινωνίαδ 

του 19ου αι., του Νεόφυτου Βάμβα. Πράγ

ματι ο Βάμβαδ συνεργάστηκε στενά με την 

αγγλική Εταιρεία για τη μετάφραση τηδ 

Αγΐαδ Γραφήδ στη νεοελληνική τηδ εποχήδ, 

έργο του οποίου η αφετηρία ανάγεται στα 

παρισινά χρόνια του Βάμβα και στη φιλία 

του με τον Αδάμ. Κοραή. Ίσωδ εξαιτίαδ τηδ 

μετάφρασηδ ίσωδ και για άλλουδ λόγουδ ο 

1837). Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι στο 

πρώτο διάταγμα ίδρυσηδ του Πανεπιστημί

ου (Ιανουάριοδ 1837) ο Βάμβαδ δεν αναφέ

ρεται ωδ εκλεγμένοδ, ενώ λίγουδ μήνεδ αρ

γότερα είναι όχι μόνο καθηγητήδ αλλά και 

κοσμήτοραδ τηδ Φιλοσοφικήδ σχολήδ. Συμ

φωνά με τον Κ. Θ. Δημαρά η επιρροή τηδ 

εφημερίδαδ Αθηνά και περισσότερο εκείνη 

του βαυαρού αντιβασιλιά Μάουρερ υπήρξε 

αποφασιστική, επειδή ο Μάουρερ ωδ θαυ-

μαστήδ του Κοραή ήταν φυσικό να αναζη

τήσει πρόσωπα του κύκλου του χιώτη σοφού 

Georg Ludwig 
Ι von Maurer. 
Λιθογραφία. 
Μόναχο, Μουσείο 
xns TTÓXns του 
Μονάχου. 

Θεόκλητοδ 
Φαρμακίδηβ. 

j Ξυλογραφία. 
Αθήνα, Γεννάδειοβ 
Βιβλιοθήκη. 
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Νεόφυτοβ | 
Βάμβα*. 

Λιθογραφία. 
Συλλογή 

Κ.Θ. Δημαρά. 

για να επανδρώσουν το Πανεπιστήμιο και 

βέβαια ο Βόμβας ήταν ένα από αυτά. 

Ο Νεόφυτος Βόμβας θα διδάξει στο Πα

νεπιστήμιο Φιλοσοφία και Μεθοδολογία, θα 

διατελέσει μέλος πολλών επιτροπών, (moos 

λ.χ. της επιτροπής που ανέλαβε το 1844 να 

εκπονήσει το «Σχέδιον Οργανικού νόμου» 

του Πανεπιστημίου, θα διδάξει στην πρώτη 

βραχύβια φοιτητική λέσχη που ιδρύθηκε 

(1841) με το όνομα «Μουσείον», θα εκλεγεί 

πρύτανης το 1844-45, φαίνεται να βρίσκε

ται -μαζί με άλλους καθηγητές- πίσω από τις 

αντιδράσει που προκάλεσαν (1845) οι φοι

τητές, διαμαρτυρόμενοι για τα μαθήματα του 

καθηγητή φιλοσοφία Φραγκίσκου Πυλαρι-

νού (οι λόγοι TOS αντίδρασης παντού υπήρ

ξαν πολιτικοί) και θα παραιτηθεί από τα κα

θήκοντα του τον Αύγουστο του 1854. 

Το ίδιο διάστημα δεν έπαυσε να εκδίδει βι

βλία όπως λ.χ. τα Στοιχεία Φιλοσοφία$ (1838) 

για να υποστηρίξει τα μαθήματα του στο Πα

νεπιστήμιο -βιβλίο με την αφιέρωση «τη ευ-

σεβεί, σοφή και πατριώτιδι ψυχή Αδαμαντί

ου Κοραή ο φίλος Ν. Βάμβας»- τα Στοιχεία 

Humus ( 1845), το Εγχειρίδιον TUS τον ιερού άμ~ 

jßcovos ρητορική$ ( 1851 ), το Εγχειρίδιον Hdinns 

(1853), ενώ παράλληλα 

επιδίδεται στην εκφώνη

ση λόγων κάθε είδους και 

στην αρθρογραφία σε 

εφημερίδες και ιδιαίτερα 

στον Αιώνα. (Σημειώνου

με παρενθετικά, ότι, ενώ 

τα αυτοτελή έργα του 

Βάμβα είναι βιβλιογρα-

φημένα και γνωστά στις 

επανειλημμένες -ακόμα 

και μεταθανάτιες- επα

νεκδοθεί τους, οι ανάγκες 

ms παρούσας βιογραφίας 

συνετέλεσαν στον εντο

πισμό ενός μεγάλου αριθ

μού άρθρων του Βάμβα, 

διάσπαρτων σε ποικίλα 

έντυπα, η βιβλιογράφη-

ση των οποίων θα προ

σέφερε πολλά στην κα

λύτερη γνωριμία με τον 

άνθρωπο, τα έργα και τις 

ιδέες του. Φυσικά η δια

πίστωση αυτή επιβεβαι

ώνει την κοινή συνείδη

ση για τα μεγάλα κενά 

των ιστορικών μας σπου

δών, μεταξύ των οποίων 

η έλλειψη καλών και τεκμηριωμένων βιογρα

φιών δεν αποτελεί αμελητέο παράδειγμα.) 

Στο διάστημα της παραμονής του στην 

Αθήνα, ο Νεόφυτος Βάμβας θα βρεθεί μέσα 

στο κλίμα των έντονων αντιπαραθέσεων που 

βίωνε η κοινωνία του νεοσύστατου ελληνι

κού κράτους, όταν καινούριες κοσμοθεωρίες 

άρχισαν να διαμορφώνονται, όταν «τα συ

ναισθήματα [...] είταν γεμάτα εχθροπάθεια, 

νευρικά και ανήσυχα», όπως σημειώνει ο Δη-
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Το κτήριο του Πανεπιστημίου. Δημοσιεύεται στο Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης. 
Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 1999, σ. λζ'. 

μαράδ, όταν ο φιλελληνισμόδ είχε στερέψει, 

όταν ο γλωσσικά καθαρισμόδ άρχισε σιγά σι

γά να επιβάλλεται για να αποδείξει ότι η νέα 

Ελλάδα ερχόταν απευθείαδ από την παλιά, 

στοιχεία που θα ενταθούν μετά τον θάνατο 

του Κοραή.62 Από τη δίνη των γεγονότων και 

των ανατροπών φαίνεται ότι θα παρασυρθεί 

και ο Βάμβαδ όταν, μάλλον απότομα, θα βρε

θεί να κατηγορεί και να κατηγορείται από 

ανθρώπουδ με τουδ οποίουδ κάποτε συνέπλεε. 

Θα κατηγορηθεί για μεταστροφή απόψεων 

και θα δεχθεί ocpoôpés επιθέσει, o m οποίεδ 

θα απαντήσει το ίδιο έντονα. Σε όλα αυτά 

που εδώ μόλΐ5 ακροθιγοί^ εκτίθενται as προ

στεθεί και ένα τελευταίο. Ο Βάμβα8, το φτω

χό παιδί που άφησε το νησί του για να σπου

δάσει, που έζησε στο Παρίσι με την πενιχρή 

χρηματική ενίσχυση του Κοραή, που βιοπο

ριζόταν cos δάσκαλοδ στη Χίο, την Κεφαλο-

νιά, την Κέρκυρα, την Ερμούπολη, συντη-

ρώνταδ αδελφέδ και ανίψια, κατάφερε με τη 

Κατάλογος , 

διδασκαλία του, τΐδ εκδόσεΐδ των βιβλίων του, 

με τα χρήματα που πήρε από τη Βιβλική Εται

ρεία για το μεταφραστικό του έργο να απο

κτήσει αξιόλογη περιουσία (ανάμεσα στα άλ

λα είχε ιδιόκτητο σπίτι και άλλο που νοίκια

ζε), στην οποία ίσωδ συνέβαλε και η φιλαρ

γυρία του. Για όλα αυτά φυσικά θα τον κα

τηγορήσουν οι αντίπαλοι του, χωρίδ πάντο

τε οι κατηγορίεδ του5 να είναι τεκμηριωμέ-

νεδ. Γεγονόδ πάντωδ είναι ότι ο Νεόφ. Βάμ-

ßas σε αντίθεση με τα πρώτα μίζερα χρόνια 

τηδ ζωήδ του θα περάσει τα τελευταία αθη

ναϊκά του χρόνια πλούσια και άνετα, απο-

λαμβάνονταδ τα αγαθά των κόπων του. 

Πέθανε στίδ 9 Ιανουαρίου 1855 σε βαθιά 

γεράματα, στο σπίτι του, που κατά πληρο-

φορίε8 βρισκόταν απέναντι από την Εθνική 

Βιβλιοθήκη. Η κηδεία του έγινε axis 10 Ια

νουαρίου και τουδ επικήδειουδ λόγου8 εκ

φώνησαν ο Μισαήλ Αποστολίδηδ και ο Στέ-

(pavos Κουμανοΰδηδ. 

6 2 Κ. Θ. Δημαράβ, 
KoQdns και Bafißas, σ. 52. 
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VI. «Κατάστασις του Γυμνασίου της Χίου κατά το 1821» (Εθνικόν Ημε-

ρολόγιον Sia το έτος 1862, εκδιδομενον υπό Μαρίνου Π. Βρεττου, Παρίσι 

1861, σ. [102] χ.αρ.). 

VII. Ο Βάμβας αυτοβιογραφείται (Αν. Γούδας, Βίοι παράλληλοι των επί 

της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεφάντων ανδρών, τ. Α', Αθήνα 1869, 

σ. 288-297). 



Ι Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός περιγράφει 
• το ξέσπασμα της Επανάστασης 

Εν τοσούτω έμβαινον εις την Πελοπόννησον δια του Ισθμού ολίγα Οθωμανικά 

στρατεύματα, και ο Καϊμακάμης απεφάσισε να προσκαλέση εις την Τριπολι-

τζάν τους Αρχιερείς και Προεστώτας, επί λόγω ότι είναι αναγκαίαι υποθέσεις 

να θεωρηθώσι. Και πρώτον μεν επροσκάλεσε τους Προεστώτας, οι οποίοι ευθύς 

άρχισαν να εμβαίνουν εις την Τριπολιτζάν εζητήθη και από μέρους του Πετρό-

μπεη ένας άνθρωπος, και απέστειλε τον υιόν του Αναστάσιον. Έπειτα έγινε πρό-

σκλησις και των Αρχιερέων, και πρώτος ο Χριστιανουπόλεως εισήλθεν εις την 

Τριπολιτζάν, κατόπιν και οι λοιποί Αρχιερείς σχεδόν άπαντες, μη έχοντες ιδέ-

αν περί των εν Βοστίτζη αποφασισθέντων* μάλιστα ενόμιζον, ότι τοιαύτη ήτον 

η απόφασις, με το να είδον πρώτον τον Χριστιανουπόλεως να εισέλθη παρόντα 

εις την Συνέλευσιν. Έμειναν δε έξω ο Π. Π<ατρών>, ο Επίσκοπος της Κερνί-

κης, οι Προεστώτες των Καλαβρύτων και της Βοστίτζης, οίτινες καθ' ημέραν 

εβιάζοντο με προσταγάς της Διοικήσεως και γράμματα των εν Τριπολιτζά Αρ

χιερέων και Προεστώτων, να ταχύνωσι την εκείσε άφιξίν τους. 

Όθεν ο Π. Πατρών, καίτοι προβλέπων τους κακούς σκοπούς της Διοικήσεως, 

και ότι η εις Τριπολιτζάν συνέλευσις είναι ολέθρια διά τους Προκρίτους, πλην 

βλέπων και τους εν Πάτραις Τούρκους υπόπτους και εξηγριωμένους, ανεχώρη-

σεν εκείθεν τη κζ' Φεβρουαρίου, την Κυριακήν της Ορθοδοξίας, επί λόγω διά την 

Τριπολιτζάν, και ανέβη εις τα Καλάβρυτα, όπου ήλθε και ο της Βοστίτζης Προ-

εστώς Ανδρέας Λόντος. Διά να έχουν δε καιρόν να σκεφθώσι καλώς περί του 

πράγματος, υπεκρίθη ο Π. Π<ατρών> ότι πάσχει από ρευματισμούς εις τους 

πόδας και έμενεν εις το κρεββάτι. Συσκεπτόμενοι δε, και βλέποντες προφανή και 

άφευκτον τον κίνδυνον εις όλους τους Αρχιερείς και Προεστώτας και λοιπούς 

Προκρίτους, εάν συνέλθωσιν όλοι εις την Τριπολιτζάν, απεφάσισαν να μην υπά

γουν, και ούτω να διασώσωσιν εκ του κινδύνου και εαυτούς, ίσως και τους προ-

εισελθόντας. Διά να υποκρύψωσι δε την αληθή αιτίαν της παραχωρήσεως των. 

και να μη την εκλάβη η Διοίκησις, ως αρχήν Επαναστάσεως, έπλασαν γράμ

ματα τίνα. γεγραμμένα τάχα εκ της Τριπολιτζάς προς αυτούς παρά τίνος φίλου 

των Τούρκου, εν οις εδηλοποίει, ότι μερικοί των προκρίτων Αγάδων της Πελο

ποννήσου, έχοντες πάθη πολιτικά, έκαμαν λαβήν τους λόγους, οπού διεσπάρη-

σαν περί Επαναστάσεως, και έπεισαν την Διοίκησιν διά να θανάτωση παραλό-

γως τους σημαντικωτέρους της Πελοποννήσου Έλληνας' όθεν, ως φίλος και θε

οφοβούμενος, τους δίδει την είδησιν να παραχωρήσουν, διότι αφεύκτως θανα-
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χώνονται, εάν έμβωσιν εις την Τριπολιτζάν' τα οποία γράμματα ενεχείρισαν εις 

ένα άνθρωπόν τους, παραγγέλλοντές τον να τους απάντηση πλησίον εις ταις Κα-

τζάναις ως πεζοδρόμος ενδεδυμένος. Και τούτο εμεθοδεύθησαν, διά να αποδεί

ξουν εις την Διοίκησιν πιθανήν και εύλογον την παραχώρησίν τους διά της μαρ

τυρίας δύο Τούρκων, οπού τους ήτον συνοδοιπόροι. 

Τη θ' λοιπόν Μαρτίου εκίνησαν όλοι ομού εκ των Καλαβρύτων, αψάμενοι της 

διά Τριπολιτζάν οδού" εις δε τον διωρισμένον τόπον απήντησαν τον άνθρωπόν 

με τα γράμματα, εστάθησαν εκεί, τα ανέγνωσαν, εκοινολόγησαν εις όλους τους 

συνοδοιπόρους με αγανάκτησιν και λύπην τα γραφόμενα, και αμέσως άλλαξαν 

τον δρόμον, και υπήγαν εις έν χωρίον λεγόμενον Καρνέσι, και εκείθεν έγραψαν 

εις τους εν Τριπολιτζά Αγάδες και Προεστώτας με επίτηδες ταχυδρόμον, ότι δι-

ευθυνόμενοι διά τα εκεί, κατά την επιταγήν της Διοικήσεως, απήντησαν καθ' 

οδόν τα ειρημένα γράμματα, και φοβηθέντες εμποδίσθησαν' επαραπονούντο δε 

εις τους Αγάδες, διατί ζητούν αδίκως να τους βλάψουν και εν ενί λόγω τους πα-

ρεκάλουν να τους συγχωρήσωσι να μείνωσιν εις τα ίδια, και είναι ικανοί οι εις 

Τριπολιτζάν να θεωρήσωσι κάθε υπόθεσιν. Μετά δε την αποστολήν του ταχυ

δρόμου έμειναν εκεί την νύκτα εκείνην. Την δε επιούσαν ημέραν μετέβησαν εις 

το Μοναστήριον της Αγίας Λαύρας. Εκεί συσκεφθέντες απεφάσισαν να μη δώ-

σωσιν αιτίαν τινά, αλλά να μείνωσι παραμερισμένοι, έως ου να ίδωσι τα πράγ

ματα' και ει μεν η Διοίκησις θελήση να βιάση αυτούς ιδιαιτέρως, και να τους κα-

τατρέξη με οποιονδήποτε τρόπον, να εξέλθωσι της Πελοποννήσου, και να πα-

ρατηρήσωσιν τον καιρόν και τας περιστάσεις, διά να μη βάλουν εις κίνδυνον τους 

λοιπούς ομογενείς παρακαίρως, ειδέ και καθολικεύσει το πράγμα η Διοίκησις, 

και μεταχειρισθή τα όπλα και την βίαν γενικώς εναντίον των ομογενών, τότε εξ 

ανάγκης να λάβωσι και αυτοί τα όπλα, και να κινήσωσι και τους λοιπούς ομο

γενείς εις υπεράσπισιν εαυτών. 

Αφού δε έφθασεν εις την Τριπολιτζάν ο ταχυδρόμος, έγινε μεγίστη ταραχή και 

γενικαί συνελεύσεις περί τούτου και αμφισβητήσεις, και υπόνοιαι μεταξύ των 

Αγάδων, ποίος να είναι τάχα εξ αυτών, όστις έγραψεν εις αυτούς τον σκοπόν της 

Διοικήσεως' και τέλος πάντων απεφάσισαν και έστειλαν πρέσβυν εις αυτούς τον 

Ανδρέαν Καλαμογδάρτην με γράμματα φιλικά από μέρους των Αγάδων και 

από μέρους των Αρχιερέων και Προεστώτων, ομνύοντες, ότι τοιούτον σκοπόν 

δεν έχει η Διοίκησις, και τους ηπάτησεν, όστις τους έγραψεν έν τοιούτον, και ότι 

αφόβως να εισέλθουν, εις την Τριπολιτζάν. Ο δε Καλαμογδάρτης μη έχων ιδέ-

αν τινά του πράγματος, επροσπάθει να τους πείση εις τούτο' πλην, αφού είπον 

εις αυτόν τινάς προφάσεις, του έδωσαν αποκρίσεις, ότι είναι αδύνατον να υπά

γουν, με το να εκυριεύθησαν από φόβον. Και ούτως ο μεν επέστρεψεν εις την Τρι

πολιτζάν, οι δε συσκεφθέντες απεφάσισαν να μη δώσωσιν αιτίαν τινά, αλλά ως 
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πεφοβισμένοι να παραμερίσωσιν εις ασφαλή μέρη' όθεν μερισθέντες ανεχώρησαν 

εκ της Λαύρας, ο μεν Π. Π<ατρών>, ο Κερνίκης και Ανδρέας Ζαΐμης διά τα Νε-

ζερά' ο δε Ασημάκης Ζαΐμης και Φωτήλας διά την Κερπινήν' ο δε Σωτήριος Χα

ραλάμπης και Σωτήριος Θεοχαρόπουλος διά Ζαρούχλαν. Εν χοσούτω έγραψαν 

εις τον Πετρόμπεην και εις τους Δεληγιανναίους και εις άλλα μέρη, διά να ιδούν, 

τι σκοπόν έχουν' αλλ' εκείνοι έχοντες εις την Τριπολιτζάν τους συγγενείς των, 

δεν ετόλμων μηδέ να αναφέρωσι περί τοιούτων πραγμάτων. Απέστειλαν δε και 

εις την Κωνσταντινούπολη άνθρωπον, διά να πληροφόρηση τους εκεί Εφόρους 

περί της καταστάσεως των πραγμάτων της Πελοποννήσου, και να τους φέρη 

εκείθεν ειδήσεις και οδηγίας. 

Μετά την επάνοδον του Καλαμογδάρτη εις την Τριπολιτζάν τους έγραψαν άλ

λα γράμματα οι Αγάδες και Αρχιερείς και Προεστώτες, γινόμενοι εγγυηταί πε

ρί της ασφαλείας των, και να υπάγουν αφόβως, τα οποία απέστειλαν διά του Νι

κολάου Μοθωνιού' πλην εκείνος δεν επέστρεψε πλέον εις την Τριπολιτζάν, βλέ

πων, ότι τα πράγματα ημέραν παρ' ημέραν επρόβαινον εις περισσοτέραν ταρα-

χήν' επειδή κατ' εκείνας τας ημέρας συνέπεσε ν' αναχώρηση εκ Καλαβρύτων διά 

την Τριπολιτζάν ένας Τούρκος Λαλιώτης, Σεϊδής λεγόμενος, ομού και ο Νικό

λαος Ταμπακόπουλος' τούτους παραφυλάττοντες μερικοί στρατιώται Καλα

βρυτινοί εις ταις Κατζάναις, τους εκτύπησαν, και οι μεν επρόλαβον και έφυγον, 

το δε πράγμα τους όλο το εκυρίευσαν οι στρατιώται. Την επιούσαν ημέραν εκί

νησε και ο Αρναούτογλους, Βοεβόδας των Καλαβρύτων, διά την Τριπολιτζάν' 

ηκολούθησε και εις αυτόν το ίδιον' και ο μεν φεύγων επανήλθεν εις τα Καλάβρυ

τα, του εφόνευσαν δε δύο ανθρώπους του και επήραν όλον το πράγμα του. Συγ

χρόνως άλλοι Καλαβρυτινοί εφόνευσαν δύο Σπαχήδες Τριπολιτζιώτες εις τα χω

ρία του Λιβαρτζιού και πάλιν άλλοι εις τον Φενεόν τους γυφτοχαρατζήδες. 

Εκ τοιούτων λοιπόν συμβεβηκότων φοβηθέντες οι εν Καλαβρύτοις Τούρκοι, 

εκλείσθησαν όλοι συν γυναιξί και τέκνοις εις δύο πύργους και εκεί εστοχάζοντο 

να διαφυλαχθούν, έως ότου να τους προφθάση άλλοθεν βοήθεια. Εις δε την Τρι

πολιτζάν, γνωστών γενομένων των τοιούτων, ευθύς εφυλάκωσαν τους Αρχιε

ρείς και Προεστώτας και εξηγριώθησαν οι Τούρκοι εναντίον των Ελλήνων, επα-

πειλούντες γενικόν όλεθρον. Ωσαύτως και οι εν Πάτραις Τούρκοι, μαθόντες τα 

τοιαύτα, έμβασαν ευθύς τας φαμίλιας των εις το Κάστρον' είτα τη κα' Μαρτίου 

εξήλθον ένοπλοι εις την αγοράν της πόλεως, και περιεκύκλωσαν πρώτον το οσπί-

τιον του Ιωάννου Παπαδιαμαντοπούλου, όπου υπώπτευον ότι ευρίσκονται ενα-

ποτεθειμένα άρματα' αλλά, με το να εύρον κεκλεισμένας τας πόρτας, άρχισαν 

τον πόλεμον έξωθεν, και του εφόνευσαν εις το παράθυρον ένα άνθρωπον' έπειτα 

έβαλον πυρκαϊάν εις τα πέριξ οσπίτια. Εις δε την Μητρόπολιν δεν ετόλμησαν να 

πλησιάσουν, νομίζοντες, ότι ευρίσκοντο μέσα Έλληνες κεκρυμμένοΓ εκτυπού-
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σαν όμως από το Κάστρον με τα κανόνια τόσον την Μητρόπολη, όσον και άλ

λα οσπίτια' η δε πυρκαϊά εκτανθείσα κατέκαυσεν ικανά οσπίτια ότε τινές των 

Ελλήνων οπλισθέντες εξήλθον εις τους δρόμους, οι δε Τούρκοι ευθύς εκλείσθη-

σαν εις το Κάστρον. 

Βλέποντες δε οι Πατραίοι Έλληνες, ότι πλέον δεν επιδέχεται θεραπείαν το 

πράγμα, τας μεν φαμίλιας των έβγαλον έξω της πόλεως, έγραψαν δε εις τα Νε-

ζερά προς τον Π. Π<ατρών>, ο τε Νικόλαος Λόντος, ο Ιωάννης Παπαδ<ιαμα-

ντόπουλος> και άλλοι τινές, να προφθάση εις βοήθειαν, ότι κινδυνεύει όλη η πό-

λις. Όθεν αμέσως ο Π. Π<ατρών> και ο Ανδρέας Ζαΐμης έγραψαν προς τους 

Καπιταναίους Κουμανιώτας να τρέξουν, με όσους ανθρώπους έχουν' την δε επι-

ούσαν ημέραν εκίνησαν και αυτοί, έχοντες περίπου πεντακόσιους στρατιώτας, 

και εμβήκαν εις τας Πάτρας' και ευθύς έγινε στενότατη πολιορκία των Τούρκων 

εις το φρούριον. Κατά δε τας πρώτας προσβολάς εφονεύθησάν τίνες των εχθρών, 

ότε ηρίστευεν ο τε Παναγιώτης Καραντζάς και ο Σταμάτης Κουμανιώτης, όστις 

εφονεύθη, κακή τύχη, την πρώτην ημέραν της εισόδου του. 

Και, επειδή πλέον η σκηνή ηνεώχθη, έγραψαν ευθύς οι Αρχηγοί της των Πα

τρών πολιορκίας αποστείλαντες και ανθρώπους εις τον Πετρόμπεην, εις τους Δε-

ληγιανναίους, εις την Γαστούνην και εις άλλα μέρη της Πελοποννήσου, δίδοντες 

την είδησιν των συμβεβηκότων και παρακινούντες τους να μην αναβάλουν τον 

καιρόν, ότι πλέον άλλη θεραπεία δεν είναι' ότε πρώτοι οι Μανιάται μετά του 

Πετρόμπεη εμβήκαν εις την Καλαμάτα και ηχμαλώτισαν τον εκεί Βοεβόδαν Αρ-

ναούτογλουν και άλλους τινάς Τούρκους ευρεθέντας εκεί. Εις δε τα Καλάβρυτα 

επολιόρκησαν εις τους πύργους τους εκεί Τούρκους, οίτινες μετά ολίγων ημερών 

ανθίστασιν παρεδόθησαν με συνθήκας. Εις δε την Καρύταιναν μετέβη ο Θεόδω

ρος Κολοκοτρώνης εκ της Μάνης, και ενωθείς μετά των Δεληγιανναίων έλαβον 

τα όπλα. Ομοίως και εις την Γαστούνην και εις άλλας επαρχίας διεδόθη το πνεύ

μα της Επαναστάσεως, και ωπλίζοντο οι Έλληνες. 



Π Προεπαναστατικοί λόγοι που εκφώνησε ο Ιγνάτιος 
• στο Ελληνικό Λύκειο του Βουκουρεστίου 

Λόγος εκφωνηθείς εν τω Λυκείω 

εις τας πρώτας κοινάς των μαθητών εξετάσεις. 

1810 Ιουλίου 7. 

Κύριοι Μαθηταί. 

Υποκάτω εις μίαν διοίκησιν βάρβαρον, όπως είναι εκείνη των Οθωμανών, σεις 

δεν ημπορούσατε να προσμένετε μίαν καλυτέραν τύχην από εκείνην των προ

γόνων σας. Τποκάτω εις ένα μονάρχην φιλόσοφον, και τόσον φιλάνθρωπον, τό

σον ευεργετικόν, όπως είναι ο Τρισαύγουστος ημών αυτοκράτωρ Αλέξανδρος ο 

πρώτος, η Πατρίς θέλει κατασταθή το κατοικητήριον των Μουσών και άλλαι 

Αθήναι. 

Αυτό το σύστημα, οπού τώρα βλέπετε εις την σχολήν, δεν είναι παρά προοί-

μιον εκείνων, οπού μετά ταύτα μέλλουν να γίνουν. Δεν ζητείται από σας άλλο, 

ειμή επιμέλεια, φιλοπονία, υποταγή εις τους διδασκάλους, και ήθη χρηστά διά 

να κατασταθήτε άξιοι της τύχης, οπού σας περιμένει. Αυτή η δεξιά, οπού σήμε

ρον ευλογεί τας προόδους σας, θέλει σας στεφανώσει μίαν ημέραν με δάφνην. 

Αι Μούσαι δεν ελησμόνησαν την πάλαιαν των κατοικίαν, τον Όλυμπον και 

τον Παρνασσόν. Εκεί θέλουν πάλιν επιστρέψει ύστερον από ένα τόσον μεγά-

λον γύρον, οπού έκαμον εις την Ευρώπην. Αν οι μαθηταί της Βλαχίας σταθούν 

ικανοί να τας συντροφεύσουν έως εκεί, οποία δόξα αιώνιος θέλει είναι δι' αυ

τούς; και πόσον μέγα κλέος διά την Βλαχίαν; Σεις ημπορείτε να ονομασθήτε 

δικαίως ευτυχείς, επειδή έχετε να διατρέξετε έν στάδιον τόσον λαμπρόν, οπού 

οι προγενέστεροι σας δεν το ηξιώθησαν' φιλοτιμηθήτε λοιπόν να φανήτε άξιοι 

της δωρεάς, οπού σας δίδει ο ουρανός της Αυτοκρατορικής προστασίας και των 

ιδικών μου κόπων. 

Η Πατρίς προσμένει από σας εκδουλεύσεις και την βελτίωσίν της, και οι γο

νείς σας προσμένουν περίθαλψιν εις το γήρας των. Οι κόποι σας και επιμέλεια 

σας είναι το μόνον μέσον, οπού ημπορεί να σας κάμη να φανήτε ευγνώμονες και 

εις την Πατρίδα και εις τους γονείς σας. Άμποτε να σας ίδη η Πατρίς μίαν ημέ

ραν δαφνηφορούντας! Άμποτε να λάβουν διά σας οι γονείς σας και οι συμπολί-

ται σας την ιδίαν χαράν και ευχαρίστησιν, οπού ελάμβανον άλλοτε οι γονείς και 

οι συμπολίται των Ολυμπιονικών! Άμποτε να είπη η Πατρίς διά σας: Τοιούτοι 

είθε μοι και άλλοι πολλοί είεν υίες Αχαιών!!! 
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Λόγος εκφωνηθείς εν τω Λυκείω 

εις την πρώτην της Φιλολογικής Εταιρείας συνέλευσιν. 

1810 Ιουλίου 22. 

Κύριοι. 

Η σημερινή λαμπρά εορτή της ευσεβέστατης μεγάλης Κυρίας Αυτοκρατορίσ-

σης Μαρίας Θεοδωρίδος προξενεί διπλήν χαράν εις τους Έλληνας και Δάκας, 

καθότι είναι εποχή της αναγεννήσεως των. Ιδού το Λύκειον εσυστήθη. Μία Εται

ρεία συνθεμένη από άνδρας σοφούς και πολυμαθείς μέλλει να επισταθή εις αυτό. 

Εγώ βλέπω με άμετρόν μου χαράν αυτό το πεφωτισμένον Σώμα της Εταιρείας 

ενταύθα συναθροισμένον. Βλέπω τους Έλληνας και Δάκας, τους οποίους ήνω-

σε προ πολλού η αυτή θρησκεία και η αυτή Διοίκησις, να τους ενώνη σήμερον 

ένας άλλος δεσμός, της ιεράς φιλοσοφίας. Οι Έλληνες, πολλά αισθητικοί και ευ

γνώμονες διά το άσυλον, οπού τους εσυμφώνησεν η Δακία, προσπαθούν να τη 

αποδώσουν έν ιερόν χρέος με τα φώτα της μαθήσεως και της φιλοσοφίας. Οι Δά-

κες, πολλά φιλότιμοι, δεν θέλουν να μείνουν κατώτεροι από αυτούς. Όθεν, ηνω

μένα τα δύο μέρη με την νέαν εταιρείαν φιλοτιμούνται να μεταδώσουν τα φώτα 

των και εις την Δακίαν και εις την Ελλάδα. Τούτο εις τους Έλληνας δεν είναι 

νέον, επειδή οι προγονοί των ήσαν εις τοιούτον βαθμόν ενεργητικοί και γενναί

οι ώστε οι Αθηναίοι έκαμνον κάθε τι εις το φανερόν, διά να διδάσκωνται και να 

μανθάνουν και αυτοί οι ίδιοί των εχθροί. Διά τους Δάκας όμως είναι ολότελα νέ

ον και βέβαια τους κάμνει μεγάλην τιμήν. 

Ας ιδή με θαυμασμόν της η πεφωτισμένη Ευρώπη ένα λαόν τόσον μικρόν, όπως 

είναι τούτος της Δακίας, να φιλοτιμήται να αποδώσει εις την Ελλάδα εκείνο, όπου 

έλαβεν απ' αυτήν. Ας ιδή ότι δεν είναι η ραθυμία, ήτις κάμνει τους Γραικο-Δάκας 

αμαθείς αλλ' η κακή διοίκησις και η τυραννία, ήτις δεν τους συγχωρεί να ομιλούν 

δύο μαζί, πολλώ μάλλον να έχουν Εταιρείας και σχολεία. Ιδού, όταν εύρουν τον 

καιρόν, πώς δεν χάνουν μήτε στιγμήν διά να φωτισθούν και να φωτίσουν άλλους. 

Είναι αληθές, ότι η νεοσύστατος Εταιρεία δεν ημπορεί να εξισωθή με εκείνας 

των πεφωτισμένων εθνών, πλην είναι αληθέστερον ότι όλα όσα έγιναν και γίνο

νται, από μικρά αρχίζουν και εις μεγάλα τελειώνουν. Ας μη περιφρονήσουν την 

Εταιρείαν οι ξένοι διά την σμικρότητα της διότι δεν έχουν κανένα δίκαιον. Ας μη 

αποδειλιάση η ιδία Εταιρεία, αλλ' ας είναι πεπεισμένη, ότι το κάθε μικρόν, οπού 

ήθελε κάμει της προξενεί μεγάλην τιμήν κοντά εις τους σοφούς και ενάρετους άν

δρας, αν όχι κοντά εις τους μαμοσκόπους και εις εκείνους, οπού βλέπουν πάντο

τε από το μέρος το κακόν, όντες αυτοί φύσει κακοί. 

Το σκήπτρον του μεγάλου Αυτοκράτορος πασών των Ρωσιών Αλεξάνδρου 

πρώτου θέλει είναι προς αυτήν άλλη τις αθάνατος Αιγίς. Η αρετή, η τιμή, ο ζή-
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λος δια την ωφέλειαν του πλησίον, έχουν την ανταμοιβήν από τον υπέρτατον 

Μονάρχην, όστις διατάττει όπως θέλει τας τύχας των Βασιλέων και των Εθνών. 

Εγώ επαινώ τον ζήλον σας, επιθυμώ να σας βλέπω να φιλονικήτε εις τας συ

ναθροίσεις σας, διά να εβγαίνη η αλήθεια εις το φως, και έξω από την συνάθροι-

σιν να σας βλέπω στενά ηνωμένους ως αδελφούς, διά να δώσετε παράδειγμα και 

εις όσους μετέρχονται τα κοινά πράγματα. 

Ο Σωκράτης ας σας είναι τύπος και υπογραμμός διά την αρετήν. ο Αριστεί

δης διά την δικαιοσύνην' και διά την τιμήν ο Επαμεινώνδας και ο Φωκίων. 

Ελπίζω, ότι υπό την οδηγίαν σας οι νέοι Έλληνες και Δάκες θέλουν γίνει ενά

ρετοι και αγαθοί. Ελπίζω, ότι θέλουν σας γνωρίζει ευεργέτας και η Δακία και η 

Ελλάς, και ότι θέλουν έχει από σας μίαν ημέραν πολίτας αγαθούς. Ελπίζω, ότι 

θέλετε δώσει κλέος προς τε θεών μακάρων προς τε θνητών ανθρώπων. 

3? 

Λόγος εκφωνηθείς παρά της Πανιερότητός του 

κατά τας τελευταίας εξετάσεις των μαθητών. 

1811 Ιουλίου 15. 

Σεβάσμια ομήγυρις. 

Οι νέοι του Λυκείου μαθηταί, κατά τας μαρτυρίας των κυρίων διδασκάλων 

τους, εφάνησαν χρηστοήθεις, άοκνοι και υπερέβησαν όλα εκείνα τα εμπόδια, τα 

όποια λέγει ο ποιητής, ότι έβαλον προ της αρετής οι θεοί. Όλοι εκοπίασαν, και 

είναι πολλών επαίνων άξιοι. Όθεν, και ο αριθμός εκείνων, οίτινες διεκρίθησαν 

εις τας εξετάσεις, είναι πολλά μεγάλος, ως προς το βραχύ διάστημα του καιρού 

και ως προς τόσα άλλα φυσικά και ηθικά εμπόδια. Αν σας προμηνύσω, λοιπόν, 

ότι εις το ερχόμενον θέλετε τους ιδεί σχεδόν όλους διακεκριμένους, ελπίζω, ότι 

θέλω φανή διά της πείρας αληθής. 

Η Πατρίς, ευγνωμονούσα προς τους κυρίους διδασκάλους, τους ευχαριστεί σή

μερον δημοσίως δι' εμού, και, διά των δώρων, οπού τοις προσφέρει, δεικνύει την 

άκραν της ευχαρίστησιν. Η δε ελλογιμωτάτη Εταιρεία έκρινε δίκαιον, να αντα-

μείψη τους διακριθέντας μαθητάς με αργυρά νομίσματα, επίτηδες χαραχθέντα, 

και τούτο επειδή γνωρίζει, ίσως, την διάθεσιν του αιώνος και την κλίσιν, οπού 

σχεδόν όλοι έχουν εις αυτό το μέταλλον. Αλλοτε έφθανεν είς κλώνος οποιουδή

ποτε φυτού ή είς απλούς της Πατρίδος έπαινος' τώρα πρέπει τα βραβεία να εί

ναι εξαργυρωμένα. Ίσως επιστρέψη πάλιν εκείνος ο πρώτος καιρός και εις εκεί

νους τους ιδίους τόπους, όπου η αρετή τόσον ετιμάτο και εκαταφρονούντο όσα 

σήμερον ημείς προτιμώμεν και σεβόμεθα. Κατά το παρόν όμως η Εταιρεία έκα-
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μεν εκείνο, οπού έπρεπε να κάμη, καθότι, το να παρατηρή τινας και να οικονο-

μή οπωσδήποτε και το πάθος του καιρού, είναι έργον φρονήσεως. 

Αυτά τα νομίσματα, οπού σήμερον το Λύκειον προσφέρει, εις τους μαθητάς, 

κατά προτροπήν της Εταιρείας, είναι, τω όντι, πολύτιμα, καθότι, μετά παρέ-

λευσιν τόσων αιώνων, αυτοί είναι οι πρώτοι, οπού έτρεξαν της αρετής το στά-

διον, και είναι οι πρώτοι οπού λαμβάνουν βραβεία, πράγμα, οπού θέλει κάμει 

εποχήν εις τα χρονικά της ιδίας των ιστορίας και άλλων πολλών εθνών. 

Εξακολουθήσατε, λοιπόν, ω νέοι μεγαλόψυχοι, την ιδίαν φιλοπονίαν, την ιδίαν 

υποταγήν προς τους διδασκάλους σας, την ιδίαν σεμνότητα των ηθών, διά να 

φανήτε, οι μεν Δάκες και Βούλγαροι, πρώτοι των Μουσών θεραπευταί, οι δε 

Έλληνες, οδηγοί των Μουσών εις την αρχαίαν κατοικίαν των, τερπνόν έδαφος 

της φίλης πατρίδος σας, διά να διακριθήτε, όχι μόνον μεταξύ των συμμαθητών 

σας, αλλά και μεταξύ των συμπολιτών και ομογενών σας, και προ πάντων, με

ταξύ των σοφών και ενάρετων ανδρών. 

Τι ωφελεί ο πλούτος εις ανθρώπους, οπού δεν ηξεύρουν μήτε να τον μεταχει

ρισθούν; Αυτός αφήνει τον άνθρωπον εις μίαν στιγμήν, και ο σήμερον πλούσιος 

αύριον είναι πτωχός, και χάνει μαζί με την περιουσίαν και την ψευδή τιμήν, οπού 

εχαίρετο. Μόνος ο πλούτος της αρετής και της σοφίας είναι αναφαίρετος' ο σο

φός ηξεύρει και τον πλούτον καλώς να οικονομήση και την δυστυχίαν γενναίως 

να υποφέρη' αυτός εις κάθε περίστασιν είναι ευτυχής, είναι ωφέλιμος εις την πα

τρίδα του και εις τους ξένους ακόμη λαούς, και τέλος πάντων, δεν αποθνήσκει, 

αλλά ζη αιωνίως εις την ιστορίαν και εις τα ίδια του συγγράμματα. 

Νομίζουν, ότι ο Άρης δεν είναι φίλος των Μουσών, και, τη αλήθεια, το τραχύ 

της μουσικής του μόνον φθάνει να ταράξη την ησυχίαν των και να τας κάμη να 

αφήσουν τους τόπους, όπου αυτός ενεργεί με χαράν τους σκληρούς νόμους του. 

Όταν όμως ευτυχώς συμβή να οδηγή το στράτευμα είς βασιλεύς σοφός και του 

σοφού Αριστοτέλους τρόφιμος, οίος ο Μακεδών Αλέξανδρος, τότε αι Μούσαι στέ

κουν και μέσα εις του πολέμου τον κρότον αυτόν, τότε αι επιστήμαι και αι τέχναι 

κερδαίνουν με νέας παρατηρήσεις, και οι βάρβαροι λαοί, νικώμενοι, ωφελούνται 

με σοφούς νόμους και με των φώτων την εισαγωγήν εις τους τόπους των. 

Ο ημέτερος τρισαύγουστος αυτοκράτωρ Αλέξανδρος Α', σοφός βασιλεύς, και 

σοφών ανδρών τού νυν πεφωτισμένου αιώνος τρόφιμος, ακολουθεί τα ίχνη του 

λαμπρότατου ομωνύμου του Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, και, αγκαλά δεν οδη

γεί η Αυτοκρατορική του Μεγαλειότης ο ίδιος τα στρατεύματα εις τον ενεστώ

τα πόλεμον, κάμνει μ' όλον τούτο, διά των ικανών του αρχιστρατήγων και στρα

τηγών, όσα ο των Μακεδόνων βασιλεύς έκαμνε προσωπικώς ο ίδιος. Ιδού, από 

έν μέρος αντηχεί ο Ίστρος από τον κρότον των θριαμβευτικών όπλων της Αυ

τοκρατορικής Μεγαλειότητας του, και από το άλλο ήσυχοι αι Μούσαι ψάλλουν 
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τα επινίκια. Ας ενεργή ο Άρης την μανίαν του μόνον εις τα στρατεύματα' τα ημέ

τερα διοικούνται ησύχως από τον λαμπρόν Απόλλωνα. Οι νέοι της Δακίας, κα-

ταγινόμενοι όλως διόλου εις την παιδείαν, μανθάνουν να σέβωνται τους νόμους, 

να σέβωνται την διοίκησιν, να αγαπούν την πατρίδα και να είναι και εις τον εαυ

τόν τους και εις την κοινωνίαν ωφέλιμοι, εκείνο, οπού και η Πατρίς από αυτούς 

ελπίζει και η Διοίκησις επιμόνως απαιτεί. 
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m Υπόμνημα του Ιγνάτιου για την κατάσταση 
• στην Πελοπόννησο, 20 Μαΐου 1821 

Παρατηρήσεις εις την παρούσαν κατάστασιν της Πελοποννήσου. 

Εν Πείσσαις τη 20 Μαΐου 1821. 

Αν οι Γραικοί είχαν όλα τα δίκαια δια να επιθυμώσι την ανεξαρτησίαν των, και 

δια να προσπαθήσωσι να αποτινάξωσι τον σκληρόν ζυγόν της Οθωμανικής δι

οικήσεως, ήτις με το δικαίωμα των όπλων και της ισχύος τους υπεδούλωσε, τους 

απεβαρβάρωσε, τους επτώχυνε, τους εταπείνωσε. τους εχώρισεν από το σώμα 

των άλλων χριστιανικών εθνών της Ευρώπης, και τους έκαμε να φαίνωνται όνει

δος ανθρώπων και εξουθένημα λαών, αν το κίνημα των είναι δίκαιον και ο σκο

πός αξιέπαινος, ήτον επίσης δίκαιον και αναγκαίον, πριν επιχειρισθώσιν έν έρ

γον τόσον τολμηρόν και κινδυνώδες να εξετάσωσι τας δυνάμεις των, να παρα-

βάλωσι τα μέσα των με τα του εχθρού, και κάμωσι μίαν ετοιμασίαν ανάλογον 

με το κίνημα των, έπρεπε προσέτι να λάβωσι μέτρα, ώστε να γενή η βλάβη εις 

το γένος όσον το δυνατόν ολίγη. Έπρεπε να φυλάξωσι διά να τους ήναι και ο και

ρός αρμόδιος και βοηθός, διότι τοιουτοτρόπως μόνον ήτο πιθανόν και ο σκοπός 

των να λάβη αισίαν έκβασιν, και το γένος ολιγώτερον να βλαφθή, και τέλος πά

ντων έπρεπε να έχωσι πολλούς βαθμούς πιθανότητος, ότι το πράγμα ευοδούται, 

και έπειτα να κάμωσι κίνημα, διότι δοθείσης αποτυχίας το γένος χάνεται και η 

ζημία είναι άμετρος και αδιόρθωτος. 

Σήμερον δεν πρόκειται πλέον λόγος, αν όλαι αι ανωτέρω σκέψεις έγιναν και 

αν το γένος δεν ήτο προϊδεασμένον και προητοιμασμένον δι' αυτόν τον μεγάλον 

αγώνα. Το κίνημα έγινεν, οι Τούρκοι ηξηγριώθησαν τόσον, ώστε εις τους Γραι

κούς κανέν άλλο μέσον αντιστάσεως δεν μένει, ειμή η εξ ύψους αντίληψις, η απελ

πισία των, και η ανάγκη ήτις τους υποχρεώνει και με δυνάμεις ακόμη ανόμοι

ους ν' αντιπαραταχθώσι. Η Οθωμανική Πόρτα νομίζει ενόχους όλους τους Γραι

κούς και ανηλεώς σφάζει εις την Κωνσταντινούπολη τους προστυχόντας. 

Οι Τούρκοι θέλουν αυθαδιάσει και θέλουν φονεύει και άνευ αδείας της διοική

σεως τους χριστιανούς. Το κακόν έφθασεν εις βαθμόν ώστε ελπίς διορθώσεως 

δεν μένει. Μία αντίστασις πεισματώδης και επίμονος ημπορεί μόνον να φυλάξη 

κατά μέρος τους ομογενείς μας και είθε τοιούτον πνεύμα να τους κυρίευση. 

Αλλ' όπως και αν τρέχωσι τα γενικά πράγματα, και αν μακρόθεν δεν ημπο-

ρή τις να εικάση πώς έχουν να τελειώσωσιν, η Πελοπόννησος κατ' ευτυχή περί-
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στασιν έχει σήμερον όλας τας ευκολίας διά να ελευθερωθή από τον ζυγόν, και να 

ασφάλιση την ανεξαρτησίαν της, και την πολιτικήν ύπαρξίν της. Οι εν τη Πελο-

ποννήσω Τούρκοι δεν είναι ούτε εις αριθμόν, ούτε εις κατάστασιν να αντιστα-

θώσιν εις τους Γραικούς. Η πολυχρόνιος τυραννία του Αλή Πασσά εδάμασε και 

ωλιγόστευσε τους εν Ηπείρω και Ελλάδι Τούρκους, ώστε δεν έχουν να τους φο-

βηθώσιν. Η Αλβανιτία εδαμάσθη παρομοίως από αυτόν τον ίδιον, ωλιγόστευ

σε και θέλει είναι εις παντοτεινήν διχόνοιαν δι' όσον αίμα εχύθη εις τους εμφυλί

ους πολέμους, και δια τούτο δεν ημπορεί να φοβήση την Πελοπόννησον. 

Αυτός ο Αλή Πασσάς όστις εις άλλους καιρούς ήτο τρομερός και κινδυνώδης 

εχθρός όλης της Ελλάδος, έχασε την δύναμίν του, και αν θελήση να κάμη τίπο

τε κακόν εις την Πελοπόννησον δεν έχει την πρώτην ευκολίαν. Η Ανεξαρτησία 

του Σουλίου κρατεί και αυτόν τον Αλή Πασσάν εις τα όρια του και τους Αλβα-

νίτας εις συστολήν. 

Τα Καπετανάτα της Ηπείρου και Ελλάδος πλέον δυνατά παρά άλλοτε, ημπο

ρούν να μην αφήσωσι ν' απεράση εις τους τόπους των ο εχθρός, και μάλιστα, 

Καρλέλι, Καρπενήσι, Λιδορίκι, Πατραζίκι, Βραχώρι, Απόκορον, Γαλαξείδι, Σά

λωνα και τα εξής. 

Συνεννοούμεναι αύται αι ανωτέρω επαρχίαι μεταξύ των, και με την Πελο

πόννησον, βοηθούμεναι αμοιβαίως εις τας ανάγκας των, και έχουσαι την Πελο

πόννησον έσχατον καταφύγιον και άσυλον, ημπορούν να εμποδίσωσι κάθε εφό-

διον του εχθρού διά ξηράς, και να χρησιμεύσωσι διά την θέσιν των ως προπύρ-

γιον, και προφυλακή της Πελοποννήσου. 

Τούτων ούτως εχόντων, η Πελοπόννησος έλαβεν εις χείρας τα όπλα υπό αι

σίους οιωνούς και εις τας πλέον ευτυχείς περιστάσεις. Διά να αποκατασταθή 

ελευθέρα και διά να βεβαίωση την ανεξαρτησίαν της, δεν έχει χρείαν ειμή από 

μίαν θέλησιν επίμονον και από μίαν απόφασιν σταθεράν να θυσιάση το παν διά 

το παν και να βάλη προ οφθαλμών ή ελευθερίαν ή θάνατον. Η παλαιά και νέα 

ιστορία μάς διδάσκει, ότι όποιος λαός εγνώρισε το καλόν της ελευθερίας και ηθέ

λησε να είναι ελεύθερος, αυτός και έμεινεν ελεύθερος, και κανέν εμπόδιον, καμ-

μία δύναμις, όσον μεγάλη και αν ήτο, δεν ημπόρεσε ποτέ να υπερίσχυση και τον 

υποδούλωση. 

Η δύναμις των Περσών εις την ξηράν και εις την θάλασσαν, και τα εφόδια και 

μέσα της μεγάλης εκείνης εκστρατείας κατά της Ελλάδος φαίνονται εις τους νε

ωτέρους υπερβολαί, και δεν τα πιστεύουν, επειδή δεν ημπορεί σήμερον όλη η Ευ

ρώπη ομού να κάμη, ό,τι έκαμε τότε ο μέγας των Περσών βασιλεύς' η δύναμις 

της Ελλάδος ως προς εκείνην του εχθρού ήτο μηδέν. Το περισσότερον μέρος των 

Ελλήνων, είτε εκουσίως, είτε ακουσίως ήτο με τον εχθρόν, άλλοι έμειναν ουδέτε

ροι, και απλώς θεαταί των τρεχόντων' Αθήναι, Σπάρτη, και πολλά ολίγαι άλλαι 



επαρχίαι μόνον εψήφισαν ή ελευθερίαν ή θάνατον' η απόφασίς των δεν ήτο με λό

γους ψιλούς, και εις το στόμα, ήτον απόφασις σταθερά, απόφασις ανδρών αξίων 

της ελευθερίας' το είχαν δείξει εμπράκτως αρχύτερα εις τον Μαραθώνα οι Αθη

ναίοι' το έδειξε και εις τον μέγαν πόλεμον έπειτα ο αμίμητος Λεωνίδας με τους 

τριακόσιους του' αυτή λοιπόν η απόφασις ότι θέλομεν να είμεθα ελεύθεροι έφθα

σε διά να σώση την Ελλάδα, και όλη εκείνη η διά ξηράς και θαλάσσης μεγάλη δύ-

ναμις του εχθρού έλαβε την τύχην των Γάλλων εις την Ρωσίαν. 

Υπέφερε διά πολλούς χρόνους η Ελβετία τον ζυγόν της Αυστρίας. Οι Ευρω

παίοι βάρβαροι τότε εδιοικούσαν τους υποκειμένους λαούς ως οι Τούρκοι' το κα

κόν, και η τυραννία τους ηνάγκασαν να λάβωσιν εις χείρας τα όπλα, και τα έλα-

βον από ανάγκην χωρίς σκέψιν, χωρίς προετοιμασίαν, και χωρίς κανένα μέσον 

αντιστάσεως' άλλο δεν είχαν ειμή θέλησιν επίμονον διά να μείνωσιν ελεύθεροι, 

την άκραν πτωχείαν των, και την τοποθεσίαν των' τούτο έφθασεν. Οι πρώην αυ-

θένται των, αφού εδοκίμασαν πολλάκις και με όλας των τας δυνάμεις διά να τους 

υποτάξωσι, και απέτυχον με χαμόν των, έκαμαν την ανάγκην φιλοτιμίαν, και 

τους άφησαν ελευθέρους' οι Ελβετοί είναι ελεύθεροι μέχρι της σήμερον, ανεξάρ

τητοι, ευτυχείς και η Ευρώπη σέβεται την ελευθερίαν και ανεξαρτησίαν των. 

Απεφάσισαν οι Ισπανοί να διώξωσι τους Αραβας οπαδούς του Μωάμεθ από 

την Πατρίδα των. Οι Άραβες ήσαν τότε το σοφώτερον γένος του κόσμου, και εις 

την ακμήν της δυνάμεως των. Μ' όλον τούτο οι Ισπανοί με την επίμονον αντί-

στασίν των, τους έδιωξαν, έμειναν ανεξάρτητοι, εκυρίευσαν έπειτα την Αμερι-

κήν και έγινεν η Ισπανία η μεγαλύτερα δύναμις του καιρού εκείνου. Τα πολλά 

πλούτη τους έφθειραν, ο δεσποτισμός εταπείνωσε τον αγέρωχον χαρακτήρα των, 

και η αβελτηρία των Βασιλέων της εσύντεινε διά να χάσωσι πολλάς υποκειμέ-

νας επαρχίας και το σκήπτρον της θαλάσσης. 

Αυτό το ίδιον έθνος προ ολίγου δεν ηθέλησε να υποταχθή εις τον Ναπολέοντα, 

όταν ήτον εις τον κολοφώνα της δυνάμεως του και τον έκαμε να γνωρίση ότι δεν 

είναι, ως ενομίζετο, αήττητος. Έκαμε και τους άλλους λαούς να τολμήσωσι να τον 

αντισταθώσι, και να του αρπάσωσι την νίκην, και το σκήπτρον από τας χείρας. 

Εστέναζον πολύν καιρόν οι Ολλανδοί υποκάτω εις το σιδηρούν σκήπτρον της 

Ισπανίας. Η παράνομος πολιτική της τότε διοικήσεως της ήθελε να τους κρατή 

εις υποταγήν με νόμους απάνθρωπους, και με το δικαίωμα της ισχύος. Το πο

λύ κακόν επροξένησεν απελπισίαν και τους εκίνησεν εις τα όπλα κατά των τυ

ράννων των. Η Ισπανία είχεν όλα τα πλούτη της Αμερικής, και πολλάς και με-

γάλας δυνάμεις και εις την ξηράν και εις την θάλασσαν, οι Ολλανδοί μικρός λα

ός, πτωχός και στερημένος από όλα τα μέσα, δι' ένα τοιούτον μέγαν αγώνα. Αλλ' 

αυτός ο μικρός λαός ηθέλησε να είναι ελεύθερος, και αφού άπαξ ώμοσεν ή ελευ

θερίαν ή θάνατον, επέμεινε γενναίως, και το κατώρθωσεν. Οι αγώνες των εστε-
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φανώθησαν με αιώνιον δόξαν, και η αρετή και φιλοπονία των έκαμαν το μικρόν 

τούτο έθνος έπειτα δύναμιν σημαντικήν εις την Ευρώπην διά τα πλούτη του και 

δια τας θαλάσσιας δυνάμεις του. 

Η Πορτογαλλία εστάθη ηνωμένη με την Ισπανίαν, πλην εθεωρείτο πάντοτε 

ως ξένον Έθνος, και εδιοικείτο κατ' αρέσκειαν των Ισπανών. Απεφάσισε και αυ

τός ο μικρός λαός να αποσπασθή από την Ισπανίαν και να διοικήται με ιδίους 

νόμους. Η γειτονία του με την Ισπανίαν, αι μεγάλαι δυνάμεις της Ισπανίας και 

η επιμονή της διά να υπόταξη την Πορτογαλλίαν και δεύτερον δεν εχρησίμευ-

σαν εις άλλο, ειμή εις το να ζημιώσωσι την Ισπανίαν εις ανθρώπους και χρήμα

τα, και να την κάμωσι πλέον αδύνατον. Η Πορτογαλλία με τα όπλα εις τας χεί

ρας εβεβαίωσε την ελευθερίαν και ανεξαρτησίαν της. 

Αι Αγγλικαί αποικίαι της Αμερικής εζήτησαν από την Μητρόπολιν δίκαια 

πράγματα. Η Μητρόπολις πολλά δυνατή και πολλά πλούσια τότε εστοχάσθη 

να τας καταφρόνηση. Αυταί με τα όπλα εις τας χείρας εκηρύχθησαν ανεξάρτη

τοι. Τα πλούτη της Αγγλίας, οι στόλοι της και μεγάλη δύναμίς της δεν εχρησί-

μευσαν. Η ανεξαρτησία της Αμερικής εγνωρίσθη διά συνθήκης, και όχι μόνον σέ

βεται τώρα η Αγγλία αυτήν την διοίκησιν, αλλ' άρχισε και να την φοβήται. 

Οι Γάλλοι ηθέλησαν να αλλάξωσι το πολιτικόν των σύστημα. Ο βασιλεύς, το 

στράτευμα, ο κλήρος, οι ευγενείς, όλαι αι δυνάμεις της Ευρώπης έπειτα ηνωμέ-

ναι δεν ημπόρεσαν να τους υποχρεώσωσι διά να κάμωσιν ό,τι ήθελαν. 

Αι εις την Αμερικήν Ισπανικαί επαρχίαι κακώς διοικούμεναι διά πολύν και

ρόν ηθέλησαν κατά μίμησιν της γειτονίας των να αποσείσωσι τον Ισπανικόν ζυ-

γόν, η επιμονή της Ισπανίας διά να μη χάση τα δικαιώματα της εις την Αμερι

κήν, τα έξοδα, οι αγώνες και αι τόσαι θυσίαι της δεν έκαμαν κανέν αποτέλεσμα. 

Η Ισπανία έχασεν, η Αμερική εκέρδισε, και εντός ολίγου η διοίκησις των αποι

κιών θέλει είναι τόσον δυνατή, ώστε να δώση νόμους όχι μόνον εις την Μητρό

πολιν, αλλά και εις άλλα μεγαλύτερα Έθνη. 

Το παράδοξον όμως, και ό,τι δεν ήθελε πιστευθή, εάν δεν εγίνετο εις τον και

ρόν μας, είναι η ελευθερία των Μαύρων του αγίου Δομίνικου αποικίας Γαλλι

κής πάλαι ποτέ. Αυτοί δούλοι εις την Πατρίδα των την Αφρικήν, δούλοι αργυ

ρώνητοι από τους Ευρωπαίους διά την καλλιέργειαν των αγρών των εις την 

Αμερικήν, με ιδέας τόσον περιωρισμένας, και εις τόσον βαθμόν βάρβαροι, ώστε 

τους ενόμιζον οι Ευρωπαίοι όχι ως ανθρώπους, αλλ' ως έν άλλο ον, το οποίον 

έκαμεν η φύσις διά να χρησιμεύση ως δεσμός τις μεταξύ ζώου και ανθρώπου, ως 

τόσον τοιούτοι όντες, ημπόρεσε το πνεύμα της ελευθερίας, δεν ηξεύρω πώς, να 

έμβη εις το κεφάλι των, και τούτο έφθασε διά να τους κάμη ελευθέρους. Όλοι οι 

εκείσε Ευρωπαίοι κάτοικοι, και όσον στράτευμα έστειλε κατά καιρούς η Γαλλία 

κατ' αυτών, εχάθησαν έως ενός. Τέλος πάντων έγινε και εκείνη η μεγάλη εκ-
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στρατεία επί Ναπολέοντος από σαράντα χιλιάδας εκλεκτού στρατεύματος υπό 

τον αρχιστράτηγον Ledere γαμβρόν του Ναπολέοντος, και έλαβε τόσον κακήν 

έκβασιν, ώστε όλοι άφησαν τα κώλα εκεί. Οι Μαύροι έμειναν ελεύθεροι, ανεξάρ

τητοι, κύριοι της νήσου, η ελευθερία έφερε τον φωτισμόν και τα πλούτη και διοι

κούνται με ιδίους νόμους ως τα άλλα φωτισμένα έθνη. 

Από τα τόσα παλαιά και νέα παραδείγματα συνάγεται ότι, όποιος λαός θέλει 

να είναι ελεύθερος, μένει ελεύθερος, και καμμία δύναμις δεν ημπορεί να τον υπο

δούλωση, ότι όποιος έχασε την ελευθερίαν του από δυστυχείς περιστάσεις, και 

θέλει να την απόκτηση, την αποκτά, και όσοι είναι διεφθαρμένοι και τους ανή

κει δικαίως το να είναι δούλοι. 

Οι Πελοποννήσιοι και οι άλλοι της Ελλάδος και Ηπείρου λαοί έχουν έν τι πε-

ρισσότερον από όλα τα άλλα έθνη, την ενθύμησιν της αρετής, και της δόξης των 

προγόνων των, και το ευγενικόν εκείνο αίμα, το οποίον σώζεται και τρέχει ακό

μη εις τας φλέβας των. 

Αν λοιπόν τόσοι λαοί κατά διαφόρους καιρούς και εποχάς απέσεισαν της δου

λείας τον ζυγόν, αν και οι Μαύροι του αγίου Δομίνικου το εκατώρθωσαν, ημπο

ρεί τις να υποπτεύση, ή να φαντασθή ότι οι Έλληνες ενδέχεται να οπισθοπορή-

σωσιν ή να αποτύχωσιν; Είναι οι Τούρκοι σήμερον, ως ήσαν οι Πέρσαι όταν ήλ

θαν κατά της Ελλάδος; Είναι καθώς ήσαν προ εκατόν χρόνων; Ημπορεί τις να 

τους παρομοιάση με τους Ισπανούς, με τους Άγγλους, με τους Γάλλους, οίτινες 

εις το άκρον της δυνάμεως των δεν ημπόρεσαν να υποτάξωσιν όσα μέρη ηθέλη

σαν να είναι ελεύθερα. Τις δεν ηξεύρει ότι οι Τούρκοι εις τον έσχατον πόλεμόν των 

με τους Ρώσους δεν ημπόρεσαν ποτέ να συστήσωσιν ένα στρατόπεδον από πενή

ντα χιλιάδας, και ενώ τότε είχαν ακόμη τους υπό το όνομα των Γκιρτζαλίδων 

αποστάτας, τον περίφημον Μουσταφά Μπαϊρακτάρ Πασσάν, τον Αλή Πασσάν, 

τον Τζαπάνογλου, τον Καραοσμάνογλου, και τον Ισμαήλ-μπεην των Σερρών, 

τοπάρχας τόσον δυνατούς; Τώρα αυτοί όλοι έλειψαν, η πανώλης εμβήκεν έπειτα 

εις όλην την Ρούμελην, και έκαμε μεγάλην φθοράν. Οι Γενίτσαροι, οίτινες νομί

ζονται στράτευμα, ή δεν εβγαίνουν από την Κωνσταντινούπολη, επειδή δεν έχει 

η διοίκησις δύναμιν να τους βιάση, ή και αν έβγουν ολίγοι, εις άλλο δεν χρησι

μεύουν, ειμή εις το να δώσωσι το παράδειγμα της απείθειας και αταξίας εις τους 

άλλους. Χρήματα δεν δίδει εις τας εκστρατείας της αυτή η διοίκησις, ειμή πολλά 

ολίγα, και αυτά ακόμη κλέπτονται από τους επιστάτας. Όλα της τα φρούρια έχουν 

έλλειψιν όλων των αναγκαίων, τακτικόν στράτευμα δεν έχει. Πού ευρίσκεται λοι

πόν η δύναμις των Τούρκων; Και τι βλέπουν εις αυτήν την σεσαθρωμένην διοί-

κησιν οι φίλοι της και την νομίζουν ακόμη μεγάλην δύναμιν; Είναι άξιον απορίας! 

Ως τόσον συγχωρείται εις τους φίλους της Τουρκίας το να φρονώσι περί αυ

τής ό,τι θέλουν. Η αλήθεια είναι ότι το πράγμα τρέχει άλλως πώς, ότι η Τουρ-
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κία είναι φυσικά εις την πτώσιν της, και ότι ο καιρός είναι αρμόδιος εις την Πε-

λοπόννησον, και εις τους περί την Πελοπόννησον λαούς δια να αποκτήσωσι την 

ελευθερίαν των και την πολιτικήν ύπαρξίν των και να ζήσωσι καθώς ζουν και άλ

λοι λαοί της Ευρώπης. 

Τα μεγάλα όμως καλά δεν γίνονται χωρίς μεγάλας θυσίας, χωρίς κόπους, και 

χωρίς επιμονήν εις τον προσκείμενον σκοπόν. Υπερίσχυσαν οι Ρώσοι, και εθριάμ-

βευσαν, αλλά κοντά εις τόσας άλλας θυσίας έκαυσαν και την Μόσχαν. Οι Ολ

λανδοί έπνιξαν απειράκις τον τόπον των. Οι Μαύροι του αγίου Δομίνικου εστά-

θησαν με τα όπλα και την φωτιάν εις το χέρι, και ό,τι δεν ημπορούν να φυλάξω-

σι, το έκαιαν. 

Τοιαύται θυσίαι απαιτούνται αφεύκτως από τους Πελοποννησίους και από 

όσους άλλους λαούς θέλουν να τους μιμηθώσΓ πρέπει να εύρωσιν ασφαλή μέ

ρη διά να βάλωσι τας γυναίκας και τα παιδία των. Πρέπει να σταθώσι σκη-

νίται και ένοπλοι δι' όσον το καλέση η χρεία' πρέπει να καίωσιν ό,τι δεν ημπο

ρούν να φυλάξωσι, και να σηκώνωσιν από τον εχθρόν κάθε βοήθημα, πρέπει 

όλοι να έχωσιν όπλα. Πρέπει όλοι να αποφασίσωσι να χάσωσιν εις αυτόν τον 

περί Πατρίδος αγώνα. Πρέπει να ομόσωσιν υποταγήν εις τους αρχηγούς, και 

να την φυλάξωσιν, πρέπει και αυτοί οι αρχηγοί να μιμηθώσι τους ένδοξους 

αρχηγούς του Μαραθώνος, οίτινες έδωσαν τα πρωτεία εις τον Μιλτιάδην, 

διότι τον εγνώριζον καλύτερόν των και αξιώτερον, πρέπει να μιμηθώσι τον 

δίκαιον Αριστείδην, όστις εχθρός του Θεμιστοκλέους και εξωρισμένος από αυ

τόν, επήγε μόνος του εις την ανάγκην της Πατρίδος του και επροσφέρθη διά 

να δουλεύση υποκάτω εις τον θανάσιμον εχθρόν του. Πρέπει να μιμηθώσι και 

αυτόν τον Θεμιστοκλέα, όστις ναύαρχος ων της μεγαλυτέρας θαλάσσιας των 

Ελλήνων δυνάμεως, και τα συμφέροντα διά τους Έλληνας προβάλλων, είδε 

να τον ατιμάση ο Ναύαρχος της Σπάρτης, επειδή εσήκωσε ξύλον να τον κτυ-

πήση, και μ' όλον τούτο δεν έδειξεν ούτε ότι εσυγχύσθη, αλλά τον είπεν ησύ-

χως «κτύπα, πλην άκουε», πρέπει να μιμηθώσι τον Λεωνίδαν, το καύχημα 

της Σπάρτης, και της Ελλάδος, όστις υπήγε με τους τριακόσιους του εις τας 

θερμοπύλας διά να θυσιασθή και να τρομάξη τον εχθρόν με την αντίστασίν 

του ως και έγινε. Πρέπει τέλος πάντων να ευθυμηθώσιν, ότι αύται όλαι αι 

αρεταί είναι των προγόνων των, ότι τας έχουν κατά κληρονομίαν και ότι ήλ

θε καιρός διά να τας βάλωσιν εις πράξιν και να δείξωσιν ότι είναι γνήσιοι από

γονοι εκείνων των ενδόξων ανδρών. 

Λείπουν χρήματα' λείπουν άλλα μέσα' είναι δυσκολίαι' αυτά όλα πρέπει να 

τα καταφρονήσωσιν οι Γραικοί και να υπερβώσι κάθε δυσκολίαν. Και οι Ελβε

τοί και οι Μαύροι του αγίου Δομίνικου και άλλοι πολλοί λαοί είχον τας αυτάς 

δυσκολίας κατ' αρχάς, και τας υπερέβησαν. 
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Δεν πρέπει ούτε να βλέπωσιν ως εχθρούς, όσοι φαίνονται σήμερον εχθροί, και 

να φοβούνται, διότι αυτοί οι ίδιοι θέλουν γυρίσει, και θέλουν τους βοηθήσει, όταν 

ίδωσιν, ότι επιμένουν οι Γραικοί εις τον αγώνα των, ότι υπερισχύουν, και ότι εί

ναι λαός άξιος της εύνοιας και βοηθείας των. 

Τους Τούρκους πρέπει να τους βλέπωσιν ως συμπατριώτας και ως αδελφούς, 

όταν δώσουν τα άρματα και τα πιστά ότι θέλουν ησυχάσει" τούτο το ζητεί η θρη

σκεία, η ορθή πολιτική, η ανάγκη και το συμφέρον των Γραικών, και εναντία κά

μνοντας βλάπτουν εαυτούς παρά τους Τούρκους. 

Μία κεντρική προσωρινή διοίκησις από απεσταλμένους των διαφόρων της Πε

λοποννήσου επαρχιών πρέπει να συσταθή και να μένη εις το επάγγελμα της, έως 

ου να τελειώσωσι τα πράγματα. Αύτη πρέπει να έχη τον πρόεδρόν της και τους γρα

φείς της, και διηρημένη εις δύο να σχηματίζη πάντοτε εν σώμα, δηλαδή όλοι ομού 

να συμβουλεύωνται, και να αποφασίζωσι, και έπειτα, ό,τι ανήκει εις το οικονομι-

κόν να ενεργήται από όσους είναι εις τούτο διωρισμένοι, και το έργον των. Ό,τι 

αποβλέπει το πολιτικόν, και την εσωτερικήν ευταξίαν του τόπου να το ενεργώσιν 

οι άλλοι. Τα δε έγγραφα πρέπει να τα υπογραφή ο Πρόεδρος, και ο Σεκρετάριος 

του μέρους εκείνου, οπού ανήκει η υπόθεσις, και όθεν γίνεται το γράμμα. Όσον εί

ναι απλά τα πράγματα κατά το παρόν, τόσον είναι ευκολώτερα και καλύτερα. 

Η διοίκησις πρέπει να γνωρισθή από όλην την Πελοπόννησον, και να χαίρε

ται και υποταγήν και σέβας' επ' ονόματι της πρέπει να γίνωνται όλα. Με αυτήν 

πρέπει να ανταποκρίνεται το στράτευμα, και από αυτήν να ζητή τα αναγκαία 

εις τας χρείας του. 

Ο στρατός πρέπει να έχη έν ίδιον συμβούλιον διά τα πολεμικά κινήματα του, 

και να σχηματίζη έν σώμα υπό διαφόρους μεν αρχηγούς, πλην με ένα σκοπόν. 

Πρέπει να κάμωσι και ολίγους στρατιωτικούς νόμους τους οποίους να γνωρίση 

το στράτευμα, διότι κατ' αυτούς πρέπει να γίνωνται και αι ποιναί, και όχι ποτέ 

κατά δόκησιν των αρχηγών. 

Αι κρίσεις πρέπει, να θεωρώνται κατά το παρόν από τους κατά τόπον αρχιε

ρείς, επιτρόπους των αρχιερέων, και κληρικούς και με αιρετοκρισίαν. Η διοίκη-

σις δεν πρέπει εις τούτο να ανακατωθή και να χάνη καιρόν* τα μεγάλα εγκλή

ματα μόνον, ως επιβουλή, προδοσία, φόνος και άλλα τοιαύτα, πρέπει να θεω

ρώνται από την διοίκησιν, και να αποφασίζεται από αυτήν η ποινή. 

Όσοι δείξωσιν ανδρείαν εις τους πολέμους και όσοι δουλεύσωσι την Πατρίδα 

με οποιονδήποτε άλλον τρόπον πρέπει να γίνωνται γνωστοί εις την διοίκησιν, 

και αυτή να ευχάριστη εγγράφως, και να σημειώνωνται τα ονόματα των, διά να 

ανταμειφθώσιν εν καιρώ. 

Διά τας γυναίκας και ορφανά των φονευθέντων εις τον πόλεμον πρέπει να γί

νεται φροντίς. 
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Επειδή είμεθα πτωχοί, ως οι προγονοί μας, πρέπει εις τα βραβεία να μιμη-

θώμεν εκείνους, και όχι τους πλουσίους και διεφθαρμένους λαούς. Στεφάνους 

από δάφνην εις τους νικητάς, και σιδηρά νομίσματα με την εικόνα του Λεωνί-

δου, όταν τους προσφέρη η Πατρίς, είναι αρκετόν. Όσοι άλλοι δουλεύσωσιν αλ-

λέως πως την πατρίδα πρέπει να λάβωσι χάλκινον νόμισμα με την επιγραφήν η 

Πατρίς Ευγνωμονούσα, και άλλην τοιούτου είδους ανταμοιβήν. 

Αν αι τοιαύται αμοιβαί φανώσι μεγάλαι, και αν τας δεχθώσιν οι τωρινοί Έλλη

νες, ως τας εδέχοντο άλλοτε οι προγονοί των, η Ελλάς θέλει είναι ελευθέρα απο-

φασιστικώς. Των Τούρκων η επιμονή, των φίλων των η βοήθεια, όλων των εθνών 

η θέλησις, και αυτή η κακή ειμαρμένη ακόμη, αν βοηθή τους Τούρκους και θέλη 

της Ελλάδος την δουλείαν, οι Τούρκοι θέλουν νικηθή, καταισχυνθή, αποστατή

σει τέλος πάντων, και οι Έλληνες θέλουν υπερισχύσει. 

Η δύναμις στέκει εις την αρετήν, εις τον χαρακτήρα του Έθνους, και όχι εις 

τα μέσα του, εις τον αριθμόν του. Ότι οι Γραικοί έχουν ανδρείαν προσωπικήν, 

τούτο εφάνη εις πολλάς και διαφόρους περιστάσεις, και ομιλώντας εις Γραικούς 

δεν είναι χρεία να απαριθμήσω τας πράξεις και τα πράγματα. Είθε να έχωσι και 

γνώσιν, αρετήν, πατριωτισμόν, και το αίσθημα της δόξης. Είθε να στεφάνωση 

η νίκη τους αγώνας των, και να μειδιάση η τύχη, βλέπουσα την τόλμην και αν

δρείαν των! Είθε! Είθε! Ούτω γένοιτο!!!.» 
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Μια επιστολή του Ιγνάτιου 
• προς τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, 1824 

Κύριε στρατηγέ. 

Ο φίλος Τουρτούρης μοι έστειλεν ίσον του προς αυτόν γράμματος σου, παρακαλώ

ντας με να γράψω τα δέοντα προς την σεβαστήν Διοίκησιν. Ότι σε επιστόλισαν δις 

εις το Ναυπλιον, το πιστεύω, επειδή είναι πράγμα' το δε να είναι με είδησιν και προ-

σταγήν της σεβαστής Διοικήσεως, τούτο το βλέπω απίθανον και διόλου αδύνατον, 

διότι, όχι η Διοίκησις, αλλ' ούτε μερικοί τίνες δεν εμβήκαν μέχρι τούδε εις δολοφο

νίας, μ' όλην την κυριεύσασαν διά τόσον καιρόν διχόνοιαν, και τούτο κάμνει τιμήν 

εις τους Πελοποννησίους, διότι αποδεικνύει άνδρας με φρόνησιν, οίτινες γνωρίζουν 

το συμφέρον των, και δεν ανοίγουν δρόμον κινδυνώδη εξίσου δι' όλους. Αν ο Κω-

λέττης έχη αιτίας να είναι εχθρός σου, τα άλλα μέλη της Διοικήσεως πώς είναι πι

θανόν να τον ακούσωσι και να υποσχεθώσιν, ως γράφεις, δώδεκα χιλιάδας τάλλα-

ρα, διά να σε δολοφονήσωσι; Είναι τα τάλλαρα τόσον πολλά διά να τα ρίπτωσι κα

τά τούτον τον τρόπον; Και όταν η Διοίκησις, κατά το πολιτικόν σύστημα της Ελ

λάδος, δεν έχη την άδειαν να καταδικάση εις θάνατον τον μικρότερον πολίτην, χω

ρίς κρίσιν και χωρίς να τον καταδικάσωσιν οι νόμοι, πώς ημπορεί να αποφασίση 

τον θάνατον ενός στρατηγού και με δολοφονίαν; Ότι κάτι ηκολούθησε, το πιστεύω, 

και ημπορεί να είναι από μερικούς εχθρούς σου. Το να είναι δε η επιβουλή από μέ

ρους της Διοικήσεως, τούτο με λυπεί και με πειράζει, διότι πειράζει την τιμήν του 

Γένους, και δεν θέλω ούτε να το ακούσω ούτε να το πιστεύσω. Δεν τολμώ προσέτι 

ούτε να γράψω περί τούτου προς την σεβαστήν Διοίκησιν, διότι είναι ύβρις, αλλά 

μερικώς και φιλικώς έγραψα προς τον κύριον Κουντουριώτην, διά να σας συμβιβά-

ση με τον Κωλέττην και να εξάλειψη τας υποψίας σου. 

Αλλ' ενώ επιθυμώ να δείξη η Διοίκησις δικαιοσύνην εις τας πιστάς και καλάς εκ-

δουλεύσεις σου, να σε αγαπήση ως καλόν πατριώτην, να σε ησυχάση και να σε εγκαρ-

διώση, βεβαιώνοντας σε την εύνοιαν και προστασίαν της, διά να ημπορής να δου-

λεύσης και εις το εξής την Πατρίδα με ζήλον, επειδή έχεις και την ηλικίαν ακμά-

ζουσαν και υπόληψιν συστημένην, και ημπορείς να είσαι ωφέλιμος περισσότερον από 

κάθε άλλον, επιθυμώ να δείξης και συ, αγαπητέ υιέ, σέβας και υποταγήν εις την Δοί-

κησιν, ως υπήκοος και ως στρατηγός της, και τώρα και διά πάντοτε' διότι η Διοί-

κησις παρρησιάζει το Γένος, και πρέπει κατά χρέος όλοι να την σεβώμεθα, διότι κα

θείς εξ ημών τιμώντας την Διοίκησιν, τιμά το Γένος, του οποίου οι παραστάται πε

ριοδικώς εκλέγουν τα υποκείμενα, άτινα την συνθέτουν' διότι άνευ Διοικήσεως, και 

V 
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Διοικήσεως δυνατής, τα πράγματα μας δεν ημπορούν να λάβωσι την επιθυμητήν 

έκβασιν, και είναι χρέος όλων μας. δια το συμφέρον της Πατρίδος, και διά το ιδιαί-

τερον ακόμη συμφέρον μας να δίδωμεν χείρα βοηθείας εις την κατά καιρόν Διοίκη-

σιν, ώστε και εις την Πατρίδα να την σέβωνται και να λείψη η αναρχία και η ολι

γαρχία, και εις την Ευρώπην να έχη υπόληψιν και να γνωρίσωσιν αι Δυνάμεις της 

Ευρώπης, ότι έχομεν πραγματικώς Διοίκησιν και όχι σκιάν Διοικήσεως, και ότι εί

μεθα άξιοι να διοικήσωμεν αυτοί εαυτούς' διότι οι φίλοι των Τούρκων λέγουν ότι 

δεν είμεθα άξιοι να διοικηθώμεν μόνοι μας, ότι θέλει βασιλεύσει πάντοτε αναρχία 

εις την Ελλάδα, και ότι είναι συμφέρον μας να υποταχθώμεν εις τους προτέρους μας 

τυράννους με κάποια προνόμια ασήμαντα, τα οποία ούτε θέλουν φυλαχθή. 

Έχω βεβαιότητα, και διά πολλών γραμμάτων και από υποκείμενα, τα οποία σε 

εγνώρισαν, ότι έχεις φρόνησιν, νουν υγιή και κρίσιν ορθήν, και διά τούτο έχω χρηστάς 

ελπίδας, ότι θέλεις αναγνώσει με ευχαρίστησιν όσα σε γράφω, και ότι, αφ' ου γνωρί-

σης το συμφέρον της Πατρίδος και το ίδιον σου, δεν θέλεις πλέον διστάσει εις το να εξα

κολούθησης τον ορθόν δρόμον, όστις είναι το να είσαι πάντοτε καλά με την Διοίκησιν. 

Ακούω, ότι εδιώρθωσες έν σπήλαιον και έβαλες το πράγμα σου και την φαμίλιαν 

σου* τα σπήλαια είναι διά τα άγρια θηρία και διά τους ληστάς" επίσημοι στρατηγοί 

του Γένους, οίος συ, και με τόσας εκδουλεύσεις προς την Πατρίδα, δεν έχεις χρείαν 

να φύλαξης τους ανθρώπους σου και το πράγμα σου εις το σπήλαιον, ενώ είναι τό

σα φρούρια εις τας χείρας των Ελλήνων, και ούτε είναι δυνατόν να υποπτεύης τους 

ομογενείς σου, οίτινες δεν εφάνησαν εις κανένα επίβουλοι. Θέλεις ειπεί: τι πειράζει, 

αν εγώ ηθέλησα να σταθώ με τους ανθρώπους μου εις ένα σπήλαιον; Δεν πειράζει 

τίποτε, πλην πειράζει την υπόληψίν σου, και διά τούτο σε το σημειώ, και κρίνε το 

πράγμα μόνος σου. 

Εις τους πολέμους εφέρθης καλά ως στρατιώτης, και εδοξάσθης και εις την Πα

τρίδα σου και εις την Ευρώπην' πρέπει και ως πολίτης να φερθής καλά με τους ομο

γενείς σου, και με την Διοίκησιν της Πατρίδος σου, και ούτος είναι ο τρόπος να κερ-

δίσης τους κόπους σου και να αναδειχθής είς των πρωτίστων του Γένους, επειδή το 

Γένος δεν γνωρίζει διά προύχοντας, ειμή όσους εδούλευσαν και δουλεύουν την Πα

τρίδα με πίστιν και με πατριωτικόν ζήλον. 

Σοι έγραψα πολλά' αλλά τα γραφόμενα είναι συμβουλαί πατρικαί, και αν θέλη

σης να δώσης προσοχήν, δεν θέλεις μετανοήσει. Χρεωστώ εις όλους την αλήθειαν, 

ως αρχιερεύς, και ως έχων κάποιαν γνώσιν πραγμάτων, επειδή εδούλευσα πολλούς 

χρόνους εις διάφορα μέρη και εις διαφόρους περιστάσεις' την χρεωστώ δε μάλλον 

προς σε, επειδή είσαι επαρχιώτης μου και υιός ενδόξου ανδρός, του οποίου την αρε-

τήν και τα προτερήματα σέβομαι με όσους τον εγνώρισαν. Ταύτα και μένω 

(1824) ο μητροπολίτης Ιγνάτιος 



V Απάντηση του Ν. Βάμβα στις κατηγορίες του 
• Κωνσταντίνου Οικονόμου για το θέμα της γλώσσας 

Διά να δείξη ο φιλογενής, ότι είναι περιττή η μετάφρασις των ιερών Γραφών εις 

την ομιλουμένην Γλώσσαν, λέγει ελεγκτικώς ερωτών, «Πώς; ο Ελληνικός λα

ός έπαυσεν ομιλών την γλώσσαν των ιδίων αυτού προγόνων; Και τίνων λοιπόν 

γλώσσαν λαλούσιν οι Έλληνες την σήμερον; Μήπως διαλέγονται Γοτθικά ή 

Τουρκικά; κτλ. (Σελ. 33)». Η ερώτησις αύτη ομοιάζει με εκείνην την άλλην, «και 

ωσάν ποίος τις επανήλθε πάλιν εις την Ελλάδα (ο Οικονόμος), αν όχι ως Έλλην; 

άραγε ως Αφρικανός; ή Αμερικανός; ή ως άλλος αλλόφυλος και αλλοεθνής»; Λέ

γεις, Κύριε Οικονόμε, ότι οι λαοί των Αντιοχέων και Βυζαντίων εννοούν τον 

Χρυσόστομον' είπες ολίγον ανωτέρω, ότι η νυν κοινώς ομιλούμενη γλώσσα ολί

γον διαφέρει της επί Χρυσοστόμου και έτι παλαιότερον λαλουμένης Ελληνικής. 

Κατά σε λοιπόν ο σημερινός λαός των Ελλήνων εννοεί τον Χρυσόστομον και 

τους άλλους συγχρόνους του Χρυσοστόμου ιερούς διδασκάλους και τους έτι πα

λαιοτέρους συγγραφείς' ούτω λοιπόν κατά μικρόν αναβαίνων λέγε, ότι εννοεί 

και τον Δημοσθένην, και τον Πλάτωνα, μέχρι του Ομήρου. Μη ψεύδου, Οικο

νόμε, μη σοφίζου' μη θέλε να κολακεύης τον Ελληνικόν λαόν ούτω γελοίως, διά 

να κρατής αυτόν εις την αμάθειαν του θείου λόγου. Αυτοί σε αποκρίνονται ειλι-

κρινώς, Άγιε Οικονόμε, η Γλώσσα μας, ναι, δεν είναι Γοτθική, ή Τούρκικη' έξω 

όμως από ολίγα λόγια σκορπιστά, δεν καταλαμβάνομεν ούτε Ευαγγέλιον, ούτε 

Απόστολον, ούτε προφητείας, ούτε Ψαλτήριον, ούτε στιχηρά. Διά τούτο την 

ώραν της ακολουθίας ομιλούμεν δι' άλλας υποθέσεις' και βαρυνόμενοι να στε-

κώμεθα χωρίς να καταλαμβάνωμεν, κάμνομεν τον σταυρόν μας και φεύγομεν οι 

περισσότεροι, καθώς τελείωση το Ευαγγέλιον. Αλλαχού δε αντιφάσκων, διά να 

προσβάλη εμέ, καταφρονεί την Γλώσσαν του λαού, και την εις ταύτην γενομέ-

νην μετάφρασιν, φλύαρον λαλιάν ονομάζων, χυδαιόγραικον, και τα τοιαύτα συ

νήθη εις την σεμνήν αυτού γλώσσαν συσσωρεύων. Προς ταύτα δε πάλιν αντι-

φθεγγόμενος, λέγει όσα οι ιεροί πατέρες ημών και διδάσκαλοι αληθέστατα έλε-

γον περί της άκομψου και αμαθούς φαινόμενης λέξεως των αγίων Γραφών, τα 

οποία κατ' ευθείαν αντανακλώσιν επ' αυτόν τούτον τον κατήγορον της χυδαιο-

γλώσσου, ως λέγει, μεταφράσεως. «Ημείς (έλεγον) Μωσεί και Ηλία και τοις ού

τω μακαρίοις ανδράσι σύνεσμεν, εκ της βαρβάρου φωνής διαλεγομένοις ημίν τα 

εαυτών, και τα παρ' εκείνων φθεγγόμεθα, νουν μεν αληθή, λέξιν δε αμαθή, ως 

αυτά ταύτα δηλοί».1 Και πάλιν εκ του αυτού Μεγάλου Βασιλείου, «της (των 

Γραφών) λέξεως το ιδιότροπον μηδένα σοι κινείτω γέλωτα' είπερ μη επόμεθα 
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ταις παρ' υμών εκλογαίς των ρημάτων, μήδε το της θέσεως αυτών εύρυθμον επι-

τηδεύομεν. Ου γαρ τορνευταί λέξεων παρ' ημίν, ουδέ το εύηχον των φωνών, αλ

λά το εύσημον των ονομάτων πανταχού προτιμότερον».2 Όλα ταύτα μαρτυ

ρούν, ότι το ύψος των ιερών Γραφών δεν είναι ούτε εις τας εκλεκτάς λέξεις, ούτε 

εις την έντεχνον και κατακηλούσαν τας ακοάς σύνθεσιν, αλλ' εις αυτά τα υψηλά 

πράγματα, εις το ύψος των αποκαλυπτομένων μυστηρίων, εις το ύψος της εις 

τον άνθρωπον αγάπης του Θεού, εις το ύψος της ευαγγελικής ηθικής. «Διά τού

το τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ίνα τους σοφούς καταισχύνη. Και τα 

ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ίνα καταισχύνη τα ισχυρά. Και τα αγενή 

του κόσμου (ουχί τους εξ Οικονόμων Οικονόμους) και εξουθενημένα, και τα μη 

όντα, ίνα τα όντα κακαργήση».3 Διατί λοιπόν, Οικονόμε, γελάς συ, εκφαυλίζεις, 

και απορρίπτεις την σήμερον γενομένην διά τον Χριστιανικόν λαόν χυδαίαν και 

βάρβαρον, ως λέγεις, και άτ.ομ<\>ον και σόλοικον μετάφρασιν των αγίων Γραφών; 

Εάν εις τας ημέρας των Ευαγγελιστών και Αποστόλων η Γλώσσα των τότε Ελ

λήνων ήτον, οποία είναι η σημερινή, και ο λόγος του Θεού εκηρύττετο και εγρά-

φετο με τοιαύτην Γλώσσαν, το ύψος των κηρυττομένων πραγμάτων ήθελε τά

χα ταπεινωθήν, και τα θαυμάσια αποτελέσματα του κηρύγματος ήθελαν εμπο-

δισθήν; Πώς λοιπόν δεν έχει δίκαιον ο σημερινός λαός των Ελλήνων να λέγη 

συμφώνως με τον Μέγαν Βασίλειον προς σε τον καταφρονητήν και εμπαίκτην 

της Γλώσσης του, «Διά τι, Άγιε Οικονόμε, περιπαίζων το πέρνω, και σηκόνω, 

και εστάθη και ήτο, και είναι, και θέλει είσθαι, και άλλας τοιαύτας λέξεις και φρά

σεις της Γλώσσης ημών, ζητείς να μας εμπόδισης από την ανάγνωσιν των αγίων 

Γραφών; Επειδή η Γλώσσα των ενδόξων προγόνων μας εχυδαΐσθη και εβαρβα-

ρώθη, ως λέγεις, δεν πρέπει διά τούτο να αναγινώσκωμεν εις την Γλώσσαν μας, 

διά να φωτιζώμεθα; Αν εμπορής ευθύς να μας μάθης τα παλαιά σου Ελληνικά, 

διά τι δεν θαυματουργείς; Εάν δεν εμπορής, διά τι κατατρέχεις τους θέλοντας να 

μας φωτίσωσι διά της Γλώσσης, την οποίαν λαλούμεν; Και έπειτα, ποίοι άλλοι 

την έφεραν εις την κατάστασιν ταύτην παρά οι όμοιοι σας, άρχοντες και αρχιε

ρείς, οι οποίοι αμελούσαν, κατέτρεχαν μάλιστα, τον φωτισμόν ημών, και εξο-

δεύοντες εις την τρυφήν και σπατάλην τα συναγόμενα πλούτη από τους κόπους 

και ιδρώτας ημών, τους οποίους λέγετε χυδαίους και βαρβάρους, ενώ σεις μας 

εχυδαιώσατε ούτω και εβαρβαρώσατε, έφεραν εις την Ελλάδα και την αμάθει-

αν και την δουλείαν; Αλλά τέλος πάντων, με αυτήν την χυδαίαν Γλώσσαν μάς 

εμψύχωσαν οι φίλοι της ελευθερίας μας, και αρπάξαντες τα όπλα υπέρ πίστεως 

και πατρίδος, ελευθερώθημεν με την βοήθειαν του Κυρίου των δυνάμεων. Με 

αυτήν την Γλώσσαν φωτιζόμεθα καθ' ημέραν και ημείς και τα τέκνα μας. Με 

αυτήν την Γλώσσαν καταλαμβάνομεν ασυγκρίτως καλήτερα τας αγίας Γραφάς. 

Με αυτήν ακούομεν την σήμερον και Προφήτας και Ευαγγελιστάς και Αποστό-
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Χους, να μας λέγωσι τα μεγαλεία του Θεού. Με αυτήν προχωρούμεν πάντοτε εις 

το τελειότερον. Δια τι ζητείς συ να εμπόδισης το μέσον του φωτισμού μας;» 

Ήθελεν είσθαι, ως προείπον, οχληρά και αηδής μακρολογία να αναφέρω καθ' 

έκαστα όσα ο Κύριος Οικονόμος γράφει αντιφάσκων, σοφιστεύων, σατυρίζων, 

παρεξηγών, τας ρήσεις των Θείων Πατέρων δολίως εφαρμόζων, διά να απόδει

ξη εναντίον του θείου σκοπού, και του κοινού των ανθρώπων λογικού, ότι πάσα 

μετάφρασις των αγίων Γραφών εις την ομιλουμένην γλώσσαν είναι περιττή και 

βλαπτική. Διά τούτο παραλείπων ταύτα εις τον όστις θέλει να ανάγνωση πε

ριέργως την Επίχρισιν αυτού, ανακεφαλαιώ ενταύθα παραλλήλως και μετά συ

ντομίας τους ισχυρότερους λόγους της προτάσεως αυτού, τους σοφιστικώς ενε-

σπαρμένους εις την τερατώδη Επίχρισιν αυτού, διά να ιδή εγγύθεν έκαστος την 

δύναμιν και συνέπειαν αυτών. 

Πάσα, λέγει, μετάφρασις των αγίων Γραφών εις την ομιλουμένην γλώσσαν 

είναι ματαία, αθέμιτος, και επιβλαβής. Διά ποίους λόγους; 

α'. Διότι ο Ελληνικός λαός δεν έπαυσε να ομιλή την γλώσσαν των ιδίων αυ

τού προγόνων. 

β'. Διότι η γλώσσα του Ελληνικού λαού είναι χυδαία και βάρβαρος. 

γ'. Διότι οι Προφήται και οι Απόστολοι εφθέγγοντο νοήματα μεν αληθή, λέ

ξεις δε αμαθείς, και φράσιν αυτών όχι τετορνευμένην. 

δ'. Διότι συντρίβεται και ταπεινόνεται διά της χυδαίας φράσεως το ύψος της 

φράσεως των Προφητών και Αποστόλων. 

ε'. Διότι η κοινή ανάγνωσις των ιερών Γραφών δύναται να γέννηση απάτας 

και αιρέσεις. 

Ούτοι είναι οι ισχυρότεροι λόγοι της λογικής του Κυρίου Οικονόμου' ο δε 

Βάμβας λέγει ότι, επειδή ο λόγος του Θεού εδόθη διά την σωτηρίαν πάντων αν

θρώπων' επειδή, όσα προεγράφη, εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφη' 

επειδή ο λαός δεν εννοεί σήμερον την αρχαίαν Γλώσσαν εις την οποίαν τότε 

εγράφησαν, πρέπει διά ταύτα αι ιεραί Γραφαί να μεταφράζωνται εις την Γλώσ

σαν την οποίαν καταλαμβάνει. Η απλότης της Γλώσσης δεν εμποδίζει την διά-

δοσιν του θείου λόγου' ούτε αι ερμηνείαι και οι σχολιασμοί και αι διδαχαί, εί

ναι λόγος διά τον οποίον πρέπει το κείμενον των ιερών Γραφών να μην ήναι με-

ταφρασμένον εις την ομιλουμένην Γλώσσαν, ούτε ο φόβος, μήπως εκ της κοι

νής αναγνώσεως του λαού γεννηθώσιν αιρέσεις. Αι αιρέσεις δεν εγεννήθησαν 

ποτέ εκ του λαού, αλλ' εκ τινών κακοσχόλων τωόντι και ματαιοσχόλων πε

παιδευμένων, τους οποίους εξήλεγξαν πάντοτε οι σοφοί πατέρες και διδάσκα

λοι της Εκκλησίας' διά τούτο μάλιστα η ανάγνωσις των ιερών Γραφών πρέπει 

να ήναι κοινή εις τον λαόν, διά να συστέλλη τοιαύτα φιλόδοξα, ιδιοτελή, σοφι

στικά και λαοπλάνα πνεύματα. 



Κ Λ Η Ρ Ι Κ Ο Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ω Ν Α 

Αλλά τέλος πάντων, τις ήθελε στοχασθήν ότι ο Κύριος Οικονόμος ο σήμερον 

ένθερμος διώκτης της μεταφράσεως των αγίων Γραφών, ο λέγων και γράφων, 

ότι εν πνεύματι αληθείας και πραότητος απέδειξε πολλάκις και διεκήρυξε το κα

θόλου (όσον διά τους Έλληνας) μάταιον και αθέμιτον και επιβλαβές της χυδαί

ας των γραφών μεταφράσεως, τις ήθελε στοχασθήν, ότι αυτός ήτο πρό τίνος και

ρού ζηλωτής ένθερμος, και ότε μετέβη εις Πετρούπολιν, διέβαλεν απίστως και 

δολίως την μετάφρασιν του Ιλαρίωνος ως κακήν, και επρόβαλεν εις την εκεί Βι-

βλικήν Εταιρείαν να κάμη αυτός καλητέραν, χωρίς να αισχυνθή ο ψευδάδελφος 

τους επαίνους, τους οποίους προλαβόντως απέδιδε, περί της αυτής μεταφράσε

ως γράφων προς τον αυτόν Ιλαρίωνα; Είναι λυπηρόν και φρικώδες θέαμα η ανα-

κάλυψις τοιούτων χαρακτήρων' αλλ' όταν το ψεύδος κατατρέχη την αλήθειαν, 

και η δολιότης την αθωότητα, η σιωπή είναι έτι φρικωδεστέρα ως προδίδουσα 

και την αλήθειαν και την αθωότητα. Κανείς δε εκ των απλούστερων ας μη σκαν

δαλίζεται κατά τ*ης παιδείας, μηδέ κατά της αμωμήτου Εκκλησίας' η παιδεία 

είναι απαθής' η Εκκλησία άμεμπτος και αμώμητος' ο δε πεπαιδευμένος και εκ

κλησιαστικός ενδέχεται να ήναι φιλόδοξος, φθονερός, σοφιστής, κόλαξ, διπρό

σωπος, ψευδάδελφος, και υποκριτής ιεροκάπηλος. 

1. Επίκρ. Οικονόμ. Σελ. 243. 

2. Επίκρ. Οικονόμ. Σελ. 243,245. 

3. Α' προς Κορινθ. α'. 27.28. 



«Κατάστασις του Γυμνασίου 
• της Χίου κατά το 1821» 

Η πόλις της Χίου διηρείτο εις τρία κύρια μέρη, ων το μεν ελέγετο Απλοταρία, 

το δε Εγκρεμός, το δε Παλαιόκαστρον. Εν εκάστω τούτων ήτο ανέκαθεν έν δη

μόσιον Ελληνικόν σχολείον, ένθα η νεολαία εδιδάσκετο την αρχαίαν Ελληνικήν 

γλώσσαν υφ' ενός μόνου διδασκάλου. Εξότου όμως το εμπόριον ήρξατο να εκτεί-

νηται, και εκ τούτου η ευπορία να αυξάνηται, οι Χίοι φύσει όντες φιλομαθείς, και 

έτι μάλλον τότε την χρείαν τελειοτέρας παιδείας συναισθανόμενοι, συνεστήσα-

ντο εν Απλοταρία Γυμνάσιον, εν ω η δημοσία εκπαίδευσις εγίνετο ασυγκρίτως 

τελειότερα. 

Ότε κατά το 1815 επανήλθεν εκ Παρισίων ο Ν. Βάμβας, προσκεκλημένος υπό 

της πατρίδος αυτού, διά να αναδεχθή την διεύθυνσιν του Γυμνασίου, ήσαν εν αυ-

τώ δύο καθηγηταί των ανωτέρων τάξεων της Ελληνικής γλώσσης, τρεις διδά

σκαλοι των κατωτέρων, είς καθηγητής της θεολογίας, είς της αριθμητικής, γε

ωμετρίας και άλγεβρας, και είς των υψηλότερων μαθηματικών ο αξιόλογος μα

θηματικός Ιωάννης Τσελεπής, ανήρ συγκεκροτημένος και με άλλας καλάς επι-

στημονικάς γνώσεις, ανήρ αξιοσέβαστος και διά τας αρετάς αυτού. Εν ταύτη τη 

καταστάσει ήτο της Χίου το Γυμνάσιον, ότε ανεδέχθη την διεύθυνσιν αυτού κα

τά δημοσίαν πρόσκλησιν ο Νεόφυτος Βάμβας. 

Οι έφοροι του Γυμνασίου της Χίου εξελέγοντο εκ των επισημότερων πολιτών 

και κατά το γένος και κατά την αρετήν αυτών' και είχον παρά των δημογερό

ντων απόλυτον σχεδόν εξουσίαν εις παν ό,τι απέβλεπεν εις την πρόοδον αυτού. 

Όθεν προ%μως εδέχοντο και εξετέλουν πάντα τα δυνατά και κοινωφελή, όσα ο 

διευθυντής προέτεινεν αυτοίς. Οι Χίοι, καίτοι υποτεταγμένοι υπό την Οθωμα-

νικήν τυραννίαν, διά την φρόνησιν όμως αυτών και ομόνοιαν περί τα κοινά συμ

φέροντα είχον αριστοκρατικήν τίνα κυβέρνησιν. Δις του μηνός συνήρχοντο οι 

έφοροι του Γυμνασίου μετά του Γυμνασιάρχου, και συνεσκέπτοντο. 

Ούτω λοιπόν επί της γυμνασιαρχίας του Νεοφύτου Βάμβα προσετέθησαν εις 

το Γυμνάσιον της Χίου ο αοίδιμος Κ. Βαρδαλάχος καθηγητής της υπ' αυτού εκ

δοθείσης πειραματικής φυσικής, και της Ελληνικής φιλολογίας, είς καθηγητής 

της Λατινικής γλώσσης, και της ζωγραφικής, είς της Γαλλικής γλώσσης, αμφό

τεροι Γάλλοι λίαν αξιαγάπητοι, και της Τουρκικής. Ο δε Νεόφυτος Βάμβας, ο 

διευθυντής του Γυμνασίου, εδίδασκε την χημείαν μετά πειραμάτων αυτής, την 

ηθικήν και την ρητορικήν. Προς τούτοις ωκοδομήθη βιβλιοθήκη και επλουτίσθη 

τοις αξιολογοτέροις συγγράμμασι των αρχαίων Ελλήνων, και των Πατέρων της 

VI 
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Εκκλησίας και πολλοίς επιστημονικοίς της σοφής Ευρώπης, προσετέθη εν τω 

Γυμνασίω και πλήρες τυπογραφείον εκ δύο πιεστηρίων προς έκδοσιν διδακτι

κών βιβλίων. 

Εν τοιαύτη ανθηρά καταστάσει ήτο το Γυμνάσιον της Χίου ότε εξερράγη ο 

υπέρ της Ελληνικής ελευθερίας αγών. Ο δε Νεόφυτος Βάμβας μόλις διαφυγών 

τον επικρεμάμενον κίνδυνον διεσώθη εις Ύδραν δι' άλλους αγώνας υπέρ της κοι

νής πατρίδος" την δε ενεγκούσαν, την ωραίαν Χίον, επελθόντες μετ' ολίγον οι 

βάρβαροι, οι σήμερον προστατευόμενοι και συντηρούμενοι υπό των σοφότερων 

δυνάμεων του πεπολιτισμένου κόσμου, κατέκαυσαν, έσφαξαν, ηχμαλώτευσαν!!! 

Τίσειαν, Θεέ, εμά δάκρυα σοίσι βέλεσι!!! 

Ν. Βάμβας 

Μετά την καταστροφήν της Χίου οι διασωθέντες, καίτοι ενδεείς, ήρξαντο όμως 

πάλιν να κυβερνώνται κατά το πρότερον αυτών σύστημα, και να επιμελώνται 

της παιδείας, συστήσαντες εν Γυμνασίω, και ελληνικήν σχολήν των κορασιών. 

Ο αυτός 

Σ.Ε. η παρούσα σημείωσις εγράφη κατ' αίτησίν μου κατά το έτος 1853 



• Ο Ν. Βάμβας αυτοβιογραφειται 

Εν τοιαύτη λοιπόν πόλει εγεννήθη ο Βάμβας κατά το 1770. Ευτυχώς δ' ως 

είπομεν, αυτός ο Βάμβας γράφει ιδιοχείρως μέχρι τινός τον εαυτού βίον. Το 

σπουδαιότατον δε τούτο έγγραφον έχει ως εξής. 

«Πολλάκις με παρεκάλεσας φίλε Ι. Βαλέτα, να γράψω προς σε τα του βίου 

μου και μέχρι τούδε ώκνουν προς την επιχείρησιν, μηδέν άξιον λόγου βλέπων 

εν αυτή' αλλ' επειδή επιμένεις τοσούτοι εις την αίτησιν, άξιον λόγου κρίνων 

παρά σεαυτώ, και ει τι μικρόν υπάρχει εν εμοί, υπενδίδω τελευταίον ως πα

τήρ φιλόστοργος εις τέκνον αγαπητόν». 

«Ευχαριστώ τω Θεώ πρώτιστα μεν, ότι εγεννήθην Χριστιανός' δεύτερον, ότι 

εκ γονέων πενήτων μεν, πλουσίων όμως εις ευσέβειαν και αρετήν, και τρίτον 

ότι Έλλην το γένος, καίτοι υπό τυραννίαν βάρβαρον και αντίχριστον' από παι

δικής ηλικίας επόθουν την προκοπήν, και οσάκις έβλεπον άνθρωπον πεπαιδευ-

μένον, διεγείρετο εν τη καρδία μου τιμή και σέβας προς αυτόν, ως θείον τι ον. 

Ο πατήρ μου Ισίδωρος και η μήτηρ μου Σταματού συνέτεινον πολύ εις την φι-

λομάθειαν ταύτην διά των φρονίμων και ακαταπαύστων αυτών συμβουλών». 

«Μέχρι της ηλικίας δεκαπέντε ετών εφοίτων εις τα διδασκαλεία της πατρί

δος μου Χίου' συναισθανόμενος δε την ολίγην εις τα μαθήματα επίδοσίν μου, 

και ακούων την σχολήν της Σίφνου φημιζομένην, παρεκάλουν τους γονείς μου 

να με αποστείλωσιν εκεί, και εναντιουμένους διά τε την μικράν και απροστά-

τευτον εν ξένω τόπω ηλικίαν μου, και διά την πενίαν, μόλις κατέπεισα αυτούς 

δεόμενος μετά δακρύων να με εφοδιάσωσιν, όπως ηδύναντο, και να εύχωνται 

υπέρ εμού προς τον ουράνιον πατέρα. Ελθών ούτως εις Σίφνον, διέμενα εκεί 

μαθητεύων δύο έτη. Η σχολή είχε ένα μόνον διδάσκαλον, Μισαήλ τον Πά-

τμιον, όστις εδίδασκε μόνην την Ελληνικήν γλώσσαν, καθώς πάντες σχεδόν 

οι διδάσκαλοι του καιρού εκείνου. Φιλολογία, Λογική, Φιλοσοφία, Στοιχεία 

Μαθηματικής, ταύτα ήσαν τότε εν ταις δημοσίαις σχολαίς ή όλως αγνώριστα, 

ή σπανιώτατα. Ενταύθα οφείλω να αναφέρω μετ' επαίνου την φιλομάθειαν 

των Σίφνιων και την προς τους ξένους μαθητάς εξαίρετον φιλανθρωπίαν». 

«Μέλλοντος δε του Μισαήλ να απέλθη εις την Πάτμον, κατ' επιταγήν του 

τότε Πατριάρχου, ως υποδιδασκάλου του εν εκείνω τω καιρώ περιωνύμου 

Δανιήλ, επανήλθον εις την πατρίδα μου, και ητοιμάσθην να αναχωρήσω μετ' 

ολίγας ημέρας, επιποθών να μαθητεύσω και παρά τω Δανιήλ' ήτο Σάββατον 

της τυροφά^ου, ότε εύρον πλοίου έτοιμον να εκπλεύση εις Σάμον. Ελθών λοι-

V 
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πόν μετά σπουδής εις την οικίαν, παρεκάλουν την μητέρα μου, απόντος του 

πατρός εν τη αγορά, να μοι ευχηθή δια να αναχωρήσω' η δε ήθελε διά το επί-

σημον των ημερών να αναβάλω την αναχώρησίν μου εις την πρώτην εβδο

μάδα της τεσσαρακοστής. Εν τούτοις ελθών ο πατήρ μου από της αγοράς, και 

άκουσας την διαφιλονείκησιν ταύτην, εστάθη ολίγον σκεπτόμενος, και εξαίφ

νης είπε μεγάλη τη φωνή Γύναι, ας ευχηθώμεν εις τον υιόν μας! τους πτω

χούς γαρ πάντοτε έχετε μεθ' εαυτών, εμέ δε ου πάντοτε. Αναφέρω ταύτα του 

πατρός μου ου τοσούτο\> προς έπαινον εκείνου, καίτοι πολλών επαίνων αξί

ου εν τη ταπεινή αυτού εν τω κόσμω καταστάσει, αλλά μάλλον προς παρά

δειγμα των πατέρων, πόσον οφείλουσι να προσέχουσιν εις την σπουδαίαν ανα-

τροφήν των τέκνων αυτών». 

«Φθάσας δε εις την Σάμον τω πρωί της επιούσης ημέρας, εφιλοξενήθην πα

ρά τω Αρχιερεί, προς ον είχον συστατικήν επιστολήν, και την δευτέραν επι-

βάς εις πλοιάριον, φέρον εις την Πάτμον σταφίδα, την αυτήν ημέραν απέβην 

εις την νήσον και ανέβην εις την ποθεινήν σχολήν, και προσεκύνησα τον ναόν 

του Θεολόγου, και ησπάσθην την δεξιάν των Διδασκάλων Δανιήλ και Μι-

σαήλ. Εμαθήτευσα δε εν τη σχολή ταύτη δύο έτη. Η διδασκαλία περιωρίζετο 

και ενταύθα εις εξήγησιν και συντακτικήν ανάλυσιν. Φιλολογική θεωρία δεν 

εγίνετο' διότι οι διδάσκαλοι δεν ήξευρον ούτε την Λατινικήν γλώσσαν, ούτε 

άλλην τινά Ευρωπαϊκήν' και εν τη βιβλιοθήκη της σχολής, δεν εύρισκε τις, ει

μή παλαιάς τινας εκδόσεις Ελλήνων συγγραφέων και εκκλησιαστικών. Γύ-

μνασις όμως εις το συντάττειν Ελληνιστί και εις το ορθογράφειν εγίνετο πο

λύ μεγαλειτέρα, παρά εν τοις σημερινοίς σχολείοις και Γυμνασίοις' ταύτης δε 

της ελλείψεως αιτία είναι η σύγχρονος επισώρευσις πολλών ετεροειδών μα

θημάτων, ενώ έπρεπε βάσις της εκπαιδεύσεως του Έλληνος να ήναι η ελλη

νική γλώσσα, και επί ταύτης να εποικοδομώνται βαθμηδόν τα λοιπά, αλλ' 

ουχί τας μεν ξένας γλώσσας να λαλή και να γράφη ο Έλλην, εν δε τη ελληνι

κή να σολοικίζη και να βαρβαρίζη». 

«Αφού διήλθον την σειράν των εν τη σχολή της Πάτμου διδασκομένων μα

θημάτων, συναισθανόμενος έτι μάλλον την χρείαν της τελειοτέρας παιδείας, 

συνέλαβον την επιθυμίαν να μεταβώ εις Πίσαν. Περί δε των αναγκαίων, συνε-

φώνησα μετά τίνος φίλου συνταξιδιώτου μου να πωλήσωμεν ό,τι είχομεν μό

νον διά ναύλον και εφόδιον' ελθόντες δε εκεί να δουλεύωμεν αμοιβαίως έκαστος 

μίαν εβδομάδα διά να τρέφη τον άλλον, και ούτω συμβοηθούμενοι και συμμε-

λετώντες να μάθωμεν βαθμηδόν και την γλώσσαν και τας αναγκαίας επιστή-

μας. Πλην εκείνος μεταμεληθείς, ηθέτησε την συμφωνίαν' εγώ δε μαθών μετ' 

ολίγας ημέρας, ότι επέστρεψεν εκ της Ευρώπης ο συμπατριώτης μου Δωρόθε

ος Πρώιος, και διωρίσθη καθηγητής εν τη σχολή της πατρίδος, επανήλθον εις 
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αυτήν, και εξηκολούθουν τα μαθήματα αυτού τε και του Αθανασίου του Πάρι

ου εωσού ήλθεν ο Τουρκικός στόλος μετά δύο περίπου έτη' και τότε ο διερμη-

νεύς του Πασσά Κωνσταντίνος Χαντσερής εζήτησε τον Πρώιον διδάσκαλον 

των τέκνων αυτού. Μέλλων δε ο Πρώιος μετά την αναχώρησιν του στόλου να 

απέλθη εις Κωνσταντινούπολη συμπαρέλαβε και εμέ ως υποδιδάσκαλον». 

«Η περίστασις αύτη εφάνη εις εμέ λίαν ευτυχής, διότι ήλπιζον εν ολίγω χρό-

νω να αποκτήσω ικανά χρήματα διά να μεταβώ εις την Ευρώπην' και η ελ-

πίς μου προέβη μέχρι βεβαιότητος διά τον μετ' ολίγους μήνας προβιβασμόν 

του Χαντσερή εις την ηγεμονίαν της Βλαχίας" αλλά πόσον απατηλή απέβη 

εκείνη η δοκούσα ευτυχής περίστασις! και πόσας επιβουλάς και ραδιουργίας 

τεκταίνονται τα ανδράποδα της τύχης διά να εισχωρήσωσιν εις τας αυλάς αυ

τής! Ο ηγεμών ανεχώρησεν ευθύς διά τον τότε πόλεμον του Σουλτάνου προς 

τον αποστάτην Πασβάντογλουν, αφήσας την Δόμναν να έλθη κατόπιν, συ-

μπαρηκολούθησε και ο Πρώϊος' εγώ δε έμενον διά να αναχωρήσω μετά της 

Δόμνας' άλλος τις όμως διά μεσιτειών, απούσης της Δόμνας και των μαθη

τών μου, ήρπασε την θέσιν μου' τότε εισήλθον εις τον οίκον του Χατμάνου 

Γεωργίου Μαυροκορδάτου, ανδρός αξιότιμου διά τας αρετάς αυτού' αλλά με

τά τρεις περίπου μήνας αποβληθέντος του άλλου, μετεκλήθην εις την θέσιν 

μου' και δους πίστιν μάλλον εις τας επιστολάς του Πρω'ίου, αποβλέπων δε 

πάντοτε και εις τον σκοπόν της Ευρώπης κατέλιπον μετά λύπης την αξιοσέ-

βαστον οικογένειαν του Μαυροκορδάτου, και απήλθον εις Βουκουρέστιον. 

Μόλις δε απήλθεν έν έτος, και πέμψας ο Σουλτάνος καπιστήν, έσφαξε τον ηγε

μόνα ως γράψαντα προς την Πύλην ψευδείς κατηγορίας κατά του Χουσεΐν 

Πασά αρχιστρατήγου εν τω ειρημένω πολέμω' εις τοιαύτην φρικώδη κατα-

στροφήν κατήντησεν εκείνη η λαμπρά σκηνή, και εγώ, ο ελπίζων ταχύν πο-

ρισμόν, επανήλθον εις την Κωνσταντινούπολιν, στερούμενος και των εις την 

επιστροφήν αναγκαίων». 

«Επανελθών δε, εισήλθον εις τον οίκον της Ευφροσύνης, αδελφής του ειρη-

μένου Χατμάνου, και μετά δύο έτη εις τον του Κωστάκη Σούτσου Κεμπάπου 

επιλεγομένου, ένθα διέμεινα μέχρι της εις Παρισίους αναχωρήσεως μου». 

«Η εις Παρισίους πορεία μου εφαίνετο δικαίως εις τους φίλους μου τολμη

ρότατη και διά την κακήν κατάστασιν της υγείας μου και διά την αχρημα-

τίαν' η λύπη της ακουσίου δαπάνης του πολυτίμου χρόνου, η μεταβολή της 

διαίτης και των κλιμάτων, και υπέρ πάντα η καθημερινή δυσαρέσκεια εν μέ

σω της Τουρκικής τυραννίας και διαφθοράς, με είχον εξασθενήσει τοσούτον, 

ώστε οι ιατροί με απήλπισαν. Χρήματα δε μόνον δύο χιλιάδας γροσιών εί

χον, εξ ων έπρεπε να κάμω και τα έξοδα της διά ξηράς πορείας' ούτως έχων, 

ετόλμησα πεποιθώς επί τον Θεόν». 
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«Ελθών εις Παρισίους, εφρόντισα να εύρω πόρον των απολύτως αναγκαί

ων, διδάσκων την ελληνικήν γλώσσαν πριν καταντήσω εις εσχάτην στέρησιν' 

μετά καιρόν δε τίνα αξιωθείς της φιλίας του αοιδίμου Κοραή, ελάμβανον παρ' 

αυτού πεντήκοντα φράγκα κατά μήνα αντί της εις τας εκδόσεις των πονημά

των αυτού μικράς βοηθείας μου, ήτις ήτο εις εμέ και μεγίστη πνευματική ωφέ

λεια' ούτω διήγαγον εν Παρισίοις επτά περίπου έτη, φοιτών εις την ακρόα-

σιν των μαθημάτων, και ιδία καταγινόμενος' εκεί συνέταξα και εξέδωκα πρώ

τον την Ρητορικήν' εκεί έκαμον και την εκλογήν των σχολίων της Βολισσι-

νής εκδόσεως μέχρι της Ζ' Ραψωδίας, επιθεωρουμένην υπό του Κοραή. Έζων 

μετά του σοφού εκείνου ανδρός ως υιός μετά φιλόστοργου πατρός, και του 

λοιπού ήθελον μένει ευχαρίστως παρ' αυτώ' πλην η φωνή της πατρίδος με 

εκάλει, και έπρεπε να υπακούσω. Ασπασθείς λοιπόν μετά θερμών δακρύων 

τον φίλτατον Κοραήν, κατέβην εις Λιβούρνον μετά του καλού συμπολίτου 

Σταματίου Ροδοκανάκη, και αναχωρήσας εκείθεν επί πλοίου Ελληνικού, 

ησπάσθην την πατρίδα μετά ένδεκα ημέρας». 

«Μετά τας επισκέψεις των Εφόρων της σχολής, των δημογερόντων, και 

πολλών άλλων φιλοκάλων συμπολιτών, ανέλαβον τα καθήκοντα της διευ

θύνσεως της Σχολής' συνέταξα οργανισμόν των τάξεων των ελληνικών μα

θημάτων, την ελληνικήν γλώσσαν θέμενος βάσιν, εφ' ης επετίθεντο τα άλλα 

βαθμηδόν, τον οποίον υποβαλών εις την παρατήρησιν των συνάδελφων μου, 

του μαθηματικού Ιωάννου Τσελεπή, και του φιλολόγου Κωνσταντίνου Βαρ-

δαλάχου, ολίγον ύστερον ελθόντος μετά την άφιξίν μου, ανέγνων έπειτα ενώ

πιον πάντων των καθηγητών και διδασκάλων, και επικυρωθέντα παρά των 

επιτρόπων της σχολής, διένειμον αντίγραφον εις πάντας και επετήρουν αυ

στηρώς την εφαρμογήν αυτού». 

«Ότε ανεδέχθην την διεύθυνσιν της σχολής υπήρχον έξ διδάσκαλοι της ελ

ληνικής γλώσσης, δύο των μαθηματικών, είς της θεολογίας' επ' εμού προσε

τέθησαν και διδάσκαλοι της Λατινικής, της Τουρκικής, της ζωγραφικής και 

της μουσικής' επ' εμού συνεστήθη εν τη σχολή και τυπογραφείον, διά να εκ-

δίδωμεν τα αναγκαία βιβλία εις τους μαθητάς' ωκοδομήθη δημοσία βιβλιο

θήκη, ηγοράσθησαν πολλά συγγράμματα των αρχαίων και νεωτέρων, και 

ενομοθετήθη να δίδωνται εκ του δημοσίου κατ' έτος τρισχίλια φράγκα εις αγο-

ράν βιβλίων. Ενομοθετήθη προς τούτοις, να πέμπωνται εις την Ευρώπην δύο 

εκ των Χίων μαθητών μετά την σειράν των εν τη σχολή διδασκομένων μα

θημάτων, ενδεείς, ευφυείς, χρηστοήθεις, προωρισμένοι εις το διδασκαλικόν 

επάγγελμα, διά να διατρίψωσιν εκεί τρία έτη προς τελειοποίησιν αυτών εις 

τας επιστήμας και την φιλολογίαν, και επιστρέψαντες να διδάσκωσιν εν τη 

σχολή, εάν ήτο χρεία, ει δε μη, να συνιστώνται διδάσκαλοι εις άλλας πόλεις 
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της Ελλάδος. Ουδέν εκ των δυνατών συμφερόντων εις την πρόοδον της παι

δείας προβαλλόμενον εις την φιλόμουσον εκείνην πατρίδα παρημελείτο υπ' 

αυτής. Αλλά πάντα συγκατεστράφησαν υπό των αγρίων Τούρκων, εγώ δε 

μόλις υπεκφυγών διά του Ρωσσικού Προξένου, του πιστού φίλου μου και φι-

λογενεστάτου Ν. Μυλωνά, κατέφυγον εις Ύδραν επί πλοίου Υδραϊκού, φέ

ροντος σημαίαν Ρωσσικήν». 

«Οι αδελφοί, Κουντουριώτη Λάζαρος και Γεώργιος, και πάντες οι πρόκρι

τοι της Ύδρας, με υπεδέχθησαν μετά μεγάλης φιλοφροσύνης. Τα πράγματα 

της Ύδρας ήσαν έτι μετέωρα, και διά την προ ολίγου γενομένην στάσιν τε-

ταραγμένα. Οι πρόκριτοι συνήρχοντο καθ' ημέραν εις την Μονήν συσκεπτό-

μενοι περί του πρακτέου. Συλλογιζόμενος δ' εγώ τον μέγα κίνδυνον της εκρα-

γείσης επαναστάσεως, και θεωρών την αναβολήν της Ύδρας ζημίαν μεγίστην 

της Ελλάδος, τολμήσας' είπον προς τον φρονιμώτατον Λάζαρον, ότι η Τδρα, 

ως υπερέχουσα πάντων και τη δυνάμει και τω πλούτω συμφέρει ανυπερθέ

τως να υψώση την σημαίαν εν ονόματι Θεού, οποία και αν μέλλη να ήναι η 

έκβασις του αγώνος, ώστε ή να συναποθάνωσι τον υπέρ πίστεως και πατρί

δος ένδοξον θάνατον, ή σώσαντες την Ελλάδα, να σωθώσιν ενδόξως. Απε-

κρίθη δε ότι η αιτία της αναβολής είναι αι διχόνοιαι και με παρεκάλεσε να ομι

λήσω περί ομονοίας τη επαύριον, ήτις ήτο Κυριακή του Θωμά' ενώ δ' εγώ 

μείνας μόνος εσκεπτόμην περί ομιλίας, επανελθών εκείνος από της συνεδριά

σεως, ήτις εγίνετο εν τη Μονή, Βάμβα, είπεν, αύριον υψόνεται η σημαία κα

τά τας ευχάς σου, και έστω ο λόγος και περί ελευθερίας. Ακουσας ταύτα κα-

τησπαζόμην αυτόν δακρύων και ευχόμενος. Η νυξ εκείνη ήτον εις εμέ δάκρυα 

και στοχασμοί». 

«Ότε ανέτειλεν ο ήλιος της Κυριακής του Θωμά, και ήχουν οι κώδωνες, 

ήτο θέαμα κατανυκτικόν να βλέπη τις τον λαόν εκ πάντων των μερών της 

θεατρικής εκείνης πόλεως καταβαίνοντα εις το παράλιον. Όλη η παράλιος 

πλατεία, τα καταστρώματα και κατάρτια των προσωρμισμένων πλοίων, η 

οροφή του ναού της Μονής, πάντα ήσαν πλήρη από του πλήθους. Τότε ανα-

βάς επί το βήμα ως ένθους υπό των αισθημάτων εν μέσω βαθύτατης σιωπής, 

παρέστησα το δίκαιον του υπέρ πίστεως και πατρίδος ανοιχθέντος ελληνι

κού αγώνος, τα δεινά της πολυχρονίου τυραννίας, και την ανάγκην τού να 

αγωνισθώμεν εν μιά ψυχή και καρδία, πεποιθότες εις την βοήθειαν του Κυ

ρίου των δυνάμεων, και εις την ευμένειαν των ευσεβών βασιλέων. Κατέβην 

από του βήματος εν μέσω σοβαράς σιωπής του ηρωικού εκείνου λαού' και εν 

τρισίν ημέραις ωπλίσθησαν και ετοιμάσθησαν τριάκοντα τα καλήτερα πλοία, 

διά να ενωθώσι μετ' άλλων τοσούτων εκ των Σπετσιών, και να εκπλεύσω-

σιν εις Ψαρά». 
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«Μετά δύο περίπου μήνας από της εις Ύδραν αφίξεώς μου ήλθεν ο προσ

δοκώμενος Δημήτριος Υψηλάντης και αμειφθέντων των συνήθων κανονοβο-

λισμών, επέμφθησαν εις το πλοίον προς δεξίωσιν αυτού δύο των προκρίτων' 

αποβάντα δε υπεδέχθησαν οι ιερείς ενδεδυμένοι την ιερατικήν αυτών στολήν 

μετά των προκρίτων και πλήθους πολλού του λαού, και ούτω ψάλλοντες ει-

σήλθον εις τον ναόν της Μονής. Μετά δε την δοξολογίαν ανέβη εις τον οίκον 

του Γεωργίου Κουντουριώτου, ένθα διέμεινε μέχρι της εις Πελοπόννησον ανα

χωρήσεως αυτού. Μέλλων δε να αναχώρηση, ήθελε να ακολουθήσω αυτόν' 

αλλά και οι πρόκριτοι ήθελον να μένω' ερωτηθείς δε να είπω την γνώμην μου, 

απεκρίθην ότι εν τοιαύτη περιστάσει γνώμην ιδίαν δεν έχω, αλλ' ό,τι συμφο-

ρώτερον εις την πατρίδα, τούτο είμαι έτοιμος να πράξω' τέλος απεφασίσθη 

να ακολουθήσω τον Υψηλάντην». 

«Ούτω λοιπόν αναχωρήσαντες από της Ύδρας απέβημεν εις το Άστρος, 

όπου υπεδέχθη τον Υψηλάντην ο στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έχων 

μεθ' εαυτού εκατόν περίπου στρατιώτας. Γευματίσαντες δε εκεί Ομηρικόν 

γεύμα, ανέβημεν εις τα Δέρβενα, και εκείθεν μετέβημεν εις την πολιορκίαν της 

Τριπολιτσάς, ένθα διεμείναμεν, πολυειδώς κακουχούμενοι και κινδυνεύοντες. 

Ενώ δε ήγγιζεν η πτώσις της Τριπολιτσάς, ηγγέλθη ότι ο Τουρκικός στόλος 

ευρίσκετο εν Πάτραις και ήτο φόβος μη, εισπλεύσας εις τον Κορινθιακόν κολ-

πον, κάμη απόβασιν εις την Κόρινθον. Όθεν ενεκρίθη να παραλαβή ο Υψη

λάντης πεντακόσιους εκ των πολιορκούντων την Τριπολιτσάν, και ενωθείς 

μετά των εν Καλαβρύτοις να φυλάττη τα παράλια εκείνα». 

«Ο Τουρκικός όμως στόλος δεν ετόλμησε να κάμη απόβασιν εις την Πελο

πόννησον αλλ' εισπλεύσας εις Γαλαξίδι, κατέκαυσε την πόλιν, έρημον εγκα-

ταλειφθείσαν, των κατοίκων φυγόντων μετά μάχην σκληράν, και λαβόντες 

οι βάρβαροι ολίγα τινά πλοία έρημα και ταύτα, εξήλθον του κόλπου μετά 

θριάμβου Θερσιτικού. Εν τοσούτω ηγγέλθη και η άλωσις της Τριπολιτσάς, 

και επιστρέψαντες, δεν εύρομεν εν αυτή, ειμή ερείπια. Εκεί ηρρώστησε βαρέ

ως και Υψηλάντης και εγώ διά τον μεμολυσμένον αέρα εκ της ακαθαρσίας, 

και της σήψεως των πτωμάτων. Μόλις δε ανελάβομεν και μετέβημεν εις την 

Κόρινθον, και εκείθεν εστρατεύσαμεν εις την Λαμίαν' αποτυχούσης δε της εκ

στρατείας, επανήλθομεν εις Κόρινθον, και αφού παρεδόθη το φρούριον, κα-

τέβημεν εις το Άργος διά την πολιορκίαν του Ναυπλίου' ενώ δε οι βουλευταί 

εκάθηντο μετά του προέδρου Υψηλάντη συμβουλευόμενοι περί των πραγμά

των, ηγγέλθη ότι ο Δράμαλης εισέβαλεν εις την Κόρινθον διά του Ισθμού με

τά τριάκοντα χιλιάδων πεζών ομού και ιππέων. Τότε εισελθών είπον προς 

τον Πρόεδρον, τι κάθεσαι; προσμένεις να έλθωσιν οι εχθροί να σε συλλάβωσι 

μετά των βουλευτών ως πρόβατα επί σφαγήν συγκεκλεισμένα; έξελθε, και εγώ 
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κρατών τον σταυρόν προπορεύομαι κηρύττων, όστις είναι Χριστιανός και πι

στός Έλλην, ας ακόλουθη' αλλά δεν εισηκούσθην, φοβηθέντων ίσως των βου

λευτών ορμήν τίνα παρά του λαού, όστις εσέβετο πάντοτε και ηγάπα τών 

Υψηλάντην' δι' ο και εξ αρχής οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου δεν ενεπι-

στεύοντο εις αυτόν την δύναμιν των όπλων, φρονούντες ουκ ορθώς' μετ' ολί

γον ήλθεν άλλη αγγελία ότι εν ιππικόν σώμα των πολεμίων έρχεται επί το 

Άργος. Διαδοθείσης της αγγελίας ταύτης, κατέλαβε πάντας φόβος και τρό

μος. Γυναίκες και παιδία κλαίοντα και έμφοβοι άνδρες άοπλοι έτρεχον κάτω 

εις τους Μύλους. Εν τη δεινή ταύτη περιστάσει έτυχον να ευρεθώσι και αι δύο 

αδελφαί μου μετά του πρεσβυτέρου ανεψιού μου Κωνσταντίνου, αίτινες προ 

τίνων ημερών είχον έλθει εκ των Ψαρών, φέρουσαι μεθ' εαυτών όσα εκ των 

βιβλίων μου και των οικιακών πραγμάτων ηδυνήθησαν να σώσωσιν εκ της 

πατρίδος' πολλά δε τότε απολέσαντες, και παθόντες, και κινδυνεύσαντες, τα 

οποία διά να μη παρεκτείνωμαι αποσιωπώ, μόλις διεσώθημεν εις τας Σπε-

τσίας, και εκείθεν εις την Μήλον, όπου η πρεσβυτέρα αδελφή μου πάσχουσα 

διά τας πολλάς ταλαιπωρίας και κακουχίας ετελεύτησε». 
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Βάμβαί, Icoawns 82 
Βάμβαβ, Kcovaravms 82 
BapßaKns, Icoawns 39 
Βαρδαλάχοβ, Κωνσταντίνοβ 90-93, 107 
Bapouxas, A0avaaios 105 
Βασιλείου, Αλέξανδρο5 85-86, 88, 90, 101 
Βασιλείου, Πασχάληβ 84 
Βατικανό 39-41, 78 
Βελεστινλή5, Pnyas 45-46 
Βελήπασάδ 19-21, 28 

Σημείωση: Βενετία 50, 92, 98, 105 
Δεν ευρετηριάζονται Βενιαμίν ο Aeaßios 96, 101 

τα βιογραφούμενα Βέρβενα 37 

πρόσωπα Βερόνα 39-40, 77-78 

ιριο 

Βεσσαραβία 31, 63, 64 
Βησσαρίων, επίσκοπο8 Χαριουπόλεοκ 28 

Βιέννη 21, 65-67, 69, 85, 87, 91,105 
Βλαντή5, Σπυρ. 92 
Βλασσόπουλθ5, Icûawns 28, 39 
Βλαστόβ, Z a w n s 101 
Βλαστ05, Νικ. 100 
Βλαχία 63-64, 69 
Β ο ν α π ά ρ τ η , Ναπολέων 50 

Βόνιτσα 52-53, 55, 58 
Βοστίτσα (Αίγιο) 19, 32-35 
Βουθρωτό 52-53,61 
Βουκουρέστι 63-66, 72, 83, 90, 104 

Boupos, Ιω. 104 

Γαγγάδηβ, Στάμο5 100 

Iazns, Άνθιμοβ 10, 65, 67, 69, 87, 96 
Tazns, Γ ε ω ρ γ έ 95 
Γαλάτηε, Νικόλαοβ 72 
Γαλλία 50, 63, 75, 80, 83-84, 87 
Γαστούνη 42 
Γεδεών, Μανουήλ 15 
Γενεύη 80, 90 
Γεράσιμοβ Γ', Πατριάρχηβ 

Κωνσταντινουπόλεωβ 84 
Γεράσιμοβ, ιερομόναχο5, θεύ« Ιγνάτιου 48-

49 
Γεράσιμοβ, πρωτοσύγκελθ5 44 
Γερμαν05, επίσκοποβ Χριστιανουπόλεα« 30 
Γερμαν05, œpoKnpums 109 
Γερμαν05, μητροπολίτη Παλαιών Πατρών 

97 
Γιανναροπουλου, Ιωάννα 26 
Γιουσούφ naoas 36 
Γκίλφορντ, λόρδο5 92, 98-99, 102 
Γκόζια, Ασήμω (αδελφή Γερμανού) 12 
Γκόζια, Κυράτζα (αδελφή Γερμανού) 13 
Γκόζια, Κωνσταντίνο (αδελφή Γερμανού) 

12 
Γκόζια, Χρυσάνθη (αδελφή Γερμανού) 12, 

42 
TKÓZIOS, Icoawns (πατέραβ Γερμανού) 12 
TKÓZIOS, Σταμάτηβ (αδελφ05 Γερμανού) 12 
Γκούραε, Icoawns 43-44 
Γλυκύβ, Νικόλαοδ 92 
Γορτυνία 22 

HMJÔOS, AV. 14 -17 ,21 ,23 ,31 ,81 
Γρεβενά 47 
Γρηγόριοδ Ε', πατριάρχηβ 

Κωνσταντινουπόλεωβ 8, 13-15, 17, 84, 
93,106 

Γρηγόριοβ Σ Τ ' , πατριάρχηβ 

Κωνσταντινουπόλεα« 109 
Γριτσόπουλοβ, Taoos 16, 26 

154 
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Δανιήλ (Παναγιωτόπουλος), Επίσκοπος 
Ακώβων 22-23 

Δεληγιάννη, οικογένεια 21, 43 
Δεληγιάννης, Ιωάννης 19 
Δεληγιάννης, Κανέλλος 17, 27, 42 
Δεληκάνης, Καλλίνικος 15 
Δερβένια 95 
Δημαράς, Κ. Θ. 27, 81, 85, 88-89, 97, 101, 

111 
Δημητσάνα 12-13, 18, 22, 26 
Δίκαιος, Γρηγόριος (Παπαφλέσσας) 8, 10, 

30-34,43 
Διονύσιος μητροπολίτης Αμυκλών-

Τριπολιτσάς 23 
Δοσίθεος, μητροπολίτης Βουκουρεστίου 63 
Δούκας, Νεόφυτος 84 
Δούναβης 61, 64-65 
Δραγούμης, Νικόλαος 13 
Δράμαλης 95 
Δωρόθεος (Πρώιος), μητροπολίτης 

Ανδριανουπόλεως 15, 83-84, 93 

Εγλυκαδιώτης, Δημήτριος 17 

Ελλάδα 8,16, 25, 27, 38, 4 1 , 45, 59, 69, 
74-80,93,102, 109-110, 113 

Επίδαυρος 38 
Επτάνησα 19, 30-31, 37, 45-47, 50, 59-60, 

63,97,99-100 
Ερμούπολη 102, 104-105, 108, 111, 113 
Εύβοια 102 
Ευρώπη 19, 40, 64, 69, 105 

Ζαΐμης, Ανδρέας 17, 28, 30, 32, 36 
Ζαΐμης, Ασημάκης 30, 35 
Ζάκυνθος 18,42, 106 
Ζαράκοβα 38 

Ζαφειρόπουλος, Παναγιώτης 30 
Ζερλέντης, Περ. 60 
Ζυγοβίστι 13 
Ζωγράφος, Νικ. 39 

Ηλεία 37 
Ή π ε ι ρ ο ς 34, 59, 62, 70 

Θενάρδος, βλ. Thénard 
Θεοδώρητος, μητροπολίτης Βρεσθένης 8 
Θεοδωρίδης, Γ. 72 
Θεοδωρόπουλος, Ιωάννης 13 
Θεοχαρόπουλος, Σωτήρης 36 
Θεσσαλία 20, 62 
Θεσσαλονίκη 8 

Θωμόπουλος, Στέφανος 12, 14-15, 17 

Ιάκωβος, μητροπολίτης Ναυπλίου-Άργους 

13 
Ιάσιο 73 
Ιερά Συμμαχία 77 
Ιερεμίας Γ', πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως 105 
Ιερόθεος, μητροπολίτης Ιωαννίνων 59 
Ιμπραήμ πασάς 44 
Ιόνιο πέλαγος 52 
Ισμαήλι 31-32 

Ιταλία 10, 38-42, 47, 63, 83 
Ιωακείμ, μητροπολίτης Κυζίκου 15 
Ιωάννινα 19, 28, 45, 47, 50, 54, 59-61 

Καΐρης, Θεόφιλος 101 

Καλάβρυτα 11, 35 
Καλαμογδάρτης, Ανδρέας 12, 24 
Καλαμογδάρτης, Γεώργιος 12 
Καλαράς, Γεώργιος 30 
Καλλίνικος Ε', πατριάρχης 84 

Καλόγερος, Χριστάκης 53 
Κάλφογλου, Αλέξ. 84 
Καμπάνης, Λεόντιος 44 
Καμπούρογλου, Δημ. Γρ. 11-12, 16, 22, 25-

26,34,38-39,41-42 
Κανακάρης, Αθ. 17 
Κανδηλώρος, Τάκης 14 
Κανέλλος, Στέφανος 69 
Καντήρ μπέης 52, 56-57 
Καποδίστριας, Ιωάννης 30, 40, 59, 61-63, 

65-67,69,72,75-76,79-80 
Καρατζάς, Ιωάννης 74-77, 80 
Καρτάνος, Ιωαννίκιος 105 
Καρτζιώτης, Προκόπιος 39 
Καστόρχης, Καλλίνικος 25-27 
Καταρτζής, Δημήτριος 84 
Κατσαντώνης 62 
Κέα 61 

Κεραμέας, Δανιήλ 83 
Κέρκυρα 45, 53, 56, 59-61, 63, 69-70, 98-

102,104-108, 113 
Κεφαλονιά 82, 96-99, 104-106, 113 
Κίεβο 30 
Κοδρικάς, Παναγιώτης 92 
Κολοκοτρώνη, οικογένεια 43 
Κολοκοτρώνης, Γενναίος 27 
Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος 18, 27, 38-39, 

42 
Κολοκοτρώνης, Πάνος 42 
Κομιζόπουλος, Αντώνιος 39 
Κοντογόνης, Δημ. 39 
Κοπανίτζας, Αναγνώστης 30 
Κόπιταρ, σλοβένος φιλόλογος 89 
Κοραής, Αδαμάντιος 10, 45, 81-82, 84-93, 

95-102, 106-109, 111-113 
Κορινθιακός, κό?ατος 31 
Κόρινθος 95 
Κοσμάς Αιτωλός 17 
Κουκουζή, Κανέλα (μητέρα Γερμανού) 12 
Κουμανιώτες (κάτοικοι του χωριού 

Κούμανι) 28, 35 
Κουμανούδης, Στέφανος 113 
Κούμας, Κωνσταντίνος 89 
Κουντουριώτης, Γεώργιος 43-44, 98 
Κουντουριώτης, Λάζαρος 93 
Κρεατσούλης, Καλλίνικος 101 
Κρεββατάς, Παναγιώτης 74 
Κυδωνιές 70 
Κυκλάδες 97, 102 
Κύριλλος Α'Λούκαρης 105 
Κύριλλος Σ Τ ' , πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως 22-23, 106 
Κύριλλος, μητροπολίτης Κορίνθου 44 
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Κωλέττηδ, Icoawns 43 
Κωνσταντά«, Tpnyopios 96 
Κωνσταντινούπολη 8, 13-15, 20-23, 28, 

30, 48-49, 54, 64, 72, 75, 79, 82-84, 104 

Λαγκάδια 22 
Λακωνία 48 
Ααμία 95 
Λαμπρυνίδηϊ, Mix. 14 
Aavôos, Αγάπιο« 105 
Λασκαράτοβ, Ανδρέα« 98 
Λεονάρδοί, Αγάπιο« 13 

Λευκάδα 47, 61-63 
Λιβαδειά 19 
Λιβόρνο 45, 48, 63, 69, 77, 80, 90 
Λιγνό«, Avtóvios 93 
Λογοθέτη«, Itoawns Στάμου 19 

Λονδίνο 76-78, 87, 108 
AÓVTOS, Αναστάσιο« 43 
AÓVTOS, Ανδρέα« 17, 28, 30, 35-36 
AÓVTOS, Νικ. 30, 35 

AÓVTOS, Σωτηράκηδ 19-21 
Λουκέρηδ, AOavaoios 20 
Λούρο« 53 
AtÒTOS, Δημήτριο« 85 

Μάλτα 78, 105 
Μ ά ν η 17, 3 1 , 69-70 
Μανιάκι 33 
Μάξιμο« Καλλιπολίτηδ 105 
Μάξιμο« Πελοποννήσιθ5 105 
Μάουρερ, Γεώργιοβ Λοΰντιβιχ 111 
Μαρίνογλου 40 
MOTOOÌOS, μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η Κυζίκου 110 
Μαυροκορδάτοβ, Αλέξανδρο« 24, 38, 72-

76, 79-80, 98 
Μαυροκορδάτο5, Γεώργιοβ 83 
Μαυροκορδάτοβ, Ι. Δ. 101 
Μαυροκορδάτου, Ευφροσύνη 84 
Μαυρομιχάλη, Γεώργκ« 38 
Μαυρομιχάλη«, Πετρόμπεη5 38-39 
Μαχμούτ Β', σουλτάνο« 28 
Μεσόγειο« θάλασσα 78 
Μέττερνιχ 69 
Μεχμέτ Σελήχ 34 
Μήλο« 95-97, 104 
Μισαήλ ο Πάτμιοδ 82-83 
Μιχαήλ, Αναστάσιο« Ναουσαίοδ 105 
Μολδαβία 63, 73 
Mopias 10, 19-21, 28, 30-32, 35,42-43, 

9 3 , 9 7 
Μόστρα«, Δημ. 69 
Μόσχα 30 
Μοτσενίγο«, Γ. 61-63 
Μουρούζη«, Δ. 15 
Μουρούτζηδ, Κωνσταντή« 22 
Μουσταφάμπεηδ 42 
Μουχτάρ πασά« 54-55, 61 
Μπάμπαλοδ ή Κακουγδό«, Απόστολο« ή 

Ανδρέαδ (πατέρα« Ιγνάτιου) 48 
Μπάμπαλου, Μαλαματένια (μητέρα 

Ιγνάτιου) 48 
Μπαρλέτα 70 

Μπενάκη«, Λυμπεράκη« 6 1 , 70 
Μπενιζέλοδ, Ρούφοδ 36 
Μπολόνια 38, 40 
Μυλωνάδ, Ν. 93 
Μυτιλήνη 47-49, 96 
Ναβαρίνο 79 
Νάπολη 63 
Ναύπακτο« 45, 49 
Ναύπλιο 13-15, 25,44 
Νέγρηδ, Θεόδωρο« 39, 97 
Νεζερά 35-36, 43 
Νεζερίτηδ, Νικηφόρο« 28 
Νεκτάριο«, μητροπολίτη« Βουκουρεστίου 

65 
Νεόφυτο« Ζ ' 84 
Νεόφυτοδ, Οικουμενικό« Πατριάρχη« 59 
Νικηταρά« 18 
Νικόλαο« Α', τσάρο« 80 
Νικόπολη 53-54, 56 
Norapas , Ανδρέα« 30 
Norapas , Πανούτσοδ 17, 30 
Norapas , Σωτήρη« 30 

Οδησσό« 93 
Οικονόμο«, Κωνσταντίνο« 101, 109-111 
Οικονόμου, Mix. 13, 25 
Οικονόμου, παπα-Βελισσσάριοδ 12 
Ουγγροβλαχία 63 
Ουσακώφ, ρώσοδ ναύαρχο« 52, 54, 56-57 

Παλαιολόγο«, Στεφ. 39 
Παναγιωτόπουλοδ, Βασίλη« 21 
Παπαδιαμαντόπουλο«, Ιωάννη« 17, 35-36 
Παπαδόπουλο«, Εμμ. 61-63 
Παπανικητόπουλοδ, Νεόφυτο« 21 
Παπαντωνόπουλοδ, Αγάπιοδ 13 
Παπαρρηγόπουλοδ, Icoawns 17, 28, 30 
Παπούλιαδ,Γ. 14, 17,26 
Παραδουνάβιε« ηγεμονίεδ 37, 63, 65, 73, 

7 5 , 7 8 , 9 2 
Πάργα 45,47, 52-53, 56-59, 61 
Πάριοδ, Αθανάσιο« 83, 87-89, 91 
Παρίσι 10, 45, 74, 81, 84-86, 89-90, 93, 

98,101-102,104, 106, 108 
Πασβάνογλου 52 
Πάτμοδ83, 104 
Πάτρα 15-17, 19-23, 25, 28, 31, 34-36, 39, 

4 2 , 9 6 
Πατραϊκό« κόλπο« 31 
Πειραιά« 104, 108, 111 
Πελοπίδα«, Αντώνιοδ 24-25, 28 
Πελοπόννησο« 14-22, 25, 28, 30-33, 37-

38,40, 42-43,48, 62, 70, 72-74, 97,104 
Περδικάρη«, Μιχαήλ 84 
Περούκα«, Δημήτριο« 39, 80 
Περραιβόδ, Χριστόφορο« 31, 45-47, 54-55, 

57-58, 70 
Πετμεζά, οικογένεια 18 
Πετρούπολη 30, 63, 65, 80 
Πήλιο 69-70 
Πιάδα (Επίδαυρο«) 44 
Πίζα 10, 24, 39-40, 47, 64, 66, 67, 69, 72-

74, 76-77, 80, 83 
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n i o s Ζ' , Fionas 38 
Πλάτωνος (Φραγκιάδης), μητροπολίτης 

Χίου 93 
Πορφύριος, μητροπολίτης Άρτης 8 
Πουκεβίλ15, 17, 20, 35, 55 ,93 
Πρασσακάκης, Ιω. 101 
Πρέβεζα 46, 52-58 
Προκόπιου επίσκοπος Κερνίτσης 28, 30, 

36 
Προύθος 73-74 
Πρωτοψάλτης, Εμμ. 26 
Πυλαρινός, Φραγκίσκος 99, 112 

Ράλλης, Π. 104 
Ραφτόπουλος, Μιχάλης 20 
Ρέντης, Θεοχάρης 30 
Pizos-Νερουλός, Ιακωβάκης 84, 88 
Ροδοκανάκης, Σταμάτιο« 90 
Ροδοκανάκης, Φραγκούλης 101 
Ρομαντζώφ, υπουργός Εξωτερικών της 

Ρωσίας 48, 59, 63, 65-66 
Ροντογιάννης, Π. 62 
Ρούμελη 20 
Ρώμας, Διονύσιος 39 
Ρώμη 39-40, 78 
Ρωσία 28, 33, 50, 52, 58-59, 61, 63, 65, 

6 7 , 7 0 , 7 4 - 7 5 , 7 8 , 8 0 , 109 
Ρώτας, Ιάκωβος 82, 92, 100-101 

Σαλαώρα 55 
Σαμουήλ, μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η Εφέσσου 49 
Σεραφείμ Μυτιληναίος 105 

Σινάίτης, Ιλαρίωνας 106-107 
Σινιγάλια 38 
Σισίνης, Γεώργιος 30 
Σίφνος 82-83, 104 

Σμύρνη 13-14, 85, 106 
Σοΰλι 45-47, 59 
Σουρίας, Γεώργιος 104 
Σούτσος, Αλέξανδρος 13 
Σούτσος, Κ. 84 
Σοφιανόπουλος, Νικολέτος 43 
Σοφιανόπουλος, Παναγιώτης 93 
Σ π ά ρ τ η 48 
Σπηλιάδης, Νικόλαος 27 
Σταματόπουλος, TaKns Α. 13, 17, 20 

Σταύρος, Γ. 69 
Στερεά Ελλάδα 62 
Στούρτζα, Ρωξάνδρα 66-67, 69 
Στοΰρτζας, Αλέξανδρος 66-67 
Σύρος104,107-108 
Σωφρόνιος παπάς 17 

Τεργέστη 3 1 , 46 

Τζιτζέλης, Γεράσιμος 99 
Τιλσίτ, συνθήκη του 19, 61-63 
Τομαράς, Ιω. 74 
Τομπάζης, Γιακουμάκης 95 
Τοσκάνη 69, 80 
Τουρκία 52, 58, 65-66, 75, 78 
Τρικούπης, Σπυρίδων 24, 35 
Τριπολιτσά 19, 34-35, 38, 42, 95-96 
Τσακάλωφ, Αθ. 72 

Τσελεπής, Ιω. 91 
Τσουκαλάς, Γ. 26 
Τυπάλδος-Ιακωβάτος, Γεώργιος 85, 107-

108 
Ύ δ ρ α Ι Ο , 14, 17 ,93,95, 104 
Υπάτη (Πατρατζίκι) 15 
Υψηλάντης, Αλέξανδρος 10, 30-32, 37, 66, 

72-75, 95 
Υψηλάντης, Δημήτριος 10, 37-38, 93, 95-

96,100 

Φαέντζα 38, 40 
Φαρμακίδης, Θεόκλητος 10, 98, 101, 109, 

111 
Φιλήμων Ι. 14-15, 24-27, 30, 35, 101 
Φιλική Εταιρεία 10, 24-26, 28, 30, 32-33, 

35, 69-70, 72, 74, 93 
Φιλιππίδης, Δανιήλ 84 
Φιλίππου, Περίανδρος 100 
Φιλόμουσος Εταιρεία 66-69 
Φλωρεντία 80 
Φλώρη, Γ. (Flory) 61 
Φραντζής, Αμβρόσιος 10-11, 17, 24-25, 

27,30,33-35 
Φωτήλας, Ασημάκης 35, 43 

Χάλλη (Σαξωνίας) 105 
Χαντζερής, Κωνσταντίνος 83-84 
Χαραλάμπης, Σωτήρης 30 
Χατζή Σεχρέτης 54 

Xios 10, 70, 81-84, 87, 89-93, 95-97, 99, 
101-102, 104-105, 113 

Χουρσίτ πασάς 34 
Χριστόδουλος-Ραζής, Αναγνώστης 99 
Χριστόπουλος, Αθανάσιος 84 
Χρυσανθόπουλος, Φώτιος 27 
Χρύσανθος επίσκοπος Μονεμβασίας 30 
Χρυσαφα 48 
Χρυσοβέργης, Χρήστος 12 

Ψαλλίδας, Αθανάσιος 59 
Ψΰλλας, Γ. 69 

Bellaire, J. Ρ. 54 
Benvenuti, παπικός εκπρόσωπος 40 
Borch, πρόξενος της Ρωσίας στη 

Φλωρεντία 80 
Cartwright 100 
Chabot, γάλλος στρατηγός 53 
Consalvi, καρδινάλιος 40 
Fisk, Pliny 93 
Gioia, M. 100 
Guilford, F. Ν . λόρδος 64 
Leeve, E. 100 
LeeveS, D. 107-108 
Lowndes, I. 100, 107 
Payons, Levi 93 
Salcete, La 53 
Shelley, Mary 73 
Shelley, P. B. 74 
Thénard, L.J. 93 
Thurot , Fr. 100 
Winnock, G. 100 
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Οι συγγραφείβ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ 

Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1948. Το 1972 αποφοίτησε από το Ιστορικό και Αρχαιο

λογικό τμήμα ras Φιλοσοφική5 Σχολή5 του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου το 1994 υπο

στήριξε την διδακτορική διατριβή του με αντικείμενο το επιτίμιο του Αφορισμού και τη 

χρήση του κατά τη διάρκεια ras Τουρκοκρατίαβ. Από το 1976-1978 διετέλεσε υπότρο-

φο5-ερευνητή8 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετία, όπου ασχολήθηκε με το εμπορικό αρ

χείο ras αθηναία οικογένειαβ Περούλη. Από το 1979 εργάζεται στο Ινστιτούτο Νεο

ελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματοβ Ερευνών με την ιδιότητα του Δόκιμου Ερευ

νητή (1990), Εντεταλμένου Ερευνητή (1995), Κύριου Ερευνητή (1998) και Διευθυντή 

Ερευνών (2003). 

Έχει εργαστεί στο ερευνητικό έργο που οδήγησε στην έκδοση του Αρχείου Αλή πασά 

ras Γενναδείου Βιβλιοθήκη5 (υπεύθυνο5 Β. Παναγιωτόπουλθ5), στην επεξεργασία κα

ταλόγου συνδρομητών βιβλίων ras περιόδου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1749-

1821, υπεύθυνοβ Φ. Ηλιου), ενώ από το 1983 αποτελεί μέλοβ του Προγράμματο5 «Θε

σμοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία, 15 os-19os atóvas» (υπεύθυνοβ Δ. Γ. Απο-

στολόπουλοβ). Έχει λάβει μέροβ σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικέ$ απο-

στολέβ και έχει δημοσιεύσει βιβλία και μελέτε5 σχετικά με τα παραπάνω Βέματα καθώβ 

και με βέματα σχετικά με την ιστορία ras Βενετοκρατίαβ και την ιστορία ras Λέσβου. Εί

ναι μέλθ5 επιστημονικών εταιρειών και μέλθ5 xns συντακτικήβ επιτροπήβ του περιοδικού 

Ο Ερανιστώ του Ομίλου Μελέτα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Από το 2003-2009 

διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Γεννήθηκε το 1932 στη Μεσσήνη όπου και περάτωσε m γυμνασιακέβ του σπουδέβ. Φοί

τησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Ioropias και Αρχαι

ολογία, και μετά από τη λήξη ras στρατιωτικήβ του θητεία$ εργάστηκε cos ßonOos έρευ-

vas στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών (Αθήνα, 1960-1965). 

Έκτοτε, και cos το 1985, εγκαταστάθηκε στη Γαλλία. Εκεί μετά από τα πρώτα χρόνια νέ

ων Σπουδών, εργάστηκε cos Ερευνητήβ στη Σχολή Ανωτάτων Σπουδών ans Κοινωνία 

Επιστήμε5 (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales) στον κλάδο ras IorapiKns Δη

μογραφία (1967-1985) και cos Πανεπιστήμια^ στο Πανεπιστήμιο Paris IV, στο Τμή

μα Μεταπτυχιακών Σπουδών όπου δίδαξε το μάθημα ras Βαλκάνια και Néas Ελληνι-

Knslatopias (1976-1985). 

Το 1985 εκλέχτηκε Διευθύνε Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα και εγκαταστάθηκε στην 

Ελλάδα. Από το 1994 ecus το 1999 διηύθυνε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του 

εν λόγω Ιδρύματο5. Έχει δημοσιεύσει μελέτεβ και άρθρα για πολλέ$ ó\\seis ras Οικονο-

μική5 και Κοινωνικήβ Ioropias του Ν. Ελληνισμού KaOcos και ras lOTOpias του Αγώνα του 

'21. Η τελευταία του εργασία (με τη συνεργασία των Δημήτρη Δημητρόπουλου και Πα

ναγιώτη Μιχαηλάρη) είναι το Αρχείο Αλή πασά Γενναδείου Βιβλιοθήκη, τ.Α'-Δ', Αθή

να, INE/EIE, 2007-2009. 
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